
مدال تيم مجموع نمرات نام و نام خانوادگي رتبه

طال 182 دانشگاه صنعتي شريف سيدابوالفضل نجفيان 1

طال 169 دانشگاه صنعتي شريف عليرضا شاولي كوه شور 2

طال 162 دانشگاه شهيد باهنر كرمان امير حمزه خوشنام 3

نقره 152 دانشگاه صنعتي شريف سيد سهراب مدني 4

نقره 150 دانشگاه تهران حبيب شير علي زاده 5

نقره 136 دانشگاه صنعتي شريف سيد عليرضا توكلي 6

نقره 136 دانشگاه صنعتي اصفهان محسن  قدرتي 6

نقره 127 دانشگاه شاهد احمد رضا  مرادزاده 7

نقره 122 دانشگاه صنعتي اميركبير سيده فاطمه ارفعي زرندي 8

نقره 121 دانشگاه شهيد باهنر كرمان محمد مهدي  طاهري 9

نقره 120 دانشگاه صنعتي اميركبير اميرحسين ميرنژاد 10

نقره 120 دانشگاه صنعتي شريف آريا حالوتي 10

نقره 118 دانشگاه تهران فرزاد بازيان 11

نقره 115 دانشگاه صنعتي اميركبير محمد اسمعيلي 12

نقره 111 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي ارشيا  قراگزلو 13

برنز 102 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي نيما رضايي 14

برنز 100 دانشگاه علم و صنعت ماهور علويون 15

برنز 100 دانشگاه تهران وحيد شمس الديني 15
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برنز 99 دانشگاه خوارزمي مهدي حسيني مقدم كوجلي 16

برنز 97 دانشگاه شهيد بهشتي زهرا رشادت 17

برنز 96 دانشگاه شهيد بهشتي علي عاشوري 18

برنز 93 دانشگاه تهران اميرحسين شاكر 19

برنز 88 دانشگاه تهران بنيامين دلشاد ممقاني 20

برنز 87 دانشگاه علم و صنعت عليرضا اشراقي دهاقاني 21

برنز 86 دانشگاه صنعتي اميركبير وحيد شاهوردي 22

برنز 82 دانشگاه شهيد باهنر كرمان سيد نيما  مكي آبادي 23

برنز 77 دانشگاه شهيد بهشتي پوريا باقرزاده 24

برنز 76 دانشگاه صنعتي اميركبير امير محمد اوحدي 25

برنز 75 دانشگاه شيراز مريم نوروزي 26

برنز 73 دانشگاه صنعتي اصفهان حسين  شكوهي زاده 27

برنز 72 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي سعيد اودك 28

برنز 72 دانشگاه شهيد چمران اهواز محمد شيرالي 28

برنز 72 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان بهرام  جوادي 28

برنز 68 دانشگاه شيراز محمد جواد ذاكري 29

برنز 67 دانشگاه تبريز آرمان شيردل 30

برنز 67 دانشگاه محقق اردبيلي محمد وقاري 30

برنز 66 دانشگاه شيراز جالل پيردايه 31
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