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 نوع مدال رشته نام ورزشکار بازیهای المپیک

 برنز نقره طال

 *   وزنه برداری جعفر سلماسی لندن 1948المپیک 

 هلسینکی 1952المپیک 

  *  کشتی آزاد غالمرضا تختی

  *  کشتی آزاد ناصر گیوه چی

 *   کشتی آزاد توفیق جهانبخت

 *   کشتی آزاد عبداله مجتبوی

 *   کشتی آزاد محمود مالقاسمی

  *  وزنه برداری محمود نامجو

 *   وزنه برداری علی میرزائی 

 ملبورن 1956المپیک 

   * کشتی آزاد غالمرضا تختی

   * کشتی آزاد امام علی حبیبی

  *  کشتی آزاد محمدعلی خجسته پور

  *  آزاد کشتی مهدی یعقوبی

 *   وزنه برداری محمود نامجو

 رم 1960المپیک 

  *  کشتی آزاد غالمرضا تختی

 *   کشتی آزاد محمدابراهیم سیف پور

 *   وزنه برداری محمد پذیرایی

 *   وزنه برداری اسماعیلی علم خواه

 توکیو 1964المپیک 
 *   کشتی آزاد اکبر حیدری

 *   آزادکشتی  محمد علی صنعتکاران

 مکزیکوسیتی 1968المپیک 

   * کشتی آزاد عبداله موحد

 *   کشتی آزاد ابوطالب طالبی 

 *   کشتی آزاد شمس الدین سیدعباسی

   * وزنه برداری محمد نصیری

  *  وزنه برداری پرویز جالیر

 مونیخ 1972المپیک 

  *  کشتی فرنگی رحیم علی آبادی

 *   آزادکشتی  ابراهیم جوادی

  *  وزنه برداری محمد نصیری

 مونترال 1976المپیک 
  *  کشتی آزاد منصور برزگر

 *   وزنه برداری محمد نصیری

  *  کشتی آزاد  عسگری محمدیان سئول 1988المپیک 



 بارسلون 1992المپیک 

  *  کشتی آزاد عسگری محمدیان

 *   کشتی آزاد امیررضا خادم

 *   آزادکشتی  رسول خادم

 آتالنتا 1996المپیک 

   * کشتی آزاد رسول خادم

  *  کشتی آزاد عباس جدیدی

 *   کشتی آزاد امیررضا خادم

 سیدنی 2000المپیک 

   * وزنه برداری حسین رضازاده

   * وزنه برداری حسین توکلی 

   * کشتی آزاد  علیرضا دبیر

 *   تکواندو هادی ساعی

 آتن 2004المپیک 

   * وزنه برداری حسین رضازاده

   * تکواندو هادی ساعی

  *  کشتی آزاد علیرضا رضایی

  *  کشتی آزاد مسعود مصطفی جوکار

 *   کشتی آزاد علیرضا حیدری

 *   تکواندو یوسف کرمی

 پکن 2008المپیک 
   * تکواندو هادی ساعی

 *   تکواندو مراد محمدی

 2012المپیک لندن 

   * کشتی فرنگی حمید سوریان

   * کشتی فرنگی قاسم رضایی 

   * کشتی فرنگی امید نوروزی

   * وزنه برداری بهداد سلیمی

   * وزنه برداری سعید محمدپور

   * وزنه برداری نواب نصیرشالل

  *  وزنه برداری سجاد انوشیروانی 

  *  دوومیدانی احسان حدادی

  *  تکواندو معتمدمحمد باقری 

  *  کشتی آزاد صادق گودرزی

  *  وزنه برداری کیانوش رستمی

   * کشتی آزاد کمیل قاسمی

 *   کشتی آزاد احسان لشگری

 2016المپیک ریودوژانیرو 

   * وزنه برداری کیانوش رستمی 

   * وزنه برداری سهراب مرادی

   * کشتی آزاد حسن یزدانی



  *  کشتی آزاد کمیل قاسمی

 *   کشتی فرنگی سعید عبدولی

 *   کشتی فرنگی قاسم رضایی

 *   کشتی آزاد حسن رحیمی 

 *   تکواندو کیمیا علیزاده 

 توکیو 2020المپیک 

   * تیراندازی جواد فروغی 

   * کاراته سجاد گنج زاده

   * کشتی فرنگی  محمدرضا گرائی

  *  وزنه برداری علی داوودی

  *  کشتی آزاد حسن یزدانی

  *  کشتی فرنگی محمدعلی ساروی

  *  کشتی آزاد امیرحسین زارع

 
 جمع مدال ها کسب شده
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 مجموع برنز نقره طال رشته

 1 --- 1 --- دوومیدانی

 6 3 1 2 تکواندو

 20 5 6 9 وزنه برداری

 38 17 14 7 کشتی آزاد

 9 4 1 4 کشتی فرنگی 

 1 --- --- 1 کاراته 

 1 --- --- 1 تیراندازی

 76 29 23 24 مجموع

 


