
  

 1397جدول رتبه بندی و امتیاز عملکرد هیأت های استانی ورزش سه گانه در سال 

 

 جمع امتیاز رتبه نام استان

 917 اول البرز

 863 دوم اصفهان

 834 سوم کرمان

 815 چهارم خراسان رضوی

 778 پنجم کرمانشاه

 750 ششم زنجان

 729 هفتم اردبیل

 717 هشتم آذربایجان غربی

 708 نهم مرکزی

 701 دهم همدان

 692 یازدهم قم

 681 دوازدهم آذربایجان شرقی

 663 سیزدهم خوزستان

 657 چهاردهم سیستان و بلوچستان

 638 پانزدهم مازندران

 623 شانزدهم لرستان

 609 هفدهم خراسان شمالی

 591 هجدهم چهارمحال و بختیاری

 579 نوزدهم سمنان

 557 بیستم تهران

 548 بیست و یکم ایالم

 523 بیست و دوم کهگیلویه و بویر احمد

 518 بیست و سوم کردستان

 511 بیست و چهارم هرمزگان

 479 بیست و  پنجم خراسان جنوبی

 447 بیست و ششم فارس

 424 بیست و هفتم گلستان

 388 بیست و هشتم یزد

 346 بیست و نهم بوشهر

 305 سی ام قزوین

 سرپرست و رئیسبدون  - گیالن
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 96تغییرات  نسبت به سال  رتبه 97امتیاز سال نام استان 96امتیاز سال  نام استان

 - اول 917 البرز 889 البرز

 - دوم 863 اصفهان 881 اصفهان

صعودپله  1 سوم 834 کرمان 781 کرمانشاه  

پله صعود 1 چهارم 815 خراسان رضوی 755 کرمان  

پله نزول 2 پنجم 778 کرمانشاه 750 خراسان رضوی  

پله صعود 1 ششم 750 زنجان 742 قم  

پله صعود 2 هفتم 729 اردبیل 737 زنجان  

پله صعود 2 هشتم 717 آذربایجان غربی 732 مرکزی  

پله نزول 1 نهم 708 مرکزی 706 اردبیل  

پله صعود 8 دهم 701 همدان 705 آذربایجان غربی   

پله نزول 5 یازدهم 692 قم 683 کهگیلویه و بویر احمد  

پله صعود 1 دوازدهم 681 آذربایجان شرقی 671 خوزستان  

پله نزول 1 سیزدهم 663 خوزستان 668 آذربایجان شرقی  

صعود پله 2 چهاردهم 657 سیستان و بلوچستان 655 چهارمحال و بختیاری  

پله صعود 13 پانزدهم 638 مازندران 648 خراسان جنوبی  

پله صعود 3 شانزدهم 623 لرستان 618 سیستان و بلوچستان  

پله صعود 3 هفدهم 609 خراسان شمالی 613 گلستان  

پله نزول 4 هجدهم 591 چهارمحال و بختیاری 610 همدان  

پله صعود 7 نوزدهم 579 سمنان 595 لرستان  

شمالیخراسان  پله صعود 4 بیستم 557 تهران 587   

پله صعود 1 بیست و یکم 548 ایالم 553 کردستان  

پله نزول 11 بیست و دوم 523 کهگیلویه و بویر احمد 545 ایالم  

پله نزول 2 بیست و سوم 518 کردستان 524 قزوین  

پله صعود 5 بیست و چهارم 511 هرمزگان 500 تهران  

پله نزول 10 بیست و  پنجم 479 خراسان جنوبی 371 بوشهر  

پله صعود 1 بیست و ششم 447 فارس 370 سمنان  

پله نزول 10 بیست و هفتم 424 گلستان 350 فارس  

پله صعود 2 بیست و هشتم 388 یزد 320 مازندران  

پله نزول 4 بیست و نهم 346 بوشهر 290 هرمزگان  

پله نزول 7 سی ام 305 قزوین 200 یزد  

 - - بدون رئیس گیالن رئیسبدون  گیالن

 


