
امتیاز

نهاییدور چهارمدور سومدور دومدور اول
3673---1379/06/301333810810720خراسان رضویمهشید اشتری114127

9003647---1381/04/071307720720البرزپریناز حاجیلو213237

1380/07/1511575406309006303317تهرانملیکا کرمی323664

1378/01/1411835406308104503163البرزفاطمه جمالی فر439061

1367/05/2611137205407204503093کرمانشاهسارا شهسواری544589

4503056---1382/09/141256450900همدانشیما صفائی6167896

ی  1368/09/0412244504506307203024گلستانمریم صامت7123390(خراسان رضوی  )مهشید اشتر

Rank No. 1862481376/11/1411985405406306302998البرزغزاله مالطلب

7205406302973---1380/02/081083البرزمینا پورموسوی920696

1379/01/2011596305406305402959مازندرانفاطمه زهرا مختار رضائی1058457

1378/07/2411965405406305402906مازندرانصبا صفری1178471

1381/11/1210895404505407202889تهرانکیمیا رستمی12152757

1380/01/1111506304505405402860البرزمریم فرعی1311235

1379/07/0911366305405404502846تهرانهلیا اصغری1482838

2830------1365/06/301300900630کرمانشاهندا شهسواری1594588

1366/05/1610665406305404502776اصفهانمنصوره رضائی1610918

ز  )پریناز حاجی لو  1371/06/2511045405405404502724گلستانمهشید صامت17143388(التی

Rank No. 2182965618102699---1381/04/13899540450آذربایجان غربیپریا خضر

5402643---1383/12/26933630540آذربایجان غربیالینا رحیمی19246560

1381/09/0310404505404505402570اصفهانحنانه امیدی2018538

1380/09/0510574504505404502497فارسملیکا عامرطاس21171779

5402412---1383/01/101062450360مرکزیصبا سراجی22304674

1379/10/119574504505404502397فارسشایسته باقری فرد23191000

1378/12/069544504504505402394گلستانپانیذ ویزواری24212365

4505402388---1381/11/17948450گلستانزهرا شریعتی25323374

1378/11/199264503604504502276اصفهانمائده مهرابی2622901

3602208---1375/08/09948450450کرمانشاهزهرا شهسواری27324590(تهران  )ملیکا کریم 

Rank No. 3282333981378/07/129444503603604502204گلستانهانیه رضائی

1377/11/049243603604503602094اصفهانمهشاد دهقانی2925524

4504502070---1380/08/06810360اصفهانمهرسادات موسوی3040548

1381/11/076774504504504502027تهرانکیانا قصری31262774

1375/11/079353603603603602015کرمانشاهغزل امیریان32274587

1376/05/258423603604503602012اصفهانمهدیه کبیریان3328916

3601998---1384/08/11828360450مازندرانفاطمه یاری34388456

3604503601993---1378/08/15823قزوینکیمیا مایلی35393106

6301953---450---1381/05/13873همدانهدیه آقامحمدی36566515

ز  )فاطمه جمایل فر  3601937---1383/03/16857360360کرمانشاهبهاره صیدی37444586(التی

Rank No. 4384662243601905---1384/11/21825360360بوشهرمنا صبحانی خواه

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

بخش رنکینگ کمیته مسابقات

97بهمن - رنکینگ بزرگساالن بانوان 

امتیاز پایهتاریخ تولداستانبازیکنIDرنکینگ قبلیرنکینگ
امتیاز کسب شده بر اساس سه امتیاز بیشتر مسابقات



امتیاز

نهاییدور چهارمدور سومدور دومدور اول
3601873---1383/01/03703360450آذربایجان غربیسایه محمدی39476563

1382/09/147853603603603601865فارسپانته آفرجی االصل40313232

4501835---1384/11/21665360360بوشهرمبینا صبحانی خواه41516225

1823---450---1381/10/26923450خراسان رضوینگین وفائی پور42344362

4501823---1382/10/3090023450البرزمبینا قورچیان4253238

3601786---450---1371/10/29976همدانالناز دبیری44508904

231777---1383/12/27944450360البرزسیده فاطمه سادات کیائی4535704(کرمانشاه  )سارا شهسواری 

Rank No. 5463633921382/03/1291123360450451766گلستانکیانا عجم حسنی

1739------1382/11/12929360450خوزستانفرناز اسکندری47373855

1618---450---1381/10/26808360خراسان رضوینگار وفائی پور48414361

1379/02/125263603603603601606گلستانکیمیا سادات آقایان49423378

1586------1383/09/17866360360مازندرانطهورا ولی پور پاشا50438469

3603603601576---1378/06/13496اصفهانفاطمه لفظ5162531

1562------1370/05/28842360360اصفهانمهسا کردی پور5245550

1509---450---1382/06/12699360کرمانساینا سیدی53484324

1433---360360---1384/01/06713مازندرانمهرسا مسلمی54498441

 
ی

3601432---360---1384/10/10712همدانمائده حسینی55758937(همدان  )شیما صفائ

Rank No. 6565141871385---450------1377/11/20935خراسان رضویفاطمه محمدی

451381---1384/03/10526360450مازندرانمهدیه اسماعیلیان57548434

1336---450---1382/02/07526360خراسان رضویمریم صالحی58554117

234503601329---1374/11/24496تهرانحمیده خانی59801834

1307------360---1374/03/09947تهرانمریم خوش کردار60571830

1288---------1380/08/021018270مازندرانپارمیدا ولی پور61588465

1282---------1381/03/08922360خوزستانمشکات بهمئی62593851

1246---360---1382/11/08526360کرمانیاسمن زارع63604323

3601246------1384/07/24526360تهرانفاطیما زرگر63843657

233603601239---1365/08/01496گلستانالهام لطفی65893445(گلستان  )مریم صامت 

Rank No. 7666119141222---------1383/01/01862360فارسنیایش ایزدی

3601216---360---1378/01/28496تهرانانسیه اسمعیلی67911827

3601216---360---1381/09/23496کرمانشاهاوین احمدی67914627

1212---------1382/08/07762450کرمانفاطمه مقصودی69634322

451201---1363/01/21526270360همداناکرم ذبیحیان7067894

1183---------1380/12/07823360اصفهانشکیال چنگیز7164911

1179---1383/01/2252627023360خراسان رضویمینا رجبی72654115

1157------360---1383/02/05797کرمانشاهآیالر هاشمی73664631

1154------360---1379/02/26794کرمانشاهشروین دخت جمشیدنژاد74684648

ز  )غزاله مالطلب  1153---------1383/06/18793360قمساره احمدی75694019(التی

Rank No. 8767038751149------360---1383/02/19789خوزستانزهرا میراب زاده

97بهمن - رنکینگ بزرگساالن بانوان 

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

بخش رنکینگ کمیته مسابقات

امتیاز پایهتاریخ تولداستانبازیکنIDرنکینگ قبلیرنکینگ
امتیاز کسب شده بر اساس سه امتیاز بیشتر مسابقات



امتیاز

نهاییدور چهارمدور سومدور دومدور اول
1148------360---1378/11/11788کرمانشاهمارال هاشمی77714650

3601137---23---1382/08/17754کرمانشاهدلنیا درویشی781004629

451118---360---1384/09/23713آذربایجان غربیتارا مهرزاد79747074

1117---------1384/05/26757360فارسزهرا عامرطاس80721780

1087---------1381/11/26727360البرزبیتا اسکندری8173239

1067---------1383/10/27707360اصفهانحدیث احمدی تبار8276905

ز  )مینا پورموسوی  1045------1381/09/2866223360خوزستانمژده صادقی83773905(التی

Rank No. 9847855521001------1384/02/016410360کردستانویان نوری

976---------1378/04/08526450اصفهانپرستو شفیعی8579855

45961------1384/05/23556360گلستاندلناز ساالری86833379

23450939------1376/01/22466خوزستانفاطمه شیرعلی871442768

360932---1384/10/265262323گلستانسلینا درزی881053369

931---360---1381/06/2852645کرمانمینا فتح اهلل نژاد89814326

921---------1380/02/1687645کرمانشاهنگین ابراهیمی90824604

45901---360---1368/09/12496تهرانکمند طالئی91911892

886---------1380/12/07526360اصفهانشکیبا چنگیز9284910

886---------1383/04/29526360فارسزهرا زرین چنگ92841937(مازندران  )فاطمه زهرا مختار رضائی 

Rank No. 1092847026886---------1343/11/20526360همدانمنصوره سادات رضویان

886---------1383/04/24526360خراسان شمالیسپیده تقی پور9284961

450886---------1384/05/26436توابع تهرانفرشته ساجدی2856---92

879---23360---1381/11/07496فارسآیدا اسماعیلی97892296

360879---23---1383/03/21496کرمانشاهفاطمه امیری971254593

360879---23---1381/03/31496کرمانشاهملیکا یاری971254632

360879---23---1385/08/04496کرمانشاهآوا سعیدی971254649

856------360---1374/09/29496مرکزیعطیه محبی امیرحسینی101915210

23360849------1381/02/29466آذربایجان غربیالهام اصغری1021445336

826---360------1378/05/10466تهرانفاطمه کیخسروی103951534(مازندران  )صبا صفری 

Rank No. 11103954123826---360------1386/07/26466خراسان رضوییکتا ادیبیان

826---360------1384/01/02466اصفهانکیمیا فروزان10395894

826---360------1377/03/27466مازندرانفاطمه زهرا محمدپور103958861

796---------1380/03/05526270مرکزیفاطمه عینی107994675

360796---------1385/09/20436اصفهاندینا فرمانی540---107

360796------1381/09/044360کرمانشاهفردوس سلیمی5553---107

360796---------1370/08/17436گلستانمریم جاللی3408---107

360796---------1382/06/23436اصفهانزینب شمسی902---107

360796---------1386/02/26436تهراننیلیا نقیبی3658---107

360796---------1371/12/09436اصفهانزینب کریم زاده3898---107(تهران  )کیمیا رستیم 

Rank No. 12107---4201360796---------1359/02/30436گیالنانسیه مظلومی

97بهمن - رنکینگ بزرگساالن بانوان 

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

بخش رنکینگ کمیته مسابقات

امتیاز پایهتاریخ تولداستانبازیکنIDرنکینگ قبلیرنکینگ
امتیاز کسب شده بر اساس سه امتیاز بیشتر مسابقات



امتیاز

نهاییدور چهارمدور سومدور دومدور اول
743---------1381/01/1772023قمفائزه ستوده آرانی1151014016

716------23---1382/06/28693فارسبیتا ریحانی1161023459

714---------1380/11/2469123مرکزیفائزه السادات میریعقوبی1171034692

2323595---1379/04/0352623فارسمعصومه پایمرد118105426

572---1377/12/1852623230توابع تهرانزهرا جوادزاده1191052835

23572------1382/09/0352623البرزمبینا مهرانی119111244

ز  )مریم فریع  23572------1382/06/0952623البرزفاطمه زهرا ثانی119111243(التی

Rank No. 1311911124023572------1386/04/2852623البرزطنین پورشعبان

23572------1383/05/2152623فارسمحدثه سهرابی1191111952

571---------1381/11/1352645تهرانکیمیا قاضی مرادی1241083661

571---------1377/10/2352645آذربایجان شرقیسودابه ملکی1241086812

571---0---1382/12/1452645آذربایجان غربیاسرا رحمانی1241086562

549---------1382/02/0252623مرکزیفائزه عینی1271114683

549---------1369/03/2252623اصفهانسحر حسینی127111914

549---------1370/06/2352623تهرانشیوا گرامی1271113663

549---------1382/08/0852623توابع تهراننگین تاجیک یبر1271113656

549---------1386/01/1952623اردبیلیسنا قهری1271114190(تهران  )هلیا اصغری 

Rank No. 141271119052549---------1358/03/2752623خوزستانفرزانه کرم زاده

549---------1384/10/1952623لرستانپونه خرم دل1271119082

549---------1381/08/1152623لرستانسیده حنانه رشیدی1271119083

549---------1358/07/0152623قممعصومه کارگر1271114020

549---------1383/06/2052623قمکیمیا زرگرزاده1271114017

23542---23---1384/10/25496توابع تهرانمارال افشار نادری1371253592

519------23---1377/04/13496همدانکیمیا نگینی1381258902

519------23---1366/09/13496ایالمشیرین منصوری1381256910

519------23---1385/11/12496کرمانشاهدالیا صالحی1381254582

519------23---1383/08/23496فارسآرمیتا محصولی1381251796(کرمانشاه  )ندا شهسواری 

Rank No. 151381251501519------23---1374/12/12496کردستانسارا مردوخی

519------23---1382/07/28496فارسساغر صمیمی1381252533

519------23---1383/11/18496کرمانشاهمهنا مقصودی1381254640

519---230---1384/03/17496آذربایجان غربیکانی پهنائی1381256782

519------23---1386/05/13496کرمانشاهمهدیس حسینی1381254611

519------23---1382/08/18496کرمانشاهناریا سلیمی1381254647

519------23---1380/07/04496گلستانسارا علیزاده1381253433

519------23---1378/02/04496مرکزیمهشاد طالیی1381255200

519------23---1365/07/01496لرستانآسیه جمشیدی1381259176

519------23---1346/06/22496مرکزیفرانک صالحی1381254694(اصفهان  )منصوره رضائی 

Rank No. 161381259699519------23---1382/07/23496لرستانفاطمه جمشیدی

97بهمن - رنکینگ بزرگساالن بانوان 

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

بخش رنکینگ کمیته مسابقات

امتیاز پایهتاریخ تولداستانبازیکنIDرنکینگ قبلیرنکینگ
امتیاز کسب شده بر اساس سه امتیاز بیشتر مسابقات



امتیاز

نهاییدور چهارمدور سومدور دومدور اول
489---23------1381/01/24466فارسسکینه اکبری153144504

489---23------1386/10/06466گلستانزهرا زرگرانی1531443368

489---23------1387/01/06466خراسان رضویکوثر احدیان1531444127

489---23------1382/01/02466فارسسحر زینل نژاد1531442299

489---23------1385/06/28466خراسان رضویکیمیا علیپور1531444280

489---23------1373/05/12466خراسان شمالیفاطمه تقوی1531447291(گلستان  )مهشید صامت 

Rank No. 171531444356489---23------1386/04/15466خراسان رضویآیناز میر شاهی

489---23------1386/02/03466خراسان شمالیعقیله ارشادی فر1531447298

489---23------1379/04/17466فارسزهرا افشار153144425

45481---------1383/03/06436اصفهانتینا اسماعیلی539---162

45481---------1383/06/28436فارسزینب فروغی2532---162

45481---------1385/02/06436البرزفاطمه جوادلو326---162

45481---------1377/02/07436گیالنفاطمه نادم4198---162

45481---------1356/06/29436گیالنفرشته احمدی4235---162

45481---------1383/09/23436البرزمعصومه صفری703---162(آذربایجان غرئی  )پریا خضر 

Rank No. 18162---421945481---------1381/06/27436گیالنزهرا بابایی مقدم

45481---------1387/01/02436البرزرومینا مهرانی245---162

23459---------1384/12/19436البرزپریسا سروش نیا625---170

23459---------1376/10/15436قزوینفاطمه مهربان پور3151---170

23459---------1384/11/21436البرزفاطمه ایمانی627---170

23459---------1378/02/25436البرزپرسا ملکی629---170

23459---------1381/03/21436تهرانسیده آوا حسنی2861---170

23459---------1378/12/02436البرززهرا شهنی626---170

23459---------1386/04/17436البرزنازیال آزادفالح624---170

23459---------1383/10/30436البرزآرمیتا نقشی628---170(آذربایجان غرئی  )الینا رحییم 

Rank No. 19170---509123459---------1378/02/12436آذربایجان غربیال ای ابراهیم پور

23459---------1384/12/04436البرزهلیا میرشفیعی702---170

23459---------1381/07/08436گیالنهستی خندان4200---170

23459---------1371/12/08436کرمانشاهشادی بهلولی4570---170

23459---------1385/05/24436البرززهرا سادات رئیسی630---170

23459---------1386/11/15436البرزفائزه جوادلو335---170

23459---------1363/06/03436خوزستانعصمت بختیاری1696---170

23459---------1381/08/22436هرمزگانرقیه کبیری2786---170

23459---------1381/11/27436گیالنآیلین هاشمی بنی6556---170

186(اصفهان   )حنانه امیدی 
Rank No. 20

97بهمن - رنکینگ بزرگساالن بانوان 

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

بخش رنکینگ کمیته مسابقات

امتیاز پایهتاریخ تولداستانبازیکنIDرنکینگ قبلیرنکینگ
امتیاز کسب شده بر اساس سه امتیاز بیشتر مسابقات

تعداد نفرات حاضر در رنکینگ ملی بزرگساالن بانوان کشور



:توضیحات 

بخش رنکینگ کمیته مسابقات

بازیکنانی که در صورت عدم فعالیت از ماه آینده از رنکینگ خارج خواهند شد

بازیکنان فعال در ماه اخیر

بازیکنان غیر فعال در ماه اخیر

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

97بهمن - رنکینگ بزرگساالن بانوان 

 ماه اخیر6بازیکنان غیر فعال در 

بازیکنان تازه وارد شده به رنکینگ

 امتیاز بیشتر آنها در رنکینگ محاسبه می شود و یکی3 تور می باشند ، 4بازیکنانی که دارای  امتیاز رنکینگ از 

.از کمترین امتیازات رنکینگ آنها که با رنگ خاکستری مشخص شده است در مجموع امتیازات محاسبه نمی شود 

 به باال می باشد1376/10/11 سال ، متولدین 21رده سنی زیر 


