
20:00:زمان :مکان 

رتبهرتبه

TOP1.5+1716.54.9733415.24گلستان187کالسنگیانرضا1

31.523.4+374.53523.002شیراز223برات زادهعلی2

184Eهاشم زادهخسرو 3 DNtop1.5TOP11.221+3132.32

315.54.9732843.04+374.5قزوین101پیله فروشانعلیرضا4

2752.09+3237.046+3016.5زنجان151محمدلومحمدامین5

2161.51+315.59.537+3016.5خراسان رضوی153حسن پورابوالفضل6

970.41+3112.530810.008خراسان رضوی171جلیلیمحمد مهدی7

315.55.745080.04+366+فارس183عبدالهیمحسن8

315.511.379+2623.5زنجان179یوسفیصادق 9

154912.1210+373+باشگاه نفت امیدیه222ساغریمحمدحسین10

3016.522912.1911همدان170قزلباشمیثاق11

1716.514.3612+3112.5اشراق زنجان111سلطانیمحمد 12

357163816.3113خراسان رضوی162مستجاب الدعوهسجاد13

338163817.4414+خراسان رضوی123تقی پورسید رضا14

1716.517.7115+2919تهران197حیدری دوالبیحامد15

3112.5172618.0316زنجان152رسولیپوریا16

181118.7617+2532تهران159گرکانیمحمد17

زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

مسابقات سنگنوردی جام تربیت مدرس

رده بندی  نهاییفرم رده بندی مسابقات سرطناب

:زمان اعالم نتایجدانشگاه تربیت مدرس 96/9/24

توضیحات
امتیاز

مرحله مقدماتی

2مسیر
رتبهامتیاز

تیمشمارهنام خانوادگینامرتبه
رتبه

امتیازامتیاز

1مسیر 



20:00:زمان :مکان 

رتبهرتبه
زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

مسابقات سنگنوردی جام تربیت مدرس

رده بندی  نهاییفرم رده بندی مسابقات سرطناب

:زمان اعالم نتایجدانشگاه تربیت مدرس 96/9/24

توضیحات
امتیاز

مرحله مقدماتی

2مسیر
رتبهامتیاز

تیمشمارهنام خانوادگینامرتبه
رتبه

امتیازامتیاز

1مسیر 

329.5163819.0018خوزستان175صفریسعید18

1716.519.6919+2623.5همدان166فرادیمیالد19

3016.5172620.7120تهران169ترکمان بوترابیصدار20

3112.5163821.7921اشراق زنجان138نوریمحمدرضا21

1716.522.9822+2532تهران177صادقی ماهانیحسین22

1716.522.9822+2532همدان147بیاتمتین22

1716.522.9822+2532همدان108ابوالحسنیمحمد 22

329.51562.524.3725خراسان رضوی203یوسفیمحمد 25

2623.5172624.7226فارس181ادریسیایمان26

2623.5172624.7226خوزستان110طاهری ویس شوشتریعلی26

1716.526.0128+2441+اشراق زنجان142علیجانیعلیرضا28

211026.2729+1669+خراسان رضوی194توزنده جانیحمیدرضا29

2532172628.8430خوزستان173شریفیرضا30

2532172628.8430قزوین163کشاورز قاسمیحسام الدین30

2623.5163829.8832کرمانشاه182پورشفیععلی 32

154931.3033+2620+تهران185بختیاریپوریا33

1632.532.2534+2532تهران167فامیل روحانیحسین34



20:00:زمان :مکان 

رتبهرتبه
زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

مسابقات سنگنوردی جام تربیت مدرس

رده بندی  نهاییفرم رده بندی مسابقات سرطناب

:زمان اعالم نتایجدانشگاه تربیت مدرس 96/9/24

توضیحات
امتیاز

مرحله مقدماتی

2مسیر
رتبهامتیاز

تیمشمارهنام خانوادگینامرتبه
رتبه

امتیازامتیاز

1مسیر 

2441172632.6535+اصفهان186حسینیسیدعماد35

1716.533.7436+1669+تهران189امیدفرعارف36

2247.5172635.1437همدان164کوکبیانامیرحسین37

1716.537.0138+1483+خراسان شمالی103الهامیاحمدرضا38

2623.51562.538.3239اصفهان188نوروزیجواد39

1856.5172638.3340همدان176نادری پیکامامیر40

2441163839.4741+اصفهان114سلیمیانعلی41

154939.6042+2532تربیت مدرس158سرچشمه پورصالح42

154939.6042+2532کردستان116عباسیعلی42

2445163841.3544تهران192قرقانیمیالد44

1632.543.6045+1758.5+خراسان شمالی106کالبیمهدی45

2051163844.0246+ای دی ان155داورزنیمحمدحسین46

25321562.544.7247اصفهان143صادقیمسعود 47

25321562.544.7247خوزستان109طاهری ویس شوشتریعماد47

154944.8249+2441+تهران196هواییعلیرضا49

154944.8249+2441+لرستان146دارابی علی آبادیحسن49

154944.8249+2441+خوزستان113شریفاتحسین 49



20:00:زمان :مکان 

رتبهرتبه
زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

مسابقات سنگنوردی جام تربیت مدرس

رده بندی  نهاییفرم رده بندی مسابقات سرطناب

:زمان اعالم نتایجدانشگاه تربیت مدرس 96/9/24

توضیحات
امتیاز

مرحله مقدماتی

2مسیر
رتبهامتیاز

تیمشمارهنام خانوادگینامرتبه
رتبه

امتیازامتیاز

1مسیر 

1761.5163848.3452کرمان130کریمی افشارصالح52

154949.9953+2051+اصفهان144شاهرخ اصفهانیمحمدسجاد53

24411562.550.6254+خراسان رضوی178چنبریابراهیم 54

154950.9655+2053مازندران198حبیبیپرویز55

23461562.553.6256+تهران104عیسی قلیانشانت56

1395.516.53154.4157کرمان118ریش زادهسبحان 57

2247.51562.554.4958گلستان148نورآبادیسینا58

20511562.556.4659+البرز127جدیسید اسماعیل59

154958.1560+1669+تهران161داورپناهامیربهزاد60

154958.1560+1669+خراسان رضوی126ابراهیمی نقندرعلی60

154958.1560+1669+خراسان رضوی125نادریسهیل60

18551562.558.6363+خراسان رضوی131رشیدآبادیسید علی63

1856.51562.559.4264خراسان رضوی139حجی آبادیمبین64

1761.51562.562.0065خراسان رضوی105زنده دالن چاوشلوعلی65

154963.7766+1483+کاشان206مقنی زادهعلی66

147664.0667+1954فارس150بنی جمالیسیدمحمدحسین67

2149148564.5468زنجان160بخشی پورامیرمحمد68



20:00:زمان :مکان 

رتبهرتبه
زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

مسابقات سنگنوردی جام تربیت مدرس

رده بندی  نهاییفرم رده بندی مسابقات سرطناب

:زمان اعالم نتایجدانشگاه تربیت مدرس 96/9/24

توضیحات
امتیاز

مرحله مقدماتی

2مسیر
رتبهامتیاز

تیمشمارهنام خانوادگینامرتبه
رتبه

امتیازامتیاز

1مسیر 

16691562.565.6769+خراسان شمالی122محمدیسینا69

16691562.565.6769+کرمان128شفیعیعرفان69

147666.6871+1758.5+تهران195محمدیمرتضی 71

147668.3772+1761.5تهران165سیدیزدیسید محمد72

147672.4273+1669+اصفهان193علی خانیپویا73

147672.4273+1669+خوزستان149حسن زاده دولت آبادمحمد73

147672.4273+1669+همدان202کرمیامیرحسین73

1761.51388.573.7776البرز200اسدنژادمحمد76

1490.51562.575.2177تهران190افتخارمرتضی 77

147675.7578+1675.5اصفهان115فداکار تبارسروش78

147676.5079+1577+تهران117هوشنگیمهبد79

147679.4280+1483+تهران180بهرامی نیاارشیا80

147679.4280+1483+زنجان141قردشخانیامیرسینا80

1669129480.5482+گلستان137آمارلومتین82

147682.9383+1490.5تهران191واثقی پناهبردیا83

147682.9383+1490.5خراسان شمالی121محمدیامیرحسام83

147682.9383+1490.5زنجان124حمید زاده پیله رودسامان83



20:00:زمان :مکان 

رتبهرتبه
زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

مسابقات سنگنوردی جام تربیت مدرس

رده بندی  نهاییفرم رده بندی مسابقات سرطناب

:زمان اعالم نتایجدانشگاه تربیت مدرس 96/9/24

توضیحات
امتیاز

مرحله مقدماتی

2مسیر
رتبهامتیاز

تیمشمارهنام خانوادگینامرتبه
رتبه

امتیازامتیاز

1مسیر 

1483148583.9986+خراسان رضوی120خورشید همدانییوسف86

1483148583.9986+کرمان140سیدیمحمدطاهر86

1675.5129484.2488مازندران145عکاس زنگباریامیر88

14831388.585.7189+تهران107آرزهایمان89

1290.586.6790+1483+البرز133شعبانی لیاییعلیرضا90

1198.590.4291+1483+البرز157کاوهنیما91

1198.590.4291+1483+اشراق زنجان135موسویسید متین91

1290.592.9793+1395.5اصفهان154کبیری رنانیاحمد93

1393.5129493.7594+کاشان204ارفعامیرپویا94

1393.5129493.7594+خوزستان129ترکشایان94

0105148594.4796البرز199رئوفیانمهیار 96

0105148594.4796البرز199رئوفیانمهیار 96

1198.597.7598+1197خوزستان112دریسحسین 98

6103129498.1699+تهران102کشوریآرین99

1198.598.25100+1098+زنجان132نعمتیدانیال100

10991110199.99101تهران205قهرمانیپوریا101

71014103102.00102همدان156شادابیپرهام102



20:00:زمان :مکان 

رتبهرتبه
زمان

مرحله نهایی

به نام خدا

مسابقات سنگنوردی جام تربیت مدرس

رده بندی  نهاییفرم رده بندی مسابقات سرطناب

:زمان اعالم نتایجدانشگاه تربیت مدرس 96/9/24

توضیحات
امتیاز

مرحله مقدماتی

2مسیر
رتبهامتیاز

تیمشمارهنام خانوادگینامرتبه
رتبه

امتیازامتیاز

1مسیر 

10102102.25103+6103+تهران201امین رعیا خزهعلی103

81000105102.47104البرز136سنجری جیریاییمحمدحسین104

محمد امین حواله دار نژادنسرین راستگو:داور رده بندی 


