


- شهید رجایی  صنعتی اصفهان 

0 1-4 صنعتی اصفهان 

3 1-4 رجاییشهید

-

بوعلی همدان  اصفهان خ رضوی فرهنگیان

3 1-4 6-1 رضوی فرهنگیان خ

0 1-6 اصفهان

3 4-1 بوعلی همدان 
زنجان یاسوج کردستان 

3 0-6 4-0 کردستان

0 0-4 یاسوج

3 6-0 زنجان

مازندران  بیرجند بین المللی قزوین 

6 3-2 4-2 بین المللی قزوین 

0 2-4 بیرجند

0 2-3 مازندران



ولی عصر رفسنجان  لرستان شیراز  پنجمگــــــروه

6 3-1 4-1 شیراز 

0 1-4 لرستان 

0 1-3 ولی عصر رفسنجان

مشهد فردوسی علم و صنعت تهران علمی کاربردی اصفهان ششم گــــــروه

3 15-0 0-7 علمی کاربردی اصفهان

3 7-0 علم و صنعت تهران

0 0-15 فردوسی مشهد

محقق اردبیلی  شهید بهشتی تهران سمنان گــــــروه هفتم 

0 0-9 0-9 سمنان

3 9-0 شهید بهشتی تهران

3 9-0 محقق اردبیلی

خوارزمی رازی کرمانشاه  قم گــــــروه هشتم 

4 3-3 6-3 قم

0 3-6 رازی کرمانشاه

1 3-3 خوارزمی







بناب کردستان  اصفهان صنعتی

6 0-2 2-0 صنعتی اصفهان 

0 0-2 کردستان 

0 2-0 بناب 

یاسوج محقق اردبیلی صنعتی شاهرود

3 2-1 1-2 صنعتی شاهرود

2 2-1 محقق اردبیلی 

1 1-2 یاسوج 
علم و صنعت  فرهنگیان اصفهان  بین المللی قزوین 

1 1-2 0-2 بین المللی قزوین 

3 2-0 فرهنگیان اصفهان 

3 2-1 علم و صنعت 

یزد فردوسی مشهد  شهید بهشتی

0 2-0 0-2 شهید بهشتی 

3 2-0 فردوسی مشهد 

3 0-2 یزد









دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه شهید بهشتی  دانشگاه صنعتی اصفهان

0-3 0-3 ندانشگاه صنعتی اصفها

1-3 3-0 بهشتی دانشگاه شهید

3-1 3-0 فردوسی دانشگاه

دانشگاه گیالن دانشگاه عالمه  دانشگاه بوعلی

3-0 3-1 3-0 دانشگاه بوعلی 

0-3 0-3 عالمه دانشگاه

3-1 3-0 1-3 گیالن دانشگاه

0-3

دمشهدانشگاه فرهنگیان دانشگاه تهران شریف دانشگاه علمی کاربردیدانشگاه
گــــروه سوم

2-3 3-1 3-1 دانشگاه جامع علمی کاربردی

0-3 3-2 1-3 دانشگاه شریف

1-3 2-3 1-3 دانشگاه تهران

دانشگاه اصفهان

1-3 3-0 0-3 دانشگاه اصفهان

3-1 3-0 3-2 دمشهدانشگاه فرهنگیان



بوعلی همدان 

فردوسی مشهد 

بوعلی همدان 

شهید بهشتی

گیالن

فردوسی مشهد 

فردوسی مشهد 

گیالن

بوعلی همدان 

شهید بهشتی

فرهنگیان مشهد

ج علمی کاربردی

فرهنگیان مشهد

ج علمی کاربردی

فرهنگیان مشهد

ج علمی کاربردی

ج علمی کاربردی

1

2

3

4

5

6

7

8

دانشگاه فردوسی مشهد:مقام اول 

بوعلی سینای همدان :مقام دوم 

:  مقام سوم مشترک 

جامع علمی کاربردی: مقام پنجم  

فرهنگیان مشهد : مقام ششم شهید بهشتی

گیالن

فردوسی مشهد 



رده بندی تیمی رشته تنیس روی میز 







جمعمقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولدانشگاهردیف

110فردوسی مشهد1

17بوعلی سینا2

15گیالن3

15شهید بهشتی4

12جامع علمی کاربردی اصفهان5

11فرهنگیان مشهد6


