
                                                                                سامی تیمها و نفرات شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جوانان کشورا                                           

 صفحه : یک                                                                               ماهشهر  - ۱۳۸۴آذرماه  ۱۱الی   ۷                                                                                             

 

 

 

 نــام تـیــم نــام تـیــم نــام تـیــم نــام تـیــم نــام تـیــم

 آذربایجانشرقی  -1
 ارقیحسین ش  -1

 سامان ابراهیمی    -2

 امیررضا میثمی   -3

 سعید احمدیان -4

 حامداحمدیان )مربی(    -5

 آذربایجانغربی  -2
 شهروزشهریاری  - 1

 حسن بهمنیار  -2

 سامان امینی  -3

 مهرداد حقی   -4
 مجید سقایی )مربی ( -5

 ل ــی ــاردب -3
 حسن میراضی  -1

 مهدی پورقاپ-2

 مسعود نعمتی     -3

 

 هان ــاصف -4
 ایبی پور تمحمدرضا   -1

 مسعود نظری زاده  -2

 ایمان غالمخاص   -3

 مسعود یکتائیان   -4

 )مربی (  زادگانحمید حسین    -5

 الم ــــای -5
 عارف فتاحی   -1

 حمید جلیلو  -2

 جواد اسماعیلی    -3

 مسعود ناصری  -4

 لواجی )مربی (  -5لوا    

 بوشهر  -6
 جمشید صدیق  -1

 حبیب یوسفی  -2

 ه حقیقییونس آخوندزاد  -3

 صادرپور)مربی (سیروس   -4

 

 و بختیاری   چهارمحال -7
 مصطفی فدایی  -1

 مرتضی یادگاری  -2

 گانی  هللامین    -3

 علی آقا بابایی  -4

 صادق مهدوی )مربی (    -5

 الن ـــی ــگ -8
 ماهان قصاب زاده  -1

 محمدباقرمقصودی  -2

 امیرمهدوی  -3

 حمیدنجف پور  -4

 احمدرستم پور )مربی(  -5

 ن رضوی خراسا -9
 معین آصفی  -1

 مهرداد مستقیمان  -2

 رضا احمدی  -3

 محمدامین افشار  -4

 علی حاجی زاده )مربی(  -5

 سمنان -10
 سید امیر رضا میر غفوریان   -1

 مهدی شریعتی  -2

 امین شریعتی  -3

 آماج بلند باال  -4

 )مربی ( پورمحمدرضا  -5

 سیستان و بلوچستان  -11
 محمدرضا عباسی  -1

 لیمجتبی خزائ  -2

 مهرداد مرادی  -3

 حسین خردمند )مربی (-4

 رانـــهــ ت -12
 محسن خطیون  -1

 کاوه بهاری  -2

 میرالماسی  نامی  -3

 رضا مهدوی-4

   (میر الماسی )مربیمحمدرضا  -5

 تابعه تهران  -13
 بوجاریان    محمد  -1

 حامد نادری  -2

 رواسماعیل بها  -3

 علیرضا اژگیوی  -4

 ی )مربی (ابراهیم واقف  -5

 ارس ـــف -14
 سعید مسعود-1

 مسعود یعقوبی  -2

 احسان کاکایی  -3

 عارف ایزدی    -4

 )مربی (مکیف   میعاد-5

 قزوین  -15
 روح اهلل شیشه گرها-1

 حمیدرضا طاهرخانی  -2

 سید جعفر موسوی  -3

 حسین عبادی  -4

 محسن شیشه گرها )مربی (  -5



 2صفحه : 

 
 

 نــام تـیــم نــام تـیــم نــام تـیــم نــام تـیــم نــام تـیــم

 مــق -16
 آهنگژحسین د  -1

 نادر نادری  -2

 محمد جواد معماردوست-3

 مرتضی خرد  -4

 سعید آذرنوش )مربی (     -5

 تان ـــکردس -17
 کیانوش لطف اهلل نسبی   -1

 مهدی محمدی    -2

 سینا جلوه زان  -3

 وریا عزیزپور   -4

 یداهلل احمدی )مربی (  -5

 انــرم ــک -18
 امد ثمرمرادیح  -1

 احد زارع    -2

 کیوان شاهین فر  -3

 صادق ملکی  -4

 محمد حسین جمالی )مربی (  -5

 اه ــرمانشــک -19
 عارف بنی عامر  -1

 علی مهدی پورجلیلیان    -2

 سعید مویدی  -3

 شاهین حقیقی )مربی (  -4

 کهکیلویه بویراحمد  -20
 مهدی یوسفی  -1

 بابک قشقاییان  -2

 سعید بهادری    -3

 قشقائیان   بهزاد  -4

 تان ــگلس  -21
 رامین شریعتی    -1

 نگرزررضا    -2

 ف عقیلی  یمهدی لط  -3

 عیسی میر آئین    -4

 رامین شریعتی )مربی (  -5

 رستان ـــل -22
 مهدی زند ناصری    -1

 محمدرضا سمیعی   -2

 امیر ماسوری   -3

 رضا پور امید   -4

  (علی فرج الهی  )مربی  -5

 ماز ندران -23
 نوشاد عالمیان  -1

 پوریا عمرانی    -2

 مختار مهرشاد   -3

 پور  محمد هادی هادی-4

 حسین عمرانی )مربی (  -5

 زی ــرکــم  -24
 محمد میر احمدی  -1

 علی کالنتری  -2

 امید همت    -3

 نور اله مرتضوی    -4

   )مربی(علی خانمتحدیان  -5

 زگان ــ رم ــه -25
 احسان اهلل بهادر  -1

 پویان عدالتخواه  -2

   حامد حاج حسینلو  -3

 علی تاجیک  -4

 عبدالرحمن راستگو )مربی (  -5

 دان ــهم -26
 سجاد چلبی    -1

 ءعلیرضاشجاعی آرا  -2

 وحید قیاسی   -3

 مهدی فراهانی   -4

 نادر شاملو )مربی (  -5

 زد ـــی -27
 معین اخگری  -1

 محمد حسن مال محمد علیان  -2

 علیرضا ذوالفقاری   -3

 محمد حسین منتظری )مربی (  -4

 ش ــکی  -28
 امین اردوخانی  -1

 کارن اسدی پوبا  -2

 کسری خورشیدی  -3

 وحید عابدی  -4

 احمد احسانی  )مربی (  -5

 رج ـــ ک -29
 پوریا حجازیان  -1

 حسین علیزاده  -2

 امیر فراهانی-3

 محمدعلی غالمرضایی-4

 طاهریان )مربی (  سهراب  -5

 تانــــخوزس -30
 علی جابری   -1

 نیما ارزانی  -2

 علی نوروزی    -3

 میرچراغیانا  -4

 پزمان بخشنده   -5

 امین کشتکار  -6

 رامین علیپور  -7

 آرش فرهادی  -8

 مهرداد بابادی وند )مربی (  -9



 

 

  ماهشهر - ۱۳۸۴آذرماه  ۱۱الی  ۷ –رده بندی نهایی مسابقات قهرمانی جوانان کشور 
 

 نــام تیــم  ــام ـمق  نــام تیــم  مقـــام 
 اردبیل  شانزدهم  فـــارس اول

 گیالن  هفدهم  مازندران دوم

 هرمزگان  هجدهم  خوزستان  سوم 

 آذربایجان غربی  نوزدهم  توابع تهران  سوم 

 لــرستان   م بیست تهران  پنجم

 بوشــهر بیست و یکم  قـــــم ششم

 ایــالم  بیست و دوم  آذربایجان شرقی  هفتم

 کــرمان   بیست و سوم خراسان رضوی  هشتم

 چهارمحال و بختیاری بیست و چهارم  مهرام  قزوین   نهم

 اصــفهان بیست و پنجم  گلستان دهم

 سیستان و بلوچستان  بیست و ششم  کــیش  یازدهم

 کهگیلویه و بویراحمد  بیست و هفتم  کـــرج  دوازدهم 

 سمنان  بیست و هشتم یـــزد سیزدهم 

 مرکزی بیست و نهم  همدان  چهاردهم 

 کرمانشاه   سی ام  کردستان پانزدهم
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