
 

 (Combined) نوجوانان مسابقات در شرکت جهت انتخابی نفرات لیست

 / پسران2017 سنگاپور

 Dو Cرده سنی 

 استان تاریخ تولد رده سنی نام و نام خانوادگی ردیف

 خراسان رضوی C 2005نوجوانان  امین سعادت مند 1

 خراسان رضوی C 2005نوجوانان  محمد معرفی نژادیان 2

 تهران C 2004نوجوانان  رادین فروغیان 3

 خراسان رضوی C 2004نوجوانان  حسین نجفی 4

 تهران C 2005نوجوانان  گئورگ بوداغیان 5

 خراسان شمالی C 2004نوجوانان  مهران الهامی 6

 فارس C 2004نوجوانان  جهرمی کورش صادقی 7

 فارس C 2004نوجوانان  آرش صادقی جهرمی 8

 فارس C 2005نوجوانان  ماهان عطائی 9

 کردستان D 2007نوجوانان  محمد علی رضوانی 10

 کردستان D 2006نوجوانان  مهرداد برادری 11

 زنجان D 2007نوجوانان  سهیل سید سیاح 12

 خراسان رضوی D 2007نوجوانان  ابو الفضل محمدی 13

 کردستان D 2006نوجوانان  سید امیر رضا امینی 14

 خراسان رضوی D 2007نوجوانان  یوسف ارادمه 15

 تهران D 2006نوجوانان  امیر حسین ایرانشاهی 16

 مرکزی D 2006نوجوانان  علی رضا ده کاهی 17

 خراسان شمالی D 2006نوجوانان  امین توکلی نسب 18

 زنجان D 2006نوجوانان  دانیال آسیایی 19

 قزوین D 2007نوجوانان  علی صادقی نژاد 20

 

  



 

 ( Combined) نوجوانان مسابقات در شرکت جهت انتخابی نفرات لیست

 دختران/ 2017 سنگاپور

 Dو Cرده سنی 

 

 استان تاریخ تولد رده سنی نام و نام خانوادگی ردیف

 تهران C 2005نوجوانان  سادات موسوی ریحانه 1

 کرمان C 2004نوجوانان  دیوان یگانه سلیمانی ده 2

 خراسان شمالی C 2005نوجوانان  یاسمن رضا پور 3

 خراسان رضوی C 2005نوجوانان  مهشید ذاکری 4

 گیالن C 2005نوجوانان  پارمیدا شعبانی زاده 5

 کرمان C 2005نوجوانان  کیانا رشیدی 6

 کرمان C 2005نوجوانان  ساردوآیناز محمدی  7

 کرمان C 2005نوجوانان  زهرا مقدمی 8

 خراسان رضوی D 2006نوجوانان  تامیال تذری 9

 کرمان D 2006نوجوانان  سارا زراعت 10

 هانفاص D 2007نوجوانان  زهرا نوری 11

 کرمان D 2006نوجوانان  فاطمه محمدی نژاد 12

 تهران D 2007نوجوانان  الینا ساالری 13

 زنجان D 2007نوجوانان  یعزهرا شجا 14

 زنجان D 2007نوجوانان  نگار نجفی 15

 همدان D 2006نوجوانان  نیره حداد همدانی 16

 همدان D 2006نوجوانان  صبا شمخانی 17

 خراسان رضوی D 2006نوجوانان  مینا حسینی 18

 


