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ساریرضا رشیدی66گناوهمحمد مهدی بنیادی 1

گنبدهادی خرسوی67بوشهرسبحان حیدری2

یزسعید سلطان زاده68ایالممحمدرسول مهدیان3 تبر

یزدانیال نرصپور69سمنانمحمد افضیل4 تبر

ن محمدی 70سمنانرسول عابدی5 بوکانرامی 

ن شیشه چی6 زاهدانعیل رییک71زنجانمتی 

واثق عبایس72خویبهمن رجب زاده7 زاهدانامب 

زاهدانآرین شهریاری73خویمحمدمهدی فیضن نهاد8

زاهدانسجاد مرام شیخ وییس74کرمانشاهمهدی خرسوآبادی9

قزوینپدرام ملک محمدی75کرمانشاهپیام اسکندری10

قزوینمحمد جواد یوسفن76اراکمحمد مقصودی11

ن موسوی77اراکرضا کریم 12 تهرانسیدامی 

ن منش78بجنوردسعید بهمن13 تهرانرضا متی 

وتی79بجنوردسعید ویل زاده14 تهرانحمیدرضا جبر

ضا حسنن 15 تهرانماهان توانگر80لردگانعلب 

16 
ی
جنددانیال شوق تهرانآرش قدیری81بب 

ن مالیک17 جندمحمدامی  تهرانعیل انصاری نژاد82بب 

ن صحراگرد18 تهرانرضا نوبخت83رشتراحی 

تهرانمحمدجواد تقوی84رشتمحمد احمدی19

ضا صفارپور20 85رشتعلب 
ن

تهرانعرفان قره باغ

تهرانمحمدرضا زکریازاده86رشتجواد انتها21

ن خدادادی22 جانامی  ن هاشمیم زاد87سب  تهرانحسی 

ی 23 جانبهزاد امب  حسام کریم88سب  تهرانامب 

جانجحمیدرضا نعییم24 مهدی قهرماتن89سب  تهرانامب 

جانمهدی بامری25 یفن مقدم90سب  ن شر حسی  تهرانامب 

جانعرفان ایران نژاد26 تهرانپارسا دریس رسویل91سب 

جانعیل هاشیم27 تهرانسینا سمییع92سب 

28
ن
جانمحمدعیل خواق تهرانفرشاد شاهسون93سب 

جانمحمد صادق بارچی29 تهرانمسعود نظری94سب 

ازابوالفضل غضنفری95کرمانعماد افتخاری30 شب 

31
ن
ازعرفان عبایس96کرمانمحمد خواق شب 

ن صالیح32 پور97کرمانمحمدحسی  ازامب  نصب  شب 

زاده98کرمانعیل پورمرتضن33 ازاصغر امب  شب 

اهوازآرش ستوده99کرجنوید رضاتی34

35
ن
ن رصاق اهوازمحمد دتر100کرجحسی 

ن فری    ح زاده101کرجحامد حیدری36 اهوازحسسی 

اهوازامب  محراتر102کرجمیالد رضاتی37

اهوازساجد شداری103کرجمهرداد مبرسر38

اهوازسید داریوش خلیفه104کرجعیل افشار دگریس39

ن حسنن40 اهوازیوسف حسینن105کرجحسی 

اهوازیزدان نوروزی نیا106کرجمهدی رضانژاد41

اردبیلمهدی نوری107آملمرتضن محمدی کفراتی42

ن پور108آملفاضل کاویانپور43 رضا حسی  اردبیلامب 

محمد یوسفن44 یزدابوالفضل آقاتی109آملامب 

یزدسید حسن موسوی110خرم آبادعیل نظری 45

قموحید نجاری111خرم آبادمهدی فالحت پور46

قممهدی شایسته خواه112خرم آبادابوالفضل نرصالیه47

قمابوالفضل مطیع113خرم آبادعیل قاسیم48

ن امجدی114مشهدمهدی تفی نژاد49 قممتی 



قممحمدجواد تقوی115مشهدسعید دانشمندی50

ب  هادر مدچ116مشهدهادی ملیک51 قمامب 

قممهدی شاه احمدی117مشهدمصطفن حشمنی52

ضا ساالری53 قمسهیل شمسعیل موحد118مشهدعلب 

اصفهانمسعود غالفگر119مشهدمحمدعیل محمدی خراساتن54

اصفهانعیل حسن پور120مشهدپارسا قلییحی55

اصفهانمرصاد شکری121مشهدمهدی یاوری56

ن عالمه122زرندسینا منصوری57 اصفهانمحمد حسی 

اصفهانجواد دهقاتن123همدانسینا ملیک58

ن رضوی124همدانمهیار امینن شکیب59 اصفهانسید حسی 

اصفهانمحمد ضیاتی125همدانسینا کلهر60

61
ن

ف126همدانمهدی چراغ اصفهانسجاد اشر

هرمزگانابوالفضل قاسیم127سقزپیمان محمودیان62

هرمزگانمصطفن هاروتن128سقزحامد عزیزی63

ن ساوری129ساریبهداد طاهری64 گلستانمحمدامی 

ساریسجاد پوررحمان65


