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TOP10.5TOP18.213.831TOP11.24تهران249فرهنگیامیر حسین 1

TOP10.5TOP18.213.831TOP21.38فارس235قیصریمحمد طاها 2

TOP10.5TOP18.213.831TOP32.15خراسان رضوی239سجادیسید سبحان 3

TOP10.5TOP18.213.8313442خوزستان217موسویسید علیرضا 4

TOP10.5TOP18.213.8313441.5خراسان رضوی247صارم صفاریکیاوش 4

TOP10.5TOP18.213.8313442.22اصفهان257باروتیفرهاد 4

TOP10.5TOP18.213.831+3071.4تهران256کارگریامیرحسین 7

TOP10.5TOP18.213.831+2982.24زنجان230غیبیامیر محمد 8

TOP10.5TOP18.213.831+2984خراسان رضوی253حیدریکژوان 8

TOP10.5TOP18.213.831+2982.3البرز272جاللیعلی 8

TOP10.5TOP18.213.831+27111.28قزوین258یخچالیامیر 11

TOP10.5TOP18.213.83126121.56کرمان232دهقانیپرسام 12

TOP10.5TOP18.213.831+25131.38فارس222شاهیمحمد رضا 13

TOP10.5TOP18.213.831+25133خوزستان229اکبرپورمحمدحسین 13

TOP10.5TOP18.213.831+25131.49گیالن243محمدی نژاد کیسمیامیر عباس 13

TOP10.5TOP18.213.831+25132.45اصفهان259نوربخش حبیب آبادیامیرمحمد 13

TOP10.5TOP18.213.83125172بوشهر228قالئی زادهفرزام 17
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TOP10.5TOP18.213.83125173.3اصفهان251صادقی محمدیسهراب 17

TOP10.5TOP18.213.83118190.49بوشهر271طهماسبی آبدرمحمد مهدی 19

3823TOP18.220.4720+آذربایجان شرقی237رحیمی رنجبرطاها 20

3823TOP18.220.4720+خراسان شمالی238غالمرضاپورامیر حسین 20

3823TOP18.220.4720+گیالن250روحی بخش  دهبنهسامیار 20

3823TOP18.220.4720+خراسان رضوی255نساج کریمیسید سپهر 20

3823TOP18.220.4720+آذربایجان شرقی264جعفری سرابیمحمد پارسا 20

3826TOP18.221.7725آذربایجان غربی266پهنایی درمانمقبل 25

3727.5TOP18.222.3926+خراسان شمالی267یزدانیشایان 26

3727.5TOP18.222.3926+تهران273گلکارهیراد 26

3729.5TOP18.223.1928آذربایجان شرقی226فرخ نژادمحمد طاها 28

3729.5TOP18.223.1928زنجان270حاجی میری منفردمهدیار 28

TOP10.5175323.5930فارس216ایزدیرادان 30

3531TOP18.223.7731کردستان262علی یارژیار 31

3432TOP18.224.1532+اصفهان265فتحینوید 32

3233TOP18.224.5233+لرستان236نوریآرتا 33

3235TOP18.225.2534کردستان218غنچه ایآرتین 34
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3235TOP18.225.2534خراسان شمالی263لعل مقدمبرسام 34

3138TOP18.226.3136+همدان219برزینبهراد 36

3138TOP18.226.3136+مازندران248شیخ نظریآرتین 36

3138TOP18.226.3136+خوزستان252قربانینوحا 36

2741TOP18.227.3339+اصفهان245سید قلعه جوزدانیمسیح  39

2542TOP18.227.6640+گیالن233رستم پورآرین 40

2543.5TOP18.228.1541تهران220دهقانی سانیجهیراد 41

2543.5TOP18.228.1541گیالن231اقدام مستقیم کارعابس  41

2146.5TOP18.229.1143کردستان227محمدپناهآژوان 43

2050TOP18.230.1844آذربایجان شرقی242نصیرزاده صمصام کندیایلمان 44

1953TOP18.231.0845اصفهان269جعفریعلی 45

1455TOP18.231.6646+آذربایجان شرقی240صابرنسبامیرحسین 46

32.54640.1247+3235مازندران254گلیجعلی 47

3140324743.3648اصفهان260علیرضاییمحمدجواد 48

20482948.548.2549+تهران261خلیل زادهمحمد رضا  49

20502948.549.2450بوشهر241گرمسیریاحمدرضا 50

95449.3051+2345خوزستان221زاهدیانراستین 51
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2146.5055.550.8052آذربایجان شرقی225شفائی قره کوشنائلشن 52

205250.9953+2050بوشهر234عبدالملکیآرشاویر 53

275051.4854+1953گیالن268محمدی نژاد کیسمیامیرعلی 54

1953235151.9955البرز246رضائیرادین  55

056055.555.7556خوزستان244الماسی بردمیلیسادن 56

محمدامین حواله دارنژادنسرین راستگو:داور رده بندی  :رئیس هیئت داوری


