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12812151268331باشگاه دانشگاه آزاد اسالمیرکابیالناز1

10312121453312باشگاه دانشگاه آزاد اسالمیدارابیانمحیا2

12211131221213باشگاه دانشگاه آزاد اسالمیرمضانیراحیل3

160151012140304باشگاه کوهنوردي وتوسورشوچینگار 4

16212121120205باشگاه کوهنوردي وتوسسلطانیسیما5

1461210680206باشگاه دانشگاه آزاد اسالمیجعفري محمود آباديفاطمه6

106111014باشگاه سنگنوردي داووديشهرويفرزانه7

109112015باشگاه سنگنوردي داووديعزیز زنجانیثنا8

134201011باشگاه کوهنوردي وتوساسماعیل زادهفرناز9

165153015باشگاه کوهنوردي بهمنحمزه ايزهرا 10

168101017باشگاه کوهنوردي بهمناصغردوستسارا11

15010103باشگاه سنگنوردي نومرزبیارجمندينسیم 12

16610106باشگاه کوهنوردي بهمنبیگوندآتنا13

13010202باشگاه سنگنوردي دانشگاه تربیت مدرسمدديپریسا14

15410102باشگاه سنگنوردي دانشگاه تربیت مدرسمایلی فریدنیساحل15

14210108هیات استان زنجانآرمیدهمینا16

12710102باشگاه سنگنوردي داووديرجبعلی دوالبیمعصومه 17

توضیحات

فینال
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10510104باشگاه کوهنوردي وتوسرستگارشیما 18

16720104باشگاه کوهنوردي بهمنعشقیسولماز19

164101012باشگاه سنگنوردي پیامغفوري فریاسمن20

132102014باشگاه سنگنوردي دانشگاه تربیت مدرسمالمحمدياکرم21

159100010باشگاه سنگنوردي داووديپوربحري راه پیمافاطمه22

14920101باشگاه سنگنوردي پیامراحمی حقیقیملیکا23

11850105باشگاه سنگنوردي دانشگاه تربیت مدرسمظفريسیده نازنین زهرا24

13740205هیات استان زنجانبلوريپانیذ25

11620106باشگاه کوهنوردي وتوسنجفینگین26

11520302هیات استان کرمانشاهصفرينرگس27

15230107باشگاه خانه کوهنوردان گیالنامیرسلیمانیشکوفه 28

18030209باشگاه سنگنوردي پیامخرازيسیده هدیه29

12510202باشگاه سنگنوردي نومرزپوران پیرشقایق30

15630102باشگاه کوهنوردي صهاامیر ارجمندسارا31

11910105باشگاه کوهنوردي و کوهپیمایی اوج اراكسعدونیهدي 32

14320100هیات استان زنجانخدادوستیمهسا33

16910200باشگاه کوهنوردي بهمنزرین آباديفاطمه34
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13910100باشگاه دانشگاه آزاد اسالمیآریانفرآناهیتا34

10110100هیات استان زنجانپرویزيفائزه 36

17570200باشگاه کوهنوردي تهرانقاسمیآرزو37

11410100باشگاه کوهنوردي و کوهپیمایی اوج اراكعلی پورزینب 38

17910100باشگاه سنگنوردي پیامکرامتدالرام 39

15320100باشگاه کوهنوردي و کوهپیمایی اوج اراكانصاريباران 39

17630100باشگاه سنگنوردي داووديطهمورثی یگانهسوگند 41

10010100باشگاه کوهنوردي موناركصفی خانیفاطمه42

14050100باشگاه کوهنوردي صهانژاد احمديمانیا43

16360100باشگاه خانه کوهنوردان گیالنمطهري کرینسیده طیبه44

13620300باشگاه خانه کوهنوردان گیالنتعبدي تصادفینرجس44

12940300هیات استان کرمانشاهسلیمانی کهرهسمیه44

18170100باشگاه کوهنوردي صهاملکی مطلقالناز47

17030300باشگاه سنگنوردي دانشگاه تربیت مدرسنصراله زاده مهرآباديشادي48

17750100باشگاه کوهنوردي و کوهپیمایی اوج اراكفرخیزهرا 48

148110100باشگاه کوهنوردي و کوهپیمایی اوج اراكعلويآیناز50

171120100باشگاه کوهنوردي تهرانوهاب نژآدفاطمه51
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14160600باشگاه کوهنوردي موناركافشارسیما52

10700100باشگاه کوهنوردي موناركیاوريشایسته53

12600100باشگاه کوهنوردي صهادرهمیکیانا سادات53

17800200باشگاه سنگنوردي پیامسلطانیمژگان55

15700100باشگاه سنگنوردي نومرزمیرزاییزهرا 55

17200100باشگاه کوهنوردي تهرانیغمایی عالیناهید55

17300300باشگاه کوهنوردي تهرانساالريسارینا58

14530000باشگاه خانه کوهنوردان گیالنمهدي زاده هنده خالهآمنه 58

13870100هیات استان کرمانشاهکرم نژآدسنا60

10480000هیات استان کرمانشاهالماسی بلورديراهین61

10800000باشگاه کوهنوردي موناركرضامندنگین62

11200600هیات استان کرمانشاهکهریزينیوشا63

14490000باشگاه خانه کوهنوردان گیالننوروزيیاسمن64
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