
امتیازرنکینگ

جام رمضانپایهقبلی

1159.25------------59.251100اصفهانمصطفی میرسامی---1112
1023.75------------63.75960اصفهاندانیال جهانشاهی---229
935.15------------85.15850اصفهانعلی رسائیان---333
914.75------------64.75850اصفهانمجتبی آقاکوچکی---448

857.3------------97.3760اصفهانمحمدرضا تائبی پور---551 
854.7------------94.7760اصفهانرامین طغرلیان---662
815.35------------55.35760کاشانمیالد عابدینیان---7714
780------------20760بهارستانمهرداد قاصد---8848
607.1------------67.1540اصفهانمحمدهادی صلواتی---997
596.6------------56.6540آران و بیدگلمرتضی ایمانی---101013
594.2------------54.2540اصفهانامیرعباس زمانی---111115
589.5------------49.5540آران و بیدگلامیرحسین خیرانی---121218
587------------47540شاهین شهرمهدی زمانی---131320
582.75------------42.75540اصفهانوحید غفرانی---141423
582.1------------42.1540اصفهانحسام الدین مرادیان---151524
540------------540---اصفهانپارسا عبدالهی------1616
474.7------------74.7400اصفهانسیدعلی میراحمدی---17175
469.6------------69.6400اصفهانامیرحسین کریمیان---18186
449.15------------49.15400اصفهانایمان امامی---191919
446.7------------46.7400اصفهانمحمد ابراهیمیان---202021
445.1------------45.1400اصفهانمیثم سپاهی---212122
440------------40400اصفهانمهدی امیدرحمت---222229
422.5------------22.5400اصفهانمحمد نوروزی---232340
420.15------------20.15400شاهین شهردانیال عسگریان---242443
420.15------------20.15400کاشانمتین سلمانی---252443
402.2------------2.2400اصفهانمحسن سرائیان---262681
402.1------------2.1400اصفهانعلیرضا عبدالهی---272783
400------------400---اصفهانمجید ابراهیمیان------2828
400------------400---اصفهانمبین امیری------2928
400------------400---اصفهانارشیا بهرامی------3028
400------------400---اصفهانمهدی سعیدبخش------3128
400------------400---اصفهانآرتین آرضی------3228
380.6------------60.6320اصفهانفرشاد دیناری---333311
360.1------------40.1320خمینی شهرسیداحمد مهری---343427
360.1------------40.1320شهرضاشهرام بهرامی نژاد---353427
354.1------------34.1320خمینی شهرامیرحسین عباسی---363630
354------------34320اصفهانامیرحسین زمانی---373731
354------------34320اصفهانابوالفضل علیخانی---383731
354------------34320خمینی شهرامیرحسین مهرابی---393731
348------------28320اصفهانپارسا علی کمک---404035
346.5------------26.5320شهرضاسعید احمدیان---414139
340.15------------20.15320اصفهانعلیرضا مولوی---424243

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401تیر - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

شهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگردیف
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی



امتیازرنکینگ

جام رمضانپایهقبلی

334.15------------14.15320شاهین شهروحید خورموجی---434355
334------------14320برخوارمهدی فتاحی---444457
334------------14320بهارستانعلی راستی---454457
334------------14320شاهین شهرمحمداحسان زنده باد---464457
334------------14320خمینی شهرمحمدحسین عمادی---474457
322------------2320اصفهانعلی جان نثاری---484884
320------------320---اصفهانعلی سهراب بهشتی------4949
320------------320---شاهین شهرسینا پرپری------5049
320------------320---اصفهانآریان صیادی------5149
320------------320---نجف آبادامیرحسین دویستی------5249
320------------320---شهرضامهدی طهماسبی------5349
320------------320---اصفهانعلی کرمی------5449
320------------320---اصفهانپارسا پاوایی------5549
320------------320---شاهین شهرمحسن مقدسی------5649
320------------320---درچهمحمد سلیمانی------5749
320------------320---اصفهانآبتین باباخانی------5849
320------------320---شاهین شهرعلی زینلی------5949
320------------320---اصفهانامین منهاج------6049
320------------320---شهرضامحمدنوید جاوری------6149
320------------320---کاشانسهیل شمسی------6249
320------------320---اصفهانصدرا درستکار------6349
320------------320---اصفهانپارسا دانشمند------6449
302------------22280اصفهانمیالد حاجیان پور---656542
294.1------------14.1280اصفهانعلی اردوان---666656
294------------14280اصفهاناشکان صادقی---676757
294------------14280برخوارمهران ادیبی---686757
294------------14280بهارستانافشین کریمی زاده---696757
294------------14280درچهاحسان شفیعی---706757
282.5------------2.5280اصفهانامیرارسالن سرائیان---717180
280------------280---کاشانعلی اصغر سیدابراهیمی------7272
280------------280---اصفهانمحمدپویان دانشمند------7372
280------------280---اصفهانامیرمحمد اسدالهی------7472
280------------280---اصفهانمحمد خضری------7572
280------------280---نجف آبادمسیح نوری------7672
280------------280---درچهامیر سلیمانی------7772
280------------280---اصفهانعلی حاج رمضان------7872
280------------280---بهارستانامیرعلی کریمی زاده------7972
280------------280---شهرضاپویا بهرامی نژاد------8072
280------------280---درچهمرتضی نظری------8172
280------------280---اصفهانالیاس عباسی------8272
280------------280---درچهعلی زمانی------8372
280------------280---اصفهانمحمدامین قاصد------8472

شهرستاننام و نام خانوادگی
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

امتیاز نهایی

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401تیر - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

IDرنکینگردیف



امتیازرنکینگ

جام رمضانپایهقبلی

280------------280---نجف آبادمهدی قاهری------8572
280------------280---خمینی شهرپوریا شیروی------8686
280------------280---درچهعرفان نظریان------8787
280------------280---اصفهانمحمدحسین ابراهیمیان------8888
280------------280---اصفهانعرفان اکبری------8989
280------------280---اصفهانمحمد موسوی------9090
280------------280---اصفهانایرج میراحمدی------9191
280------------280---اصفهانسیدحمید میرمحمدی------9292
280------------280---اصفهانعلیرضا ابراهیمیان------9393
280------------280---درچهپرهام ترکیان------9494
280------------280---درچهعلیرضا میزبانی------9595
280------------280---اصفهاناکبر جان نثاری------9696
130------------130---اصفهانپویا رفیعیان------9797
130------------130---درچهامیرمحمد قاسمی------9897
130------------130---اصفهانمرتضی خوشرو------9997
130------------130---نجف آبادمحمدمهدی محمدی------10097
130------------130---خمینی شهرمسیح افتخاری نژاد------10197
78.15---------------78.15درچهسیدهادی مجیدی---1021024
60.7---------------60.7اصفهانسجاد حسینی---10310310
49.9---------------49.9اصفهانمهرشاد پوده---10410416
49.7---------------49.7اصفهانمحمدامین سعیدنیا---10510517
42---------------42آران و بیدگلعباس آرامی---10610625
40.15---------------40.15اصفهاناحمد فردوسیان---10710726
34---------------34اصفهانابوالفضل زارعی---10810831
28---------------28اصفهانامیرحسین کشاورز---10910935
28---------------28اصفهانمعراج حسومی---11010935
27.2---------------27.2شاهین شهرمصطفی قازی---11111138
22.1---------------22.1اصفهانامیرحسین عبدلی---11211241
20.15---------------20.15نطنزمجید شهبازی---11311343
20.1---------------20.1اصفهانسجاد شاه ثنایی---11411447
20---------------20اصفهانمحمد آشتی جو---11511548
20---------------20اصفهاناحمدرضا قنادیان---11611548
20---------------20شهرضامحمدمیالد رضایی---11711548
20---------------20شهرضامحمدمهدی طهماسبی---11811548
20---------------20نطنزمحمدنیما آقادوستی---11911548
20---------------20برخوارعلی اصغر خیری---12011548
14---------------14اصفهانمهدی کاظمی---12112157
14---------------14اصفهانمیثم مختاری---12212157
14---------------14اصفهاننیما نوروزپور---12312157
14---------------14برخوارعرفان معینی---12412157
14---------------14اصفهانمحمدحسین کلباسی---12512157
14---------------14نطنزامیرعلی بهروان---12612157

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401تیر - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

امتیاز نهایی شهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگردیف
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده



امتیازرنکینگ

جام رمضانپایهقبلی

14---------------14اصفهانساالر گلچه---12712157
14---------------14برخوارایلیا کیانی---12812157
14---------------14برخوارمحمدمحسن ساعدی---12912157
14---------------14اصفهانسهیل بکایی---13012157
6.5---------------6.5اصفهانسیدعلیرضا میرزینعلی---13113175
4.5---------------4.5کاشانفرشاد عابدینیان---13213276
4.1---------------4.1اصفهاننوید غفرانی---13313377
4---------------4کاشانحسین رئیسی---13413478
4---------------4اصفهانخسرو اسدزاده---13513478
2.15---------------2.15اصفهانامیر رضا صفدریان---13613682
2---------------2نطنزمحمدنیما آقا دوستی---13713784
2---------------2تیرانسعید شیرازی---13813784
2---------------2شاهین شهردانیال عسگری---13913784
2---------------2شاهین شهرمحمود مقدسی---14013784

1.

2.

.3

امتیاز نهایی

هیات تنیس روی میز استان اصفهان

1401تیر - رنکینگ بزرگساالن آقایان 

شهرستاننام و نام خانوادگیIDرنکینگردیف
عنوان مسابقات برگزار شده و امتیاز کسب شده

:توضیحات 

.در این رنکینگ امتیازات مسابقات جام رمضان آقایان 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


