
مجموع باختمجموع بردباختبردباختبردباختبردباختبردباشگاهنام خانوادگینام

00پاالیش نفت آبادانبیگی هرچگانییاشار۱

00پاالیش نفت آبادانکوه گیالنیسپهر۲

00پاالیش نفت آبادانبابادی وندعلیرضا۳

13✓✓✓✓پاالیش نفت آباداناحمدیانسعید۴

13✓✓✓✓پاالیش نفت آبادانلطف اهلل نسبیمتین۵

00پاالیش نفت آبادانمهریمحمدرضا۶

02✓✓پاالیش نفت آبادانرزاق نیاامیرحسین۷

22✓✓✓✓پاالیش نفت آباداناصلمندمحمدمهدی۸

02✓✓پاالیش نفت آبادانعنایت زاده میمندیسیدارشیا۹

00پاالیش نفت آبادانباشت باویانمحمدمهدی۱۰

00پاالیش نفت آبادانجعفری روزبهانیارسالن۱۱

00پاالیش نفت آبادانگله داریعلی۱۲

11✓✓شهرداری کرجمیرالماسیامین۱۳

31✓✓✓✓شهرداری کرجروئین تنمحمدعلی۱۴

11✓✓شهرداری کرجدهستانیمهرداد۱۵

40✓✓✓✓شهرداری کرجموسوی  طاهرمحمد۱۶

13✓✓✓✓شهرداری کرجمعدن کنمهدی۱۷

00شهرداری کرجصفاییمنوچهر۱۸

00رعد پدافند هوایی اصفهانبیگدلیعلیرضا۱۹

40✓✓✓✓رعد پدافند هوایی اصفهاناحمدیانامین۲۰

00رعد پدافند هوایی اصفهانعابدینیانمیالد۲۱

00رعد پدافند هوایی اصفهانغفاریآرین۲۲

21✓✓✓رعد پدافند هوایی اصفهانلطفیمیعاد۲۳

22✓✓✓✓رعد پدافند هوایی اصفهانشعاری طهرانیعلی اکبر۲۴

31✓✓✓✓رعد پدافند هوایی اصفهانامیری نیاسروش۲۵

00رعد پدافند هوایی اصفهانغالمیمیثم۲۶

01✓رعد پدافند هوایی اصفهانشمسحمید۲۷

00رعد پدافند هوایی اصفهانعربمحمدمهدی۲۸

00رعد پدافند هوایی اصفهاناکبریمجتبی۲۹

00رعد پدافند هوایی اصفهاننمازی زادهمصطفی۳۰

22✓✓✓✓فراسنج تهرانطاهرخانیحمیدرضا۳۱

40✓✓✓✓فراسنج تهرانهداییامیرحسین۳۲

21✓✓✓فراسنج تهرانحاجی ئیآرمان۳۳

00فراسنج تهرانحیدریمتین۳۴

01✓فراسنج تهرانصمدیسیدمحمد امین۳۵

۳۶kim31✓✓✓✓فراسنج تهران

00فراسنج تهرانخیامرادین۳۷

22✓✓✓✓پادما یدک اصفهانرسائیانعلی۳۸

04✓✓✓✓پادما یدک اصفهانطغرلیانرامین۳۹

00پادما یدک اصفهانآرضیآرتین۴۰

00پادما یدک اصفهانامیریمبین۴۱

31✓✓✓✓پادما یدک اصفهانحسینیسجاد۴۲

40✓✓✓✓پادما یدک اصفهانپودهمهرشاد۴۳

00پادما یدک اصفهانمجیدیهادی۴۴

00پادما یدک اصفهانآقاکوچکیمجتبی۴۵

00پادما یدک اصفهانخیرانیامیرحسین۴۶

00پادما یدک اصفهانذوالفقاریامید۴۷

00پادما یدک اصفهانراستیعلی۴۸

00پادما یدک اصفهانسهرابیمحمدجواد۴۹

مجموع اسامی
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00دانشگاه آزاد اسالمیحبیبیمحمدحسن۵۰

20✓✓دانشگاه آزاد اسالمیاشرفیپرهام۵۱

00دانشگاه آزاد اسالمینجاریعلیرضا۵۲

00دانشگاه آزاد اسالمیفرجیبنیامین۵۳

03✓✓✓دانشگاه آزاد اسالمیاحمدی فرعارف۵۴

31✓✓✓✓دانشگاه آزاد اسالمیامیریآریا۵۵

31✓✓✓✓دانشگاه آزاد اسالمینوروزیافشین۵۶

21✓✓✓دانشگاه آزاد اسالمیعلیپورمبین۵۷

00دانشگاه آزاد اسالمیشمسنوید۵۸

12✓✓✓عقاب نهاجاسجادیانسید علی۵۹

01✓عقاب نهاجاسهرابیعماد۶۰

12✓✓✓عقاب نهاجازندشحسین۶۱

21✓✓✓عقاب نهاجانظامیمیالد۶۲

02✓✓عقاب نهاجاغفرانیوحید۶۳

00عقاب نهاجاسیدرضائیسیدطالب۶۴

00عقاب نهاجاکرمیمهدی۶۵

00عقاب نهاجابنده ایمیالد۶۶

00عقاب نهاجاسیدرضائیسیدصادق۶۷

00عقاب نهاجاسعیدنیامحمدامین۶۸

12✓✓✓عقاب نهاجاکشاورزیامیرمهدی۶۹

01✓عقاب نهاجادانشیارحسین۷۰

13✓✓✓✓باشگاه مقاومت تبریزآدمی نژادامیرعلی۷۱

22✓✓✓✓باشگاه مقاومت تبریزآدمی نژادامیرحسین۷۲

03✓✓✓باشگاه مقاومت تبریزسربخشیانعلی اصغر۷۳

03✓✓✓باشگاه مقاومت تبریزفتح الهیمیالد۷۴

00باشگاه مقاومت تبریزشکیبافراز۷۵

01✓باشگاه مقاومت تبریزسالمیدانیال۷۶

01✓باشگاه مقاومت تبریزباقرزادهجمال۷۷

00باشگاه مقاومت تبریزیاریمیثم۷۸

کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز


