
مقام هشتم  مقام هفتم مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
فرشاد کردلومحمدرضا فریدیسید مهران حسینیسجاد زارعیمحمد چشمه زارحسن تفتیان

زنجانقممازندرانلرستانکرمانشاهخراسان رضوی
10/2210/4310/8010/8811/0211/08

علی کشاورزآرمین سبحانیمیالد سیار
قمکرمانشاهکردستان
14/2715/0215/12

علی لطفینجفی حمیدرضافرشاد کردلومحمدرضا فریدیزارعی سجادمحمد چشمه زارخدیور علی

خوزستانهرمزگانزنجانقملرستانکرمانشاهکیش

21/2121/2422/0222/3022/4822/6322/86
محمدرضا رحمانیسهند تواناییرضا ملک پورعلی خدیور

قزوینکردستانقمکیش
47/0048/6449/0449/37

محمد سیف زادهسید صنعان یاسینیپور ملک رضاباف نیک عباسرمضانی میالدپیرجهان مهدیجواد شوریابی

بوشهرکردستانقملرستانشرقی آذربایجانشرقی آذربایجانخراسان رضوی

52/0252/2353/1853/2653/3554/5656/63
سید اسماعیل موسویعلی فهیمیدرزاده عبدالرحیممسلم نیادوستیارولی پژمانمصطفی ابراهیمیمرادی امیر

خوزستانلرستانبلوچستان و سیستانفارسکرمانشاهخراسان رضویبختیاری محال چهار

1-48/041-49/011-49/471-50/141-50/671-50/861-55/15
رسول ابدالیعطا اسدیعلی فهیمیهمایون همتیمسلم نیادوستامیر مرادی

چهار محال بختیاریآذربایجان شرقیلرستانکرمانشاهفارسچهار محال بختیاری
3-47/033-47/523-49/083-49/604-00/074-33/82

امیر آذریانبهروز مصطفوی جلیل ناصریبهزاد مصطفویخلیل ناصریهمایون همتیحسین کیهانی
کهکیلویه و بویر احمداصفهانایالماصفهانایالمکرمانشاهکرمانشاه
9-24/249-25/869-26/279-26/539-36/459-40/199-40/55

علی اکبر بذریبهزاد مصطفویمرتضی بیرالوندجلیل ناصریحسین کیهانی
خراسان رضویاصفهانلرستانایالمکرمانشاه

14-37/2214-39/8814-46/7014-48/3915-06/56

محل امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقاتمحل امضای منشی کل مسابقات
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مقام هشتم  مقام هفتم مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 

علی مقصودیامین امین زادهامید ایوازبهنام شیریمحمد صمیمیاحسان حدادی
چهار محال بختیاریبوشهرناشنوایاناردبیلچهار محال بختیاریتهران

65/2857/6756/2452/1451/6545/08
شاهین  جعفریمحمد رضا طیبیمحمدحسین اسکندریعبداهلل جمشیدی

تهرانمازندرانقمفارس
18/7418/5118/2817/79

فرهاد ابراهیمیاکبر هاللیعلی مرادیرضا مقدم
تهرانآذربایجان غربیسیستان و بلوچستانگلستان
67/0059/7559/5552/71

فرزاد فاضلیسلمان احمدیمصطفی نیکخواهبهزاد عزیزیامید تاجیصادق خادمیایوب آرخییوسف یوسف وند
گلستانتهرانتهرانلرستانگلستانکهکیلویه و بویر احمدگلستانالبرز

69/3869/0467/4467/3461/3659/5854/4853/14
جواد اخالقیآرین زرعکانیمحمد اختیار آبادیرضا سلیمیمحمدرضا وظیفه کیوان قنبرزاده

مازندرانتهرانخ رضویلرستانتهرانمازندران
2/242/102/052/002/001/90

عادل بهرامیانمصیب ناصریرحمان نیکزادمحمد ارزندهمیالد دریساویمحمد قائد زاده
خراسان جنوبیکرمانزنجانخوزستانخوزستانبوشهر
7/517/417/177/056/986/67

سروش سلیمیعلی عقیلیهادی مداحیوحید صدیقمیالد درساوی

فارسگلستانگلستانمازندرانخوزستان
16/1215/6814/9714/5813/92

سجاد احمدیعلی محبیمحمد بنی آدم

تهرانفارستهران

4/604/204/20
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