
امتیازرنکینگ

دور دومدور اولپایهقبلی

2257.65------------1389/02/04157.6510501050اصفهانمبین امیری---11

1921.75------------1387/09/24101.75910910اصفهانصدرا درستکار---22

1645------------1389/11/2475760810نطنزمهدی صدیقیان---34

1555------------1386/11/0175810670آران و بیدگلامیرعلی اسماعیلیان---43

1552.2------------1386/11/2572.2720760شاهین شهرآریان صیادی---55

1426.2------------1387/05/1286.2620720اصفهانامین منهاج---67

1396.8------------1387/06/17106.8670620اصفهانعلی جان نثاری---76

1176------------1387/12/1336570570گلپایگانمحمدپارسا اتفاقی---88

1042------------1388/02/1142500500بهارستانامیرعلی کریمی زاده---911

984------------1390/07/1654500430کاشانسهیل شمسی---1010

908------------1387/03/1548360500اصفهانپویا رفیعیان---1117

860------------430430---1392/07/18شاهین شهرعلی زینلی---1216

839------------1387/06/1749430360اصفهانمحمدپارسا دانشمند---1315

790------------360430---1387/06/08اصفهاناهورا دباغیان---1425

732------------1388/09/0412360360درچهمحمدجواد رضائی---1523

732------------1387/03/3112360360اصفهانسیدمهدی میرزینعلی---1523

720------------360360---1391/06/01اصفهانامیرعلی رفیعیان---1725

720------------360360---1391/06/03نطنزبردیا فردوسی---1725

720------------360360---1388/08/17درچهپارسا پناهی---1725

694.5------------1387/08/2734.5360300برخوارامین کیانی---2019

684------------1387/05/1624360300نطنزآرمین ابراهیمی---2121

660------------300360---1388/07/06شاهین شهرکامیار کوراوند---2233

660------------300360---1387/10/04نجف آبادمحمدعارف احمدی---2233

660------------360300---1392/11/10اصفهانمحمدپویان دانشمند---2225

600------------300300---1387/11/14درچهآرمان سلیمانی---2533

586.15------------1387/06/2386.155000نطنزابوالفضل علیزاده---269

554.2------------500---1387/01/0354.2درچهمحمدمتین شریفی---2766

552------------1389/11/2012240300اصفهانآرشام امیدی---2842

540------------240300---1387/01/02درچهامیرحسین سلیمانی---2943

540------------240300---1387/01/07اصفهانآرش مداحیان---2943

540------------240300---138/08/25نجف آبادفرزاد مهرابی---2943

540------------240300---1387/10/04اصفهانمسیح شیروانی---2943

500------------500------1387/06/15شاهین شهرعلیرضا حلوائی زاده------33

500---------------500---1391/06/20اصفهانآرمان یاوری زاده---3312

484---------------1390/07/2454430شهرضاپویا بهرامی نژاد---3513

484---------------1386/11/0454430شهرضامحمدنوید جاوری---3513

480------------240240---1391/01/15نطنزالیاس اسمعیلی---3743

454------------430---1388/05/1824برخوارعلی زارعان---3872

396---------------1387/12/2236360آران و بیدگلمحمدامین خرم آبادی---3918

388.5---------------1387/02/2928.5360اصفهانطاها ابراهیمیان---4020

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401آذر - رنکینگ نوجوانان پسر 

تاریخ تولدشهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگ
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی



امتیازرنکینگ

دور دومدور اولپایهقبلی

378---------------1388/04/0818360اصفهانمحمدصدرا نوبخت---4122

360---------------360---1386/10/19اصفهانمتین جانقربان---4225

360---------------360---1387/07/17اصفهانبنیامین فرزانه فرد---4225

360---------------360---1393/05/01بهارستانمحمدطاها کریمی زاده---4225

330------------90240---1390/11/10نطنزامیرطاها شهبازیان---4562

312------------300---1389/07/1812اصفهانپارسا قاسمی---4673

312---------------1390/12/1312300اصفهانمسیح صالحی---4633

300------------300------1389/02/29درچهعرفان پناهی------48

300------------300------1388/04/16اصفهانپارسا صابری------48

300------------300------1389/06/31اصفهانمسعود کنعانی------48

300------------300------1390/04/29اصفهانآرمین زاینده رودی------48

300---------------300---1390/02/18اصفهانابوالفضل رفیعیان---4833

300---------------300---1388/12/06اصفهانمحمدمهدی فخاری---4833

300---------------300---1391/06/14شهرضامبین احمدیان---4833

300---------------300---1389/05/18اصفهانسروش علیخانی---4833

288------------240---1390/04/2248اصفهانآریا خالویی---5667

256.5---------------1389/12/1216.5240اصفهانمبین حاتمی---5741

240---------------240---1387/12/02اصفهانحسین ضیغم زاده---5843

240---------------240---1390/06/16اصفهانامیرعلی مظاهری---5843

240---------------240---1389/05/19نجف آبادمحمدطاها مرتضوی---5843

240---------------240---1388/04/26اصفهانابوافضل کدخدائی---5843

240---------------240---1387/11/27نجف آبادمحمدطاها رستم نیا---5843

240---------------240---1388/10/21نطنزعرشیا حبیبی---5843

240---------------240---1388/07/22اصفهانمحمدمهدی ضیغم زاده---5843

240---------------240---1391/11/27اصفهانمحمد کدخدائی---5843

240---------------240---1388/01/29اصفهانکیان دهقانی---5843

240---------------240---1391/10/03اصفهانامیرعلی ضیغم زاده---5843

240---------------240---1389/06/06اصفهانامیرطاها زرگر---5843

240---------------240---1388/05/22نجف آبادحامد حری---5843

240---------------240---1391/02/24خمینی شهرمسیح افتخاری نژاد---5843

240------------240------1394/06/11نطنزفرزاد دهقانی------58

240------------240------1388/05/06نطنزامیرعباس توتونچی------58

240------------240------1388/08/05درچهمبین پناهی------58

240------------240------1392/01/02نجف آبادپرهام عزیزی------58

240------------240------1387/08/27اصفهانامیرعلی آهنی------58

240------------240------1388/09/07اصفهانامیرعباس عباد------58

240------------240------1393/11/25اصفهانیاسین حاج نوروزعلی------58

240------------240------1389/07/18اصفهانسهیل بختیاری------58

240------------240------1391/02/22اصفهانعماد رضا پنجه پور------58

240------------240------1389/08/30اصفهانامیرعلی امیدی نیا------58

تاریخ تولدشهرستان
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401آذر - رنکینگ نوجوانان پسر 

نام و نام خانوادگیIDرنکینگ



امتیازرنکینگ

دور دومدور اولپایهقبلی

240------------240------1389/06/22اصفهانایلیا خلیفه------58

117.2------------------1387/03/12117.2اصفهانآرتین آرضی---8261

90---------------90---1387/10/25نجف آبادعلی اصغر پورقورئیان---8362

90---------------90---1391/04/21نجف آبادحسین مردانی---8362

72------------------1386/06/0772آران و بیدگلمهدی خرم آبادی---8565

42------------------1387/03/1442خمینی شهرحسین خدائی---8668

42------------------1387/10/0442اصفهانامیرمحمد سلطانی زمانی---8668

36------------------1388/09/2336نطنزمحمدرضا نرجسیان---8870

36------------------1388/07/2036خمینی شهرآرمان محب محمدی---8870

12------------------1387/02/0312اصفهانرضا نصر اصفهانی---9073

12------------------1389/04/2612برخوارامیررضا عباسی---9073

12------------------1388/09/0412درچهعلیرضا براتی---9073

12------------------1386/10/1512اصفهانایمان سلطانی---9073

12------------------1389/12/0912بهارستانعرشیا محمدبیگی---9073

12------------------1387/01/1512بهارستانامیرمحمد بیگی---9073

12------------------1389/10/2712شاهین شهرمحمدطاها سلیمانی---9073

12------------------1387/07/0612شهرضاابوالفضل آقایی---9073

12------------------1388/04/0212اصفهانکوروش جوانی---9073

4.5------------------1387/01/054.5اصفهانمحمدجواد صادقی---9983

4.5------------------1388/01/104.5درچهمتین زمانی---9983

1.

2.
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امتیاز نهایی تاریخ تولدشهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگ
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401آذر - رنکینگ نوجوانان پسر 

:توضیحات 

.در این رنکینگ امتیازات مسابقات دور دوم آزاد و دسته یک نوجوان پسر استان محاسبه شده است

بازیکنان جهت حضور در رنکینگ باید حداقل در یک دور از مسابقات برگزار شده استان شرکت نمایند و در غیر اینصورت سال بعد از

.رنکینگ خارج خواهند شد

.بازیکنانی که با رنگ قرمز مشخص شده اند ، سال بعد از رنکینگ خارج خواهند شد


