
  دانشگاه آفاقفرهنگی  - علمیافتخارات 
 

 تاریخ  کسب افتخار عنوان افتخار 

 18/09/94 شهر ارومیه کسب مقام قهرمانی در مسابقات والیبال دانشگاهای 1

 16/11/94 کیلو گرم80در وزن  3کسب مقام اول در مسابقات تکواندو موسسات غیر انتفاعی منطقه  2

 17/07/93 دفاع شخصی انتخابی استان آ.غربیکسب مقام اول مسابقات  3

 16/11/94 کیلو گرم 68در وزن  3کسب مقام اول در مسابقات تکواندو موسسات غیر انتفاعی منطقه  4

 12/94 کسب مقام سوم در مسابقات انتخابی المپیاد دانشجویی بین موسسات غیر دولتی کشور 5

 25/10/94 3دان کسب مقام اول در مسابقات انتخابی ارومیه  6

 12/11/94 کسب مقام اول در مسابقات ناین بال بانوان استان آ.غربی 7

 16/09/94 کسب مقام اول در مسابقات بیلیارد دانشجویان دانشگاه های ارومیه 8

 2016 کسب مقام اول در مسابقات بین الملی موتای کشور گرجستان 9

  رزمی جام صلح و دوستی کشور عراقکسب مقام اول در مسابقات بین المللی  10

 30/8/93 کسب مقام اول تیمی در مسابقات رزمی سبک کیک بوکسینگ  استان آ.غربی 11

 17/11/93 کسب مقام اول تیمی در مسابقات نینجارنجر قهرمانی استان آ.غربی 12

 94/ 9/ 20 مقام اول تیمی مسابقات کیک بوکسینگ استان آ.غربی 13

 1393 تیمی سبک رزم ایرانمقام اول  14

 1394 مقام اول تیمی مسابقات ووشو باشگاهی استان 15

 2015 مقام اول مسابقات بین المللی کشور عراق شهر سلیمانیه 16

 10/07/94 مقام اول تیمی مسابقات نینجا رنجر بین باشگاه های استان 17

 11/7/93 مقام اول مسابقات کشوری دفاع شخصی شمال ایران 18

 15/02/95 مقام اول در مسابقات استانی سازه های ماکارونی گرایش راندمانی 19

 15/02/95 مقام سوم در مسابقات استانی سازه های ماکارونی گرایش راندمانی 20

 10/9/95 کسب مقام سوم مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کاپ آذربایجان 21

جهان کشور آذربایجان 2016فستیوال کسب مقام اول و مدال طالی مسابقات  22  2016 

26/9/95 کسب مقام سوم مسابقات استانی پرس سینه استان آ.غربی 23  

25/6/95 کسب مقام اول در مسابقات کیک بوکسینک شمالغرب کشور 24  

27/8/95 کسب مقام قهرمانی تکواندو رده جوانان شهرستان ارومیه  25  

رزمی استان آذربایجانغربی کسب مقام قهرمانی در مسابقات 26  18/4/95  

 9/12/95 کسب مقام دوم در مسابقات اسکیس کنگره تاریخ و معماری شهرسازی استان آذربایجان غربی 27

 9/12/95 کسب عنوان طرح برگزیده در کنگره تاریخ و معماری شهرسازی استان آذربایجان غربی 28

 2017 کشور آذربایجانکسب مقام قهرمانی در مسابقات نینجا رنجر  29

 2017 کسب مقام قهرمانی رشته نینجا در مسابقات جهانی کشور گرجستان  30

 JULY 2017 14 کسب مقام اول در مسابقات بین المللی هنرهای رزمی کشور آذربایجان 31



15/8/96 کسب مقام اول کشوری در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمان قهرمانان  32  

15/8/96 کسب مقام اول کشوری در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمان قهرمانان  33  

15/8/96 کسب مقام دوم کشوری در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمان قهرمانان  34  

  96مرداد  کسب مقام سوم در جشنواره کشوری مسابقات بیلیاردی 35

 24/03/97 کسب مقام اول در مسابقات فوتسال دانشگا ههای شهر ارومیه 36

 

  


