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 56 7.1 رومینا زیاری زینب خسروی 67.5

،نگین عباس 702ریحانه صادق زاده،703،مهسا کاظمی703کیمیا یزدان پرست 65.5

 ،زهرا کریمی703زاده

 4 703 زهرا کریمی

 23 802 غزاله رضی فاطمه اورعی،غزاله بدری،فاطمه خیاطی،پرنیان پازوکی،زهرا شاه محمدی 65.3

زهرا اسکندری،روشان پارسی نژاد،آفرین نجفی زاده،سارا سعد اهلل،ریحانه  64.5

 الفت. عبداللهی،محدثه اکبر زاده،شایلین گودرزی

 53 7.1 تالفنیوشا 

مبینا علیزاده،نسترن میری،مینا اسماعیلی،فاطمه نوری،فاطمه عباسی،محدثه  63.6

 عباسی،مریم محمدی،نیلوفر وحدتی پور،کیمیا حسین آبادی

کیمیا حسین 

 آبادی

702 1 

 46 9.1 شمیم آشتیانی 9.7پریا حسین آبادی،نگین زهرابی،نرگس سرلک،مبینا حسینی 62

 6 703 ملیکا بهشتی سونیا ستاری،فاطمه عزیزی،هدیه حسن آقایی،ریحانه رشمیلن،ملیکا بهشتی 62

 34 9.5 مانیسارا سل 9.7فاطمه کاظمی،پریا نظری نژاد 59.5

 42 9.4 آذین آبایی 9.3پوده،مینو استاجیفاطمه توکلی،تمنا فتحی،مبینا فرزین،مبینا نثاری،پرنیا  59.5

،ساینا 901،فاطمه کردگاری 901،عطیه رمضانی901درساغالمعلی 59.5

 901،حدیث احمدی نژاد901،ساغر رفیعی9.4رحمتی

 44 9.4 آیدا بهزادی

 52 7.1 الهه دلفان پارمیدا میتا سوند،کیمیا دستگردی،فاطمه سلطان آبادی 57.75

،فاطمه 802،مبینا رفیعی802امیرحاجیلو،حانیه طوسیکیانا رباط جزی،مرسده  57

 804،آیدا جاللی804،مبینا علیرضایی804حیدری

 22 803 سروین نامی

 9 702 نگار گودرزی، 702،نگار گودرزی702،حانیه منتخبی703مهسا کریمی فر 55

 48 7.1 نگار سماواتی روژا اصغرزاده 54.75

 55 7.1 پانیذ اسدی 7.2مبینا سادات مرتضوی،شیدا مجیدی،کیمیا روشن نژاد،فریماه قاسمی 54.5

زهرا ،802،کیانا هاشمی802،فرزانه جعفر آبادی802مبینا مجاوری 54.25

 803،تینا آقایی 803،سوگل محبوبی801برخوداری

 15 803 تینا آقایی

 3 703 آیسا رضایی هستی مالطائفه،مهسا کریمی فر،سارینا کاوه،آتنا بادری،کیانا بیات،آیسا رضایی 52.5

مهربخش،مهدیه هلیا صادقیان،فائزه ابوالی،ریحانه آذری،ستایش یوسفی،سوگل  52.25

 زرقدر،پرنیا افسانه

 2 703 پرنیا افسانه

زهرا میرزایی،زهرا عسگری،رضوانه کاظمی مقدم،مایده فضلی،فائزه فروتن  51.6

 پور،فریما ذوالفقاری،نرگس دیبایی،درسا غفوری

 7 702 غفوریدرسا 

،فاطمه 802،فاطمه مهدی802،ریحانه پرویزیان803،ملیکا رضایی803مائده یاری 51.3

 802،مریم ترابی802جمشیدی

 19 802 خداغزل محتاج 

تارا عرب،ریحانه حسنلو،نیایش سادات قدسی،مهسا محمودی،نیکا حسینی  51

 مقدم،پریناز شریعت نسیم کاووسی

 12 801 نیکا حسینی

 24 804 رستندهرومینا  804،آیلین اسمعیلی803،نرگس اصالن پور803الهه علیدوست 51



 33 9.1 مهسا مرادی ،محدثه معصومی،نرگس حسن بیگی،شقایق صیامی9.2حنانه قربانی 51

 49 7.1 دیانا دوستی مرضیه سلیمانی 50.75

 60 9.6 مهرانا محمدی نگین رحیمی پور،پرند کاشی،فاطمه کاظم ،زهرا طالبی 49

مهسا صادقی،درسا صادقی،کیمیا کریمان،صبا صداقت،ستایش دبیری،کیانا  48.6

 804،غزل روشنایی 804،یگانه موسوی803مرادی

 17 802 سلیمانیمائده 

مریم جمشیدی،حانیه عسگری،مهدیس باقریان خواه،نازنین شاه دوستی،سما  47.5

 ،زینب ملکی803،نیلوفر برغمدی802حصیبی

 14 801 زینب ملکی

 45 9.4 المیرا باباخانی 9.7گریزمینا روح االمینی،سارا زهرا فراهانی،ثنا هوشمند، 47

مریم سادات  مهدیس حدادزاده،فاطمه مختاری 47

 تقوی

7.1 47 

 68 9.1 مهدیه شهرابی ،مهدیه شهرابی9.2زینب اهلل یاری 47

 5 703 هانیه عسگری هانیه ناصری،هانیه عسگری 45.6

 10 702 نسیم ساربانی نسیم ساربانی 45.6

،نجمه 801پرنیان قاسمی،فرناز صیادی،یاسمن ذوالفقاری،شقایق طاهرخانی 45.6

 902،نگین سبیلی902،حانیه چراغیان801رازی

حانیه موسی 

 کاظمی

803 18 

،محیا 802،کیمیا آشتیانی802،زهرا شمس اللهی801مبینا سیروسیان 45.3

 802،درسا باغانی803،زهرا فراست802رضایی

سیده مهدیه 

 موسوی

802 20 

 59 8.3 مطهره عابدینی 8.1،فاطمه درستی 8.4،ملیکا جاللی8.4،مهسا کاوه 8.4شمیم سحرخیز 45

 57 7.2 لیلی شکری ترانه روح بخش،یگانه شاهی پور،نگین رادین نیا،حدیث شوکتی،ستایش حاتمی 44.5

 8 703 ثنا طاعت وفا شکیبا شریف زاده،آیسان اسمعیلی،نیکتا وفایی پور،حنانه فالح دوست،ثنا طاعت وفا 43

 35 9.7 معصومه رضاپور فرشته شفیعی زاده،فاطمه ابراهیم خانی،مائده حسن نژاد 43

 67 9.3 شیرین علیزاده پرنیان حسین زاده،سارینا زاهدی،مبینا برزگری 43

 38 9.4 حانیه خسروی 9.7فاطمه جعفرزاده،زهرا بیات،فاطمه اسماعیل پور،فاطمه شکوهی 42.5

 16 803 صبا شیرمحمدی مبینا کمساری،سحر باغانی،هرا دیوانی،صبا شیرمحمدی 40.75

 13 801 نگار محمدی ،مبینا گلستانی پور804،ساراجدیدی،مرضیه نظریاننگار محمدی  40

 21 803 یاسمین اسمعیلی 804مهال رحیم طرقی،هلیا رمضانی پور،مبینا ثابتی،مهرنوش عسگری سیار 40

 37 9.7 نفیسه حسن پور 9.1فائزه ربیع،زینب کوچک روزبهانی،سحر موسوی 39

 32 9.5 صدف ترابی 9.4یا یازرلو،سحر نادریدی،سارا حاجی علی ،مهدیس لطیفی،پرمحیا مرا 38.3

 62 9.6 شکیبا صفی نیوشا شالچی،مهدیس باقری،مینا بهمن آبادی 37.75

 50 7.1 فاطمه داداشی داداشیفاطمه  37

کاوی،مریم شهسوار،مریم ناظم،یلدا علی زاده،کوثر  بهاره صیاد،مبینا رحیمی،پریسا 34.5

 بدری نژاد

 25 8.4 کوثر بدری نژاد

 61 9.6 فرناز گلچین نرگس طهری 34.25



 58 8.4 مائده فیضی 8.1آیدا اسدی،زهرا جوکار،محدثه زارعی،فاطمه عبدلی،سارا دستجانی 32

 65 9.6 طاهره زارع 9.1،مالحت طاهران پور9.1فاطمه درفشه 30.3

 29 9.5 مبینا شاهی مبینا شاهی 29

ساینا عسگری  ساینا عسگری فرد 29

 فرد

9.7 39 

 40 9.7 حانیه شوقیان حانیه شوقیان 28.5

 51 7.1 حدیث احمدی حدیث احمدی 27.5

 54 7.1 یاسمن نافذی یاسمن نافذی 27.5

 31 9.5 سحر حاجیالری سحر حاجیالری 27

مهشید اشرف  مهشید اشرف زاده 27

 زاده

9.7 36 

 66 9.1 کیمیا امجدیان کیمیا امجدیان 27

 64 9.3 یهما چیوای حی،فرشته ایران بانمدی،فاطمه تسبیفاطمه مح 27

 27 9.5 الهام خلیلی نگار آذری،آتنا معصومی 24

 63 9.6 نیلوفر عدالتی حانیه مهدی زاده 21.75

 26 9.5 غزل خاشعی غزل خاشعی 21.6

،فزنوش 801طلوعی ،نگین801،فاطمه شاهرخ801زهرا نوری 21

،فاطمه 802،زهرا نصیری801،سما موسی رمضانی802شهرآشوب

 180،فاطمه عبدالملکی804عسگری

فرنوش 

 شهرآشوب

802 11 

 28 9.5 آتنا دلیر آتنا دلیر 20.6

 30 9.5 بیتا اربابی زهرا ریاحی،زینب محمودی 

 41 9.7 ساغر حدادی ساغر حدادی 

 43 9.7 مهدیه یاوری مهدیه موفقی،ساغر حدادی 

 

 


