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بسن اهلل الرحوي الرحین
 

«کُلَّ ضَیِءٍ اَحِصَیٌِبُُ فِی اِهبمٍ هُبِیيٍ»
(ّرچیسی را در کتبة رٍضي بر ضوردُ این ) 

 
اهشٍصُ آهبس ٍاطالػبت یىی اص اثضاسّبی ٍاجت ٍضشٍسی ثشای ثشًبهِ سیضاى ٍثَدجِ ثٌذی دس ّوِ اسگبًْبی وطَس هحسَة هی ضَد تب 

.جبیی وِ ثذٍى داضتي آهبس ٍاطالػبت ًوی تَاى حتی یه اداسُ وَچه سا اداسُ  ًوَد
 

اضشاف ثشآهبس ٍاطالػبت صحیح ٍدلیك ٍپشداصش ٍتحلیل دسست ایي اطالػبت ، ثِ هؼٌی پیص ثیٌی آیٌذُ ٍیىی اصاثضاسّبی هْن اداسُ 
.وطَسّب ٍّوچٌیي اثضاس هْن صشفِ جَیی ٍالتصبد همبٍهتی هحسَة هی ضَد

 
.ثذیْی است ّشچِ اطالػبت جوغ آٍسی ضذُ دلیك تش ثبضذ هیضاى خطب سا دس ثشًبهِ سیضی ٍثَدجِ ثٌذی وبّص خَاّذ داد

 
لزا ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع ٍضشٍست داضتي آهبس ثشای ثشًبهِ سیضی دس هذیشیت ّبی فذساسیَى ، هؼبًٍت اهَس استبًْب اص تبسیخ 

الذام ثِ جوغ آٍسی اطالػبت هَسد ًظش اص استبًْبی وطَس ًوَ ٍپس اص جوغ آٍسی ٍتذٍیي ٍٍسٍد ایي اطالػبت تَسط ًشم  20/4/1396
ًسجت ثِ فیلتش وشدى هَضَػبت هَسد ًیبص الذام ٍدس فصَل ریل آًْب سا دستِ ثٌذی ٍجْت ثْشُ ثشداسی دس اختیبس  هسئَلیي   excelافضاس 

.ٍهذیشاى هحتشم فذساسیَى لشاس هی دّذ 



:آهبیص استبًی
دس ایي ثخص سؼی ضذُ است سضتِ ّبی ٍسصضی آلبیبى ٍثبًَاى ٍتؼذاد ٍسصضىبساى استبًْبی وطَس ثِ تفىیه ّش استبى تذٍیي گشدد

 
:آهبیص رضتِ ای

بساًص صضىدس ایي ثخص ًیض سضتِ ّبی ٍسصضی آلبیبى ٍثبًَاى ثِ تفىیه جٌسیت تٌظین گشدیذُ ٍهی تَاى سضتِ ّبی ٍسصضی اص ّش دٍ گشٍُ سا ثب تؼذاد ٍس
هَسد هطب لؼِ لشاس داد

 
:تؼذاد ّیئتْبی فؼبل استبًی

آضٌب  طَسدس ایي لسوت تؼذاد ّیئت ّبی فؼبل دس ّش استبى ثِ تفىیه ًٍْبیتب ثب تؼذاد ول ّیئتْبی فؼبل ٍسصضْبی جبًجبصاى ٍهؼلَلیي دس استبًْبی و
خَاّیذ ضذ

 
:رضتِ ّبی ٍرزضی فؼبل 

تؼذاد ٍ اسبهی سضتِ ّبی ٍسصضی آلبیبى ٍثبًَاى ثِ ّوشاُ آهبس ٍسصضىبساى ثِ تفىیه استبًْبی وطَس هَسد هطبلؼِ لشاس گشفتِ است

:فراٍاًی رضتِ ّبی ٍرزضی
  ول دس ایي ثخص سضتِ ّبی هختلف ٍسصضی اص ًظش فشاٍاًی دس وطَس هَسد هطبلؼِ لشاس گشفتِ است ایي ثشسسی ًطبى هی دّذ ّش سضتِ ای چِ سْوی اص

س لشاسا ثِ خَد اختصبظ دادُ است ّوچٌیي تؼذاد استبًْبی تحت پَضص ّش سضتِ ًیض ثِ تفىیه ثشای آلبیبى ٍثبًَاى دس هؼشض دیذ هطبلؼِ وٌٌذگبى 
داسد

 
.اهیذ است ایي وبس وَچه هشضی خذاًٍذ هتؼبل لشاس گشفتِ ثبضذ

                                           
معاووت امىر استاوهای فدراسیىن ورزشهای جاوبازان ومعلىلیه                                               

1396دیماه                                                                 



آهبیص استبًی



( آررببیجبى ضرقی    ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

30بَچیب15بسکتببل بب ٍیلچر 1
5تٌیس بب ٍیلچر30بَچیب2
18تٌیس رٍی هیس12ٍالیببل ًطست3ِ
14تیر اًذازی13تٌیس بب ٍیلچر4
6تیر ٍکوبى4پبرا تکَاًذ5ٍ
25دٍٍهیذاًیid12فَتسبل 6
5ضوطیر ببزی1اسکی7
20ضٌب18تٌیس رٍی هیس8
17ٍالیببل ًطست10ِضٌب9

140جوغ کل15دٍچرخِ سَاری10
30دٍٍهیذاًی11
5تیر اًذازی12
3تیر ٍکوبى13
10ٍزًِ برداری14
2ٍالیببل سبحلی15

180جوغ کل

320تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  آررببیجبى غربی )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

12بَچیب40بسکتببل بب ٍیلچر 1

17ٍالیببل ًطست15ِبَچیب2

29جوغ کل100ٍالیببل ًطست3ِ
8قبیقراًی4

id20فَتسبل 5

17فَتببل ّفت ًفرُ 6

2اسکی7

7ضٌب8

15دٍٍهیذاًی9

12تیر اًذازی10

10تیر ٍکوبى11

5ٍزًِ برداری12

251جوغ کل

280تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  اردبیل )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

21بسکتببل بب ٍیلچر 21بسکتببل بب ٍیلچر 1

10بَچیب14بَچیب2

16دٍٍهیذاًی71ٍالیببل ًطست3ِ

42ضٌب5تٌیس بب ٍیلچر4

89جوغ کل20ضٌب5
27دٍٍهیذاًی6

25ٍزًِ برداری7

183جوغ کل

272تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  اصفْبى   )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
20بذ هیٌتَى230بسکتببل بب ٍیلچر 1
40بسکتببل بب ٍیلچر 20بذ هیٌتَى2
190بَچیب90ببستبًی3
60تٌیس رٍی هیس260بَچیب4
30تیر اًذازی250ٍالیببل ًطست5ِ
20تیر ٍکوبى20تٌیس بب ٍیلچر6
50دٍٍهیذاًی40پبرا تکَاًذ7ٍ
15ضٌب10قبیقراًی8
120ٍالیببل ًطستid100ِفَتسبل 9

545جوغ کل20فَتببل ّفت ًفرُ 10
20فَتببل قطغ ػض11َ
60تٌیس رٍی هیس12
40ضٌب13
10دٍچرخِ سَاری14
130دٍٍهیذاًی15
90تیر اًذازی16
40تیر ٍکوبى17
30ٍزًِ برداری18
40ٍالیببل سبحلی19

1500جوغ کل
2045تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  البرز  ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
1اسکی16بسکتببل بب ٍیلچر 1
8بَچیب12ببستبًی2
1پبراتکَاًذ8ٍبَچیب3
20تٌیس رٍی هیس45ٍالیببل ًطست4ِ
25دٍٍهیذاًی1پبرا تکَاًذ5ٍ
16ٍالیببل ًطست1ِقبیقراًی6
71جوغ کلid40فَتسبل 7
20فَتببل ّفت ًفرُ 8
4فَتببل قطغ ػض9َ

5اسکی10
20تٌیس رٍی هیس11
10ضٌب12
1دٍچرخِ سَاری13
35دٍٍهیذاًی14
8تیر اًذازی15
20ٍزًِ برداری16
10ٍالیببل سبحلی17

256جوغ کل
327تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  ایالم  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

3بذ هیٌتَى60بسکتببل بب ٍیلچر 1

3تٌیس بب ٍیلچر3بذ هیٌتَى2

7تٌیس رٍی هیس15ببستبًی3

15تیر اًذازی20ٍالیببل ًطست4ِ

3تیر ٍکوبى5تٌیس بب ٍیلچر5

3دٍٍهیذاًی2پبرا تکَاًذ6ٍ

5ضٌب7تٌیس رٍی هیس7

39جوغ کل3دٍچرخِ سَاری8
15دٍٍهیذاًی9

10تیر اًذازی10

5تیر ٍکوبى11

5ٍزًِ برداری12

150جوغ کل

189تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  بَضْر  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

4بذ هیٌتَى4بذ هیٌتَى1
2بَچیب3بَچیب2
40تٌیس رٍی هیس40ٍالیببل ًطست3ِ
30تیر اًذازیid32فَتسبل 4
3تیر ٍکوبى70فَتببل ّفت ًفرُ 5
50دٍٍهیذاًی12فَتببل قطغ ػض6َ
3ضٌب40تٌیس رٍی هیس7
24ٍالیببل ًطست20ِضٌب8

156جوغ کل70دٍٍهیذاًی9
25تیر اًذازی10
3تیر ٍکوبى11
10ٍزًِ برداری12

329جوغ کل

485تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  تْراى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
1قبیقراًی25ٍالیببل ًطست1ِ
12دٍٍهیذاًی40دٍٍهیذاًی2
40ضٌب25ضٌب3
30تٌیس رٍی هیس50تٌیس رٍی هیس4
40بَچیب51بَچیب5
1تٌیس بب ٍیلچر100بسکتببل بب ٍیلچر6
30تیراًذازی100تیراًذازی7
6تیرٍکوبىid20فَتسبل 8

160جوغ کل20فَتببل ّفت ًفر9ُ
15ٍزًِ برداری10
30فَتببل قطغ ػض11َ
14ببستبًی12
10بذهیٌتَى13
30تیرٍکوبى14
10دٍ چرخِ سَاری16
5تٌیس بب ٍیلچر17
10پبراتکَاًذ18ٍ
10قبیقراًی19
10اسکی21

575جوغ کل
735تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  چْبر هحبل ٍبختیبری )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

23ٍالیببل ًطست46ِبسکتببل بب ٍیلچر 1
25بَچیب36ببستبًی2
47ضٌب9بَچیب3
13تٌیس رٍی هیس87ٍالیببل ًطست4ِ
3دٍ ٍهیذاًیid40فَتسبل 5
5تیر ٍکوبى8فَتببل ّفت ًفرُ 6
6تیر اًذازی86ضٌب7

122جوغ کل18دٍچرخِ سَاری8
45دٍٍهیذاًی9

1تیر اًذازی10
10تیر ٍکوبى11
15ٍزًِ برداری12
26ٍالیببل سبحلی13

427جوغ کل
549تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  خراسبى جٌَبی  ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
50بذ هیٌتَى30بسکتببل بب ٍیلچر 1
50بَچیب50بذ هیٌتَى2
50تٌیس رٍی هیس100ببستبًی3
60تیر اًذازی60بَچیب4
70دٍٍهیذاًی40ٍالیببل ًطست5ِ
60ضٌبid50فَتسبل 6

340جوغ کل20فَتببل ّفت ًفرُ 7
20فَتببل قطغ ػض8َ
50تٌیس رٍی هیس9

100ضٌب10
300دٍٍهیذاًی11
30تیر اًذازی12
20تیر ٍکوبى13
30ٍالیببل سبحلی14

900جوغ کل
1240تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  خراسبى رضَی   )   آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
9بذ هیٌتَى48بسکتببل بب ٍیلچر 1
41بسکتببل بب ٍیلچر 9بذ هیٌتَى2
42بَچیب8ببستبًی3
22تٌیس رٍی هیس42بَچیب4
14تیر اًذازی185ٍالیببل ًطست5ِ
11تیر ٍکوبى15تٌیس بب ٍیلچر6
40دٍٍهیذاًی5قبیقراًی7
52ٍالیببل ًطستid65ِفَتسبل 8

231جوغ کل20فَتببل ّفت ًفرُ 9
22تٌیس رٍی هیس10
35ضٌب11
24دٍچرخِ سَاری12
135دٍٍهیذاًی13
15تیر اًذازی14
10تیر ٍکوبى15
45ٍزًِ برداری16
25ٍالیببل سبحلی17

708جوغ کل
939تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  خراسبى ضوبلی )   آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

20تٌیس رٍی هیس15بسکتببل بب ٍیلچر 1

15تیر ٍکوبى4ببستبًی2

15دٍٍهیذاًی40ٍالیببل ًطست3ِ

6ضٌبid10فَتسبل 4

56جوغ کل10فَتببل ّفت ًفرُ 5

10فَتببل قطغ ػض6َ

20تٌیس رٍی هیس7

4ضوطیر ببزی8

1دٍچرخِ سَاری9

8دٍٍهیذاًی10

10تیر ٍکوبى11

132جوغ کل

188تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  خَزستبى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

25بسکتببل بب ٍیلچر 50بسکتببل بب ٍیلچر 1
20بَچیب10بَچیب2
10پبراتکَاًذ80ٍٍالیببل ًطست3ِ
30تٌیس رٍی هیس12پبرا تکَاًذ4ٍ
25تیر اًذازیid25فَتسبل 5
40دٍٍهیذاًی30فَتببل ّفت ًفرُ 6
50ٍالیببل ًطست20ِفَتببل قطغ ػض7َ

200جوغ کل30تٌیس رٍی هیس8
35ضٌب9

50دٍٍهیذاًی10
40تیر اًذازی11
10تیر ٍکوبى12
10ٍزًِ برداری13
10ٍالیببل سبحلی14

412جوغ کل
612تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  زًجبى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
8بذ هیٌتَى21بسکتببل بب ٍیلچر 1
17بسکتببل بب ٍیلچر 8بذ هیٌتَى2
25بَچیب45بَچیب3
15تٌیس رٍی هیس45ٍالیببل ًطست4ِ
5تیر اًذازی12تٌیس بب ٍیلچر5
25دٍٍهیذاًی4پبرا تکَاًذ6ٍ
40ضٌب2قبیقراًی7
2قبیقراًیid41فَتسبل 8
45ٍالیببل ًطست22ِفَتببل ّفت ًفرُ 9

182جوغ کل15تٌیس رٍی هیس10
80ضٌب11
5ضوطیر ببزی12
4دٍچرخِ سَاری13
60دٍٍهیذاًی14
15تیر اًذازی15
25ٍزًِ برداری16
10ٍالیببل سبحلی17

414جوغ کل
596تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  سوٌبى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

15بذ هیٌتَى15بذ هیٌتَى1

20بَچیب30بَچیب2

20تٌیس رٍی هیس55ٍالیببل ًطست3ِ

10تیر اًذازیid35فَتسبل 4

50دٍٍهیذاًی15ضٌب5

5ضٌب3دٍچرخِ سَاری6

20ٍالیببل ًطست45ِدٍٍهیذاًی7

140جوغ کل20تیر اًذازی8
9ٍزًِ برداری9

227جوغ کل

367تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  سیستبى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

16بذ هیٌتَى31بسکتببل بب ٍیلچر 1
37تٌیس رٍی هیس16بذ هیٌتَى2
13تیر اًذازی6بَچیب3
17تیر ٍکوبى126ٍالیببل ًطست4ِ
54دٍٍهیذاًی11تٌیس بب ٍیلچر5
59ضٌبid120فَتسبل 6

196جوغ کل37تٌیس رٍی هیس7
167ضٌب8
113دٍٍهیذاًی9

37تیر اًذازی10
12تیر ٍکوبى11
6ٍزًِ برداری12
30ٍالیببل سبحلی13

712جوغ کل
908تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  فبرس  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
32بذ هیٌتَى70بسکتببل بب ٍیلچر 1
20بسکتببل بب ٍیلچر 32بذ هیٌتَى2
12بَچیب20ببستبًی3
33تٌیس رٍی هیس12بَچیب4
40تیر اًذازی220ٍالیببل ًطست5ِ
22دٍٍهیذاًی6قبیقراًی6
12ضٌبid40فَتسبل 7
3قبیقراًی38فَتببل ّفت ًفرُ 8
80ٍالیببل ًطست200ِفَتببل قطغ ػض9َ

254جوغ کل1اسکی10
33تٌیس رٍی هیس11
140ضٌب12
15دٍچرخِ سَاری13
28دٍٍهیذاًی14
95تیر اًذازی15
22تیر ٍکوبى16
32ٍزًِ برداری17

1004جوغ کل
1258تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  قسٍیي  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
14بذ هیٌتَى35بسکتببل بب ٍیلچر 1
30بَچیب14بذ هیٌتَى2
25تٌیس رٍی هیس30ببستبًی3
12تیر اًذازی27بَچیب4
4تیر ٍکوبى80ٍالیببل ًطست5ِ
52دٍٍهیذاًی8پبرا تکَاًذ6ٍ
20ضٌب3قبیقراًی7
2قبیقراًیid28فَتسبل 8
35ٍالیببل ًطست63ِفَتببل ّفت ًفر9ُ

194جوغ کل25تٌیس رٍی هیس10
20ضٌب11
5دٍچرخِ سَاری12
120دٍٍهیذاًی13
85ٍزًِ برداری14
25تیر اًذازی15
10تیر ٍکوبى16

578جوغ کل
772تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  قن  ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

4بذ هیٌتَى4بذ هیٌتَى1

10تٌیس رٍی هیس30ٍالیببل ًطست2ِ

10دٍٍهیذاًی5تٌیس بب ٍیلچر3

12ضٌب3پبرا تکَاًذ4ٍ

12ٍالیببل ًطستid15ِفَتسبل 5

48جوغ کل10تٌیس رٍی هیس6
20ضٌب7

10دٍٍهیذاًی8

20تیر ٍکوبى9

20ٍزًِ برداری10

10ٍالیببل سبحلی11

147جوغ کل
195تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  کردستبى )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

8دٍٍهیذاًی15ٍالیببل ًطستِ 1

1تٌیس رٍی هیس13فَتببل ّفت ًفر2ُ

15تیرٍکوبىid6فَتسبل 3

4ضٌب2بَچیب4

28جوغ کل7تٌیس رٍی هیس5
1بذهیٌتَى6

10دٍٍهیذاًی7

5تیرٍکوبى8

59جوغ کل

94تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  کرهبى ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
14بسکتببل بب ٍیلچر 36بسکتببل بب ٍیلچر 1
9بَچیب30ببستبًی2
22تٌیس رٍی هیس42بَچیب3
5تیر اًذازی122ٍالیببل ًطست4ِ
7تیر ٍکوبى3پبرا تکَاًذ5ٍ
35دٍٍهیذاًی3قبیقراًی6
50ٍالیببل ًطستid25ِفَتسبل 7

142جوغ کل61فَتببل ّفت ًفرُ 8
40فَتببل قطغ ػض9َ

50ضٌب10
2ضوطیر ببزی11
2دٍچرخِ سَاری12
95دٍٍهیذاًی13
19تیر اًذازی14
15تیر ٍکوبى15
25ٍزًِ برداری16

570جوغ کل
712تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  کرهبًطبُ  ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
3بذ هیٌتَى20بسکتببل بب ٍیلچر  1
6بَچیب3بذ هیٌتَى2
14تٌیس رٍی هیس30ببستبًی3
2تیر اًذازی6بَچیب4
14دٍٍهیذاًی50ٍالیببل ًطست5ِ
4ضٌب4پبرا تکَاًذ6ٍ
5قبیقراًی7قبیقراًی7
48جوغ کلid40فَتسبل 8
38فَتببل ّفت ًفرُ 9

18فَتببل قطغ ػض10َ
14تٌیس رٍی هیس11
8ضٌب12
2دٍچرخِ سَاری13
55دٍٍهیذاًی14
3تیر اًذازی15
1تیر ٍکوبى16
40ٍزًِ برداری17

339جوغ کل

387تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ  ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

21دٍٍهیذاًی25بسکتببل بب ٍیلچر 1

5ضٌب46ٍالیببل ًطست2ِ

14ٍالیببل ًطست7ِقبیقراًی3

40جوغ کل10ضٌب4
38دٍٍهیذاًی5

17تیر اًذازی6

143جوغ کل

183تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  گلستبى )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

6بذ هیٌتَى30بسکتببل بب ٍیلچر 1
10بسکتببل بب ٍیلچر 6بذ هیٌتَى2
10بَچیب12بَچیب3
40تٌیس رٍی هیس80ٍالیببل ًطست4ِ
6تیر اًذازی6قبیقراًی5
60دٍٍهیذاًیid60فَتسبل 6
10ضٌب30فَتببل ّفت ًفرُ 7
25ٍالیببل ًطست40ِتٌیس رٍی هیس8

167جوغ کل12ضٌب9
70دٍٍهیذاًی10
15تیر اًذازی11
20ٍزًِ برداری12
35ٍالیببل سبحلی13

416جوغ کل
583تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  گیالى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
15بَچیب20بسکتببل بب ٍیلچر 1
10تٌیس رٍی هیس15بَچیب2
15تیر اًذازی105ٍالیببل ًطست3ِ
5دٍٍهیذاًی5تٌیس بب ٍیلچر4
5ضٌب1پبرا تکَاًذ5ٍ
2قبیقراًی5قبیقراًی6
15ٍالیببل ًطستid10ِفَتسبل 7

67جوغ کل20فَتببل ّفت ًفرُ 8
15فَتببل قطغ ػض9َ

10تٌیس رٍی هیس10
10ضٌب11
2دٍچرخِ سَاری12
15دٍٍهیذاًی13
15تیر اًذازی14
5تیر ٍکوبى15
10ٍزًِ برداری16

263جوغ کل
330تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  لرستبى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
24تٌیس رٍی هیس20بسکتببل بب ٍیلچر 1
25تیر اًذازی16بذ هیٌتَى2
1تیر ٍکوبى8ببستبًی3
35دٍٍهیذاًی4بَچیب4
12ٍالیببل ًطست36ٍِالیببل ًطست5ِ

97جوغ کل4قبیقراًی6
id75فَتسبل 7
22فَتببل ّفت ًفرُ 8
18فَتببل قطغ ػض9َ

24تٌیس رٍی هیس10
10ضٌب11
1دٍچرخِ سَاری12
45دٍٍهیذاًی13
45تیر اًذازی14
5تیر ٍکوبى15
15ٍزًِ برداری16
4ٍالیببل سبحلی17

352جوغ کل
449تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  هبزًذراى  ) آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ
30بَچیب30بسکتببل بب ٍیلچر 1
35تٌیس رٍی هیس24بَچیب2
55تیر اًذازی195ٍالیببل ًطست3ِ
10تیر ٍکوبى10تٌیس بب ٍیلچر4
85دٍٍهیذاًی5پبرا تکَاًذ5ٍ
60ضٌب3قبیقراًی6
80ٍالیببل ًطستid80ِفَتسبل 7

355جوغ کل100فَتببل ّفت ًفرُ 8
50فَتببل قطغ ػض9َ

1اسکی10
35تٌیس رٍی هیس11
150ضٌب12
21دٍچرخِ سَاری13
210دٍٍهیذاًی14
165تیر اًذازی15
18تیر ٍکوبى16
185ٍزًِ برداری17
18ٍالیببل سبحلی18

1300جوغ کل
1655تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  هرکسی )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

3بذ هیٌتَى30بسکتببل بب ٍیلچر 1
15تٌیس رٍی هیس3بذ هیٌتَى2
15دٍٍهیذاًی80ٍالیببل ًطست3ِ
30ٍالیببل ًطست5ِتٌیس بب ٍیلچر4

63جوغ کلid15فَتسبل 5
30فَتببل ّفت ًفرُ 6
15تٌیس رٍی هیس7
15ضٌب8
5دٍچرخِ سَاری9

30دٍٍهیذاًی10
15تیر اًذازی11
20تیر ٍکوبى12
3ٍزًِ برداری13
5ٍالیببل سبحلی14

271جوغ کل
334تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  ّرهسگبى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

15تٌیس رٍی هیس20بسکتببل بب ٍیلچر 1

40دٍٍهیذاًی70ٍالیببل ًطست2ِ

2قبیقراًی2قبیقراًی3

40ٍالیببل ًطست132ِفَتببل ّفت ًفرُ 4

97جوغ کل15تٌیس رٍی هیس5
70دٍٍهیذاًی6

15ٍالیببل سبحلی7

324جوغ کل

421تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  ّوذاى  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

10بَچیب8ببستبًی1

10تٌیس رٍی هیس20بَچیب2

17تیر اًذازی36ٍالیببل ًطست3ِ

10دٍٍهیذاًی22تٌیس رٍی هیس4

31ٍالیببل ًطست20ِضٌب5

78جوغ کل12دٍٍهیذاًی6
17تیر اًذازی7

10فَتسبل8

20ٍزًِ برداری9

165جوغ کل

243تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



(  یسد  )  آهبیص سرزهیٌی  

ردیف
رضتِ ّبی ٍرزضی ببًَاى  رضتِ ّبی ٍرزضی آقبیبى    

تؼذاد ٍرزضکبررضتِتؼذاد ٍرزضکبررضتِ

25بسکتببل بب ٍیلچر 40بسکتببل بب ٍیلچر 1

20بَچیب35بَچیب2

60تٌیس رٍی هیس50ٍالیببل ًطست3ِ

10تیر اًذازی1پبرا تکَاًذ4ٍ

10تیر ٍکوبىid16فَتسبل 5

10دٍٍهیذاًی60تٌیس رٍی هیس6

40ضٌب70ضٌب7

27ٍالیببل ًطست30ِدٍٍهیذاًی8

202جوغ کل24تیر اًذازی9
20تیر ٍکوبى10

15ٍزًِ برداری11

5ٍالیببل سبحلی12

366جوغ کل
568تؼذادکل ٍرزضکبراى استبى



آمایش رشته های  
ورزشی آقایان



(اسکی  )   آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

البرز1

ی
سک

ا

1

1فبرس2

1هبزًذراى3

2ؽ -آ4

4البرز5

1ش-آ 6

10تْراى7

20



(ببستبًی    )    آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

خراسبى رضَی1

ی
تبً

س
بب

8

15ایالم2

100خراسبى جٌَبی3

20فبرس4

30قسٍیي5

30کرهبى6

90اصفْبى7

36چْبر هحبل ٍبختیبری8

8لرستبى9

12البرز10

8ّوذاى11

4خراسبى ضوبلی12

30کرهبًطب13ُ

14تْراى14

405



(بذهیٌتَى    )     آهبیص سرزهیٌی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

ى
تَ

هیٌ
ذ 

ب

4
9خراسبى رضَی2
3ایالم3
6گلستبى4
50خراسبى جٌَبی5
16سیستبى ٍبلَچستبى6
32فبرس7
14قسٍیي8
3هرکسی9
4بَضْر10
20اصفْبى11
16لرستبى12
3کرهبًطب13ُ
15سوٌبى14
1کردستبى15
10تْراى16

214



(بسکتببل بب ٍیلچر     )   آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

48خراسبى رضَی2
گیالى3

ر 
چ

ٍیل
بب 

ل 
تبب

سک
ب

20
60ایالم4
30گلستبى5
40آررببیجبى غربی6
30خراسبى جٌَبی7
21زًجبى8
31سیستبى ٍبلَچستبى9

70فبرس10
35قسٍیي11
36کرهبى12
30هرکسی13
40یسد14
30هبزًذراى15
50خَزستبى16
230اصفْبى17
46چْبر هحبل ٍبختیبری18
20لرستبى19
16البرز20
21اردبیل21
20ّرهس گبى22
15خراسبى ضوبلی23
15آررببیجبى ضرقی24
20کرهبًطب25ُ
25کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ26
100تْراى27

1099



(تٌیس بب ٍیلچر   )   آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

چر
ٍیل

بب 
س 

تٌی

5

15خراسبى رضَی2

5گیالى3

5ایالم4

12زًجبى5

11سیستبى ٍبلَچستبى6

5هرکسی7

10هبزًذراى8

20اصفْبى9

5اردبیل10

13آررببیجبى ضرقی11

5تْراى12

111



(بَچیب     )   آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 
تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

خراسبى رضَی1

چیب
بَ

42
15گیالى2
12گلستبى3
15آررببیجبى غربی4
60خراسبى جٌَبی5
45زًجبى6
6سیستبى ٍبلَچستبى7
12فبرس8
27قسٍیي9

42کرهبى10
3بَضْر11
35یسد12
24هبزًذراى13
10خَزستبى14
260اصفْبى15
9چْبر هحبل ٍبختیبری16
4لرستبى17
8البرز18
14اردبیل19
20ّوذاى20
30آررببیجبى ضرقی21
6کرهبًطب22ُ
30سوٌبى23
2کردستبى24
51تْراى25

782



(پبراتکَاًذٍ   )   آهبیص سرزهیٌی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

ذٍ
َاً

تک
را 

پب

3

1گیالى2

2ایالم3

4زًجبى4

8قسٍیي5

3کرهبى6

1یسد7

5هبزًذراى8

12خَزستبى9

40اصفْبى10

1البرز11

4آررببیجبى ضرقی12

4کرهبًطب13ُ

10تْراى14

98



(تٌیس رٍی هیس   )   آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

یس
ی ه

رٍ
س 

تٌی

10
22خراسبى رضَی2
10گیالى3
7ایالم4
40گلستبى5
50خراسبى جٌَبی6
15زًجبى7
37سیستبى ٍبلَچستبى8
33فبرس9

25قسٍیي10
15هرکسی11
40بَضْر12
60یسد13
35هبزًذراى14
30خَزستبى15
60اصفْبى16
24لرستبى17
20البرز18
22ّوذاى19
15ّرهسگبى20
20خراسبى ضوبلی21
18آررببیجبى ضرقی22
14کرهبًطب23ُ
7کردستبى24
50تْراى25

679



(تیر اًذازی   )  آهبیص سرزهیٌی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

15خراسبى رضَی1
گیالى2

ی
ذاز

 اً
یر

ت

15
10ایالم3
15گلستبى4
12آررببیجبى غربی5
30خراسبى جٌَبی6
15زًجبى7
37سیستبى ٍبلَچستبى8
95فبرس9

25قسٍیي10
19کرهبى11
15هرکسی12
25بَضْر13
24یسد14
165هبزًذراى15
40خَزستبى16
90اصفْبى17
1چْبر هحبل ٍبختیبری18
45لرستبى19
8البرز20
17ّوذاى21
5آررببیجبى ضرقی22
3کرهبًطب23ُ
17کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ24
20سوٌبى25
100تْراى26

863



(تیر ٍکوبى  )   آهبیص سرزهیٌی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

ى
وب

ٍک
ر 

تی

20
10خراسبى رضَی2
5گیالى3
5ایالم4
10آررببیجبى غربی6
20خراسبى جٌَبی7
12سیستبى ٍبلَچستبى9

22فبرس10
10قسٍیي11
15کرهبى12
20هرکسی13
3بَضْر14
20یسد15
18هبزًذراى16
10خَزستبى17
40اصفْبى18
10چْبر هحبل ٍبختیبری19
5لرستبى20
10خراسبى ضوبلی25
3آررببیجبى ضرقی26
1کرهبًطب27ُ
5کردستبى28
30تْراى29

304



(دٍ ٍهیذاًی  )  آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 
تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

10قن1
خراسبى رضَی2

ی
ذاً

هی
ٍٍ

د

135
15گیالى3
15ایالم4
70گلستبى5
15آررببیجبى غربی6
300خراسبى جٌَبی7
60زًجبى8
113سیستبى ٍبلَچستبى9

28فبرس10
120قسٍیي11
95کرهبى12
30هرکسی13
70بَضْر14
30یسد15
210هبزًذراى16
50خَزستبى17
130اصفْبى18
45چْبر هحبل ٍبختیبری19
45لرستبى20
35البرز21
27اردبیل22
12ّوذاى23
70ّرهس گبى24
8خراسبى ضوبلی25
30آررببیجبى ضرقی26
55کرهبًطب27ُ
38کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ28
45سوٌبى29
10کردستبى30
40تْراى31

1956



(دٍچرخِ سَاری  )   آهبیص سرزهیٌی آقبیبى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

24خراسبى رضَی1
گیالى2

ی
َار

س
 ِ

رخ
ٍچ

د

2
3ایالم3
4زًجبى4
15فبرس5
5قسٍیي6
2کرهبى7
5هرکسی8
21هبزًذراى9

10اصفْبى10
18چْبر هحبل ٍبختیبری11
1لرستبى12
1البرز13
1خراسبى ضوبلی14
15آررببیجبى ضرقی15
2کرهبًطب16ُ
3سوٌبى17
10تْراى18

142



(ضوطیر ببزی  )  آهبیص سرزهیٌی آقبیبى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

زًجبى1

ی
بز

ر ب
طی

5ضو

2کرهبى2

4خراسبى ضوبلی3

11



(ضٌب )آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

20قن1
خراسبى رضَی2

ـب
ــ

ــ
ضٌ

35
10گیالى3
12گلستبى4
7آررببیجبى غربی5
100خراسبى جٌَبی6
80زًجبى7
167سیستبى ٍبلَچستبى8
140فبرس9

20قسٍیي10
50کرهبى11
15هرکسی12
20بَضْر13
70یسد14
150هبزًذراى15
35خَزستبى16
40اصفْبى17
86چْبر هحبل ٍبختیبری18
10لرستبى19
10البرز20
20اردبیل21
20ّوذاى22
10آررببیجبى ضرقی23
8کرهبًطب24ُ
10کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ25
15سوٌبى26
25تْراى27

1185



(فَتببل قطغ ػضَ  ) آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

15گیالى1

خراسبى جٌَبی2

ضَ
 ػ

طغ
ل ق

تبب
20فَ

200فبرس3

40کرهبى4

12بَضْر5

50هبزًذراى6

20خَزستبى7

20اصفْبى8

18لرستبى9

4البرز10

10خراسبى ضوبلی11

18کرهبًطب12ُ

30تْراى13

457



(فَتببل ّفت ًفرُ ) آهبیص سرزهیٌی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

20خراسبى رضَی1
گیالى2

 ُ
فر

ت ً
ّف

ل 
تبب

فَ

20
30گلستبى3
17آررببیجبى غربی4
20خراسبى جٌَبی5
22زًجبى6
38فبرس7
63قسٍیي8
61کرهبى9

30هرکسی10
70بَضْر11
100هبزًذراى12
30خَزستبى13
20اصفْبى14
8چْبر هحبل ٍبختیبری15
22لرستبى16
20البرز17
132ّرهس گبى18
10خراسبى ضوبلی19
38کرهبًطب20ُ
13کردستبى21
20تْراى22

804



(  id)فَتسبل آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

ل 
سب

َت
ف

id

15
65خراسبى رضَی2
10گیالى3
60گلستبى4
20آررببیجبى غربی5
50خراسبى جٌَبی6
41زًجبى7
120سیستبى ٍبلَچستبى8
40فبرس9

28قسٍیي10
25کرهبى11
15هرکسی12
32بَضْر13
16یسد14
80هبزًذراى15
25خَزستبى16
100اصفْبى17
40چْبر هحبل ٍبختیبری18
75لرستبى19
40البرز20
10خراسبى ضوبلی21
12آررببیجبى ضرقی22
40کرهبًطب23ُ
35سوٌبى24
10ّوذاى25
6کردستبى26
20تْراى27

1030



(قبیقراًی ) آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

خراسبى رضَی1

ی
راً

یق
قب

5
5گیالى2
6گلستبى3
8آررببیجبى غربی4
2زًجبى5
6فبرس6
3قسٍیي7
3کرهبى8
3هبزًذراى9

10اصفْبى10
4لرستبى11
1البرز12
2ّرهس گبى13
7کرهبًطب14ُ
7کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ15
10تْراى16

82



(ٍالیببل سبحلی )  آهبیص سرزهیٌی آقبیبى  

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

ی
حل

سب
ل 

یبب
ٍال

10
25خراسبى رضَی2
35گلستبى3
30خراسبى جٌَبی4
10زًجبى5
30سیستبى ٍبلَچستبى6
5هرکسی7
5یسد8
18هبزًذراى9

10خَزستبى10
40اصفْبى11
26چْبر هحبل ٍبختیبری12
4لرستبى13
10البرز14
15ّرهس گبى15
2آررببیجبى ضرقی16

275



(ٍالیببل ًطستِ )  آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 
تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

تِ
س

ط
ل ً

یبب
ٍال

30
185خراسبى رضَی2
105گیالى3
20ایالم4
80گلستبى5
100آررببیجبى غربی6
40خراسبى جٌَبی7
45زًجبى8
126سیستبى ٍبلَچستبى9

220فبرس10
80قسٍیي11
122کرهبى12
80هرکسی13
40بَضْر14
50یسد15
195هبزًذراى16
80خَزستبى17
250اصفْبى18
87چْبر هحبل ٍبختیبری19
36لرستبى20
45البرز21
71اردبیل22
36ّوذاى23
70ّرهس گبى24
40خراسبى ضوبلی25
12آررببیجبى ضرقی26
50کرهبًطب27ُ
46کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ28
55سوٌبى29
15کردستبى30
25تْراى31

2436



(ٍزًِ برداری  )  آهبیص سرزهیٌی  آقبیبى 

تؼذاد ٍرزضکبررضتِاستبىردیف

قن1

ی
دار

بر
 ِ

ٍزً

20
45خراسبى رضَی2
10گیالى3
5ایالم4
20گلستبى5
5آررببیجبى غربی6
25زًجبى7
6سیستبى ٍبلَچستبى8
32فبرس9

85قسٍیي10
25کرهبى11
3هرکسی12
10بَضْر13
15یسد14
185هبزًذراى15
10خَزستبى16
30اصفْبى17
15چْبر هحبل ٍبختیبری18
15لرستبى19
20البرز20
25اردبیل21
20ّوذاى22
10آررببیجبى ضرقی23
40کرهبًطب24ُ
9سوٌبى25
15تْراى26

700



آمایش رشته های ورزشی 
بانوان



(اسکی   )  آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

1اسکیالبرز1

1



(بذ هیٌتَى   ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ  استبىردیف

قن1

ى
تَ

هیٌ
ذ 

ب

4

9خراسبى رضَی2

3ایالم3

6گلستبى4

50خراسبى جٌَبی5

8زًجبى6

16سیستبى ٍبلَچستبى7

32فبرس8

14قسٍیي9

3هرکسی10

4بَضْر11

20اصفْبى12

3کرهبًطب13ُ

15سوٌبى14

187



(بسکتببل بب ٍیلچر  )  آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ  استبىردیف

خراسبى رضَی1

ر 
چ

ٍیل
بب 

ل 
تبب

سک
41ب

10گلستبى2

17زًجبى3

20فبرس4

14کرهبى5

25یسد6

25خَزستبى7

40اصفْبى8

21اردبیل9

213



(بَچیب ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   
تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

خراسبى رضَی1

چیب
بَ

42
15گیالى2
10گلستبى3
12آررببیجبى غربی4
50خراسبى جٌَبی5
25زًجبى6
12فبرس7
30قسٍیي8
9کرهبى9

2بَضْر10
20یسد11
30هبزًذراى12
20خَزستبى13
190اصفْبى14
8البرز15
10اردبیل16
10ّوذاى17
30آررببیجبى ضرقی18
6کرهبًطب19ُ
20سوٌبى20
25چْبر هحبل ٍبختیبری21
40تْراى22

616



(پبرا تکَاًذٍ ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

خَزستبى1

ذٍ
َاً

تک
برا

پ

10

1البرز2

11



(تٌیس بب ٍیلچر ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

ایالم1

چر
ٍیل

بب 
س 

3تٌی

5آررببیجبى ضرقی2

1تْراى3

9



(تٌیس رٍی هیس ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   
تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

قن1

یس
ی ه

رٍ
س 

تٌی

10
22خراسبى رضَی2
10گیالى3
7ایالم4
40گلستبى5
50خراسبى جٌَبی6
15زًجبى7
37سیستبى ٍبلَچستبى8
33فبرس9

25قسٍیي10
22کرهبى11
15هرکسی12
40بَضْر13
60یسد14
35هبزًذراى15
30خَزستبى16
60اصفْبى17
24لرستبى18
20البرز19
10ّوذاى20
15ّرهسگبى21
20خراسبى ضوبلی22
18آررببیجبى ضرقی23
14کرهبًطب24ُ
20سوٌبى25
13چْبر هحبل ٍبختیبری26
1کردستبى27
30تْراى28

696



(تیر اًذازی ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

خراسبى رضَی1

ی
ذاز

 اً
یر

ت

14
15گیالى2
15ایالم3
6گلستبى4
60خراسبى جٌَبی5
5زًجبى6
13سیستبى ٍبلَچستبى7
40فبرس8
12قسٍیي9

5کرهبى10
30بَضْر11
10یسد12
55هبزًذراى13
25خَزستبى14
30اصفْبى15
25لرستبى16
17ّوذاى17
14آررببیجبى ضرقی18
2کرهبًطب19ُ
10سوٌبى20
6چْبر هحبل ٍبختیبری21
30تْراى22

439



(تیر ٍکوبى ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ  استبىردیف

خراسبى رضَی1

ى
وب

ٍک
ر 

تی

11

3ایالم2

17سیستبى ٍبلَچستبى3

4قسٍیي4

7کرهبى5

3بَضْر6

10یسد7

10هبزًذراى8

20اصفْبى9

1لرستبى10

15خراسبى ضوبلی11

6آررببیجبى ضرقی12

5چْبر هحبل ٍبختیبری13

15کردستبى14

6تْراى15

133



(دٍ ٍهیذاًی ) آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   
تؼذاد ٍرزضکبررضتِ  استبىردیف

قن1

ی
ذاً

هی
ٍٍ

د

10
40خراسبى رضَی2
5گیالى3
3ایالم4
60گلستبى5
70خراسبى جٌَبی6
25زًجبى7
54سیستبى ٍبلَچستبى8
22فبرس9

52قسٍیي10
35کرهبى11
15هرکسی12
50بَضْر13
10یسد14
85هبزًذراى15
40خَزستبى16
50اصفْبى17
35لرستبى18
25البرز19
16اردبیل20
10ّوذاى21
40ّرهسگبى22
15خراسبى ضوبلی23
25آررببیجبى ضرقی24
14کرهبًطب25ُ
21کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ26
50سوٌبى27
3چْبر هحبل ٍبختیبری28
8کردستبى29
12تْراى30

900



(ضوطیر ببزی )آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

5ضوطیر ببزیآررببیجبى ضرقی1

5



(ضٌب )  آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   
تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

قن1

ـب
ــ

ــ
ضٌ

12
5گیالى2
5ایالم3
10گلستبى4
60خراسبى جٌَبی5
40زًجبى6
59سیستبى ٍبلَچستبى7
12فبرس8
20قسٍیي9

3بَضْر10
40یسد11
60هبزًذراى12
15اصفْبى13
42اردبیل14
6خراسبى ضوبلی15
20آررببیجبى ضرقی16
4کرهبًطب17ُ
5کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ18
5سوٌبى19
47چْبر هحبل ٍبختیبری20
4کردستبى21
40تْراى22

514



(قبیقراًی  )  آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   

تؼذاد ٍرزضکبررضتِ  استبىردیف

گیالى1

ی
راً

یق
قب

2

2زًجبى2

3فبرس3

2قسٍیي4

2ّرهسگبى5

5کرهبًطب6ُ

1تْراى7

17



(ٍالیببل ًطستِ )  آهبیص سرزهیٌی ببًَاى   
تؼذاد ٍرزضکبررضتِ استبىردیف

قن1

تِ
س

ط
ل ً

یبب
ٍال

12
52خراسبى رضَی2
15گیالى3
25گلستبى4
17آررببیجبى غربی5
45زًجبى6
80فبرس7
35قسٍیي8
50کرهبى9

30هرکسی10
24بَضْر11
27یسد12
80هبزًذراى13
50خَزستبى14
120اصفْبى15
12لرستبى16
16البرز17
31ّوذاى18
40ّرهسگبى19
17آررببیجبى ضرقی20
14کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ21
20سوٌبى22
23چْبر هحبل ٍبختیبری23

835



تعداد تیم هبی فعبل در 
رشته هبی تیمی



تؼذاد تین ّبی بسکتببل بب ٍیلچر در استبًْبی کطَر

تؼذاد تین ّبی  ببًَاىتؼذاد تین ّبی  آقبیبىرضتِاستبىردیف

اصفْبى1

چر
ٍیل

بب 
ل 

تبب
سک

ب

124
43خَزستبى2
43خراسبى رضَی3
4تْراى4
3ایالم5
31فبرس6
3قسٍیي7
31کرهبى8
31گلستبى9

2آررببیجبى ضرقی10
2آررببیجبى غربی11
2سیستبى12
2چْبر هحبل ٍبختیبری13
2قن14
2کرهبًطب15ُ
2گیالى16
2هبزًذراى17
2هرکسی18
2کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ19
2ّرهسگبى20
11اردبیل21
1البرز22
1خراسبى ضوبلی23
11زًجبى24
1خراسبى جٌَبی25
1لرستبى26
11یسد27

جوغ کل
6816

84



تؼذاد تین ّبی    فَتببل قطغ ػضَ    در استبًْبی کطَر

تؼذاد تینرضتِاستبىردیف

فبرس1

ضَ
 ػ

طغ
ل ق

تبب
فَ

14

4خَزستبى2

3کرهبى3

3لرستبى4

3هبزًذراى5

3تْراى6

2اصفْبى7

2کرهبًطب8ُ

1خراسبى ضوبلی9

1بَضْر10

1خراسبى جٌَبی11

1گیالى12

1البرز13

39جوغ کل



تؼذاد تین ّبی  فَتببل ّفت ًفرُ  در استبًْبی کطَر

تؼذاد تینرضتِاستبىردیف

5قسٍیي1
هبزًذراى2

رُ
 ًف

ت
ّف

ل 
تبب

فَ

5
5ّرهسگبى3
4بَضْر4
4کرهبى5
4کرهبًطب6ُ
4لرستبى7
2اصفْبى8
2خَزستبى9

2فبرس10
2گلستبى11
2هرکسی12
1آررببیجبى غربی13
1البرز14
1خراسبى ضوبلی15
1زًجبى16
1چْبر هحبل ٍبختیبری17
1خراسبى جٌَبی18
1خراسبى رضَی19
1گیالى20
1تْراى21
1کردستبى22

51جوغ کل



در استبًْبی کطَر   idتؼذاد تین ّبی   فَتسبل 

تؼذاد تینرضتِاستبىردیف

هبزًذراى1

ل 
سب

َت
ف

id

8
6خراسبى رضَی2
6گلستبى3
5اصفْبى4
5سیستبى5
5لرستبى6
4سوٌبى7
4خراسبى جٌَبی8
4کرهبًطب9ُ

3خَزستبى10
3قسٍیي11
2زًجبى12
2بَضْر13
2چْبر هحبل ٍبختیبری14
2کرهبى15
2تْراى16
1آررببیجبى ضرقی17
1آررببیجبى غربی18
1البرز19
1خراسبى ضوبلی20
1فبرس21
1قن22
1گیالى23
1هرکسی24
1یسد25
1کردستبى26
1ّوذاى27

74جوغ کل



تؼذاد تین ّبی    ٍالیببل سبحلی   در استبًْبی کطَر

تؼذاد تین ّبرضتِاستبىردیف

سیستبى1

ی
حل

سب
ل 

یبب
ٍال

8
7گلستبى2
6خراسبى رضَی3
4اصفْبى4
4خَزستبى5
3خراسبى جٌَبی6
2هبزًذراى7
2چْبر هحبل ٍبختیبری8
1آررببیجبى ضرقی9

1البرز10
1زًجبى11
1هرکسی12
1یسد13
1ّرهسگبى14
1قن15
1لرستبى16

44جوغ کل



تؼذاد تین ّبی ٍالیببل ًطستِ در استبًْبی کطَر
تؼذاد تین ّبی ببًَاىتؼذاد تین ّبی  آقبیبىرضتِاستبىردیف

خراسبى رضَی1

تِ
س

ط
ً  

بل
لیب

ٍا

145
134فبرس2
135هبزًذراى3
128اصفْبى4
105کرهبى5
83گلستبى6
71آررببیجبى غربی7
71گیالى8
64خَزستبى9

-6سیستبى10
-6خراسبى جٌَبی11
63قسٍیي12
-5خراسبى ضوبلی13
52هرکسی14
53ّرهسگبى15
-4اردبیل16
-4کرهبًطب17ُ
32آررببیجبى ضرقی18
32زًجبى19
32بَضْر20
31چْبر هحبل ٍبختیبری21
31لرستبى22
32یسد23
31کْکیلَیِ ٍبَیر احوذ24
21البرز25
22سوٌبى26
-2ایالم27
21قن28
-2تْراى29
22ّوذاى30
-1کردستبى31

جوغ کل
16561

226



هیئتهبی فعبل استبنی



(  1396دیوبُ )  جذٍل ٍضؼیت ّیئتْبی فؼبل استبًی ٍ ضْشستبًی 

ّیئتْبی فؼبل ضْشستبىهجوَع ّیئتْبی استبًیاستبىسدیف

19هبصًذساى1
،  سبسی ، گلَوبُ ، ثْطْش ، جَیجبس ، لبئوطْش ، سَادوَُ ، ثبثلسش ، ثبثل ، آهل ، ًَس ، ًَضْش ، چبلَس ، تٌىبثي ، ساهسش، ًىب ، جَیجبس

فشیذٍى وٌبس ، والس دضت ، سیوشؽ

15خَصستبى2
اَّاص ، آثبداى ، ایزُ ، اًذیوطه ، ثبغوله ، َّیضُ ، سَسٌگشد ، ضَضتش ، گتًَذ ، هسجذ سلیوبى ، دصفَل ، ضَش، خشهطْش، آلب جبسی ، 

هبّطْش

هطْذ ، تشثیت حیذسیِ ، وبضوش ، هِ ٍالت ، سجضٍاس ، فیشٍصُ ، ًیطبثَس ، لَچبى ، چٌبساى ، خَاف ، تبیجبد ، سشخس ، ثشدسىي ، تشثت جبم14خشاسبى سضَی3

وشهبًطبُ ، اسالم آثبدغشة ، سشپل رّبة ، جَاًشٍد ، گیالًغشة ، پبٍُ، لصش ضیشیي ، صحٌِ ، سٌمش ، سٍاًسش ، ّشیس ، گٌگبٍس12وشهبًطب4ُ

اصفْبى ، ثْبسستبى ، خویٌی ضْش ، وبضبى ، ضبّیي ضْش ، دسچِ ، هجبسوِ ، فالٍسجبى ، آساى ٍ ثیذگل ، ضْشضب ، گلپبیگبى 11اصفْبى 5

گشگبى ، گٌجذ وبٍٍس ، وشدوَی ، ػلی آثبد ، ثٌذستشووي ، واللِ ، ثٌذسگض ، هیٌَدضت ، آق لال، ساهیبى ، آصاد ضْش11گلستبى6

سضت ، ثٌذس اًضلی ، تبلص ، سٍدثبس ، لٌگشٍد ، سٍد سش ، ضفت ، الّیجبى ، آستبًِ ، صَهؼِ سشا ، آستبسا11گیالى7

ثَضْش ، تٌگستبى ، دیش ، دضستستبى ، گٌبٍُ ، جن ، دیلن ، دضتی ، وٌگبى ، ػسلَی10ِثَضْش8

ثیشجٌذ ، لبیي ، فشدٍس ، ًْجٌذاى ، دسهیبى ، سشثیطِ ، سشایبى ، طجس ، ثطشٍیِ ، خَس10خشاسبى جٌَثی9

تجشیض ، ّطتشٍد ، ضجستش ، هیبًِ ، ایلخچی ، ثستبى آثبد ، آرسضْش ، اّش ، هشاغ9ِآرسثبیجبى ضشلی10

تْشاى ، سی ، وْشیضن ، ٍساهیي ، پیطَا ، ضْشیبس ، پبوذضت ، سثبط وشین ، ضْشلذس ،  دهبًٍذ9تْشاى11

ضیشاص ، جْشم ، وبصسٍى ، السستبى ، فسب ، اللیذ ، صسیي دضت ، هشٍدضت ، وَاس9فبسس12

خشم آثبد ، وَّذضت ، ثشٍجشد ، اصًب ، الیگَدسص ، سلسلِ ، ًَسآثبد ، پلذختش ، دسٍد9لشستبى13

اسٍهیِ ، هْبثبد ، خَی ، ثَوبى ، هیبًذٍآة ، اضٌَیِ ، ًمذُ ، سلوبس8آرسثبیجبى غشثی14

وشهبى ، سفسٌجبى ، ثن  ، سیشجبى ، ضْش ثبثه ، ساٍس ، صسًذ ، جیشفت  8وشهبى15

صًجبى ، اثْش ، طبسم ، خشهذسُ ، خذاثٌذُ ، ایجشٍد، هبُ ًطبى7صًجبى16

سوٌبى ، داهغبى ، ضبّشٍد ، گشهسبس ، هْذیطْش ، هیبهی ، آساداى7سوٌبى17

یضد ، صاچ ، اسدوبى ، ثبفك ، هْشیض ، اثشوَُ ، هیجذ7یضد18



کرج ، سبٍجبالؽ ، طبلقبى ، ًظر آببد ، اضتْبرد ، فردیس6البرز19

بجٌَرد ، ضیرٍاى ، اسفرایي، فبرٍج ، گرهِ ، جبجرم6خراسبى ضوبلی20

21
سیستبى ٍ  
بلَچستبى

زاّذاى ، خبش ، ایراًطْر ، چببْبر ، زابل ، زّک6

سٌٌذج ، سقس ، قرٍُ ، ببًِ ،  هریَاى ، کبهیبراى6کردستبى22

23
کْگیلَیِ ٍ بَیر  

احوذ
یبسَج ، دّذضت ، ببضت ، بْوئی ، چرام ، گچسبراى6

اراک ، خویي ، هحالت ، دلیجبى ، سبٍُ ، ضبزًذ6هرکسی24

اردبیل ، پبرس آببد ، هطکیي ضْر ، گرهی ، خلخبل5اردبیل25

26
چْبرهحبل ٍ  

بختیبری  
ضْرکرد ، برٍجي ، فبرسبى ، لردگبى ، سبهبى5

قسٍیي ، تبکستبى ،  الًَذ ، ارداق ، آبیک ،  5قسٍیي27

بٌذرػببس ، هیٌبة ، قطن ، رٍداى ، حبجی آببد5ّرهسگبى28

ّوذاى ، هالیر، اسذ آببد ، ًْبًٍذ4ّوذاى29

ایالم1ایالم30

قن  1قن31

هجوَع کل ّیئت ّبی  
248ٍرزضی



تعداد رشتــه هبی ورزشی و 
فراوانی ورزشکبران به تفکیک 

جنسیت در هر استبن



( 1396دیوبُ    (      )  فراٍاًی رضتِ ّبی ٍرزضی ،   ّیئت ّبی فؼبل ٍ ٍرزضکبراى استبًی ) آهبیص سرزهیٌی  

استبىردیف
تؼذادّیئت ّبی 

فؼبل استبًی
تؼذاد کل رضتِ ّبی تؼذاد رضتِ ّبی ٍرزضی

ٍرزضی استبى
تؼذاد کل ٍرزضکبراى تؼذاد ٍرزضکبراى 

استبى ببًَاىآقبیبىببًَاىآقبیبى
111991915005452045اصفْبى1
191871813003551655هبزًذراى2
91791710042541258فبرس3
10146149003401240خراسبى جٌَبی4
1417817708231939خراسبى رضَی5
613613712196908سیستبى 6
516916578194772قسٍیي7
921821575160735تْراى8
816717570142712کرهبى9

1514714412200612خَزستبى10
717917414182596زًجبى11
1113813416167583گلستبى12
712812366202568یسد13
513713427122549چْبر هحبل ٍ بختیبری14
1012812329156485بَضْر15
91751735297449لرستبى16
574732497421ّرهسگبى17
121771733948387کرهبًطب18ُ
79710227140367سوٌبى19
61441427163334هرکسی20
111671626367330گیالى21
61761725671327البرز22
915916180140320آررببیجبى  ضرقی23
81221225129280آررببیجبى غربی24
574718389272اردبیل25
495916578243ّوذاى26
11151114748195قن27
11271315039189ایالم28
61141213256188خراسبى ضوبلی29
663614340183کْکیلَیِ ٍ بَیراحوذ30
6849592887کردستبى31

248جوغ کل
 21تب  6هیبًگیي 

ّیئت
 9تب  3هیبًگیي 

2113653457618229ّیئت
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فراوانی رشته هبی ورزشی



(  1396دیوبُ  )   فراٍاًی رضتِ ّبی ٍرزضی    

رضتِردیف
جوغ کل جوغ کل ٍرزضکبراى تحت پَضصتؼذاد استبًْبی تحت پَضص

ٍرزضکبراى
سْن رضتِ در     

(بِ درصذ ) کطَر    ببًَاىآقبیبىببًَاىآقبیبى
312324368353,27119.0ٍالیببل ًطست1ِ
312919569002,85616.6دٍٍهیذاًی2
272211855141,6999.9ضٌب3
25227826161,3988.1بَچیب4
25286796961,3758.0تٌیس رٍی هیس5
27910992131,3127.6بسکتببل بب ٍیلچر6
26228634391,3027.6تیراًذازی7
id27-1030-1,0306.0فَتسبل 8
8044.7-804-22فَتببل ّفت ًفر9ُ

7004.1-700-26ٍزًِ برداری10
4572.7-457-13فَتببل قطغ ػض11َ
29153041334372.5تیرٍکوبى12
4052.3-405-14ببستبًی13
16142141874012.3بذهیٌتَى14
2751.6-275-16ٍالیببل سبحلی15
1420.8-142-18دٍ چرخِ سَاری16
12311191200.7تٌیس بب ٍیلچر17
14298111090.6پبراتکَاًذ18ٍ
1678217990.6قبیقراًی19
81201210.1اسکی20
31115160.1ضوطیرببزی21

18,229تؼذادکل ٍرزضکبراى استبًی



بررسی و کبهش تعداد ورزشکبران در 
یک دوره چهبرسبله



هقبیسِ آهبر ٍرزضکبراى سبزهبى یبفتِ فذراسیَى در چْبر دٍرُ

آقبیبىسبل
ًسبت بِ   درصذ

1392سبل 
ببًَاى

ًسبت بِ   درصذ
1392سبل 

جوغ کل  
ٍرزضکبراى

درصذ افسایص 
جوؼیت  

ٍرزضکبراى

139211622371615338

139411341-2.41%3601-3.09%14942

139510826-6.84%3366-9.41%14192

13961365317.47%457623.14%1822915.80%



هقبیسِ آهبر ٍرزضکبراى سبزهبى یبفتِ فذراسیَى در چْبر دٍرُ
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