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 مدال استان نام خانوادگي نام   رديف

 طال تهران بهروز  یپردل   پارسا 1

 طال مازندران ینیپورعابد    نیمب 2

 طال تهران ی شاهرضائ  رمحمد یدامیس  3

 طال تهران یمیصم  رضایعل 4

 طال تهران یطامهر   فاطمه 5

 طال تهران ی کرم   وایه 6

 طال تهران یمحمدخان  لیسه 7

 طال تهران یهمت   ایآر 8

 نقره  قم  منش  یاله   محمدپارسا 9

 نقره  تهران یانصار   الد یم 10

 نقره  تهران دوست   یزدیا   رهام 11

 نقره  تهران ی دهکرد  انیبهرام   یمهد  12

 نقره  تهران ره یجر   نیراد 13

 نقره  خراسان رضوی  ی خاور   یمحمدمهد  14

 نقره  خراسان رضوی  ی رمضان  سپهر 15

 نقره  تهران ی دک یب زارع   نیمت 16

 نقره  تهران مان یمق یشکوف   یمهد  17

 نقره  تهران ی کاله شمس  ایپو 18

 نقره  تهران یصحاب  نایس  19

 نقره  تهران یصحرائ   سروش  20

 نقره  تهران عطارد   نیآرم 21

 نقره  سمنان ی نانیمز   ررضایام 22

 نقره  مازندران ی مهدو  نایس  23

 نقره  تهران ی ن یالد  قطب  ینادر  ماین 24

 نقره  تهران ی سیس  اصل ینظام   رمحمد یام 25

 نقره  تهران منش  ی نوروز   پارسا 26

 نقره  تهران تبار ید یوح   نیرحسیام 27

 نقره  تهران ی آقاباقر یهمت   بهراد 28
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 مدال استان نام خانوادگي نام   رديف

 برنز تهران ارج  نگار  29

 برنز اصفهان اسالمی باباحیدری  پارسا  30

 برنز خراسان رضوی  اعظمی نیایش 31

 برنز تهران افتخاری طرقی  آرین 32

 برنز اصفهان الهی سیدعلی 33

 برنز تهران بندری ماسوله  امیرمحمد  34

 برنز تهران بهرامی نژاد  پارسا  35

 برنز تهران پیمائی یاشار  36

 برنز تهران حامدعظیمی آرمین  37

 برنز تهران حدیدی رایان 38

 برنز تهران دانش آرا  علیرضا 39

 برنز تهران سعدآبادی سایناسادات  40

 برنز تهران عباسی  محمدامین 41

 برنز تهران کلیائی  باربد  42

 برنز تهران محمدی محمدی فاطمه 43

 برنز اصفهان مصطفوی اصفهانی  سیدمحمدمهدی 44

 برنز تهران میراسکندری سیدایلیا  45

 برنز تهران مینائی بیدگلی  مهرزاد  46

 برنز البرز  نادری  محمدحسین 47

 برنز تهران نورزاده  آرین 48

 برنز تهران معظمی جهرمی  مینو  49

 برنز تهران نجفی  محمدحسین 50
 


