
 

 

 

 1401بهمن  20 رانیا ی اسالم یکاراته جمهور ونینظر فدراس  ریبانوان ز  یمسابقات  کاراته آزاد حرفه ا جینتا

 خردساالن 

 لوگرم یک-22

 )تهران( اول  یسادات موسو نرگس

 خردساالن 

 لوگرمیک -25

 )سمنان(  اول رینرگس م -1

 )سمنان( دوم  یموسو نینازن -2

 )سمنان(سوم  ی غزل بعثت-3

 ساحل راد)سمنان(سوم مشترک-4

   نونهاالن

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -25

 پور)خوزستان( مقام اول یصدام هیرق-1

 ( دومالنیصرهللا زاده )گن  شیستا-2

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -28

 )تهران( اول  رومندیطهورا ن-1

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -30

 )سمنان( دوم  یسادات عماد کتای-1

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -32

 )خوزستان( اول یطیخو هیمرض -1

 )سمنان( دومی سوگند ابوطالب -2

 )سنتان( سوم  یشغل قهیصد -3



 

 

 ( سوم مشترکالنی)گ یکاظم هیرق -4

 

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -36

 ( اولالنی)گیمیفاطمه سل- 1

 ( دوم النیگ رخواهیفاطمه خ-2

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -38

 ( اول النیفرزانه )گ سایما -1

 ( دومالنی)گیمهرآوه قاسم -2

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -40

 ( اول النی)گیلطف  نایسام-1

 )سمنان( دومیکوثر احمد-2

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -44

 ( اولالنیفرزانه)گ هیهان-1

 ( دوم النیساجده نصرهللا زاده )گ-2

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -46

 ( اول یغرب جانی)آذربایساجده امام-1

 

 

 

 



 

 

 

 

 نونهاالن 

 سال  13 یال9

 لوگرمیک -48

 )سمنان( اول  یف یشر ر یراحله ام-1

 )سمنان( دومی لطف دایآ

 )سمنان( سوم انیزهرا رستم نینازن-3

 ( سوم مشترکالن ی)گیشارحم ونیبد تایگ-4

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمیک -40

 مقدم)خوزستان( اول  ثیحد

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمیک -45

 مقدم  اسما

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمیک -50

 )تهران( اول یمحدثه غالم-1

 )سمنان( دوم انیکسائ گانهی-2

 )سمنان( سومیمیمهسا عظ-3

 )سمنان( سوم مشترکیریفاطمه بص-4

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمیک -55

 حزبا)خوزستان(اول  هیرق-1

 

 



 

 

 

 

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمی+ ک55

 )خوزستان( اول یجاماس نبیز -1

 جوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمیک -40

 نرگس حزبا)خوزستان( اول -1

 پهلوان )سمنان( دوم نازیآ -2

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمیک -55

 )سمنان( اولی سادات شنائ-1

 فاطمه کشاورز)سمنان( دوم -2

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

 لوگرمیک -60

 )سمنان( اول یمحمود فاطمه

 نوجوانان 

 سال  17 یال 14

64+ 

 سوگند کالته)تهران( اول -1

 دوم یفاطمه شبستان-2

 جوانان 

 سال  20 یال 18

 لوگرمیک -64

 ( اول ی)خراسان رضویسادات رضو ن ینگ-1

 



 

 

 

 

 جوانان 

 سال  20 یال 18

 لوگرمیک -70

 ( اول ی)خراسان رضویزدانی نایمب -1

 دیام

 سال  21 یال 20

 لوگرمیک -60

 ان یفاطمه مخبر-1

 

   بزرگساالن

 اول  یدیزهرا سع-1

 کاتا

 راد)سمنان(  یقاسم حانهیر-1

 )سمنان( یفاطمه محمود-2

 )سمنان(یدیع یفاطمه حاج-3

 )سمنان(یسادات عماد کتای-4

 فاطمه کشاورز)سمنان(-5

 )سمنان( انیاسغان  گانهی-6

 )سمنان( نازپهلوانیآ-7

 )سمنان( یفاطمه شبستان-8

 

 

 


