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 مدال استان  نام خانوادگي  نام  رديف 

 طال تهران آرام  سبحان 1

 طال تهران جعفرنژادی  محمدپارسا  2

 طال تهران دباغ  پرنیا 3

 طال تهران روزبهانی طاها  4

 طال تهران طاهری آروین  5

 طال تهران طهماسبی زاده  آرمان  6

 طال تهران غالم پورمفرد  مانی 7

 طال تهران قاصری محمدارمیا 8

 طال مازندران قدیرنیا نیما 9

 طال تهران مشعشعی پرهام 10

 طال تهران نطقی  نیما 11

 طال تهران ولیزاده ارجمند  مهرشاد 12

 نقره  کرمان  اسالمی آیناز 13

 نقره  مازندران ایمانی نیاکی  محمد  14

 نقره  تهران بیگی امیرعلی 15

 نقره  تهران توسلی بهابادی  احمدرضا  16

 نقره  تهران حصاری محمدمهراد 17

 نقره  تهران خسروآبادی  محمدحسین 18

 نقره  تهران رحمانی سیدامیر 19

 نقره  تهران زارعی پوریا 20

 نقره  تهران زمان وزیری  رامتین 21

 نقره  البرز  سربازعقدائی علیرضا 22

 نقره  گیالن  شفیعی  سیدسراج 23

 نقره  تهران شوشتری حیدر 24

 نقره  تهران شیرزاد سپنتا 25

 نقره  تهران صابری   پارسا  26

 نقره  تهران صفری تورج  پارسا  27

 نقره  تهران طایفه  شایان  28

 نقره  تهران علمی فرد  علیرضا 29
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 نقره  تهران علی پور  سپهر 30

 نقره  تهران کاری دولت آبادی  نرگس  31

 نقره  تهران کفاشی علمداری  سهیل 32

 نقره  تهران گوهربخش  آرمیتا 33

 نقره  خراسان رضوی  محمدزاده  امیرحسین 34

 نقره  تهران مسیب زاده گوگرچین  محمد  35

 نقره  تهران مشایخی مهدی 36

 نقره  تهران موسوی اول  سیداحمد 37

 نقره  اصفهان مؤمنی  سروش  38

 نقره  تهران نظربلندجهرمی  علی 39

 نقره  تهران وزیری  امیرمهدی  40

 نقره  تهران یزدانی  هلیا 41

 نقره  مازندران یزدانی ورزی  ایلیا 42

 برنز  مازندران ابراهیمیان جلودار  سیدمحمد  43

 برنز  البرز  اسدی پارسا  44

 برنز  البرز  افشاری شبلو  ابوالفضل  45

 برنز  تهران امیربیگی تفتی  زهرا 46

 برنز  تهران ایزدی  محمدرضا 47

 برنز  تهران باقری  هیراد  48

 برنز  البرز  باقری تنها مسیحا 49

 برنز  تهران بختی  پارسا  50

 برنز  تهران براری  ایلیا 51

 برنز  تهران تاجیک ثنا 52

 برنز  تهران حاجی خلیلی سیدمحمدیاسین  53

 برنز  تهران حسینی هدی سادات 54

 برنز  تهران حیدریان پرهام 55

 برنز  تهران دهخوارقانیان  هلنا 56

 برنز  تهران رجائیان هومن 57

 برنز  خراسان رضوی  رضوی  سیده کیانا 58

 برنز  تهران شفیعی  امیرعلی 59
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 برنز  تهران شکری محمدمهدی 60

 برنز  تهران عرب سرخی میشابی  هادی  61

 برنز  تهران قصابی خوشمهر ماهان 62

 برنز  تهران کحالیان  امیرمهدی  63

 برنز  سیستان و بلوچستان  کوهستانی محمدرضا 64

 برنز  تهران محمدعلی پور  مهیار 65

 برنز  تهران )شهرستانها( مزدارانی  محمدامین 66

 برنز  خراسان رضوی  نیکونام طوسی  کیانا 67

 برنز  مرکزی  هدایتی پور  امیرمهدی  68

 




