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ناشنوایان( ع)کاروان ثامن االئمه 
(ع)با شعار یا علی ابن موسی الرضا 

بانوانآقایانتعدادعنوانردیف

8411نفر95ورزشکاران1

263نفر29(و مربیسرمربی)کادر فنی 2

71نفر8سرپرستان3

42نفر6پزشکیکادر 4

41نفر5خبرنگاران5

143نفر17همراهان6

13921نفر160جمع کل



:شرکت نمود در این بازی ها در رشته های زیر( ع)کاروان ثامن االئمه 

آقایان و بانوانبدمینتون

آقایانبسکتبال

آقایان و بانوانبولینگ

آقایان و بانوانتنیس

آقایان و بانوانتنیس روی میز 

آقایان و بانوانتکواندو

آقایان و بانواندوومیدانی

آقایاندوچرخه سواری  

آقایانجودو

آقایانشنا

آقایانفوتبال

آقایانفوتسال

تیصوردراینیابددستچهارممقامبهچینوتایپهچین،ژاپنکشورهایازبعدکنندهشرکتکشور32بینازکشورمانکاروان

.گرفتقرارپنجمجایگاهدرایرانازبعدبیشترورزشکارتعدادباکرهکشورکهاست



جمع مدالبرنزنقرهطالنام کشورردیف

31342489ژاپن1

29192674چین تایپه2

19181451چین3

14121844ایران4

9141336کره جنوبی5



مقامبرنزنقرهطالرشته ورزشیردیف

قهرمان8911دوومیدانی1

نایب قهرمان222جودو2

قهرمان212تکواندو3

قهرمان--1فوتبال4

قهرمان--1فوتسال5

-3--شنا6

چهارمآقایانتنیس روی میز  7

چهارمبانوانتنیس روی میز8

ششمآقایانبسکتبال9



طالمدال 

رشتهنام و نام خانوادگیردیف

تکواندوبهزاد امیری1

تکواندومرضیه خوش احوال2

پرتاب وزنهعرفان صفاری3

متر10000حسین صداقت4

متر5000حسین صداقت5

پرش ارتفاعمحمدهادی صالحی6

پرتاب دیسکسجاد پیرآیقرچمن7

متر400مریم عبدی فرد8

مانعمتر با 110مسلم شیرزاد9

متر400مسلم شیرزاد10

جودومهرداد صیدی11

جودوعلی سلحشور12

تیم ملی فوتبال13

تیم ملی فوتسال14



مدال نقره

رشتهنام و نام خانوادگیردیف

تکواندومیثم عابدی1

پرتاب وزنهمونا شیری2

متر5000مهران سرفراز3

متر200مریم عبدی فرد4

متر1500مریم عبدی فرد5

پرش سه گامحبیب اله کیا6

پرتاب دیسکرضا حیدری7

پرش طولصغری ربیعی فرد8

پرش طولمحمدهادی صالحی9

متر4×100تیم دوومیدانی10

جودوفرید عساکره11

جودومحمد آسیابی12



مدال برنز

رشتهنام و نام خانوادگیردیف

تکواندومریم خدابنده1

تکواندومحمد کاظم زاده2

پرش ارتفاععلیرضا صالحی3

متر100سجاد ماهپور4

پرتاب وزنهسجاد پیرآیقرچمن5

متر1500حسین صداقت6

پرش سه گاممحمد هادی صالحی7

متر10000مهران سرفراز8

پرتاب وزنهپرور منصوری9

پرش طولیاشار وقار10

متر200سجاد ماهپور11

متر800مریم عبدی فرد12

متر800احمد روایه13

جودوعلی دهقان14

جودوحسین اله کریمی15

متر شنا400مهراد کشاورز16

متر4×100تیم شنا17

متر4×200تیم شنا18



رکورد جدیدرکورد قبلیرشتهنام و نام خانوادگی

متر56/69متر49پرتاب دیسکسجاد پیرآیقرچمن

متر15/41متر14/60پرتاب وزنهعرفان صفاری

متر1/99متر1/87پرش ارتفاعمحمدهادی صالحی

دقیقه33/00/41دقیقه35/20/05متر10000حسین صداقت

ثانیه15/74ثانیه16/82متر با مانع110مسلم شیرزاد

:رکوردها 



(مدال% 58کسبوورزشکار 11)بانوان مدال گیرنده  

(مدال کسب کردند9ورزشکار تعداد6)

مدالورزشی ماده و رشتهنام خانوادگینام و

متر برنز800متر نقره و 1500و 200متر طال ، 400ماده4در فردمریم عبدی 

مدال نقرهپرتاب وزنه شیریمونا 

مدال نقرهپرش طول فردصغری ربیعی 

مدال برنزپرتاب دیسک منصوریپرور 

مدال طالتکواندو احوالمرضیه خوش 

مدال برنزتکواندوخدابندهمریم 



توضیحاتنام و نام خانوادگیردیف

(  متر10000و 5000)دو طال حسین صداقت1

(متر400متر با مانع و 110)طال دو مسلم شیرزاد2

نفر اول و دوم از ایران    متر  10000در 3

نفر اول و دوم از ایرانپرتاب دیسک4

نفر اول و سوم از ایرانمتر5000در 5

نفر اول و سوم از ایرانپرتاب وزنه6

نفر دوم و سوم از ایراندر پرش طول7

نفر دوم و سوم از ایراندر پرش سه گام8


