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TOP18.2TOP12.515.091+2712.02قزوین483احتشامیآرنیکا 1

TOP18.2TOP12.515.091+2712.06فارس467گروئیروژینا 2

TOP18.2TOP12.515.091+2712.29زنجان487احمدی زادهآیسل 3

TOP18.2TOP12.515.091+2714.36یزد497ساالری برکویینرگس 4

TOP18.2TOP12.515.0912752.32خراسان رضوی504عابدی صفدرآبادیلعیا 5

TOP18.2TOP12.515.091+2662.13خراسان شمالی492نیستانینگین 6

TOP18.2TOP12.515.0912672.15کرمان496علی پور کرمانیهستی 7

TOP18.2TOP12.515.091+2382.22تهران489نظریان نماگردیایلن 8

TOP18.2TOP12.515.091+2381.53گیالن501بیدارآوینا 8

TOP18.2TOP12.515.091+2382.18تهران505انصاریآفرین 8

TOP18.2TOP12.515.09123112.38زنجان464وفامهتا 11

TOP18.2TOP12.515.09123112.27گیالن479إیمانی کرنبفاطمه 11

TOP18.2TOP12.515.091+21133.24فارس456جوکارآناهیتا 13

TOP18.2TOP12.515.091+21131.56هرمزگان457سلیمانی احمدیبهار 13

TOP18.2TOP12.515.091+21132.1خوزستان458حسن پورسورینا 13

TOP18.2TOP12.515.091+21133.28خراسان رضوی461معیری کاشانیفاطمه زهرا 13

TOP18.2TOP12.515.091+21134.1خراسان رضوی474زرگر کوشکیاسمن 13
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TOP18.2TOP12.515.091+21131.36بوشهر550راپیمادینا 13

TOP18.2TOP12.515.091+21132.12بوشهر484بحرینیکوثر 13

TOP18.2TOP12.515.091+21132.37خراسان رضوی485نقدیمحیا 13

TOP18.2TOP12.515.091+21133.48کرمان499سیف الدینی خالقیدریا 13

TOP18.2TOP12.515.091+21133.51فارس503یعقوب زادهعسل 13

TOP18.2TOP12.515.09121232کرمان462موسی جعفر آبادمهرسا 23

TOP18.2TOP12.515.091+20243.21خراسان رضوی481زرگرانییکتا 24

TOP18.2+402521.3425کرمان463فخری زاده کرمانیفرنیا 25

TOP18.2+382722.1826کرمان471سیف الدینی خالقیدنیا 26

TOP18.2+382722.1826همدان476قربانیزهرا 26

TOP18.2+382722.1826تهران478بیدارمغزنارگل 26

TOP18.2382922.9929تهران498عباس بناییدالرام 29

TOP18.2+3730.523.5730خوزستان470موسویپرند 30

TOP18.2+3730.523.5730بوشهر495فرهمندآیلین 30

TOP18.2353224.1532آذربایجان شرقی468حمزه خسروشاهیال آنا 32

TOP18.2343324.5233آذربایجان شرقی466عبدی سبوحیآنیل 33

TOP18.2333424.8934کرمانشاه450قادریغزل 34
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TOP18.2+3135.525.4335تهران472زینال زادهعسل 35

TOP18.2+3135.525.4335فارس490فراروییفرنیا 35

TOP18.2+293725.9737آذربایجان شرقی460خبازیفاطمه 37

TOP18.2283826.3138آذربایجان شرقی480عبدیپریا 38

TOP18.22640.527.1739آذربایجان شرقی473مستوفیاسرا 39

TOP18.22542.527.8340تهران488رضاییباران 40

TOP18.22542.527.8340زنجان493احمدیمهدیه 40

TOP18.2+244428.3242خوزستان491شاکریانآیناز 42

TOP18.2244528.6443بوشهر486ابراهیمیچکامه 43

TOP18.2+184829.5744تهران475مرادی هرسینیپارمیس 44

TOP18.2+1449.530.0345البرز502سیارآوین 45

263942.3646+2846+اصفهان465طغیانیالنا 46

2549.52640.544.7747خوزستان494غبیشاویزهرا 47

2549.5234647.7248مرکزی451نوابیثمین سادات 48

1449.548.2349+2747+کرمان452شیخ مظفرینیایش 49

25481451.549.7250+زنجان453موسویسیده ستاره 50

204749.9151+1053+همدان455ترکاشوندمهدیس 51
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18511451.551.2552+خوزستان459موسویپونه 52

115295352.5053+البرز454اصغری نژادآوا 53

پروین جهان بخش سفیدیپریسا ساالری:داور رده بندی  :رئیس هیات داوری 


