
ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن

وام يوام خاوًادگیردیف
سیزدهمیه ديرٌ 

96/11/23تهران 

چهاردهمیه ديرٌ 

97/04/16تهران 

پاوزدهمیه ديرٌ جشىًارٌ 

97/09/13اوزلی  

شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

ِارست1ٍ 51241016003075123341اصغر 

6406406143656402899محمّد  محمدی آاق جر ی2

کانی3 23080008008002630تختی زرع

2305129746402302586محمدعلی علیپّر4

30723012803074622586ِحید هیرازی5

4622309742303072203مجتبی سراصرازی6

1753077302303071749حسى شکریاو اللحق7

2303076144621201733شاجّراهشمی8

ّظ گّردزی9 4103074602302301637دارخ

2301756141754101604اریج مبرز10

1752306141754101604جُايگیر حبیب زادٌ دَکردی11

046273003071499خّسف اهانی12

1752307302301201485حسى دادیل13ّ

80030702301201457محمد قینی14

3071754601753071424بُارد هلکی15

30741003072301254محمدرضا رحمتی16

نی17 صطفی صرقدا 3071754601751201237م

17517573001201200علیرضا دّکار18

ّاتی 19 2301754601751201160محمد صباح صل

41023005121152جعفر اضالمی20

23004602302301150علیرضا نجفی21

41030703071201144محمد ارباهین جّرمددکار22

جدول رنکینگ کشوری اسنوکر پیشکسوتان
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ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن

وام يوام خاوًادگیردیف
سیزدهمیه ديرٌ 

96/11/23تهران 

چهاردهمیه ديرٌ 

97/04/16تهران 

پاوزدهمیه ديرٌ جشىًارٌ 

97/09/13اوزلی  

شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

1751756141751139بهزاد باغبانیاو23

23030746001201117محمدتقی يکّیی مهر24

1751754601751201105صریدِو بهبّدیاو25

ِاو عطانی26 1751754601751201105احّهیر

1751754601751201105منّچهر تّضلی27

23041002301751045سید محسى بنی ضاعدی28

23023001754101045محمد  علی آبادی29

30717503072301019محمد سعید صردِش جا30ٌ

0175460230120985حسیى متیى جّر31

0230460175120985محمدرضا میراو32

0175460175120930سید امیر حسیى نبسجّظ33

00460230230920محمد فیرِز34ٌ

00614175120909اریج سمیعی35

04100175307892سید شمص الدیى اقضی زاد36ٌ

1752300230230865صرزاد ِلی بیگی ردِیشّند37

2303070307844پدرام مّحد گیالنی38

23030700307844علی سرکشیک39

ّانی40 00614230844دامد رض

کا41ٌ 3071750230120832اهدی هدایتی اش

4101750175760سعید زعزییاو42

1751750175230755اهلل محمد مُدیاو43

1751750175230755اصغر امیراو44

ّا45ٌ 02300175307712شهرام اسدی خ



ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن
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97/04/16تهران 
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شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

000365307672اکبر اضالمیاو46

1751750175120645انصر نظری مرزی جرانی 47

1751750175120645هماخّو مؤیدی48

ّازی49 عرحین شّخی اه 2302300175635عبدا

006140614طرین قّیدل کتن جانی50

ّشی51 30717500120602امیرهّشنگ دارخ

1752300175580ارباهین کّهی امکلی دَکردی 52

000365175540امیر اهل دلبر53

ّاد شعبانی54 1751750175525د

23017500120525احمد افرسی55

17500230120525بهرام دهّری56

000365120485امیر امینی ژناد57

23023000460حمیدرضا صادقی58

ّاد داج اقسمی59 004600460د

004600460سعید علی قلی زاد60ٌ

004600460محمدعلی سرزیدی61

004600460حسیى خباز هافی ژناد62

004600460زهاو حسى دار63

004600460مُدی مطاصر64

004600460انصر داتمی65

ّاضفضل مّسّی66 000307120427اب

0000410410رضا قلعٍ دّیی67
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شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

23000175405امراهلل انجی68

23017500405انرد ردیا بیگی69

17517500350نعیما دّزا70

01750175350اسماعیل خادمی71

17500175350محمدرضا نشاط شمرانی72

17500175350مجید غاظبی73

000230120350منّچهر قسمتی74

023000120350مُدی حیدری75

307000307انرد ردداو76

000307307محمدحسیى رعب جّرمُاجر77

175000120295محمدرضا گّردزی78

ِاثقی79 017500120295شهرام 

017500120295سیدمنصّر افضل80

175000120295سیدحمید سیدزعزیاهلل81

175000120295صرشید رستن زاد82ٌ

000175120295محمد صرااهنی83

000175120295علی اصغر ژنادی زیدی84

023000230رضا غالمی85

0000230230هّشنگ فػحی86

0000230230محمد اخّندی87

0000230230محمد عطار88

023000230ضیاء امینی89



ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن
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شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

023000230ژپهاو ژپِ تى90

0000230230داِد رحماو زاد91ٌ

0000230230عیسی صحتی92

000230230علی جدیدی93

000230230نصراهلل جعفری94

0000230230بابک رعب95

0000230230خّسف سید باذل96

175000175سیاِظ صفی قلی97

ّاتی98 0000175175محمد صلخ صل

017500175انصر رپی رد99

017500175مهرداد غریقی ژناد100

175000175مرتضی سراصرازی101

175000175پدرام رضازادٌ محمّد کیانی102

000175175رضا ِافیی103

000175175آرمیى سجاد جّر104

لدیى مُدی105 0000175175صریدا

175000175شهرام دالِر جاللی106

ی107 017500175صرشاد زارع

017500175سهیل سهیلی صر108

017500175امیررضا تهرانی109

017500175بهزاد عطاری110

017500175علیرضا اکبری اصل111



ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن

وام يوام خاوًادگیردیف
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96/11/23تهران 
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97/04/16تهران 
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98/04/10
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98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

017500175مجید اقظبی112

017500175سیدحسیى بصیری113

017500175مسعّد شّکش114

017500175مُدی عشاِی115

175000175احمد عباسی تفرشی116

175000175صریدِو امیى آاقیی117

175000175صراهد سرادیاو118

175000175رضا شریف زاد119ٌ

175000175محمّد کّرٌ ای120

175000175هالک آرذامکو121

عرحین رئیسی122 175000175عبدا

000175175محمد حسیى اقضی زاد123ٌ

000175175آریص میرزایی124

000120120اهدی اقسمی جّر125

0000120120مهی مطاصر126

0000120120انصر اسفًدیاری127

0000120120مهرداد نباتی128

ّاری129 00000سعید شاٌ س

00000اصغر اریاو130

00000سعید محتشن اعشریع131ٍ

عرسّل کارگشا132 00000عبدا

00000مجید مظفری133



ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن

وام يوام خاوًادگیردیف
سیزدهمیه ديرٌ 

96/11/23تهران 

چهاردهمیه ديرٌ 

97/04/16تهران 

پاوزدهمیه ديرٌ جشىًارٌ 

97/09/13اوزلی  

شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

00000علی ارباهین نیا134

00000محمدرضا محمّدی135

00000انرد حقیقت136

00000مجتبی اقئمی137

00000رضا فالح138

00000علی حسى زاد139ٌ

00000سید عباش سجادی140

ّاطحسنی رعاقی141 00000اسماعیل اب

گلری142 00000امیرارضالو جُاو بی

00000صراهد حیدری143

صطفّی144 صطفی م 00000سید م

00000بهزاد حق یاراو145

00000دبار هّشمًدی146

00000آرخّربزو  صطفی147

00000بهرِز زیلمیاو148

ّظ حّربی149 00000دارخ

00000سید حسیى محسنی مفیدی150

00000علیرضا صریدِنی151

00000محرم هلک زاد152ٌ

00000محمدرضا سجاد153

00000محمّد هانی154

00000محمّد مدنی اصفُانی155

00000حمید مهر156

00000جُانسّز اکبر157

00000اسماعیل عّنی158

00000امیر داجی محمدرضا159

00000حمیدرضا سپهری160

00000ِرژ عیطائیاو161

00000سید مقتدا مّسّی شعار162

00000علی فیضیاو163

00000اسد تقی عجمی164

00000ِحید محمدزاد165ٌ

00000حسى ضربانی166

00000احمد مهر167



ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن

وام يوام خاوًادگیردیف
سیزدهمیه ديرٌ 

96/11/23تهران 

چهاردهمیه ديرٌ 

97/04/16تهران 

پاوزدهمیه ديرٌ جشىًارٌ 

97/09/13اوزلی  

شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

00000اسماعیل محمّدی168

00000بهرام ِلی جّر169

00000جمال ضربانی170

00000حسیى حمزٌ غ171ّ

00000حمید آرذی172

00000خلبل مسعّدنیا173

00000سعید ضلیمانی174

00000شهریار محمدی175

00000طیب محمدزاد176ٌ

00000علیرضا رزمج177ّ

00000محمد عازمی178

لهی179 00000مُدی عبدا

00000رضا معصّمی180

00000رضا شجاعی181

00000ضلطاو محمد قنبری182

نی183 00000عباش صرقدا

عرضا صریدِنی184 00000عبدا

00000علی رضائی185

00000مُدی صفی186

ّاطحسى قنبرژناد187 00000اب

00000احمد عابدینی جّر188

ِاو نظری189 00000ارد

00000اسماعیل ریاحی190

00000اصغر اهامی مهرگاو191

00000امید غفاری192

00000آرظ امیرغ193ّ

00000بیژو اهجر امجدی194

00000جعفر علی جّر195

00000جالل سردائی196

00000جمشید کمیلی زاد197ٌ

00000جمشید گلچیى198

00000جمشید ِثّقی199

00000حسى اغّی200

00000حسى علّی201



ّطر)جدِل ريکینگ اثبت  پیشکسّاتو (اسن

وام يوام خاوًادگیردیف
سیزدهمیه ديرٌ 

96/11/23تهران 

چهاردهمیه ديرٌ 

97/04/16تهران 

پاوزدهمیه ديرٌ جشىًارٌ 

97/09/13اوزلی  

شاوزدهمیه ديرٌ تهران 

98/04/10

هفدهمیه ديرٌ 

98/11/14فدراسیًن
جمع امتیازات

00000حسى میالنی202

00000حسیى رشیدی203

00000حسیى نصیری204

00000رامیى کبیری205

00000رجبعلی ربیعی206

00000رحمت اهلل شفیق207

00000سید امیرعباش رضازاد208ٌ

00000سید مُدی معصّم زاد209ٌ

00000سیدعلی رعبیاو210

00000شهرام زيگن211ٍ

00000زعت اهلل مسعّدی212

00000علی اصغر فیاض محمدی213

00000علی تبرزیی214

00000علی راسخ215

00000علی محمدی216

00000اقسن ژناد حیدری217

00000قدرت حسى یار218

00000محسى اخّت219

00000محسى بازل220

00000محمد رضّی221

00000محمد صاطحی222

00000محمد عیدی جّر223

00000محمدرضا کارظر224

00000مُدی ریاحی225

00000مهراو رحیمی226

00000میر فتاح سیدعلیساد227ٌ

00000انردعلی حقیقی228


