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001805007001380مجید قره گوزلو1

180180403904551245رضا باقرپور2

401800010001220عرفان عبدعلیپور3

18028528502851035اسماعیل صادقی4

28518002852851035رضا نصوحی5

003900600990مهران ارشادي6

2852040285285915حسام اسکندري7

400180285390895محمدحسین نوري8

180202850390875ایلیا هندي9

28518000390855مرتضی شجاعی10

039000455845محمدرضا گلشن11

0180180180285825محمدمهدي زاهدي12

0800000800آرمان دیناروند13

0000800800سپهر خادمی14

18028528500750محمد پوردستان15

18000180390750علی تره کار16

1802040180285705رضا معصومی17

402851800180685امیر مهدي پور18

401802851800685ارسالن رحیمی19

402851801800685محمد ایران زاد20

000390285675حمید بکیان21

0200180455655امیررضا عزت اللهی22

004551800635آرمان دادوند23

6000000600حسن زراعتگر24

3902000180590ابوالفضل دانشور25

0202850285590حیدر رجبی26

390180000570افشین رضازاده27

285285000570امیرخورسند28

002852850570محمدرضا مسعودي نیا29

0040285180505فرشاد پیشاهنگ30

2854018000505سعید اکرمی31

180002850465محسن متولی32

028500180465مسعود اعتضادي33

000285180465محمد راستی34

0000455455محمد آواره35

40039000430سعید دشتبالی36

0401800180400ستار اسدي37

1801800040400معین ایرانمنش38

1804000180400مصطفی راست بود39

0039000390رضا مرادي40

0003900390امیر متقی41

3900000390کوروش زراعتگر42

3900000390مصطفی شریفیان43

0000390390رضا نوروزي44

0000390390بهروز آقایارزاده45

0000390390آرش نارویی46

0000390390حسین فیروزآبادي47

0200180180380سهند مشکل گشا48

0200180180380فرشاد کرمی49

018018000360امیرحسن فدعمی50
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018001800360حامد رضوانی51

018018000360محمد نظري سپه وند52

018018000360حسین سوري53

018000180360علی امیري54

001800180360امیررضا تیموري55

40285000325علیرضا رحیمی56

28504000325حسین دشتی57

40028500325عیسی سبزیان58

00400285325آرین درویشی59

02000285305احسان آقاحسینی60

0000285285هیمن فرجی61

0002850285سجاد حسینی62

0285000285مالک قاسمی63

0002850285نوید بهرامیان64

2850000285سلمان افتخاري65

0028500285محسن حاضربیان66

0002850285سعید صالحی67

0002850285کسري حمیدي68

0002850285هاشم رحیم اف69

0285000285رامین جوادي اصل70

0285000285وحید قربانپور71

0028500285میثاق شریفی72

0028500285مهرداد پروانه73

0000285285روزبه جوانمردي74

0000285285عرفان نیرومندي75

0000285285علی اصغر اسالمی76

0000285285سید محمد حسینی راد77

0000285285پوریا رحیمی78

0000285285مرتضی ترابی79

400401800260سجاد پیشوایی80

180404000260محمد مهدي اسماعیلی81

180404000260داود پرچم82

402018000240هادي حسن پور83

40180000220امیرارسالن دبیریان84

00018040220مجتبی روحانی85

40180000220شاهین رضازاده86

01800040220جواد سنجیده87

00180040220اهللا محمد مهدیان88

40180000220علی عالی حسینی89

18004000220رضا غالمی90

40180000220فرهاد همایون91

18000040220محمد مهدي زارعی92

40000180220طهماسب خرمی93

18020000200پدرام همتی94

02018000200سیدرضا طاهري95

02000180200احسان زندي96

1800000180مرتضی کامل97

0018000180معین فتاحی98

0018000180امیر صالحی ( تهران) 99

0018000180علیرضا احمدحسینی100
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0001800180سینا طیران101

0018000180احسان  آقاحسینی102

0001800180ناصر کالنتر103

0001800180احسان ملکی104

1800000180امیر مرشدي105

1800000180علیرضا صالحی غیاث آبادي106

1800000180ساجد عزیزي107

0180000180فرهاد رهبران108

1800000180حمید پیام کره بندي مطلق109

1800000180محمدجواد مسعودي110

1800000180رحمان سلیمانی111

0180000180ایلیا ذرخش112

0180000180ابراهیم کوهی کمالی113

0180000180مجتبی علیپور114

0180000180عیسی آقابابایی115

0180000180حسین کهگیلویه زاده116

1800000180بهروز رستم جبري117

1800000180بهنام هدایت118

1800000180سینا عبد شریفی119

1800000180ابراهیم پناهی فرد120

1800000180علیرضا محمدي121

1800000180پوریا قهرمانی122

0018000180مجید همتی123

0018000180تورج محمدي124

0018000180کاظم نامجویان شیرازي125

0018000180مهریاد علیزاده126

0018000180شاهین سبزي127

0018000180ابوالفضل ذوالقدر128

0018000180علی سرخه129

0018000180مهدي دلدار130

0001800180افشین ادیبی131

0000180180مهدي احمدي مالیري132

0000180180علی قمري133

0000180180میالد محبی134

0000180180میالد کاظمی135

0000180180امیرمحمد ساالري136

0000180180محمد امین منوچهرآبادي137

0000180180علی قجاوند138

0000180180نوید مرادي139

0000180180صالح به رنج140

0000180180وحید رادفر141

0000180180قاسم اوالد عظمی142

0000180180مهدي مهدي فر143

0000180180سیامک خاتونی کمانگر144

0000180180امیرحسین مدنی145

0000180180احسان عظیمی تبار146

0000180180مهدي زیوري دالور147

0000180180شایان شجاعیان148

0000180180امین خاوند149

0000180180محسن صادقی150



نام و نام خانوادگیردیف

27 تن بال

بوشهر

96/11/11

28 ناین بال

شهرکرد

97/05/01

30 تن بال

اندیمشک

97/12/15

31 ناین بال

تهران

98/09/03

32 تن بال

تهران

1400/08/3

جمع امتیازات

رنکینگ ثابت پاکت بیلیارد کشوري آقایان - دسته اول

40204000100بهروز حسین قشقایی151

400004080محمدرضا شریف152

400004080سجاد احمدي153

400004080محمدرضا نصراصفهانی154

402000060رحمان هارونی155

020004060حسن ذبیح پور156

402000060محمد رحیمی157

402000060آرمان محمدي158

402000060رضا ساالرزائی159

00004040محسن طباطبایی160

00400040امید یزدان پناه161

04000040حسن عالمی162

00004040آرین امام وردي زاده163

00004040دانیال دهقانی164

00004040آرمان حیاتی165

04000040پویا خاکی زاده166

00004040مهرداد مبین167

00004040حامد امیري168

00004040پویا زارعی169

00004040رضا محسن نژاد170

00004040ساسان لشکري171

00004040احسان سنجابی172

00004040میالد زمهریري173

00004040پوریا جباري174

00004040سید سروش میرساالري175

00004040میثم قهرمانی176

04000040امین فرجادفر177

40000040نصیر فرخنده178

00004040یوسف وفائی179

00004040محمد حسین سازنده180

00004040محمد صالح همتی181

00004040امیر محمد مژگانی182

00004040آرمان بیات183

00004040محمد امین صارمی184

00004040امید محمدي185

00004040هومان آزاد186

00004040محمد حسین پارسا187

00004040اشکان جودکی188

00004040رامین مرادي189

00004040علی اصغر شریفی190

00004040حسام طهماسبی برجویی191

00004040مرتضی جالل کمالی192

00004040آرش پارسا193

00004040امیر بنی اسد194

00004040امیر صالحی ( کرمان) 195

00004040امید گلبهاري196

00004040مرتضی اسفندیاري197

00004040بردیا ثنائی198

00004040علی اصغر نژادي یزد199

00004040سپهر فرهادي200
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00004040محمد دشتیانه201

40000040حسین کهزادي202

40000040امیرعباس پایداري203

40000040امیر اکرمی204

40000040میالد صالحی205

40000040مهران شهریاري206

40000040محمدامین درویشی207

40000040جواد حسینی تنگستانی208

40000040مرتضی الکوس209

40000040حامد محبی210

40000040حسین هنرور211

40000040آریا بیابانی212

04000040حسین قنبري213

04000040فاضل صالحی214

40000040رضا حسین پور215

40000040سید حسام احمدي216

00400040حسام قابلی217

40000040فروهل زاهدانی218

00400040امیرحسین دریس زاده219

04000040جالل کبوتري220

04000040عبدالرحیم رئیسی221

04000040حامد صانعی222

04000040الیاس صابري223

40000040سید مبین موسوي224

40000040احسان باستان225

40000040امیرحسین افالکی226

40000040حسن اسماعیلی227

40000040میعاد کبگانیان228

40000040وحید دشتی پور آزاد229

40000040محمدآزاد ( بوشهر) 230

40000040علی خدري231

40000040علیرضا نی ریزي232

40000040حسن شمسایی233

40000040حمید رجبی234

40000040امیررضا مرادي235

40000040محمدامین رمضان زاده236

40000040اسماعیل تقیان237

40000040سجاد مرادي238

40000040عباس خرمی239

40000040امیرحسین شهریاري240

40000040سلمان جوانمردي241

40000040میالد قادري242

40000040بنیامین بجاربنه243

40000040محمدمهدي سفیان244

40000040کیوان پورعابد245

40000040میثم اسدي246

40000040امین فالحی247

40000040محمد بهاري248

40000040وحید شیرازي249

40000040ایمان آذربو250
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40000040پیام ادیبان251

40000040حمید نوروزي252

40000040محمدرضا صفائیان253

40000040سهند لطفی254

40000040محمددانیال شکراهللا پور255

40000040میرمحمود دلزاده256

40000040سعید حیدري257

40000040محمد صابرروزگار258

00400040عباس میرزانیا259

00400040مهران نورافکن260

00004040آرین پرکان261

00004040آرمان خرقه پوش262

00004040محمد باقر هوشمند مروست263

00004040میالد ابراهیمی تنها264

00004040نیما رحیمی265

02000020عرشیا فدا266

02000020جلیل جعفري267

02000020احمد معمارزاده268

02000020یوسف اقبالی269

02000020پوریا گودرزي270

02000020عارف اقبالی271

02000020علی خیرخواه پاریزي272

02000020میالد سالمی273

02000020امیررضا شیخی274

02000020محمدرضا سعید275

02000020مهدي سلیمانی276

02000020حسین ده بزرگی277

02000020مصطفی صفائیان278

02000020محمد فرجی279

02000020اشکان محمدي درویشوند280

02000020سینا صدري ایرانی281

02000020عیسی صدرایان282

02000020آرین خلیلی283

0200020محمدوفا شریعت مداري284

02000020میثم رضایی ذرکی285

02000020هومن جلیلیان286

02000020علی ایران زاد287

02000020رضا رفیعی288

02000020بنیامین حسین زاده289

02000020محمدامین فتح الهی290

02000020احسان فاضل291

02000020احسان بابایی292

02000020محمود اسدي293

02000020مجید ارسالی294

02000020شایان قاسمی295

02000020امیر اشجاري296

02000020امیر جان قربان297

02000020سیدمحمدامین محمودیان298

02000020محسن امیري299

02000020حسین دغالوي300
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02000020امیردیلم صالحی301

02000020امیر مظفري302

02000020امیر الیاسی303

02000020کیان نخعی304

02000020اسماعیل عزیزي پور305

02000020علیرضا حیدري نقدعلی306

02000020شاهین دولت شاه307

02000020امیرحسین حیدریان308

02000020پوریا ابراهیمی309

02000020محمدجواد جان نثار دهکردي310

02000020محمدامین جان نثار دهکردي311

02000020حسیم منصوري312

02000020شایان للگانی313

02000020علی پناه کشاورز314

02000020محمد کریمی315

02000020آروین درویشی316

02000020آرش زارع317

02000020افشین موسوي خورزوقی318

02000020سید مجتبی رضوي دهکردي319

02000020جاسم ملک پور320

02000020سیدمیالد مومنی321

02000020مهدي نوري322

02000020عباس سلمان دهکردي323

02000020علی غالمی فارسانی324

02000020مصطفی مالکی فارسانی325


