
مقام هشتم  مقام هفتم مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
بهمن کریمیاصفهانی رضا محمدجهانی ناصح میالدمحمدی باقر محمدرشیدی میثمبابایی قاسم علیدوستی ابوالفضلصدیقی رضا امیر

زنجانالف تهرانشرقی آقمکردستانقمالف تهرانرضوی خ
6/956/997/027/037/047/127/147/15

خرمانی علیسقایی حسین امیرمویدی فرازنیا سلطان امیرجعفری مهدیجهان پیر مهدیزاده نجف عمادجهان ناصح میالد
الف تهرانزنجانکرمانشاهلرستانبختیاری و محال چهارشرقی آکیششرقی آ

49/6152/4150/4850/4950/8150/8351/8252/26
مختاری مهرانافروز باده محمداحمدی سبحانمرادی هادیزهی داداله محمدصفری فرزام امیدبابایی محمدجعفری مهدی
کردستانلرستانکرمانشاهبختیاری و محال چهاربلوچستان و سیستانکرمانشاهاصفهانبختیاری و چهارمحال

2-00/382-00/652-00/962-01/632-02/142-02/902-05/352-06/14
زاده سلطان مهدی محمدمحمد باده افروزسعیدی محمد امیرقاسمی آرشبرزویی حسین امیربابایی محمدرضوانی علیعلیرضا نوری

سمنانلرستانبلوچستان و سیستانهمدانلرستاناصفهانسمنانفارس
4-15/914-16/714-17/934-20/734-20/834-22/834-23/114-25/61

محمد مهدی سلطانزادهعلی مطهری منشمحمدرضا آقاییامیرحسین برزوئیامیر حسین صفریمهدی صدریعلیرضا نوریمحمد حاصلی
سمنانفارسالبرزلرستانخ رضویهمدانفارسهمدان

9-06/479-09/729-11/559-19/199-21/929-23/019-31/779-35/60
سپهر شورشیطاها مدرسیعلی قنبریمحمد حسین رفیعیپیرجهان مهدیعلی کشاورزمسعود کامرانرضا بحرینی

تهران بلرستانکرمانشاهتهران الفشرقی.آقماصفهانکیش
8/008/168/188/448/458/508/558/65
فارسزنجانتهران الفاصفهانهرمزگانقمکرمانشاهآ شرقی

3-29/963-31/643-33/523-35/513-36/093-36/693-37/203-38/98
فیض اله یگانهدانیال محمدی نیاشاهین یارحسینیمحمد گل آقا پورمحمد سلگیبابایی پور امین محمدمحمد امین لطفی نیامحمد تقی مهر علی

گلستانخوزستانهمدانمازندرانهمدانگیالنایالمقم
15/3515/0714/3814/1713/8113/7712/7912/32

خدادای مهدیحاجی پور علیاخالقی جوادزار بی حسینفر شایسته اصغر علینخعی رضا امیرآبادی اختیار محمدحسینی محسن سید

سمنانغربی آمازندرانب تهرانالف تهرانجنوبی خرضوی خرضوی خ
1/981/941/901/901/901/901/801/80

مهدی ندرلوامیرعلی داوریمرتضی عباس پوررضا کفایتیحسین دمادمنژاد موسوی محمدمحمدرضا فیروز کوهیمحمدرضا بهروزی
زنجانالف تهرانخوزستانتهران الفهرمزگانبوشهرمازندرانمرکزی
6/886/776/706/106/476/456/386/33
علی باباییعرفان کرمیاسدپور محمدبهرامی شهابداوری علی امیرمداحی مبین سیدتماری مهدیکیا حمیدرضا
آ شرقیزنجانمازندرانکرمانشاهتهران الفگلستانبوشهرگلستان
14/9214/2914/2613/2012/7912/7012/5912/20

سردار عظیمیعلی اصغر شایسته فرعلی محمد علی زابلیمحمد معتمد نیاسید علی حسینیامید دادخواه
گلستانتهران الفقمتهران الفقماصفهان
3/803/803/603/603/202/80

علی دهخارقانی نژادحسین اسدیحسین بی زارشهاب کیانیمحمد موسوی نژادمحمد معتمدنیاعرفان محمودیرضا کفایتی
آ شرقییزدتهران باصفهانبوشهرتهران الفتهران بتهران الف
46663952389537093477344432832721

لرستانکرمانشاههمدانخ رضویآ شرقیاصفهانقمتهران الف
5843383430272621
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(آقایان) 96 بهمن 30 و 29مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جوانان کشور 
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