
   ناریا رامآ                                                                   
    Statistics of Iran ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 یراذگ ھیامرس
 http://imi100.imi.ir/Pages/RankingFirst100.aspx :ذخأم

 1397 :داجیا خیرات

 

1397 یلام لاس رد ناریا رترب تکرش دص  
لایر درایلیم( لبق لاس شورف لایر درایلیم( شورف  تکرش مان  ھتبر   

گنیدلوھ( سراف جیلخ یمیشورتپ عیانص تکرش 555,052 339,521 ) 1 

ناھفصا تفن شیالاپ تکرش 496,598 250,855  2 

سابعردنب تفن شیالاپ تکرش 454,3 222,831  3 

گنیدلوھ( تلم کناب 435,925 350,703 ) 4 

گنیدلوھ( ناھفصا ھکرابم دالوف تکرش 328,179 210,37 ) 5 

گنیدلوھ( ریدغ یراذگ ھیامرس تکرش 322,946 242,095 ) 6 

سراف جیلخ هراتس تفن تکرش 315,977 54,468  7 

گنیدلوھ( نایرآ سراپ یراذگ ھیامرس تکرش 269,264 206,344 ) 8 

گنیدلوھ( نایسراپ زاگ و تفن شرتسگ هورگ تکرش 258,825 195,931 ) 9 

گنیدلوھ( ناریا تارداص کناب 247,06 239,593 ) 10 

گنیدلوھ( وردوخ ناریا تکرش 235,351 306,179 ) 11 

گنیدلوھ( تراجت کناب 219,809 152,466 ) 12 

گنیدلوھ( نایسراپ کناب 218,339 314,955 ) 13 

گنیدلوھ( داگراساپ کناب 214,567 167,482 ) 14 

گنیدلوھ( ناریا تارباخم تکرش 193,775 163,094 ) 15 

گنیدلوھ( اپیاس تکرش 158,866 247,349 ) 16 

گنیدلوھ( ناریا رایس تاطابترا تکرش 147,137 119,221 ) 17 

گنیدلوھ( نارگراک هافر کناب 135,667 105,121 ) 18 

گنیدلوھ( نیمات یمیشورتپ و زاگ و تفن یراذگ ھیامرس تکرش 134,593 82,686 ) 19 

گنیدلوھ( انپم هورگ تکرش 125,584 73,638 ) 20 

گنیدلوھ( یزرواشک کناب 125,412 107,26 ) 21 

گنیدلوھ( ناماس کناب 125,231 123,207 ) 22 

گنیدلوھ( یلم ھعسوت هورگ یراذگ ھیامرس تکرش 119,775 79,555 ) 23 

گنیدلوھ( رھگ لگ یتعنص و یندعم تکرش 117,298 67,721 ) 24 

گنیدلوھ( ناتسزوخ دالوف تکرش 114,362 71,763 ) 25 

گنیدلوھ( ناریا سم عیانص یلم تکرش 111,254 82,508 ) 26 

سراپ یمیشورتپ تکرش 110,564 66,81  27 

ماما ردنب یمیشورتپ تکرش 107,249 73,081  28 

گنیدلوھ( مج یمیشورتپ تکرش 95,512 67,362 ) 29 

گنیدلوھ( نورام یمیشورتپ تکرش 92,346 60,745 ) 30 

گنیدلوھ( ناریا یمالسا یروھمج یناریتشک تکرش 79,976 47,195 ) 31 



 

 

سرگاز یمیشورتپ تکرش 75,04 44,337  32 

گنیدلوھ( داگراساپ نانیرفآ شزرا هورگ تکرش 68,205 20,84 ) 33 

نیبم یمیشورتپ تکرش 66,014 41,116  34 

لوساس ایرآ رمیلپ تکرش 65,076 42,682  35 

اپیاس رتسگ هزاس رواشم و یسدنھم تکرش 65,005 61,309  36 

گنیدلوھ(ید ھمیب تکرش 58,076 34,372 ) 37 

گنیدلوھ( ایسآ ھمیب تکرش 56,577 42,867 ) 38 

گنیدلوھ( نیون داصتقا کناب 55,1 57,209 ) 39 

گنیدلوھ( دنزاش یمیشورتپ تکرش 54,738 29,025 ) 40 

گنیدلوھ( داگراساپ یژرنا شرتسگ تکرش 53,552 11,625 ) 41 

گنیدلوھ( شوروک قفا یا هریجنز یاھ هاگشورف تکرش 52,983 29,119 ) 42 

گنیدلوھ( ناریا یراذگ ھیامرس تکرش 50,825 26,935 ) 43 

ریبک ریما یمیشورتپ تکرش 50,416 33,491  44 

گنیدلوھ( تلم یلام هورگ تکرش 48,593 88,544 ) 45 

بونج ناگزمرھ دالوف تکرش 47,835 28,188  46 

گنیدلوھ( اکتا نامزاس 47,647 41,174 ) 47 

گنیدلوھ( یمیشورتپ یناگرزاب تکرش 47,221 25,361 ) 48 

نایوگدنت دیھش یمیشورتپ تکرش 47,183 22,996  49 

گنیدلوھ( نیشرپ تخادرپ ناسآ تکرش 47,052  ) 50 

گنیدلوھ( ھنایمرواخ یندعم عیانصو نداعم ھعسوت یصصخت ردام تکرش 44,599 27,811 ) 51 

گنیدلوھ( رھشھب عیانص ھعسوت تکرش 44,241 36,586 ) 52 

گنیدلوھ( سراپ هواک یندعم عیانص شرتسگ تکرش 42,55 25,713 ) 53 

گراخ یمیشورتپ تکرش 37,526 17,964  54 

گنیدلوھ( اناد ھمیب تکرش 36,5 28,046 ) 55 

شیک بونج هواک دالوف تکرش 33,576 18,778  56 

زربلا ھمیب تکرش 32,901 25,368  57 

شخپوراد عیزوت تکرش 30,643 25,811  58 

گنیدلوھ( نیرفآ راک کناب 30,619 175,762 ) 59 

گنیدلوھ( تازلف و نداعم ھعسوت یراذگ ھیامرس تکرش 30,562 16,027 ) 60 

گنیدلوھ( ناسارخ دالوف عمتجم تکرش 30,156 17,871 ) 61 

گنیدلوھ( نارھب تفن تکرش 29,182 20,764 ) 62 

گنیدلوھ( داگراساپ ھمیب تکرش 29,082 19,932 ) 63 

دنورا یمیشورتپ تکرش 28,423 15,557  64 

گنیدلوھ(ناروآ نف یمیشورتپ تکرش 27,809 12,198 ) 65 

گنیدلوھ( یج تفن شیالاپ تکرش 27,293 14,938 ) 66 

گنیدلوھ( زاریش یمیشورتپ تکرش 27,194 17,29 ) 67 

عفرا دالوف و نھآ تکرش 26,535 13,56  68 

یزار شخپ تکرش 26,516 23,678  69 



 

 

گنیدلوھ( بارف تکرش 25,653 21,272 ) 70 

اکتا یا هریجنز یاھ هاگشورف تکرش 25,433 18,901  71 

گنیدلوھ( نایسراپ ھمیب تکرش 25,063 22,394 ) 72 

گنیدلوھ( ادرف نازاسھب دنمشوھ ناروآ نف هورگ تکرش 24,444 21,759 ) 73 

ناریا یزکرم نھآ گنس تکرش 23,858 13,543  74 

گنیدلوھ(ریوک بارف دیپس دالوف یدیلوت تکرش 23,772 12,48 ) 75 

گنیدلوھ( نمھب هورگ تکرش 23,507 26,693 ) 76 

ھلال یمیشورتپ تکرش 23,228 16,386  77 

ترجھ شخپ تکرش 22,654 4,223  78 

گنیدلوھ( تفن عیانص نامتخاس و یسدنھم تکرش 22,168 18,858 ) 79 

گنیدلوھ( داگراساپ تفن تکرش 22,028 17,643 ) 80 

کرپاش تراک تخادرپ یکینورتکلا ھکبش تکرش 22,014 17,622  81 

گنیدلوھ( ناتسزوخ دالوف ریگارف ھعسوت هورگ تکرش 21,928 6,342 ) 82 

گنیدلوھ( لوناریا تفن تکرش 21,856 13,142 ) 83 

گنیدلوھ( وکاسیا - وردوخ ناریا یکدی مزاول و تاعطق عیزوت و ھیھت تکرش 21,505 23,715 ) 84 

گنیدلوھ( یزار یمیشورتپ تکرش 20,986 10,37 ) 85 

رثوک ھمیب تکرش 20,692 14,552  86 

هافر یا هریجنز یاھھاگشورف تکرش 20,665 9,206  87 

ملعم ھمیب تکرش 20,455 14,817  88 

گنیدلوھ( ناتسزوخ و سراف نامیس تکرش 18,476 13,725 ) 89 

گنیدلوھ( ناریا یژایلآ دالوف تکرش 18,351 10,266 ) 90 

مج نلیپورپ یلپ تکرش 17,923 11,822  91 

گنیدلوھ( ناگدازآ ییافکدوخ و یداصتقا تکرش 17,752 14,394 ) 92 

گنیدلوھ( ونیم یتعنص تکرش 17,5 14,337 ) 93 

ناریا مساق تکرش 17,294 14,709  94 

گنیدلوھ( شخپ ھب تکرش 17,12 13,563 ) 95 

باتفآ تراجت نارامعم تکرش 16,627 5,437  96 

نمس ھیاس شخپ تکرش 16,591 13,191  97 

تلم تخادرپ ھب تکرش 16,376 12,878  98 

ناجریس دالوف ناھج عمتجم تکرش 15,375 8,495  99 

نایناریا ناجریس دالوف تکرش 15,127 8,824  100 
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