
 مسابقات تنیس روي میز خوابگاه ها

  )2منطقه   - پسران (

 

  حسن فربد  :2مربی ورزش خوابگاه هاي منطقه 

  

  )11/12/97شنبه (مرحله اول مقدماتی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

  طاها رضا زاده  0 -2  سید امیرعباس زاده  17:00  1

  محمدرضا قباخلو  0-2  آرمان زرین  17:00  2

  سینا میرویسی  2-0  سید محمد صالح میر شرقی  17:15  3

  دوستمحسن فروغی   0 -2  مهران بخشی  17:15  4

  سید صدرا رضوي  0 -2  ابراهیم طهماسبی  17:30  5

  اسماعیل عنانی  0 -2  امیرحسین نیمجردي  17:30  6

  پارسا عرب زاده  0 -2  امیررضا فکري 17:45  7

  محمدرضا خدایاري  0 -2  ایمان عباسی 17:45  8

  امین رضوي  0 -2  سامان صالحیان 18:00  9

  رحمت اهللا موسويسید   2-0  سید جالل علوي زاده 18:00  10

  محمد هادي فرحی  2-0  سجاد موحدي 18:15  11

  مهدي سالخی  0 -2  پارسا سنگی 18:15  12

  امیر بهشتی خو  2-0  محمد امین مودي 18:30  13

  محمدرضا صالحی  0 -2  محمد صدقی 18:30  14

  امیر حبیبی  0 -2  محمد علی مرادي 18:45  15

  حاتمیمصطفی   2-0  مسعود معصوم نیا 18:45  16

  حسین ملک پور  0 -2  رضا زنده مقدم 19:00  17

  امیر قهرمانی  2-0  علی اربابی مجاز 19:00  18

  امیرمحمد سعیدي  2-0  محمدجواد بادورز 19:15  19

  علی گرامیان نژاد  2-0  علیرضا جعفري 19:15  20

  محمد رضا فضلی  2-0  ایمان ایوبی 19:30  21

  مهدي اکبري  0 -2  علی رضایی 19:30  22

  مجید بالغی  0 -2  مهدي داوودي 19:45  23

  محسن اسدالهی  0 -2  علی باقر زاده 19:45  24

  وحید فرامرزي  0 -2  محمد هادي کوشکی 20:00  25

  محمد مقدسی پور  0 -2  ابوالفضل تقوي 20:00  26

  علیرضا میرمحمدي  2-0  حجت فنودي 20:15  27

  الشن با حجب  0 -2  محمد رضا احمدي 20:15  28

  مهدي ابارشی  0 -2  میالد صمیمی فر 20:30  29

  علی زارع  2-0  میالد دارابی 20:30  30

  علی شاهین  0 -2  علیرضا کریمی 20:45  31



 مسابقات تنیس روي میز خوابگاه ها

  )2منطقه   - پسران (

 

  حسن فربد  :2مربی ورزش خوابگاه هاي منطقه 

  سیروس حقی زاده  2-0  امیررضا زارعان 20:45  32

  مصطفی رحمانی  0 -2  سید معین قیومی فر 21:00  33

  هادي معین نیا  عدم حضور  امیرحسین پاکیزه 21:00  34

  محمد پاشاي  2-0  عرفان بهارلو 21:15  35

  رضا قاسم زاده  2-0  آرمان طاهري 21:15  36

  محمد شرعی  2-0  سید مرتضی مالئک 21:30  37

  امیر عبداهللا احمدي  2-0  نیما کریمی 21:30  38

  محمد جواد اسالمی بیدگلی  2-0  محمدرضا رضایی 21:45  39

  مهدي محسنی  2-0  سید عماد سیادتی فر 21:45  40

  امین فتوحی  0 -2  حسین اسپومحلی 22:00  41

  هادي نیک بین  1 -2  حامد نوروزي 22:00  42

  سید علی زرگر  2-0  مبین افتخاري 22:15  43

  حجت زارع منصوري  2-0  محمد حسان عادلی 22:15  44

  سید محمد حسین علیپور  0 -2  احمدرضا حسن شاهی 22:30  45

  جمالپورعباس   1 -2  کسري جامی االحمدي 22:30  46

  
  

  )12/12/97یکشنبه (مرحله دوم مقدماتی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

  آرمان زرین  2  0  سید امیرعباس زاده 19:00  47

 مهران بخشی  2  0 سینا میرویسی 19:00  48

 امیرحسین نیمجردي  2  0 محمد مهدي گرجی 19:15  49

 عباسی ایمان  0  2  امیررضا فکري 19:15  50

 سید رحمت اهللا موسوي  0  2 سامان صالحیان 19:30  51

 پارسا سنگی  2  0 محمد هادي قرهی قهی 19:30  52

 محمد صدقی  2  0 محمد امین مودي 19:45  53

 مصطفی حاتمی  2  0 محمد علی مرادي 19:45  54

 امیر قهرمانی  2  0 رضا زنده مقدم 20:00  55

 گرامیان نژادعلی   2  0 امیرمحمد سعیدي 20:00  56

 علی رضایی  1  2  محمد رضا فضلی 20:15  57

 علی باقرزاده  2  0 مهدي داوودي 20:15  58

  ابوالفضل تقوي  1  2  محمد عباسی کوشکی 20:30  59

  محمد رضا احمدي  2  0  علیرضا میرمحمدي 20:30  60

  علی زارع  2  0  میالد صمیمی فر 20:45  61



 مسابقات تنیس روي میز خوابگاه ها

  )2منطقه   - پسران (

 

  حسن فربد  :2مربی ورزش خوابگاه هاي منطقه 

  زادهسیروس حقی   0  2  علیرضا کریمی 20:45  62

 ---------   0  2  سید معین قیومی فر 21:00  63

  رضا قاسم زاده  2  0 محمد پاشاي 21:00  64

  امیر عبداهللا احمدي  2  0  محمد شرعی 21:15  65

  مهدي محسنی  2  0  محمد جواد اسالمی بیدگلی 21:15  66

  حامد نوروزي  2  1  حسین اسپومحلی 21:30  67

  منصوريحجت زارع   0  2  سید علی زرگر 21:30  68

  کسري جامی االحمدي  0  2  احمدرضا حسن شاهی 21:45  69

  

  )13/12/97دوشنبه(مرحله یک شانزدهم نهایی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

 آرمان زرین  2  0  محسن بهاري 19:00  70

 مهران بخشی  2  0 سید معین قیومی فر 19:00  71

 امیرحسین نیمجردي  2  0 حبیب نور قاسمی 19:15  72

 امیررضا فکري  0  2 محمد هادي اسعدي مقدم 19:15  73

 سامان صالحیان  0  2 احسان اسدي 19:30  74

 پارسا سنگی  2  0 رضا قاسم زاده 19:30  75

 محمد صدقی  2  0 امیرحسین بازخانه 19:45  76

 مصطفی حاتمی  0  2 امیر عبداهللا احمدي 19:45  77

 امیر قهرمانی  0  2 سجاد ارغندي راد 20:00  78

 علی گرامیان نژاد  2  0 مهدي محسنی 20:00  79

 محمد رضا فضلی  2  0 محمد مرادي 20:15  80

 علی باقرزاده  2  0 حامد نوروزي 20:15  81

 محمد عباسی کوشکی  1  2 میالد فروزش 20:30  82

 محمد رضا احمدي  2  0 سید علی زرگر 20:30  83

 زارععلی   2  1 ابراهیم طهماسبی 20:45  84

 علیرضا کریمی  1  2 احمدرضا حسن شاهی 20:45  85

  
  

  )13/12/97دوشنبه (مرحله یک هشتم نهایی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

 مهران بخشی  2  3 آرمان زرین 21:00  86

 محمد هادي اسعدي مقدم  0  3 امیرحسین نیمجردي 21:00  87

 پارسا سنگی  3  1 احسان اسدي 21:15  88



 مسابقات تنیس روي میز خوابگاه ها

  )2منطقه   - پسران (

 

  حسن فربد  :2مربی ورزش خوابگاه هاي منطقه 

 امیر عبداهللا احمدي  2  3 محمد صدقی 21:15  89

 علی گرامیان نژاد  3  0 سجاد ارغندي راد 21:30  90

 علی باقرزاده  3  0 محمد رضا فضلی 21:30  91

 محمد رضا احمدي  3  0 میالد فروزش 21:45  92

 احمدرضا حسن شاهی  3  0 علی زارع 21:45  93

  
  

 استشده مسابقات به صورت جدول دو حذفی برگزار  ،از این مرحله به بعد.  
 

  )14/12/97 سه شنبه(مرحله یک چهارم نهایی 

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

 امیرحسین نیمجردي  0  3 آرمان زرین 19:00  94

 محمد صدقی  1  3 پارسا سنگی 19:00  95

 علی باقرزاده  1  3 علی گرامیان نژاد 19:30  96

 احمدرضا حسن شاهی  3  0 محمد رضا احمدي 19:30  97

  محمد صدقی  1  3  امیرحسین نیمجردي  20:00  98

  محمد رضا احمدي  1  3  علی باقرزاده  20:00  99

  
  

  )14/12/97سه شنبه ( مرحله نیمه نهایی

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

 پارسا سنگی  3  2 آرمان زرین 20:30  100

 احمدرضا حسن شاهی  2  3 علی گرامیان نژاد 20:30  101

  احمدرضا حسن شاهی  3  2  امیرحسین نیمجردي  21:00  102

  آرمان زرین  3  0  علی باقرزاده  21:00  103

  
  

  )14/12/97شنبه سه ( مرحله نهایی

  شرکت کننده  نتیجه بازي  شرکت کننده  زمان  شماره بازي

 علی گرامیان نژاد  2  3 پارسا سنگی 19:00  104

 آرمان زرین  3  1 احمدرضا حسن شاهی 19:00  105

  آرمان زرین  3  1  علی گرامیان نژاد  20:00  106

  آرمان زرین  2  3  پارسا سنگی  21:00  107

  مدیریت تربیت بدنی


