
مقام هشتم  مقام هفتم مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
محمدرضا فریدیمیثم رشیدیفرشاد کردلوحمیدرضا نجفیمهران حسینیفرشاد اداویرضا قاسمیمحمد چشمه زار
مقاومتزعفران مختاری زاوهعقاب نیرو هواییمقاومتذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهاننفت تهرانآسان پرداخت

10/4710/5010/8710/8910/9211/0411/0711/08
محمد رهاییهادی پور منافسجاد زارعفرشاد کردلومحمدرضا فریدیفرشاد اداویمحمد چشمه زارعلی خدیور

ستارگان قومسشهرداری تبریزمقاومتعقاب نیروی هواییمقاومتذوب آهن اصفهانآسان پرداختآسان پرداخت
20/9021/0122/0022/2822/3222/3822/9122/95

سجاد زارعمیالد ناصح جهانجواد شوریابیامید نجف پورمحمد ماهیدشتیمهدی رحیمیمیالد رمضانیعلی خدیور
مقاومتشهرداری تبریزنفت تهرانشهرداری تبریزعقاب نیرو هواییذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانآسان پرداخت

46/6847/4548/1848/2548/3348/9649/0749/08
بابک کرمیسهند تواناییعبدالرحیم درزادهمحمد جعفریمصطفی ابراهیمیمسلم نیادوستپژمان یارولیامیر مرادی

اداره بهداشت نیروی هواییآسان پرداختآسان پرداختعقاب نیروی هوایینفت تهراننفت تهرانآسان پرداختذوب آهن اصفهان

1-52/381-53/081-53/191-53/221-54/661-55/491-56/421-56/56
محمد جعفریعبدالرحیم درزادهسید امیر زمانپورعلی فهیمیپژمان یارولیمسلم نیادوستهمایون همتیامیر مرادی

عقاب نیروی هواییآسان پرداختمقاومتمقاومتآسان پرداختنفت تهرانآسان پرداختذوب آهن اصفهان
3-54/283-54/433-55/063-56/713-57/473-58/424-00/554-01/64

امیر آذریانعطا اسدیمنصور بیاترحیم دیباییحسن عابدیمحمدجواد صیادیجلیل ناصریحسین کیهانی
ذوب آهن اصفهانشهرداری تبریزعقاب نیروی هواییذوب آهن اصفهاننفت تهرانآسان پرداختآسان پرداختنفت تهران
15-17/6615-18/1715-22/5715-31/6515-39/7215-45/3515-50/0416-01/60
رسام امیری نژادامیر حسین صفریرحیم دیباییمنصور بیاتجواد علیزادهمحمدجواد صیادیحسن عابدیجلیل ناصری
زعفران مختاری زاوهزعفران مختاری زاوهذوب آهن اصفهانعقاب نیروی هواییشهرداری تبریزآسان پرداختنفت تهرانآسان پرداخت
31-43/2531-51/6532-00/0332-22/5932-33/1232-43/8636-06/9238-15/19
محمد احمدیاحمد مردانیمهدی پیرجهانامیر قربانیکشاورزآرمین سبحانیاحمدرضا خنفریمیالد سیار
ستارگان قومسذوب آهن اصفهانذوب آهن اصفهانشهرداری تبریزمقاومتآسان پرداختنفت تهراننفت تهران

14/1014/7214/7314/9015/0915/1415/6416/18
محمد احمدیاحمد مردانیمحمد سیفیسید صنعان یاسینیرضا ملک پورمهدی پیرجهانجواد شوریابیمیالد رمضانی

ستارگان قومسذوب آهن اصفهاناداره بهداشت نیروی هواییمقاومتنفت تهرانذوب آهن اصفهاننفت تهرانذوب آهن اصفهان
51/8352/3752/6252/7654/9756/021-02/8116/18

رسول بلوچ قراییعطا اسدیامیر آذریانبهزاد مصطفویاحمد فرودبهروز مصطفویهمایون همتیحسین کیهانی
زعفران مختاری زاوهشهرداری تبریزذوب آهن اصفهاننفت تهرانذوب آهن اصفهانعقاب نیروی هواییآسان پرداختنفت تهران
9-14/329-17/919-23/109-24/139-28/449-28/8110-29/9210-55/48

علیرضا خالدیمحمد ارزندهپویا خلیلیرحمان نیکزادوحید صدیقمیالد دریساویمحمد قائدزادهسبحان طاهرخانی
آسان پرداختذوب آهن اصفهانمقاومتمقاومتنفت تهرانذوب آهن اصفهانسازمان فضای سبز بوشهرآسان پرداخت

7/637/357/317/287/186/806/756/74
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مقام هشتم  مقام هفتم مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 

علی عقیلیسید هادی مداحیمحمد قائدزادهمیالد دریساویوحید صدیق

مقاومتذوب آهن اصفهانسازمان فضای سبز بوشهرذوب آهن اصفهاننفت تهران
16/1115/7815/4015/3614/67

فرهان حیدریعبدالجلیل توماجسیاوش سلیمیآرین زرعکانیعلی اصغر شایستهمحمدرضا وظیفه دوستکیوان قنبرزاده

عقاب نیرو هوایینفت تهرانذوب آهن اصفهانعقاب نیرو هواییمقاومتآسان پرداختنفت تهران

2/212/182/001/951/951/951/95
سجاد احمدیبهرام قاسمیعلی دهقان منشاویعلی محبیمحمد بنی آدم

مقاومتذوب آهن اصفهانآسان پرداختذوب آهن اصفهاننفت تهران
4/404/404/204/204/00

علی فتحی گنجییعقوب آرخیسلمان احمدیمصطفی نیکزادصادق خادمیامید تاجییونس یوسف وندایوب آرخی
عقاب نیروی هواییآسان پرداختزعفران مختاری زاوهمقاومتذوب آهن اصفهانآسان پرداختنفت تهراننفت تهران

68/6567/7366/7062/9858/9756/7156/6854/40
عارف نجفیمهدی صابریشاهین جعفریمحمد حسین اسکندریمحمدرضا طیبیمرتضی ناظمیعلی ثمریعبداهلل جمشیدی

ستارگان قومسذوب آهن اصفهانعقاب نیرو هواییآسان پرداختعقاب نیرو هواییآسان پرداختنفت تهرانذوب آهن اصفهان
19/5519/3618/1017/9217/7417/0716/9616/36

علی شمشیریمهدی صابریحسین رسولیامین امیرزادهامید ایوازمحمد صمیمیبهنام شیریاحسان حدادی
سازمان فضای سبز بوشهرذوب آهن اصفهانزعفران مختاری زاوهسازمان فضای سبز بوشهرمقاومتآسان پرداختذوب آهن اصفهانآسان پرداخت

63/8958/4957/1253/4250/3250/1245/3641/42
بهنام شیریپیام صدریکاوه کاویانیمیثم نعمت الهیفرهاد ابراهیمیاکبر هاللیپژمان قلعه نوییرضا مقدم

ذوب آهن اصفهانعقاب نیروی هواییعقاب نیروی هواییذوب آهن اصفهانمقاومتمقاومتآسان پرداختنفت تهران
71/1565/3062/0551/2250/6648/6538/9520/13

امیر طاهر خانیحسین نیرومندیغالمرضا ملکیامیر زارعیانآرمین شاه ملکیابراهیم رحیمیانمحمد ماهیحمیدرضا زور آوند
مقاومتستارگان قومسعقاب نیرو هواییعقاب نیرو هواییآسان پرداختآسان پرداختمقاومتنفت تهران
خطاغایب1-30/581-35/301-37/051-40/372-06/212-19/09

رحمان میرزاییامین بابلیمهدی شریفیحسن صالحی امیناحسان زینی وندصابر چرخیخلیل ناصریمحمد جعفر مرادی
سازمان فضای سبز بوشهرعقاب نیروی هوایینفت تهرانمقاومتذوب آهن اصفهانشهرداری تبریزآسان پرداختآسان پرداخت
1-14/45/321-14/48/251-16/05/881-17/36/161-18/39/661/18/59/881-19/54/601-21/21/82

اداره بهداشت نیروی هوایینفت تهرانعقاب نیروی هواییزعفران مختاری زاوهشهرداری تبریزذوب آهن اصفهانمقاومتآسان پرداخت

41/5242/6842/8543/1543/5944/0144/1845/23

زعفران مختاری زاوهاداره بهداشت نیروی هواییشهرداری تبریزنفت تهرانعقاب نیروی هوایآسان پرداختذوب آهن اصفهان
3-15/653-16/053-16/333-16/943-25/683-27/783-31/31

حسین فالحامید صالحیمنوچهر حبیبیحمیدرضا اصالنیمهدی شاپسندرضا مرادیمیالد میریرضا دو دانگه

آسان پرداختستارگان قومسشهرداری تبریزستارگان قومسمقامتنفت تهرانمقاومتعقاب نیروی هوایی
انصراف6239620859345148408930342454

زعفران مختاری زاوهسازمان فضای سبز بوشهرشهرداری تبریزعقاب نیروی هواییمقاومتذوب آهن اصفهاننفت تهرانآسان پرداخت

.عبداهلل جمشیدی از باشگاه ذوب آهن اصفهان رکورد باشگاهی پرتاب وزنه را جابجا کرد*
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مقام هشتم  مقام هفتم مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
علی عقیلیسید هادی مداحیمحمد قائدزادهمیالد دریساویوحید صدیق
مقاومتذوب آهن اصفهانسازمان فضای سبز بوشهرذوب آهن اصفهاننفت تهران

16/1115/7815/4015/3614/67
فرهان حیدریعبدالجلیل توماجسیاوش سلیمیآرین زرعکانیعلی اصغر شایستهمحمدرضا وظیفه دوستکیوان قنبرزاده

عقاب نیرو هوایینفت تهرانذوب آهن اصفهانعقاب نیرو هواییمقاومتآسان پرداختنفت تهران
2/212/182/001/951/951/951/95

سجاد احمدیبهرام قاسمیعلی دهقان منشاویعلی محبیمحمد بنی آدم
مقاومتذوب آهن اصفهانآسان پرداختذوب آهن اصفهاننفت تهران

4/404/404/204/204/00
علی فتحی گنجییعقوب آرخیسلمان احمدیمصطفی نیکزادصادق خادمیامید تاجییونس یوسف وندایوب آرخی
عقاب نیروی هواییآسان پرداختزعفران مختاری زاوهمقاومتذوب آهن اصفهانآسان پرداختنفت تهراننفت تهران

68/6567/7366/7062/9858/9756/7156/6854/40
عارف نجفیمهدی صابریشاهین جعفریمحمد حسین اسکندریمحمدرضا طیبیمرتضی ناظمیعلی ثمریعبداهلل جمشیدی
ستارگان قومسذوب آهن اصفهانعقاب نیرو هواییآسان پرداختعقاب نیرو هواییآسان پرداختنفت تهرانذوب آهن اصفهان

19/5519/3618/1017/9217/7417/0716/9616/36
علی شمشیریمهدی صابریحسین رسولیامین امیرزادهامید ایوازمحمد صمیمیبهنام شیریاحسان حدادی
سازمان فضای سبز بوشهرذوب آهن اصفهانزعفران مختاری زاوهسازمان فضای سبز بوشهرمقاومتآسان پرداختذوب آهن اصفهانآسان پرداخت

63/8958/4957/1253/4250/3250/1245/3641/42
بهنام شیریپیام صدریکاوه کاویانیمیثم نعمت الهیفرهاد ابراهیمیاکبر هاللیپژمان قلعه نوییرضا مقدم
ذوب آهن اصفهانعقاب نیروی هواییعقاب نیروی هواییذوب آهن اصفهانمقاومتمقاومتآسان پرداختنفت تهران

71/1565/3062/0551/2250/6648/6538/9520/13
امیر طاهر خانیحسین نیرومندیغالمرضا ملکیامیر زارعیانآرمین شاه ملکیابراهیم رحیمیانمحمد ماهیحمیدرضا زور آوند

مقاومتستارگان قومسعقاب نیرو هواییعقاب نیرو هواییآسان پرداختآسان پرداختمقاومتنفت تهران
خطاغایب1-30/581-35/301-37/051-40/372-06/212-19/09

رحمان میرزاییامین بابلیمهدی شریفیحسن صالحی امیناحسان زینی وندصابر چرخیخلیل ناصریمحمد جعفر مرادی
سازمان فضای سبز بوشهرعقاب نیروی هوایینفت تهرانمقاومتذوب آهن اصفهانشهرداری تبریزآسان پرداختآسان پرداخت
1-14/45/321-14/48/251-16/05/881-17/36/161-18/39/661/18/59/881-19/54/601-21/21/82

اداره بهداشت نیروی هوایینفت تهرانعقاب نیروی هواییزعفران مختاری زاوهشهرداری تبریزذوب آهن اصفهانمقاومتآسان پرداخت
41/5242/6842/8543/1543/5944/0144/1845/23

زعفران مختاری زاوهاداره بهداشت نیروی هواییشهرداری تبریزنفت تهرانعقاب نیروی هوایآسان پرداختذوب آهن اصفهان
3-15/653-16/053-16/333-16/943-25/683-27/783-31/31

حسین فالحامید صالحیمنوچهر حبیبیحمیدرضا اصالنیمهدی شاپسندرضا مرادیمیالد میریرضا دو دانگه
آسان پرداختستارگان قومسشهرداری تبریزستارگان قومسمقامتنفت تهرانمقاومتعقاب نیروی هوایی

انصراف6239620859345148408930342454

زعفران مختاری زاوهسازمان فضای سبز بوشهرشهرداری تبریزعقاب نیرو هواییمقاومتذوب آهن اصفهاننفت تهرانآسان پرداخت
217190/5180/511389382218
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