
FIFA21eFootball PES2021استان
عرفان خولدي - عرشيا رضانيا  پويا عابدي - ميثاق رستمي اردبيل

محسن رضايي - محمد عالمه - حسين موالي - مهدي احمدي سجاد رشيدي - كسري قائدي - محمدعلي يعقوبي اصفهان
پوريا نوراني - محمد پورمحمد - رضا پورمراديانبابك غفاري - مهران عليزادهالبرز
محمدمهدي كمرياميرمحمد فرامرزيايالم

اكبر عتيق - سعيد سلطان زاده امين باقرزادهآذربايجان شرقي
رضا حسيني - محمد مهدي فيضي نهند - آرمان مجيدي - امين عبدالهي آذربايجان غربي

مهدي بنياديآرش ميرزاييبوشهر

تهران

آراد حسيني
سينا رضايي

حسين نظري
صدرا خلجي

عرفان رسولي
محمد محراب جعفري
امير حسين عباسي فر

ارشيا وكيل زاده
اميد احمدي

امير رضا كياني

محمد جواد تقوي
محمد كاظم خديري

علي انصاري نژاد
امير حسام محمود آبادي

علي قنبري
امير حسام كرمي

سعيد رئوفي
حسين هاشمي
شايان غالمپور

محمد رضا جمشيدي
امير مهدي قهرماني

امير بهادر مدحي
نجم آبادي موسوي - محمد بويري مسعود شيرواني مطلقچهارمحال و بختياري

مبين كيوانيخراسان جنوبي
عليرضا ساالري - اميرحسين درودي - دانيال يعقوبي - پارسا صنعتياميرحسين حافظي مطلق - فرزاد هدايت پور - پويا عابدي - محمد جواد فالحتي خراسان رضوي
عليرضا رضائيان سعيد وليزادهخراسان شمالي

اميرمحمد نسايي - علي منصوري - آرش ستوده - ابوالفضل اسكندري علي شيرعلي - محمدحسين عچرش - حسين اميريخوزستان
متين شيشه چي - بهراد برادري امير حاجعلي افضلي زنجان
علي جاللي - رسول عابديحسين توكلي-كيانوش رحمانيان-پدرام منيريسمنان

عليرضا يارمحمدي - اميرواثق عباسي - علي ريگي - امير ازبك زاييسعيد سلطاني - صادق سرگزي - اميد عرب - نظرمالزهيسيستان و بلوچستان
عرفان عباسي - عليرضا زرگاني - ابوالفضل غضنفري - محمد آل خميسپوريا سعادت - نيما عبدي پور -مجيد طالبي - عباس باقريفارس



قزوين
مهدي شايسته خواه - متين امجدي - سهيل شمسعلي موحد - اميد كريميمحسن بيات - حميدرضا زارعي قم

متين مجيدي - طاها نظري - صهيب حسين پناهي - محمد اقاييمختار ماستي - كسري سليم زاده - جاويد دباغي - كاويان كاردوسيانكردستان
امير ايرانمنش - محمدرضا محمود آباديمحمد حسين صالحي كرمان

عرفان ايران نژاد - محمد حسين صالحي - علي مهدوي راد - محمد علي خوافيمحمدصالح شهسواري كرمان سيرجان
رسول اكبري - رضا كيانيامير حسين عزيزي كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
هادي خسرويپدرام برزگرگلستان
راحين صحراگرد - اردالن احمدي سيد فتاح پروانه - منصور برنگي گيالن

پيام فتح آبادي ...گيالن  غرب گيالن 
علي عنايت زاده - مهدي باجالن -  ابوالفضل ُحسينوند مهدي شاكرمي - محمد ساكي لرستان

محمد امين موسوي - آرمان رمضان پور - معين اخوانماني كلواني مازندران
ونداد عمروالعالييمركزي

هرمزگان
سينا كلهري - محمدرضا رستميمهدي قرباني همدان

مهدي هائده - اميرحسين جعفري - هادي عليپوركاميار كراوغلييزد
محمدرضا خالديانمهدي كرميانقروه كردستان

محمد جواد كارگر...كرمان زرند 
اميرحسين باقري - آرمين شاه تقي - محمد كمالي قاليباف - امين خداداديسيد حسين سجاديان - امير حيدري - محمد عرفان كرمي - محمد پورحسينآنالين


