IRAN Women's Senior Championship 1401
WS 35

Website

iranbadminton.org

City, Country

RASHT

Date

09 - 10 Jun 2022

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 3

Round 2

Round 1

St.

] [1نگين اميری پور تهران 1
] [1نگين اميری پور
2
Bye 1
رضوی
خراسان 3
سعيده ظهورفاضلي
سعيده ظهورفاضلي
4
Bye 17
نرگس گودرزی لرستان 5
نرگس گودرزی
6
Bye 9
اکرم قلندر بوشهر 7
اکرم قلندر
8
Bye 25
] [5/8زهرا گودرزی البرز 9
] [5/8زهرا گودرزی
10
Bye 5
شرقی
آذربایجان 11
فهيمه اکبرزاده
فهيمه اکبرزاده
12
Bye 21
آمنه احمدی قزوین 13
آمنه احمدی
14
Bye 13
سميه سالک مرکزی 15
نسيم سجادیان همدانی اصفهان 16
] [3/4غزاله طوسی تهران 17
] [3/4غزاله طوسی
18
Bye 3
ليﻼ مرشدی زنجان 19
ليﻼ مرشدی
20
Bye 19
راضيه جميل زاده فارس 21
راضيه جميل زاده
22
Bye 11
سيده سحر اجاقکردستان23
سيده سحر اجاق
24
Bye 27
] [5/8ف .بایسته تاشک سمنان 25
] [5/8ف .بایسته تاشک
26
Bye 7
سودابه کيا مازندران 27
سودابه کيا
28
Bye 23
سﻼله عبدل پناه گيﻼن 29
سﻼله عبدل پناه
30
Bye 15
معصومه آذر پور گلستان 31
سيده الهام پورهاشمی اردبيل 32
سونا کاظمی گلستان 33
ازاده برزگری بافقی یزد 34
35
Bye 16
زینب عسکری
زینب عسکری مرکزی 36
37
Bye 24
سمانه السادات طوسی
رضوی
خراسان 38
سمانه السادات طوسی
39
Bye 8
] [5/8سميه پروین
] [5/8سميه پروین فارس 40
41
Bye 28
ثمر داروئی
ثمر داروئی زنجان 42
43
Bye 12
سمانه خضری
سمانه خضری بوشهر 44
45
Bye 20
سميه ناصری
سميه ناصری تهران 46
47
Bye 4
] [3/4بهار شریفی
] [3/4بهار شریفیکردستان48
شرقی
آذربایجان 49
رقيه اسدی
حميده ترکمانی البرز 50
51
Bye 14
زهرا بهمنی
زهرا بهمنی اصفهان 52
53
Bye 22
سميه حسين زاده
شمالی
54
خراسان
سميه حسين زاده
55
Bye 6
] [5/8ل .رمضانی کره شالی
] [5/8ل .رمضانی کره شالی لرستان 56
57
Bye 26
طاهره حق بين
طاهره حق بين گيﻼن 58
59
Bye 10
لينا غﻼمی
لينا غﻼمی مازندران 60
61
Bye 18
عصمت حيدری فر
عصمت حيدری فر سمنان 62
63
Bye 2
] [2صحابه فرد
] [2صحابه فرد تهران 64

IRAN Women's Senior Championship 1401
WD 35

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2
] [1نگين اميری پور
صحابه فرد
لينا غﻼمی
فاطمه ملک نژاد متيکﻼیی
طاهره حق بين
سﻼله عبدل پناه

] [3/4فاطمه سوار
نرگس گودرزی
رقيه اسدی
حميده پورعلی
حميده ترکمانی
زهرا گودرزی

Round 1

St.

] [1نگين اميری پور تهران
صحابه فرد تهران 1
2

Bye 1
لينا غﻼمی مازندران
فاطمه ملک نژاد متيکﻼیی مازندران 3
4

Bye 9
طاهره حق بين گيﻼن
سﻼله عبدل پناه گيﻼن 5
6
Bye 5
خراسان شمالی
سميه حسين زاده
شمالی
7
خراسان
وحيده مصدق
سيده سحر اجاقکردستان
بهار شریفیکردستان8
] [3/4فاطمه سوار لرستان
نرگس گودرزی لرستان 9
10
Bye 3
آذربایجان شرقی
رقيه اسدی
شرقی
آذربایجان 11
حميده پورعلی
12

Bye 11
حميده ترکمانی البرز
زهرا گودرزی البرز 13
14

Bye 7
فاطمه بایسته تاشک سمنان
مریم رحيميان سمنان 15
ازاده برزگری بافقی یزد
اعظم شمس الدینی کوشکی یزد 16
ليﻼ رمضانی کره شالی لرستان
سحر موسيوند لرستان 17
معصومه آذر پور گلستان
سونا کاظمی گلستان 18

راضيه جميل زاده
سميه پروین

19

Bye 8
راضيه جميل زاده فارس
سميه پروین فارس 20
آمنه احمدی قزوین
مهسا دانشور قزوین 21
مریم اميدساﻻری یزد
سودابه کيا مازندران 22

] [3/4عصمت حيدری فر
هدا مداح

23

Bye 4
] [3/4عصمت حيدری فر سمنان
هدا مداح سمنان 24
ثمر داروئی زنجان
ليﻼ مرشدی زنجان 25
سمانه خضری بوشهر
اکرم قلندر بوشهر 26

سمانه السادات طوسی
سعيده ظهورفاضلي

27
Bye 6
خراسان رضوی
سمانه السادات طوسی
رضوی
خراسان 28
سعيده ظهورفاضلي

زهرا بهمنی
نسيم سجادیان همدانی

29

Bye 10
زهرا بهمنی اصفهان
نسيم سجادیان همدانی اصفهان 30

] [2غزاله طوسی
سميه ناصری

31

Bye 2
] [2غزاله طوسی تهران
سميه ناصری تهران 32

IRAN Women's Senior Championship 1401
WS 40

Website

iranbadminton.org

City, Country

RASHT

Date

09 - 10 Jun 2022

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 3

Round 2
] [1سمانه نادری
سيده ليﻼ حسينيان
پروانه قربانی
وحيده مصدق
] [5/8فاطمه سوار
منيژه کهن راد
زینت مزیدی شرف آبادی

] [3/4مریم رحيميان
آرزو جعفری
م .یزداندوست قمی مقدم

الهه کرمی
] [5/8مرضيه حيدری
حميده پورعلی
طيبه سليمانی

مریم جعفرزاده
بهاره نورانی خجسته
] [5/8سحر موسيوند
مریم خواجه منصوری
پرستو سنماري
بهاره محمودیه چم پيری
] [3/4هدا مداح

محبوبه تقی زاده
وجيهه سادات شاهی
] [5/8ف .ملک نژاد متيکﻼیی

ليﻼ قاسمی
مينا پورقلی
نرگس نعمتی
] [2مریم جوانمرد

Round 1

St.

] [1سمانه نادری تهران 1
2
Bye 1
سيده ليﻼ حسينيانخوزستان3
4
Bye 17
پروانه قربانی زنجان 5
6
Bye 9
شمالی
7
خراسان
وحيده مصدق
8
Bye 25
] [5/8فاطمه سوار لرستان 9
10
Bye 5
منيژه کهن راد قزوین 11
12
Bye 21
زینت مزیدی شرف آبادی یزد 13
14
Bye 13
الهام دادرسان فر البرز 15
عصمت ساﻻری مرکزی 16
] [3/4مریم رحيميان سمنان 17
18
Bye 3
آرزو جعفری گلستان 19
20
Bye 19
م .یزداندوست قمی مقدم گيﻼن 21
22
Bye 11
الهه کرمی اصفهان 23
24
Bye 27
] [5/8مرضيه حيدری فارس 25
26
Bye 7
شرقی
آذربایجان 27
حميده پورعلی
28
Bye 23
رضوی
خراسان 29
طيبه سليمانی
30
Bye 15
نير عطری خطيبی تهران 31
رقيه حسنی مازندران 32
فاطمه قاسم پور بوشهر 33
معصومه چراغی فارس 34
35
Bye 16
مریم جعفرزاده گلستان 36
37
Bye 24
بهاره نورانی خجسته گيﻼن 38
39
Bye 8
] [5/8سحر موسيوند لرستان 40
41
Bye 28
مریم خواجه منصوری یزد 42
43
Bye 12
پرستو سنماري تهران 44
45
Bye 20
بهاره محمودیه چم پيری کيش 46
47
Bye 4
] [3/4هدا مداح سمنان 48
رضوی
خراسان 49
نغمه عليرضایی
سميرا دادبين مرکزی 50
51
Bye 14
محبوبه تقی زاده البرز 52
53
Bye 22
وجيهه سادات شاهی اصفهان 54
55
Bye 6
] [5/8ف .ملک نژاد متيکﻼییمازندران 56
57
Bye 26
ليﻼ قاسمیخوزستان58
59
Bye 10
شرقی
آذربایجان 60
مينا پورقلی
61
Bye 18
نرگس نعمتی زنجان 62
63
Bye 2
شمالی
64
خراسان
] [2مریم جوانمرد

IRAN Women's Senior Championship 1401
WD 40

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

] [1مينا رواقی اردبيلی
سمانه نادری

St.

Round 1

] [1مينا رواقی اردبيلی تهران
سمانه نادری تهران 1

2

Bye 1

بهاره نورانی خجسته گيﻼن
مریم یزداندوست قمی مقدم گيﻼن 3
مریم جعفرزاده گلستان
آرزو جعفری گلستان 4

مرضيه حيدری
معصومه چراغی

مرضيه حيدری فارس
معصومه چراغی فارس 5

6

Bye 3

محبوبه تقی زاده البرز
الهام دادرسان فر البرز 7
مریم خواجه منصوری
زینت مزیدی شرف آبادی

یزد
یزد

8

فاطمه جوانيان مازندران
رقيه حسنی مازندران 9
پرستو سنماري تهران
نير عطری خطيبی تهران 10
وجيهه سادات شاهی اصفهان
الهه کرمی اصفهان 11
پروانه قربانی زنجان
نرگس نعمتی زنجان 12
سيده ليﻼ حسينيانخوزستان
ليﻼ قاسمیخوزستان13
خراسان رضوی
طيبه سليمانی
رضوی
خراسان 14
نغمه عليرضایی

] [2رویا افراسيابی
مریم جوانمرد

Bye 2

15

خراسان شمالی
] [2رویا افراسيابی
شمالی
16
خراسان
مریم جوانمرد

IRAN Women's Senior Championship 1401
WS 45

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

] [1هرمين ارمين مهر

St.

Round 1

] [1هرمين ارمين مهر تهران 1
Bye 1

2

مليحه زارعی ولی اباد البرز 3
آرزو ابراهيمی مرکزی 4
ویدا شایسته فر

ویدا شایسته فر اصفهان 5
Bye 5

6

فرزانه رمضانی زنجان 7
راضيه حکم فرمائی فارس 8
] [3/4ماهرخ خليقی

رضوی
خراسان 9
] [3/4ماهرخ خليقی
Bye 3

10

فرشته قاسمی تهران 11
ليﻼ رحمتیکردستان12
فرزانه تبيانيان سمنان 13
فاطمه جوانيان مازندران 14
سميرا الماسی پور گيﻼن 15
شرقی
آذربایجان 16
طيبه رستمی
ليﻼ مکی زنجان 17
شمالی
18
خراسان
رویا افراسيابی
رضوی
خراسان 19
آزاده نخعی
هاجر قربانی البرز 20
چنور امينیکردستان21
معصومه روحی گيﻼوندانی گيﻼن 22
] [3/4مهسا پرویزی

Bye 4

23

] [3/4مهسا پرویزی تهران 24
نرگس قاسم زاده بجندی گلستان 25
شرقی
آذربایجان 26
گلی خاقانپور

کلثوم فغان زاده سرستی

Bye 6

27

کلثوم فغان زاده سرستی مازندران 28
شهﻼ عسکری اصفهان 29
بيتا باباخانيان همدان 30

] [2کمند مخدور

Bye 2

31

] [2کمند مخدور تهران 32

IRAN Women's Senior Championship 1401
WD 45

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

] [1هرمين ارمين مهر
کمند مخدور

St.

Round 1

] [1هرمين ارمين مهر تهران
کمند مخدور تهران 1

Bye 1

2

سميرا الماسی پور گيﻼن
معصومه روحی گيﻼوندانی گيﻼن 3

Bye 5

4

آذربایجان شرقی
طيبه رستمی
شرقی
آذربایجان 5
فيروزه ميکائيلی
فرزانه رمضانی زنجان
ليﻼ مکی زنجان 6
ویدا شایسته فر اصفهان
اعظم كرمي اصفهان 7
چنور امينیکردستان
فاطمه رستمیکردستان8
آذربایجان شرقی
گلی خاقانپور
شرقی
آذربایجان 9
فریده کرباسی
فرشته قاسمی تهران
مهسا پرویزی تهران 10
مليحه زارعی ولی اباد البرز
هاجر قربانی البرز 11
راضيه حکم فرمائی فارس
کلثوم فغان زاده سرستی مازندران 12
رامش تبيانيان سمنان
فرزانه تبيانيان سمنان 13
نرگس قاسم زاده بجندی گلستان
کبرا متحدین گلستان 14

] [2ماهرخ خليقی
آزاده نخعی

Bye 2

15

خراسان رضوی
] [2ماهرخ خليقی
رضوی
خراسان 16
آزاده نخعی

IRAN Women's Senior Championship 1401
WS 50

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

St.

Round 1

] [1سيمين مهدوی ميﻼنی تهران 1
] [1سيمين مهدوی ميﻼنی

مریم بهارستانی

اعظم كرمي

2

Bye 1

مریم بهارستانی فارس 3
4

Bye 9

اعظم كرمي اصفهان 5
Bye 5
فاطمه محمد ميرزایی بافقی

6
یزد

7

شرقی
آذربایجان 8
فریده کرباسی
] [3/4لعيا کاوندی

زهرا عبدالهی

احترام توکلی

] [3/4لعيا کاوندی زنجان 9
Bye 3

10

رضوی
خراسان 11
زهرا عبدالهی
Bye 11

12

احترام توکلی تهران 13
Bye 7

14

سيمين کریمی کياسج محله گيﻼن 15
سهيﻼ نصرتيان مازندران 16
کبرا متحدین گلستان 17
ثروت اسﻼميان زنجان 18
فاطمه رستمی

Bye 8

19

فاطمه رستمیکردستان20
رامش تبيانيان سمنان 21
اعظم محمدی فارس 22

] [3/4سيما ميرزایی

Bye 4

23

رضوی
خراسان 24
] [3/4سيما ميرزایی
شرقی
آذربایجان 25
فيروزه ميکائيلی
سيده ماندانا ميراثی اسکوئی مازندران 26

زهره تکی

فاطمه بادپای دونده

Bye 6

زهره تکی اصفهان 28
Bye 10

29

فاطمه بادپای دونده گيﻼن 30
Bye 2

] [2ح .حبيبی دعوی سرایی

27

31

] [2ح .حبيبی دعوی سرایی تهران 32

IRAN Women's Senior Championship 1401
WD 50

Website

iranbadminton.org

Date

City, Country

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

St.

] [1حميرا حبيبی دعوی سرایی تهران
سيمين مهدوی ميﻼنی تهران 1

مریم بهارستانی فارس
اعظم محمدی فارس 2

ثروت اسﻼميان زنجان
لعيا کاوندی زنجان 3

احترام توکلی تهران
فاطمه محمدزاده تهران 4

عذرا داودی بجندی البرز
منيژه یا حقی زاده البرز 5

گلریز اميدواری
فاطمه محمد ميرزایی بافقی

یزد
یزد

6

سيده ماندانا ميراثی اسکوئی مازندران
سهيﻼ نصرتيان مازندران 7

خراسان رضوی
] [2زهرا عبدالهی
رضوی
خراسان 8
سيما ميرزایی

IRAN Women's Senior Championship 1401
WS 55

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Final

Semifinals

Quarterfinals

Round 2

] [1طاهره پورقنبرمقدم

سوسن نظامي

اشرف رسوليان فر

فاطمه محمدزاده

] [3/4ميترا شکوهی مهر

افسر بهراميان

گلریز اميدواری

St.

Round 1

] [1طاهره پورقنبرمقدم گيﻼن 1
2

Bye 1

سوسن نظامي لرستان 3
4

Bye 9

اشرف رسوليان فر البرز 5
6

Bye 5

فاطمه محمدزاده تهران 7
8

Bye 13

] [3/4ميترا شکوهی مهر اصفهان 9
10

Bye 3

افسر بهراميانکردستان11
Bye 11
گلریز اميدواری
Bye 7

12
یزد

13
14

مريم رحمتي تهران 15
مریم جمشيدیان همدان 16
رباب عاقلزاده فارس 17
ناهيد خاکپروری تهران 18
ژاله کهيائی

فاطمه محمدنژاد لفمجانی

] [3/4پرشنگ زندی

Bye 8

19

ژاله کهيائی اصفهان 20
Bye 12

21

فاطمه محمدنژاد لفمجانی گيﻼن 22
Bye 4

23

] [3/4پرشنگ زندیکردستان24
فروزان کاموسی زنجان 25
شرقی
آذربایجان 26
مرضيه بنوان

زهرا مختاری

ناهيد کوشش

] [2فریبا جﻼليﻼن جوادپور

Bye 6

27

رضوی
خراسان 28
زهرا مختاری
Bye 10

29

ناهيد کوشش همدان 30
Bye 2

31

] [2فریبا جﻼليﻼن جوادپور تهران 32

IRAN Women's Senior Championship 1401
WD 55

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

] [1فریبا جﻼليﻼن جوادپور
شمسی عليپور

St.

Round 1

] [1فریبا جﻼليﻼن جوادپور تهران
شمسی عليپور گيﻼن 1

Bye 1

افسر بهراميان
پرشنگ زندی

2

افسر بهراميانکردستان
پرشنگ زندیکردستان3

Bye 5

4

آذربایجان شرقی
مرضيه بنوان
شرقی
آذربایجان 5
فرح پيمانی

Bye 3

6

Bye 12

7

مریم جمشيدیان همدان
زهرا شليله همدان 8
ناهيد خاکپروری تهران
مريم رحمتي تهران 9
خراسان رضوی
اذر جمال
رضوی
خراسان 10
زهرا مختاری

ميترا شکوهی مهر
رباب عاقلزاده

هما صمدیان
شهربانو لقایی

Bye 4

11

ميترا شکوهی مهر اصفهان
رباب عاقلزاده فارس 12

Bye 6

13

هما صمدیانکردستان
شهربانو لقایی سمنان 14

Bye 2

15

] [2ف .محمدنژاد لفمجانی

طاهره پورقنبرمقدم

] [2ف .محمدنژاد لفمجانی گيﻼن
طاهره پورقنبرمقدم گيﻼن 16

IRAN Women's Senior Championship 1401
WS 60

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Winner

Final

Semifinals

Quarterfinals

St.

Round 1

] [1زهرا سراونی اصفهان 1
] [1زهرا سراونی
Bye 1

2

رضوی
خراسان 3
اذر جمال

افسون شهيم فارس 4

فریده طالبی کيسمی گيﻼن 5

شرقی
آذربایجان 6
فرح پيمانی

طاهره السادات برومند یزدی تهران 7

اعظم ایزدی مرکزی 8

محبوبه احمداصفهانی اصفهان 9

زهرا شليله همدان 10

شهناز جﻼلوندی مرکزی 11

شهربانو لقایی سمنان 12

س .مروج حریری پاسکيابی گيﻼن 13

شيرین مهاجر فارس 14

Bye 2

15

] [2مينو حيدریان دهکردی
] [2مينو حيدریان دهکردی تهران 16

IRAN Women's Senior Championship 1401
WD 60

Website

City, Country

iranbadminton.org

Date

09 - 10 Jun 2022

RASHT

Printed: 6/9/2022 9:17:18 AM
Winner

Final

Semifinals

St.

Quarterfinals

] [1طاهره السادات برومند یزدی تهران
مينو حيدریان دهکردی تهران 1
] [1طاهره السادات برومند یزدی
مينو حيدریان دهکردی

Bye 1

2

اعظم ایزدی مرکزی
شهناز جﻼلوندی مرکزی 3
اعظم ایزدی
شهناز جﻼلوندی

Bye 3

4

فریده طالبی کيسمی گيﻼن
سيده هاجر مروج حریری پاسکيابی گيﻼن 5

افسون شهيم فارس
شيرین مهاجر فارس 6

Bye 2

7

] [2محبوبه احمداصفهانی
زهرا سراونی
] [2محبوبه احمداصفهانی اصفهان
زهرا سراونی اصفهان 8

