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 مدال استان  نام خانوادگي  نام  رديف 

 طال تهران احمدوند علی 1

 طال فارس  اسالمی عرشیا  2

 طال تهران پرنیان دانیال 3

 طال تهران حیدری احسان  4

 طال تهران دانیالی  ابوالفضل  5

 طال تهران داودآبادی فراهانی  محمد  6

 طال مازندران رحمانی پوریا 7

 طال خراسان رضوی  رضوی  سیدمبین 8

 طال تهران زارعی پوریا 9

 طال خراسان رضوی  طالئی خواجه روشنائی مهران 10

 طال فارس  کرمی ابوالوردی  امیرمحمد  11

 طال اصفهان محمدی متین 12

 طال مازندران محمدیان بیشه  محمد  13

 طال تهران محمودخان شیرازی  پوریا 14

 نقره  تهران آهنگر امیران  ارمیا 15

 نقره  خراسان رضوی  آشوری  زینب 16

 نقره  یزد  آقائی میبدی  محمدعلی 17

 نقره  تهران آل نبی املشی  سیدایلیا  18

 نقره  تهران بیگی محسن 19

 نقره  تهران ثقةاالسالمی  سیدسپهر  20

 نقره  تهران جعفرنژادی  محمدپارسا  21

 نقره  تهران روحانی ساینا  22

 نقره  تهران زمانی آبتین 23

 نقره  اصفهان زمانیان سوگل 24

 نقره  تهران زینی  علی سینا 25

 نقره  تهران سلطانی ساینا  26

 نقره  تهران شاه مرادی رامشه  مهدی 27

 نقره  تهران صلصالی هستی 28
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 نقره  تهران طاهری آروین  29

 نقره  تهران طهماسبی زاده  آرمان  30

 نقره  آذربایجان غربی  عطائی آیدا 31

 نقره  تهران فامیل فیضی  سینا 32

 نقره  تهران )شهرستانها( قاسمی کیان 33

 نقره  تهران قاصری محمدارمیا 34

 نقره  مازندران قدیرنیا نیما 35

 نقره  تهران کریمی نیا  رها 36

 نقره  تهران محقق دولت آبادی  علیرضا 37

 نقره  تهران محمدخانی محمدجواد 38

 نقره  تهران محمدی سینا 39

 نقره  تهران )شهرستانها( محمودی  محمدعرفان 40

 نقره  اصفهان مؤمنی  سروش  41

 نقره  کرمان  میرزادی گوهری  سیدمحمد  42

 نقره  تهران نبیونی  دانیال 43

 نقره  سمنان نجار علی 44

 نقره  تهران نوروزی اصفهانی  نیما 45

 نقره  تهران نیک نهاد  آنوشا 46

 نقره  تهران ولیزاده ارجمند  مهرشاد 47

 نقره  تهران هادی اسفنگره  دیبا 48

 برنز تهران امینیان تبریزی  علی 49

 برنز تهران آزاددل  شهاب  50

 برنز اصفهان آقابزرگی صحاف یزدی  امیرمحمد  51

 برنز تهران باقری  هیراد  52

 برنز تهران بهرامی آروین  53

 برنز تهران جابری یلدا 54

 برنز کرمان  جعفری زاده گوغری  محمدامین 55

 برنز تهران چراغی نیا رامتین 56

 برنز خراسان رضوی  حامی ستاره 57
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 برنز تهران حسینی سیدمحمد  58

 برنز تهران حیدری ماهان 59

 برنز تهران )شهرستانها( رستمی احسان  60

 برنز قم  رضائی تیجی  علیرضا 61

 برنز تهران زیلوچی  علی 62

 برنز تهران سلمانی قرائی  نیما 63

 برنز تهران شفیعی  امیرعلی 64

 برنز گیالن  شفیعی  سیدسراج 65

 برنز یزد  عابدینی امین 66

 برنز تهران علی پور  ریحانه  67

 برنز تهران غالم پور مفرد  مانی 68

 برنز تهران کفاشی علمداری  سهیل 69

 برنز البرز  کوپال کیارش  70

 برنز مازندران کیازرمانی  مبین 71

 برنز تهران گل فشان  نوید  72

 برنز تهران  گنج دانش  امیررضا 73

 برنز تهران محمدعلی پور  مهیار 74

 برنز تهران ملک قاسمی  مهرآذین  75

 برنز فارس  مهدی زاده  مهراد 76

 برنز تهران میرشمس عرفان 77

 برنز البرز  نریمان زاده خیاوی  نیما 78

 برنز  تهران نظربلند جهرمی  علی 79

 برنز تهران نیری فر  علی 80

 


