
ششمپنجمچهارمسومدوماولشرحماده

محمد پارسا فامیل باباییآرسام اسدیمحمد امین مارماییزانا احمدی کانی گلزاراحسان کبگانیانجویا خداپرستنام و نام خانوادگی

11/1011/1511/2511/3511/4511/60رکورد

همدانخوزستانگلستانکردستانبوشهرکردستاناستان

مهدی فوالدزادهشایان دنیرآرسام اسدیاحسان کبگانیانزانا احمدی کانی گلزارجویا خداپرستنام و نام خانوادگی

22/8523/1523/5023/5523/6023/70رکورد

هرمزگانآذربایجان غربیخوزستانبوشهرکردستانکردستاناستان

فیض اله صالحی مقدمابوالفضل نصیریمحمد امین محمدیمتین غیوردانیال فرهادیسینا عزیزی زادهنام و نام خانوادگی

54/7054/8055/1055/4055/4658/20رکورد

هرمزگانقمخوزستانخراسان رضویتهرانکرمانشاهاستان

سجاد موسی لومحمدعلی حمیدیابوالفضل مرادیمحمد حسام مظفریسید محمد سجاد آقاییآرین آسوقنام و نام خانوادگی

2/02/702/03/402/05/902/07/202/08/402/09/40رکورد

همدانفارسچهارمحال و بختیاریگلستانخراسان رضویکرمانشاهاستان

محمود رستم نیاعادل باقریامیریزدان محمدیسمیر اقبالیمحمد عبدالشهریمحمدرضا امیریاننام و نام خانوادگی

4/22/104/24/254/25/604/34/904/36/124/48/30رکورد

ایالممازندرانخراسان رضویتهراناصفهانسیستان و بلوچستان الفاستان

رضا نجفیپویا احمدیامیرحسین امیرآبادی زادهامیرحسین هوشمندیایمان اسماعیلیمحمدعباس رضایینام و نام خانوادگی

9/46/5010/02/8010/27/7010/36/2010/45/7010/45/80رکورد

آذربایجان شرقیآذربایجان غربیخراسان جنوبیتهرانخراسان رضویچهارمحال و بختیاریاستان

مهدی رستمیرهام ممبینیحفیظ اله آذر بهراممهران سیفوریمجتبی حسینیپوریا اسحاقینام و نام خانوادگی

6/45/916/59/487/07/677/27/867/28/337/51/28رکورد

قزوینالبرزسیستان و بلوچستان الفکردستانسیستان و بلوچستان الفهمداناستان

محمد مهدی حیدریمحمدحسین عسگریپرهام محمدیهادی شاهمارزادهسینا نجفیپوریا فرجینام و نام خانوادگی

1/01/441/03/751/05/281/05/391/06/781/08/60رکورد

کرمانشاهاصفهانکردستاناردبیلآذربایجان شرقیآذربایجان شرقیاستان

محمدرضا علیپورآرین بتکنهادی پرویناحسان داداشیعلیرضا اکبریانامیرحسین زندینام و نام خانوادگی

14/114/414/815/115/615/9رکورد

قمکردستانیزدتهرانتهرانهمداناستان

حسین هوشیاریحسن امانیمحمد حسام درویشیحامد امیری پورمحمد حسن الستمحمد رویاننام و نام خانوادگی

29/52/0029/52/8029/53/7830/28/7433/18/4034/09/40رکورد

فارساردبیلهمدانسیستان و بلوچستان الفهمدانسیستان و بلوچستان الفاستان
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محمد مالمیرامیرحسین زندیامیر مهدی قاسمیعلیرضا اکبریانسمیر لشکرینام و نام خانوادگی

6.246.176.156.035.87رکورد

لرستانهمدانزنجانتهرانسیستان و بلوچستان الفاستان

امیر مهدی قاسمیاحسان داداشیسید محمد سیادت نژادسمیر لشکریمحمد عیوضینام و نام خانوادگی

12.2812.1311.8711.7811.73رکورد

زنجانتهرانفارسسیستان و بلوچستانتهراناستان

سعید مصطفویامیرحسین نوروزیحبیب اله حبیبیسید سامان سالمتمصطفی جمشیدزهینام و نام خانوادگی

1/901/791/731/691/65رکورد

زنجانسیستان و بلوچستان الفگلستانخراسان رضوییزداستان

ماهان فخیمیارشیا مصرفیمصطفی جمشیدزهینام و نام خانوادگی

3.853/602/40رکورد

همدانتهرانیزداستان

مرتضی مرادعلیانابوالفضل قاسمیپویا عطاییعرفان میرزاییعلی رفیعینام و نام خانوادگی

15.8614.9914.5514.2114.04رکورد

همدانمازندرانزنجاناصفهانفارساستان

صابر پروانه بابک ابتکاری فرید قرنجیکمحمد صفا دو گونچی سجاد دهقانی نام و نام خانوادگی

کرمانشاه فارس گلستانگلستانمازندران رکورد

44.9544.6341.8741.5338.78استان

علی سروریعلی رفیعیابوالفضل کریمیامیرحسین حمیدیآرین اسالمینام و نام خانوادگی

45.6540.5435.1532.9327.32رکورد

آذربایجان غربیفارس تهرانآذربایجان غربیگلستاناستان

محمدرضا شاطر آبادیعرفان رضاییاسماعیل صالحیهیمن بازیارمحمدرضا ضیایینام و نام خانوادگی

46.2541.2237.1636.9635.81رکورد

کرمانشاهاصفهانچهارمحال و بختیاریکردستانکهکیلویه بویر احمداستان

فرشید احمدپورمحمد مهدی دادروانعرفان بهرام پورمهدی اونقسینا افشین پورنام و نام خانوادگی

34153183296329342801امتیاز

خوزستانآذربایجان شرقیگلستانگلستانتهراناستان

کرمانشاهکردستانتهراننام و نام خانوادگی

2/08/202/09/852/10/45رکورد

استان
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ششم

محمد امین مارامایی

5.84

گلستان

فرید قرنجیک

11.67

گلستان

یارا الطافی

1/65

مازندران

سینا زینلی

13.73

تهران

ابوالفضل سلگی

البرز

ظ34/14

رئوف حامی محمدی

25.82

گلستان

علیرضا سلطانی

34.87

چهار محال و بختیاری

مبین رشیدی

2771

البرز
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جمع مدالها جمع برنزجمع نقرهجمع طالاستان

ی
ق 1111113آذربایجان شر

10101آذربایجان غربی

110112اردبیل

110202اصفهان

ز 0000البی

0000ایالم

110112بوشهر

1111111111134411تهران

111012چهامحال و بختیاری

0000خراسان جنوبی

11110314خراسان رضوی

0000خراسان شمایل

0000خوزستان

110022زنجان

0000سمنان

1111113216سیستان و بلوچستان

111012فارس

0000قزوین

0000قم

11111112327کردستان

0000کرمان

1112013کرمانشاه

11001کهگیلویه و بویر احمد

11111111247گلستان

0000گیالن

0000لرستان

11001مازندران

0000مرکزی

0000هرمزگان

11112114همدان

112002یزد

برنزنقرهطال
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