
مرحله هفتممرحله ششممرحله پنجممرحله چهارممرحله سومنام و نام خانوادگیشماره

     105.5       102       107      106      107      109محمد بیرانوند397066

     102.2       104       100      102      101علی یاراحمدي102415

     102.2          98       104      109      105         99محمد حسن پرورش نیا102408

     100.8          93       109      109      101      100شاهو امامی راد100172

     100.3       101       101      105        97         97مسعود عزیزیان104268

     100.2          93          98      109      108بابک یگانه195355

       99.3          93       100      107      110         93محمد مجید اقبالیان101941

       99.2          92          95      108      109اسماعیل باقري ثانی100169

       98.8          99          99      103        98         95محمد رضا قاسمی100553

       98.8          96          97      107         98اهورا منصوري480007

       97.7       102          94         96        95         97حسین دهقان پلنگاري407269

       97.6          94       102      107         91سعید صدري102036

       94.3          97          99         82        94         97امیر محمدیان479994

       94.0          93          97        87      100امیر علی شیخ االسالم زاده225905

       93.8          95          95         84        96         98بابک قاضی زاده326690

       91.4          89          89        94         96رضا مصطفی پور رامی104143

       90.7          89          84         87        93      102محمد حسن خواست خدایی103072

       87.7          56          96      107      104      107امیر حسین آقازاده103781

       87.6          89          91        86         83امید فیض103361

       86.2          83          89         86        85         91مهبد زرین104284

       85.8          77          92         90        88         91مجید بیرانوند102642

       84.2          90          77         89        86         73محسن زیبانژاد286403

       83.8          88          99         82        53         93محمد ادریسی منام104188

       81.4          78          86         81         84سعید خضرایی قمی محمدي480312

       80.2          84          78         82        81         72امیر حسین مرادي490585

       79.0          77          70         85        83         82علی دشتی102595

       74.2          68          71        71         93نادر قادریان102083

       73.7          47          92         95        92         69عبدالعلی ستوده خو102038

       73.4          79         45        83         81علی اصغر گلکار144878

       72.0          76          77         45        79         79ابراهیم جاللی397115

       65.5          74          19         94        46         86سعید محمدي104191

       28.0          25          25        36         29ساسان عبداللهی490996

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر      103علی حافظی345642

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         98      104امیر حسین قاضی نور101223

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر       100         99فرشاد نیکروش124797

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         88      103سید امیر ناظري100700

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          94        96         95علیرضا عباسی اصفهانی100077

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         94         95رسول نوروزي103081

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         92 رمضان براري101101

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         86         95امیر بازیار479995

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          84        96 فرشید عبدالمحمدي103340

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         89 علی قاضی نور100161

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         89عبدالرضا توسلی خواه102084

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         89علیرضا عسگري103623

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         88 آرشام قاسمی490496

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          82        87         90قاسم عبداللهی104151

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          89         82         88کامران افشاري103463

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         87         82امیر چاوشی101501

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         90         78کیوان منفرد104321

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         93        71         86علیرضا برق المع نو491105

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         82        81         83محمد تقی قاسمی104150
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ناکافی          76        83         87علی ضمیري شیردل104264

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        82میثم درویشوند101580

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          80فرزاد فواکه479997

ناکافی          80قربانعلی براري101108

ناکافی          80محمد رضا ملتی101219

ناکافی          87         65محمد  داوود گل محمدي103138

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        79محمد رزازیان101498

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        83         78حمید اسدي103362

ناکافی          74        83         85سروش یاسی پور تهرانی491296

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          43        96         89شاهین مخترع326585

ناکافی          76شاهین زنگویی100554

ناکافی          73        74         81حسین رجبی101313

ناکافی          69        84         81محمد کریم کریمی114441

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         72ابوالفضل اکرامی101456

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        72سید حمید مصطفوي100168

عدم شرکت در مسابقه آخر          76         38        90         80جابر منصوري480003

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        71عرشیا مهرآزما101641

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          89        92         29سید رضا حسینی101226

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         68عیسی مرادي104174

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         67احمد رضازاده101807

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        65نیما یزدانی480001

ناکافی          63         66 مهدي مصطفی پور رامی490339

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          63حسن دهقان پلنگاري123456

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         60مجتبی قاسمی ده بکري104016

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          53         65مسعود پورپرورش101930

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          59حسین آقاجانی491153

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        76         42بهنام محمدي تشکري480331

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          49         50        76رحیم براري104187

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         58حسین ضیایی480155

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         54        74         32مجید پرورش نیا102409

ناکافی          53نوید مطلق 493600  

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        51رسول کریمی نژاد491111

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          47         53علی قادریان102082

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر          48محمد رضا محمدي480127

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر        45محسن عابدي فریزانی104197

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         40صالح آقاجانی تیر480288

ناکافی          36         33 مجتبی حیدري326593

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         34احمد آقاجانی480276

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         32سعید اسدي خیاوي258963

        32بهنام مرادنسب بدرآبادي104026

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         12شمسی480035

     98.60          98         97      102         98مرضیه پرورش نیا102407

     90.33          85          97         90        97         88شیوا فرح پور بیدگلی104083

     81.00          84          71         88        82         77فاطمه مرادي491101

     74.00          80          79        43         88الهه مقصودي104181

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         67         77سهیال هاشمی491498

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         74بهاره جهاندار308746

ناکافیعدم شرکت در مسابقه آخر         63زهرا انصاري عطاآبادي492121
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