
۱۳۹۷/۰۹/۰۸تاریخ :المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران آقایان(7لغایت10 آذر 97مشهد مقدس)

1413-سال200متر قورباغه18

مدالمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

طالاول26 . 40 : 7502 استان خراسان رضوی83امیر عباس شهرکی1

نقرهدوم35 . 43 : 7402 استان تهران (الف)83محمدامین سعدی2

برنزسوم23 . 45 : 6502 استان کرمانشاه84سید علیرضا ذوالنوری3

چهارم17 . 47 : 7602 استان خراسان رضوی83پارسا آستانه4

پنجم42 . 51 : 7302 استان زنجان83علی محمدی5

ششم63 . 51 : 6402 استان مرکزی83علی جعفری6

هفتم83 . 51 : 6202 استان فارس83آرین صادقی7

هشتم88 . 51 : 4502 استان سمنان84یزدان زمان نامیان8

نهم08 . 53 : 6302 استان کرمانشاه84امیر مطاعی9

دهم10 . 55 : 5402 استان اصفهان83حسام سهرابی10

یازدهم42 . 56 : 7702 استان تهران (ب)83سام بالود11

دوازدهم24 . 57 : 5502 استان کردستان83آرتین زمانی12

سیزدهم42 . 57 : 6802 استان کرمان84معین داوودی مقدم13

چهاردهم64 . 57 : 5202 استان اصفهان84علی رضا کریمی14

پانزدهم79 . 58 : 7202 استان تهران (ب)83سیدسبحان مهدئی15

شانزدهم03 . 04 : 4103 استان تهران (الف)84یونس عیسی وندی16

5103 : 05 . 13 استان فارس84علیرضا کاوسی آبسردی17

5603 : 05 . 38 استان گلستان83علی اصغر مسعودی18

5303 : 05 . 57 استان البرز83علی گرشاسبی19

6703 : 07 . 77 استان زنجان83علیرضا امیراصالنی20

4303 : 08 . 63 استان کردستان83بهشاد زمانی21

4403 : 09 . 10 استان مرکزی83اشکان یعقوبی22

6603 : 10 . 73 استان یزد83عماد امیدی چناری23

5803 : 11 . 51 استان چهار محال و بختیاری83سید عرفان منافیان قهفرخی24

2403 : 14 . 09 استان لرستان84یونس یوسفی25

3403 : 14 . 40 استان آذربایجان  شرقی83علیرضا نائبی26

5703 : 15 . 50 استان چهار محال و بختیاری83امیر محمد منصوری27

3503 : 15 . 77 استان آذربایجان  شرقی83محمد رضا جباری28

7803 : 17 . 89 استان گیالن83واال علی اصغری29

6103 : 18 . 12 استان یزد83سید علی حسینی30

3703 : 19 . 74 استان خوزستان84علی اصغر شاه ولی31

3303 : 19 . 90 استان مازندران83محسن مهدوی32

4203 : 20 . 17 استان مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی33

4603 : 20 . 68 استان البرز83هیربد دردی نوش34

4703 : 21 . 00 استان گلستان84ایلیا باقری35

2603 : 28 . 72 استان هرمزگان83سهیل قاسم زاده36

4803 : 28 . 80 استان قزوین83نیما ایراندوست37

3203 : 29 . 06 استان خوزستان84مهدی ارمغان38
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2503 : 30 . 93 استان خراسان جنوبی84رادین میالنی مقدم39

7103 : 31 . 27 استان گیالن83محمدصالح پورخرمی40

1503 : 31 . 58 استان قم83محمد حسین معینی فر41

1303 : 31 . 63 استان آذربایجان غربی83آریان اسماعیل پور42

3803 : 32 . 20 استان لرستان84علی عادلی خرم آباد43

3103 : 32 . 73 استان بوشهر83پوریا مسیح گل44

2303 : 33 . 02 استان خراسان جنوبی83امیرمحمد گندمی ثانی45

2203 : 33 . 90 استان اردبیل84امیررضا یوسفی46

3603 : 37 . 12 استان قزوین83محمدمهدی رضائی47

1403 : 42 . 61 استان قم83حسین صدر آبادی48

2703 : 46 . 43 استان اردبیل84علی اصغر فتحی ستار49



۱۳۹۷/۰۹/۰۸تاریخ :المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران آقایان(7لغایت10 آذر 97مشهد مقدس)

1211-سال100 متر آزاد19

مدالمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

طالاول82 . 01 : 8501 استان خراسان رضوی85امیر کیان حقیقت خواه1

نقرهدوم43 . 03 : 8401 استان مرکزی85محمد صالح عباسی2

برنزسوم71 . 03 : 8201 استان کردستان85آرین خازه3

چهارم42 . 05 : 8601 استان کرمانشاه85سید محمد سجادی4

پنجم88 . 05 : 7601 استان کرمانشاه85امیر حسین مهدی پور5

ششم96 . 05 : 7101 استان اصفهان85محمد امین خانی6

هفتم30 . 06 : 8301 استان مرکزی85محمد رضا اورنگ7

هشتم43 . 06 : 7701 استان سمنان85سید مهدی سید موسوی8

نهم69 . 06 : 7801 استان اصفهان85ارین خسروی9

دهم25 . 07 : 6501 استان کردستان85آرتیکا نرگسی10

یازدهم44 . 07 : 8101 استان تهران (الف)85پارسا عبداللهی11

دوازدهم50 . 07 : 6601 استان خوزستان85سجاد روایی12

سیزدهم11 . 08 : 6401 استان کرمان85آریا شریفی13

چهاردهم26 . 08 : 5501 استان تهران (ب)86صدرا هاتف14

پانزدهم92 . 08 : 7201 استان فارس85سید محمد حسین حسینی15

شانزدهم45 . 09 : 8701 استان تهران (الف)85فرناد دهقان کار16

8801 : 09 . 99 استان خراسان رضوی85معید نامداری17

5201 : 10 . 83 استان آذربایجان  شرقی86نیما مهاجری18

6701 : 10 . 88 استان آذربایجان  شرقی85امیرحسین فالح19

7401 : 10 . 94 استان کرمان85سید یوسف مهدی20

6301 : 11 . 06 استان زنجان85امیررضا موالیی21

5401 : 11 . 24 استان تهران (ب)86محمدمتین جهانگیری22

6101 : 12 . 19 استان گیالن85سیدارشیا هاشمی23

3201 : 13 . 48 استان بوشهر86شایان قهرمان پور24

5301 : 13 . 87 استان چهار محال و بختیاری85سید سپهر درخشنده25

6201 : 14 . 07 استان فارس85بنیامین بانشی26

4201 : 14 . 15 استان آذربایجان غربی85امیر حسین زارع آهن پنجه27

7501 : 14 . 37 استان گلستان85علیرضا جعفری ملک28

3601 : 14 . 67 استان چهار محال و بختیاری85متین ارزنده29

5601 : 15 . 65 استان گیالن86ابوالفضل صیاد نقره تاب30

4101 : 15 . 78 استان قم85محمد حسن مختص آبادی31

1301 : 15 . 95 استان آذربایجان غربی85پارسا نوروز32

1501 : 16 . 51 استان همدان85علیرضا حیدری مریانی33

6801 : 16 . 54 استان زنجان85محمد ابراهیم قاسمیان فرد34

5101 : 16 . 82 استان مازندران85متین ناصری راد35

5701 : 16 . 86 استان هرمزگان85امیر ارسالن زارع36

4801 : 17 . 21 استان یزد85سید عرفان دادور37

7301 : 17 . 26 استان گلستان85پرهام کاردل38
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4301 : 17 . 29 استان یزد85ابوالفضل طالبی39

4401 : 18 . 18 استان البرز86سید علی رئیسی40

2501 : 18 . 83 استان لرستان85فرزاد عبدالوند41

4601 : 18 . 89 استان قزوین85محمدرضا طاهرخانی42

4701 : 19 . 72 استان البرز85محمدرسول منصوردهقان43

4501 : 19 . 98 استان مازندران85آراد عالی نژاد44

3401 : 20 . 47 استان هرمزگان86دانیال سلجوقی45

3701 : 20 . 50 استان سمنان85امیررضا سلمانی46

3301 : 21 . 10 استان قزوین85امیرحسین طاهرخانی47

2301 : 22 . 73 استان اردبیل86امیرعلی باقری دابانلو48

1401 : 23 . 86 استان همدان85محمدمعین محمدی49

2401 : 24 . 53 استان خراسان جنوبی85خسرو مرادزاده میرزائی50

3801 : 24 . 93 استان بوشهر85سیدعلی موسوی51

2601 : 26 . 56 استان قم85مبین مرادی52

2201 : 30 . 45 استان لرستان85سپهر یاراحمدی53

3101 : 35 . 23 استان خراسان شمالی85محمد امین کمالی54

2701 : 40 . 57 استان اردبیل86امیررضا بایرامی فرجود55

3501 : 43 . 22 استان خراسان جنوبی85ایلیا رفیعی پور56

2101 : 51 . 56 استان سیستان و بلوچستان85عرشیا عربی57

0خطا58 استان خوزستان85محمدرضا آقاجری58



۱۳۹۷/۰۹/۰۸تاریخ :المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران آقایان(7لغایت10 آذر 97مشهد مقدس)

1413-سال50متر پروانه20

مدالمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

طالاول22 . 28 : 8600 استان گلستان83رضا صادقی1

نقرهدوم80 . 28 : 8400 استان کرمانشاه83محمد فائز فعله گری2

برنزسوم17 . 29 : 8200 استان خراسان رضوی83کیارش دین پناه3

چهارم19 . 29 : 8500 استان تهران (الف)83حسین شادمهر4

چهارم19 . 29 : 8300 استان تهران (الف)83محمدحسن شکری5

ششم20 . 29 : 7600 استان اصفهان83عرفان عاقل رفتار6

هفتم32 . 29 : 7100 استان تهران (ب)84دانیال شفیعی7

هشتم40 . 29 : 7500 استان کرمانشاه84علی رشید پور8

نهم48 . 29 : 7200 استان خوزستان84رضا قنواتی9

دهم50 . 29 : 7400 استان زنجان83امیرحسین دست نشان10

یازدهم66 . 29 : 8800 استان خوزستان83علی حمیدی11

دوازدهم74 . 29 : 6400 استان مرکزی83علی جعفری12

سیزدهم82 . 29 : 8700 استان خراسان رضوی83مازیار بکیان13

چهاردهم95 . 29 : 7300 استان کردستان83عرشیا شکری14

پانزدهم06 . 30 : 8100 استان یزد84محمد معین رحمانی15

شانزدهم37 . 30 : 4400 استان تهران (ب)84ماهان مهری پاشاکی16

5600 : 31 . 07 استان اصفهان84محمدرضا غالمی سمسوری17

5100 : 31 . 24 استان آذربایجان  شرقی83مجتبی دهقان زاده18

6200 : 31 . 31 استان کرمان84معین داوودی مقدم19

6800 : 31 . 39 استان مازندران84مصطفی الگون سیدآبادی20

4300 : 31 . 46 استان کردستان83پارسا بطی21

6300 : 31 . 47 استان گلستان84فرنام چنگیزی22

6700 : 31 . 55 استان مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی23

5300 : 31 . 60 استان البرز84آریا عباسزاده24

6100 : 31 . 66 استان قم84علی مظفری25

6500 : 31 . 68 استان فارس83پارسا فالمکی26

5500 : 31 . 90 استان مرکزی83اشکان یعقوبی27

6600 : 31 . 97 استان آذربایجان  شرقی83مانی مددی28

7800 : 32 . 45 استان قم83محمد حسن معینی فر29

5200 : 32 . 66 استان فارس83یزدانمهر راضی30

4500 : 32 . 68 استان گیالن83رامان غفاری31

4200 : 32 . 99 استان گیالن83سامیار فرجود32

3400 : 33 . 01 استان لرستان83علی خسروی33

5700 : 33 . 03 استان چهار محال و بختیاری83سید عرفان منافیان قهفرخی34

5400 : 33 . 08 استان یزد83عماد امیدی چناری35

7700 : 33 . 40 استان البرز83بنیامین کاکاوند36

5800 : 33 . 56 استان زنجان83محمدپارسا مسلمی37

3300 : 34 . 73 استان قزوین84پارسا رحمانی38
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4600 : 34 . 79 استان کرمان84آرشام هرندی39

4700 : 35 . 01 استان چهار محال و بختیاری84امید صادقی40

3700 : 35 . 83 استان هرمزگان84امیرمحمد امیرزاده41

3200 : 35 . 96 استان قزوین84امیرحسین کریمی طوینانی42

2700 : 36 . 15 استان آذربایجان غربی84حسام الدین ژیان43

4800 : 36 . 21 استان سمنان84امیررضا حجی پور44

1400 : 36 . 35 استان همدان84سهیل گودرزی45

1300 : 36 . 38 استان آذربایجان غربی83زانا مالرحیمی46

3600 : 37 . 03 استان بوشهر83آرش رونقی47

1500 : 37 . 63 استان همدان84مهدی گودرزی48

4100 : 37 . 71 استان بوشهر83امیرحسین قایدپوری49

3800 : 37 . 95 استان خراسان شمالی83کوروش رضوانی50

3100 : 39 . 82 استان هرمزگان84طاها آرام منش51

3500 : 40 . 84 استان سمنان83محمد مانی جامعی52

2500 : 42 . 32 استان لرستان83محمدرضا جعفریان53

2200 : 44 . 70 استان خراسان جنوبی83حسام خزاعی54

2600 : 44 . 97 استان اردبیل83محمدرضا پناهی55

2300 : 46 . 23 استان اردبیل83ماهان صدشکر56

2400 : 55 . 54 استان خراسان شمالی84ارمان بهمنش57



۱۳۹۷/۰۹/۰۸تاریخ :المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران آقایان(7لغایت10 آذر 97مشهد مقدس)

1211-سال200متر قورباغه21

مدالمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

طالاول51 . 57 : 7402 استان خراسان رضوی85مانی سلمانیان1

نقرهدوم54 . 57 : 6602 استان کردستان85کوسار پیک2

برنزسوم21 . 00 : 6703 استان مرکزی85محمد صالح عباسی3

چهارم96 . 06 : 7803 استان خراسان رضوی85عل صداقت4

پنجم38 . 08 : 6403 استان تهران (الف)86امیررضا نعیما5

ششم24 . 09 : 7703 استان کرمان85کوشیار دیوساالر6

هفتم60 . 10 : 6503 استان اصفهان85امین صادقی7

هشتم25 . 11 : 6103 استان فارس85امیر حسین زارع8

نهم78 . 12 : 7103 استان آذربایجان  شرقی85مهدی یوسف پور9

دهم62 . 14 : 6303 استان اصفهان85ایمان صادقی10

یازدهم19 . 15 : 1603 استان آذربایجان غربی85احسان عثمانی اذر11

دوازدهم58 . 16 : 3603 استان سمنان86پوریا واعظیان12

سیزدهم18 . 19 : 5503 استان تهران (ب)86محمدمتین جهانگیری13

چهاردهم61 . 19 : 2403 استان تهران (الف)85کی آرمین شاهسون14

پانزدهم23 . 20 : 3403 استان کرمانشاه85پارسا رضایی15

شانزدهم45 . 20 : 3803 استان خوزستان85مهدی ریحانی16

4303 : 22 . 52 استان کرمانشاه85امیررضا سیاه کمری17

6203 : 23 . 03 استان کرمان85سید یوسف مهدی18

4803 : 24 . 33 استان قم86آراد مهدی زاده19

3503 : 24 . 40 استان البرز85مانی جلیلوند20

5303 : 26 . 71 استان فارس85کوروش شیرافکن نژاد21

5603 : 28 . 82 استان چهار محال و بختیاری85سید سپهر درخشنده22

5203 : 29 . 65 استان تهران (ب)85آرین احمدی وزمالئی23

7503 : 34 . 24 استان گیالن85محمدحسین مرادی24

4603 : 34 . 62 استان آذربایجان غربی85امیر حسین زارع آهن پنجه25

1303 : 34 . 69 استان همدان85علیرضا حیدری مریانی26

2303 : 38 . 42 استان هرمزگان86امیر مهدی حسینی27

7603 : 38 . 44 استان زنجان85امیرمحمد جعفری28

3303 : 38 . 73 استان مازندران85برسا طالبی خارکشی29

4403 : 38 . 80 استان چهار محال و بختیاری85سهیل کاویانی30

2503 : 38 . 96 استان هرمزگان86ایلیا لیاقت31

3103 : 39 . 41 استان قم85محمد حسن مختص آبادی32

5803 : 41 . 21 استان یزد85عرفان رهوار زاده33

5703 : 41 . 49 استان گلستان86پرهام سلیمانی34

4703 : 43 . 14 استان لرستان85طاها غالمی35

7303 : 43 . 70 استان گیالن85بهراد نجفی36

4503 : 48 . 02 استان یزد85محمد مهدی اکرم زاده اردکانی37

4203 : 48 . 80 استان لرستان86البرز اسدی38
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2203 : 50 . 38 استان بوشهر85حیدر مسیح گل39

2603 : 51 . 54 استان اردبیل86امیرمحمد قربانی40

3703 : 55 . 22 استان قزوین85امیرحسین طاهرخانی41

3203 : 57 . 95 استان البرز85شروین رهبردهقان42

1404 : 02 . 92 استان خراسان جنوبی85هومن بزرگمهر43

2704 : 03 . 41 استان اردبیل86پیام زمزم44

4104 : 05 . 04 استان قزوین85امیرمحمد طاهری45

5404 : 08 . 59 استان مرکزی85محمد رضا اورنگ46

5104 : 12 . 48 استان گلستان86محمد شهسواری47

2104 : 13 . 91 استان خوزستان86محمد باوادی48

6804 : 16 . 97 استان آذربایجان  شرقی85فراز مهینی اللهوردی زاده49

1504 : 20 . 50 استان همدان86محمدنیما مسکوب50

0خطا72 استان زنجان86مهدی احمدی51

0خطا28 استان خراسان جنوبی85ایلیا رفیعی پور52



۱۳۹۷/۰۹/۰۸تاریخ :المپیاد استعدادهای برتر شنای ایران آقایان(7لغایت10 آذر 97مشهد مقدس)

1413-سال4100* متر آزاد تیمی22

مدالمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

طالاول43 . 58 : 4603 1
علی جبلی-محمدحسن شکری-محمدامین

سعدی-اهورا دمنابی
استان تهران (الف)-

نقرهدوم08 . 01 : 4304 2
کیارش دین پناه-پارسا آستانه-مازیار بکی

ان-سید مهدی فرید مهر
استان خراسان رضوی-

برنزسوم83 . 06 : 4204 3
سید علیرضا ذوالنوری-آروین اسدی عزیز

آبادی-علی رشید پور-محمد فائز فعله گری
استان کرمانشاه-

چهارم68 . 08 : 4804 4

محمدمهدی باقری-ماهان مهری پاش

اکی-سید حسام الدین بنی هاشمیا

ن-دانیال شفیعی

استان تهران (ب)-

پنجم97 . 08 : 4104 5
آرتین زمانی-عرشیا شکری-بهشاد زما

نی-سام کارگریان
استان کردستان-

ششم22 . 11 : 4704 6
علی رضا کریمی-سپهر واثقی-عماد شهرام

فر-عرفان عاقل رفتار
استان اصفهان-

هفتم27 . 14 : 4404 7
دانیال خورده بین-رضا قنواتی-علی حمید

ی-مهدی ارمغان
استان خوزستان-

هشتم65 . 15 : 3204 8
پارسا فالمکی-علیرضا کاوسی آبسردی-ی

زدانمهر راضی-یاسین پناهیان باوریانی
استان فارس-

1304 : 21 . 46 9
آریا عباسزاده-علی گرشاسبی-پارسا

شهبازی-بنیامین کاکاوند
استان البرز-

3704 : 21 . 58 10
امیرحسین دست نشان-محمدپارسا مسل

می-علی احمدی-علی محمدی
استان زنجان-

1604 : 23 . 04 11
سیاوش نجفی-عرفان خلوتی-مجتبی

دهقان زاده-مانی مددی
استان آذربایجان  شرقی-

3604 : 24 . 38 12
سیدحمیدرضا نقیبی فرد-سامیار

فرجود-محمدصالح پورخرمی-رامان غفاری
استان گیالن-

3504 : 25 . 28 13
رضا صادقی-عارف قربان پور-پدرام کشمیر

ی-فرنام چنگیزی
استان گلستان-

1504 : 27 . 21 14
مصطفی الگون سیدآبادی-ابوالغضل

نوربخش قادی-علی عموئی-علی کردنائیج
استان مازندران-

3304 : 29 . 39 15
معین داوودی مقدم-آرشام هرندی-اب

والفضل نگارستانی-حمید رضا پور اصغر
استان کرمان-

3404 : 33 . 62 16

عماد امیدی چناری-محمد حسین رضا

یی-سید علی حسینی-محمد معین

رحمانی

استان یزد-

3104 : 36 . 85 17
محمدآرین سماوات-سهیل گودرزی-آروین

عبداله بیگی-مانی پاک صفات
استان همدان-

2204 : 40 . 18 18

سید عرفان منافیان قهفرخی-امیر محمد

منصوری-سید عبدالرحیم حسینی-امید

صادقی

استان چهار محال و بختیاری-
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4504 : 42 . 45 19
اشکان یعقوبی-مصطفی حاجیان-علی

جیریایی-علیرضا وروانی فرهانی
استان مرکزی-

3804 : 43 . 35 20

امیررضا حجی پور-امیرمحمد دهبا

شی-محمد مانی جامعی-یزدان زمان

نامیان

استان سمنان-

2704 : 47 . 79 21

پارسا رحمانی-امیرحسین کریمی

طوینانی-امیرحسین اسماعیل زادگا

ن-شایان زهدی

استان قزوین-

1404 : 51 . 75 22
آرش رونقی-محمد پارسا به پور-امیرحسین

قایدپوری-علی نریمانی
استان بوشهر-

2104 : 53 . 57 23
علی مظفری-حسین صدر آبادی-محمد

حسین معینی فر-محمد حسن معینی فر
استان قم-

2404 : 55 . 90 24
امیررضا جمالی-علی چراغی-علی خسرو

ی-محمد طونی
استان لرستان-

2305 : 02 . 34 25
حسام الدین ژیان-پیشوا سلیمانی اغبال

غ-آریان اسماعیل پور-زانا مالرحیمی
استان آذربایجان غربی-

2805 : 24 . 24 26
امیر صفرزاده-مهرداد محمددوست-فواد

رئوف نیا-کوروش رضوانی
استان خراسان شمالی-

2500 : 00 . 00 27
علی پورمحمدی-علی اصغر فتحی ستار-

ماهان صدشکر-محمدرضا پناهی
استان اردبیل-

0خطا26 28
طاها آرام منش-علیرضا خنیفری-

حمیدرضا ملک-امیرمحمد امیرزاده
استان هرمزگان-
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1211-سال4100* متر مختلط تیمی23

مدالمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

طالاول91 . 53 : 4504 1
محمد پارسا صفایی-مانی سلمانیان-امیر

کیان حقیقت خواه-معید نامداری
استان خراسان رضوی-

نقرهدوم97 . 58 : 4104 2
ارشیا زندی مطلق-کوسار پیک-آرین

خازه-ابوالفضل مرادی
استان کردستان-

برنزسوم23 . 03 : 4405 3
محمد جواد ملکوتی خواه-امین صادق

ی-محمد امین خانی-ارین خسروی
استان اصفهان-

چهارم14 . 08 : 3505 4
بنیامین سلیمان آبادی-پارسا مهربان-پارسا

عبداللهی-فرناد دهقان کار
استان تهران (الف)-

پنجم02 . 10 : 4605 5
صالح نادری-محمد رضا اورنگ-فرزاد

هفتانی-محمد صالح عباسی
استان مرکزی-

ششم29 . 18 : 4305 6
محمد کیا لرستانی-پارسا رضایی-سید

محمد سجادی-امیر حسین مهدی پور
استان کرمانشاه-

هفتم94 . 19 : 4705 7
امیرمهدی رضایی-کوشیار دیوساالر-سید

یوسف مهدی-آریا شریفی
استان کرمان-

هشتم51 . 21 : 2305 8

سهیل جوانمردی-امیر حسین زارع-

کوروش شیرافکن نژاد-سید محمد حسین

حسینی

استان فارس-

2605 : 29 . 85 9
علیرضا جنوبی-مهدی یوسف پور-امیر

حسین فالح-نیما مهاجری
استان آذربایجان  شرقی-

3105 : 31 . 78 10

امیر حسین امیریان-محمدرضا بیابانی

اردکانی-محمدمتین جهانگیری-صدرا

هاتف

استان تهران (ب)-

4205 : 33 . 09 11
سجاد روایی-مهدی ریحانی-امین

عیدانی-محمدرضا آقاجری
استان خوزستان-

3705 : 39 . 92 12
حسین وحیدی-پوریا واعظیان-مسلم رست

می-سید مهدی سید موسوی
استان سمنان-

2105 : 44 . 05 13
سپهر صفری پیرنی-مانی جلیلوند-پارسا

سلیمی-رامی شرهانی
استان البرز-

3205 : 52 . 00 14

رامان جهاندیده-احسان عثمانی اذر-دانیال

پوررشیدی علی بیگلو-امیر حسین زارع

آهن پنجه

استان آذربایجان غربی-

3405 : 53 . 83 15
محمدحسین مرادی-آراد فرزانه-ابوالفضل

صیاد نقره تاب-سیدارشیا هاشمی
استان گیالن-

2206 : 01 . 64 16
متین ارزنده-سهیل کاویانی-ماهان طالبی

پور-سید سپهر درخشنده
استان چهار محال و بختیاری-

2506 : 10 . 77 17
امیرعلی حیدرپورترکی-برسا طالبی خارک

شی-آراد عالی نژاد-متین ناصری راد
استان مازندران-

2406 : 11 . 01 18
علیرضا جعفری ملک-پرهام سلیما

نی-پرهام کاردل-محمد شهسواری
استان گلستان-
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1306 : 13 . 83 19
محمداحسان آذرافروز-حیدر مسیح

گل-سیدعلی موسوی-شایان قهرمان پور
استان بوشهر-

4806 : 14 . 92 20
امیر مهدی رسولی-محمد ابراهیم قاسمیان

فرد-امیرمحمد جعفری-امیررضا موالیی
استان زنجان-

1506 : 19 . 42 21
امیر ارسالن زارع-امیر مهدی حسینی-ایلیا

لیاقت-کیارش رئیسی
استان هرمزگان-

3606 : 20 . 69 22
محمدطاها حسنوند-طاها غالمی-فرزاد

عبدالوند-البرز اسدی
استان لرستان-

3806 : 23 . 15 23
سید عرفان دادور-عرفان رهوار زاده-عماد

دهقانی-ابوالفضل طالبی
استان یزد-

2706 : 26 . 30 24
ماهان درگی-امیرمحمد طاهری-محمدرضا

طاهرخانی-امیرحسین طاهرخانی
استان قزوین-

2806 : 46 . 47 25
مبین مرادی-امیر حسین سبحانی-محمد

حسن مختص آبادی-امیر حسین رضائیان
استان قم-

1406 : 49 . 40 26
محمدمعین محمدی-سروش شفیعی

حقیقی-امیرمحمد موسیوند-علیرضا یاری
استان همدان-

0خطا33 27
امیررضا بایرامی فرجود-امیرمحمد قربا

نی-پیام زمزم-امیرعلی باقری دابانلو
استان اردبیل-


