
نام و نام خانوادگی رتبه امتیاز منطقه

حسین حسینی اول 379 تربت جام

امیر محمد باقرپور دوم 340 گلبهار

حلما شهری سوم 338 تربت جام

کیمیا قلندر آبادی چهارم 334 6ناحیه

عرفان شیرمحمدی پنجم 327 6ناحیه

سوگل جامی ششم 310 تربت جام

ثنا محمدیان فر ششم 310 تربت جام

محمدحسن نظرنژاد ششم 310 7ناحیه 

زهرا ثابت هفتم 302 تربت جام

ریحانه یزدی زاده هشتم 291 7ناحیه

ثنا دوست نهم 285 تربت جام

فاطمه فخر یوسفی دهم 275 تربت جام

یاسین غالمی 273

یسنا زارعی 271

محمدحسین سرشاد 268

یسنا بوژ مهرانی 262

بنیامین حسین زاده 258

مرتضی رستگار 255

مهرنوش نجدی 249

248 ساجده شکیبای استاد

سجاد کشمیری 243

مهزیار عبدی 240

مهسا درستکار 231

سید مهران خلیلی نژاد 230

یاسمن کیمیا بخشی 229

کیارش عبدالهي 229

ایناز خدیوی 227

پروا جاودانی 227

کیمیا فرخنده 222

امیرمحمد عبداللهی 219

حدیث کرمانی 216

ارین سمندری 213

پریا مرادی 208

حدیث فروتن حسین ابادی 203

معین وزیری 195

محمد صدرا جود کاهه 190

فاطمه افشار 189

نیکی نصیری 189

فرزین فاضلی 189

امیرمعین عطایی 185

ذکریا ربانی 177

زینب دروگر 175

دانیال قمری 173

بیتا دانش مقدم  172

طاها مهدی زاده 166

سیده یکتاامینی پور 165

پارسا قادری 161

دیانا مقدس 160

گروه ب



النا رفعتی 158

محمدطاها نوربخش 155

ایلیا بابایی 153

نازلین خیری 152

دالرام قربانی 152

یگانه نوربخش 150

ملودی گل 149

علیرضا امیدزاده 149

سوگند رجبی دیزاوندی 148

ستایش صادق زاده 143

امیرعلی اصغری هدایت آباد 137

پریا حقیری نژاد 136

امید زهانی  133

محیا کیانی 132

اوین امیدواری 130

امیر رضا رسولی نیا 129

عسل سعیدی 127

علی معتمدی 125

سوگند محمودی 121

امیرحسین اجودان قرایی 120

نازنین زینب احسلنی 117

سعادت نیکو اقبال 116

نادیا عصمتی تازیک 115

ثمین حسینی 115

پریا پریوش 114

کیان ثبوتی 113

یوسف گرایلی 112

ایلین امیدواری 111

سوگند رجبی 108

سید محمدطاها موسوی 108

کیانا فالح 102

محدثه بانویی 101

یگانه تقوی 97

مهدیه عباسیان 95

بیتا وحدت 95

ستایش دامنی 95

یاسمین اشفته 94

سارینا سرگزی 92

سارا بهرامی 92

ساناز برفرازی  91

رضا موالیی 90

هستی یزدانیان  89

نازنین نرگس زمانی 88

ستایش دانایی 88

شیوا حیدرابادی 87

صبا  صومعه 84

امیر محمد دشت خواه 81

طاها معلم کاریزباالئی 80

شهرزاد شکوهی 77

امیر علی  مشکانی  76



هستی مهر آبادی 75

اطلس ابراهیمی 74

غزل خانی 71

غزل نیکنام 71

حسن رحمتی خیرآبادی 70

ستایش بیات 69

محمد مهدی اسماعیلی 69

سارا عظیمی 68

صالح مولودیان  68

هلیا فصیحی 66

صبا حاجی علی 65

هستی قهرمان 64

مهدی رضایی زاده  62

سیدحسین جهانگیر 60

نگین نظامی 59

ستایش عیسایی 56

هلنا حقیری نژاد 54

عطیه پینه وری 48

پریسا شخصی کاالئی 45

آیدا ده ودار 44

هستی برزی 42

فاطمه حیدری قادر 40

محمد رنگانی  28

ساراصابرکالته  26

مهسا کهنسال 17

محیا کیانوش مقدم

رومینا ودیعی

سارنیا موسوی

کیمیا کیوان شکوه

رکسانا محمدی

کیانا طباطبایی

هستس حمیدی

سینا هاشمی

سید مبین موسوی 


