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طال186نيما حميدي 1دانشگاه صنعتي شريف

طال135مسعود شفائي ابر 2دانشگاه صنعتي شريف

طال133محمد پدرام فر 3دانشگاه صنعتي شريف

طال128محي الدين متوصل 4دانشگاه صنعتي شريف

طال127خشايار سرتيپي 5دانشگاه صنعتي شريف

طال113مهدي صالحي فر 6 دانشگاه تهران

طال107سيد حامد موسوي 7دانشگاه  شيراز

طال107آران رئوفي 8 دانشگاه تهران

طال105حامد قاسميان 9دانشگاه فردوسي مشهد

طال102امير ساكي 10دانشگاه صنعتي اميركبير

نقره95سجاد بكراني باالني 11دانشگاه صنعتي اصفهان

نقره91مرتضي حسن وند 12دانشگاه  شيراز

نقره88رضا كابلي 13دانشگاه كاشان

نقره87پوريا صالحي نوبندگاني 14دانشگاه  شيراز

نقره83سيد علي شتاب بوشهري 15دانشگاه صنعتي اصفهان

نقره82يزدان بهرام نسبت 16 دانشگاه تهران

نقره79مهران حسيني 17دانشگاه صنعتي اصفهان
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نقره78محمد رضا حق پناه 18دانشگاه شهيد بهشتي

نقره75اميرحسين صادقي منش 19دانشگاه قم

نقره74اميد غفاري نيا 20دانشگاه سمنان

نقره71آرمان آشتاب 21دانشگاه خوارزمي(تربيت معلم)

برنز67محسن نمازي 22دانشگاه اصفهان

برنز67حميدرضا اميني خوراسگاني 23دانشگاه صنعتي اصفهان

برنز67اميرعلي سقايي 24دانشگاه شهيد بهشتي

برنز66امير كفشدار گوهر شادي 25دانشگاه يزد

برنز65رضا سليمي 26دانشگاه فردوسي مشهد

برنز62محمداسماعيل حسني جبل كندي 27دانشگاه صنعتي شاهرود

برنز62زينب غالمرضايي 28دانشگاه كاشان

برنز57اشكان محمدي 29 دانشگاه تهران

برنز56ميالد كتاب قلعه حاجي علي 30 دانشگاه تهران

برنز55محسن امين زاده 31دانشگاه صنعتي اميركبير

برنز55عباس قديري ابيانه 32دانشگاه صنعتي اميركبير

برنز51مهدي اكرمي 33دانشگاه صنعتي اميركبير

برنز51محمد اكبري ورنوسفادراني 34دانشگاه صنعتي اصفهان
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برنز51مجتبي مجاهدي 35دانشگاه صنعتي اميركبير

برنز50شهاب باباپور مسجدي 36 دانشگاه تبريز

47محمد حائري زاده 37دانشگاه  علم و صنعت

46يعقوب رحيمي 38دانشگاه  شيراز

46امين غالمرضا زاده 39دانشگاه شهيد باهنر كرمان

43حميدرضا ملكي 40دانشگاه گيالن

42علي رستمي شاهواري 41 دانشگاه تبريز

41حسن مختاري 42دانشگاه اصفهان

39محمد علي 43دانشگاه  شاهد

38فرشيد عباسي 44دانشگاه شهيد بهشتي

38عباس جعفري 45دانشگاه يزد

37فرخنده شريفي 46دانشگاه شهركرد

35سعيد انصاري 47دانشگاه گيالن

35ابوالفضل عيني 48دانشگاه صنعتي شاهرود

34رحمان  محمدپور 49دانشگاه شهيد باهنر كرمان

33محمد باقري 50دانشگاه  بين المللي امام خميني

33اكبر صديقي 51دانشگاه شهيد مدني آذربايجان


