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 1 ابراهیمی پوریا امیری ایدورمحمد اخوان پارسا آقائی نودولقی محمدطاها

 2 احمدی سورنا بابائی شایان بابازاده اصل پارسا اسكندری سینا

 3 احمدیان دیوا سیدامیراتابك بگوند عرشیا پرورش آرمان امینی امیرطاها

 4 امامعلی پور بابك بیات امیرعلی پورعلی محمدحسن بقچی زاده مارتیا

 5 امیری ماوی متین پاشاپورآذر شایان ترابیان حسین میكائیل بنده مرادی

 6 بلوك امین تدبیری رهام جهاندیده امیرعلی پهلوانی احسان

 7 پیراهش آرتین جوان بخت نیما حدادی طاها جاللی سیدابوالفضل

 8 تقی پوراختری پارسا حاتمی علمداری آراز حسینی میرآرمین حدادی محمدعلی

 9 حسن زاده باروق علیرضا حاجی میرعلی سیدمیالد ذوالفقاری محمدمهدی حیدری حسین

 11 خوشنود فرزام حسنلو محمدرضا رحیمی امیرمحمد روحی مقدم امیرحسین

 11 رجب فردی امیرطه حمیدی متین سروش امیرحسین فراهانیزمانی  حسام

 12 رجبی امیرعلی حیدرزاده محمدحسین بردیا سمیعی زاد سخائی مهدی

 13 رضوانی علی خلیلی امیرعلی شاخوره نژاد محسن سربازی محمدطاها

 14 زندی امیرحسین درویش آرتین صادقی هوالسو امیرعلی شهباززاده گان نیكان

 15 سلمانیها سپهر رضائی رودبال كمیل عباسیان سانیار شهپر محمدپرهام

 16 شلفی رضا رضوی ماهان علی پوردوآبسری محمدرهام صادقی نژاد رهام

 17 عرب عراقی آبتین سیرائی ایمان غالم پورآهنگر آرمین صفری طاها

 18 عسگری امیرحسین شبنم خراطی علی رضا فتاح شادهی كسری ضیغمی محمدمهدی

 19 عطرچی كوروش صالح كندزی امید فتحی امیرعلی عباس زاده امیرمحمد

 21 علی نژادمنقوطای آرین عباسی علی قاسمی طالشی علی علی زاده  محمدعلی

 21 علیزاده علی عزیزی قزلدرق امیرمهدی قهرمانی محمدرضا فاطمی امجد امیرمهدی

 22 فراهانی ایلیا غالمی پارسا كهندل امیرحسین فرود سامیار

 23 فضلعلی پرهام فتحی برچلوئی فرنام محمدی امیرعلی مرادپورشمامی مهدی

 24 قیامتی اسفروشانی امیررضا فالح نژاد بردیا مشتاق امیرمحمد مهرابی كیان

 25 كرم پور محمدحسام كرمی امیرعلی معظمی گودرزی آرمین میروكیلی مهریز محمدمهیار

 26 كولیوند محمدطاها مظفری سجاد مؤیدی ماهان نادری محمدپارسا

 27 كیهان فر پویا مالكاظمی خوبدهی پرهام ولی زاده ارشد امید نوری سیدسامان

 28 موحدی پرهام هاشمی آروین صدرا ولی یوسفی كوپائی سینا
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