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 1 آدمی خامنه سپهر احمدی جوزانی امیرمهدی استیری صدرا آدابی مجدآبادی امیرعلی

 2 ابراهیمی اهورا اسماعیلی میعاد اصفهانی احمدرضا آقاخانی مسعود امیرعلی

 3 احمدی امیرعلی افتخاری پارسا امیری حبیب آباد آرین ابوالحسنی مهدی

 4 اسدی سنجده محمدامین اكبری كردلر آتیال بیگلری رهان احسانیان مفرد ماهان

 5 اصغری امیرحسام باقری دیزجی صدرا حاجی پروانه آرتین استادآقا ارشیا

 6 امامیان سیدمحمدامین پورشامی پوریا حسن پورفرد محمدطاها اكبری كالشمی محمدعلی

 7 بهارلو مسیحا حاجیان آرتین حیدریان  محمدمهدی بیگ پور كامیار

 8 بهمن زنگی آریا حسن زاده اشرفی سهند دخیلی رهام پاك نژاد سام

 9 بهمن زنگی آرین حسنی رادین درخشان سپهر جان بخش عرشیا

 11 پاك سرشت سیدپدرام خلیلی امید دستجانی فراهانی پارسا جاویدزاده پارسا

 11 پاالهنگ پویا خوانچه زر امیرمحمد رضوانی فرد سیدپارسا جعفریحیی علی

 12 پورحسینی سیدسورنا درخشانی خشایار زندی محمدطاها جوخی پور شایان

 13 جدا كسرا رجبی علی سپهر كیا حاجی زاده بابك

 14  جالل آذر امیرمحمد رضائی نژادی  مهدی سلیمانی پارسا خالقی سهی شایان

 15 جاللی سهی نیما شبنم خراطی احمدرضا فرج زاده پارسا خلج معصومی محمدطاها

 16 حق دوست گیالنی رهام شكریان ارات بنی امیرطاها فیاض امیرعلی خواجه میری حسام

 17 خسروانی مقدم امیرعلی صمدی طاهر قربان پور پارسا خوانین زاده لیرضاع 

 18 خلیلی ماهانی امیررضا عباسی امیرعباس قربانعلی پور امیرحسین دلگشا مهدی

 19 دهقان منشادی دانیال غفاری آرتین قربانی پارسا ربیع نژادگنجی طاها

 21 رضائی امیرعلی فراهانی آراد قهرمانی امیرمحمد رجبی پرهام

 21 سماكوش مانی فرجی امیرمحمد كشاورزباحقیقت یاسین رزمجو آراد

 22 عباسقلی امیرعلی قریب ممبینی هیراد ماكنانی كارن روحانی فرد سیدمهدی

 23 غالم نژاد محمدمتین گنجی هورفر مالك اشتر آریا عباس نژاد محمدرضا

 24 فرساد آرین لطفی البرز محمودی كبریا آرین علی اصغرعراقی آرتین

 25 فریدونی امیرحسین اكوئیم رادین مختاری آرتان غالمی امیرعلی

 26 قراگوزلو آراد محمدزاده دالنجان رادوین مددی مبین فخاری پارسا

 27 قرهی قهی امیرمحمد مختاری محمدسینا مرادی ماهور فرجی صدرا

 28 كمی محمد معصومی شلمانی ارشیا مسعود امیرماهان گگای دیئلی

 29 گل باز امیرحسین منوچهری  محمدحسین موسوی اصل ارزنق سیدرضا محبی پویان

 31 گلشنی امیررضا منوچهری  محمدحسن مولوی متین محمدی محمدحسین

 31 لطفی مهدی یار موسوی سیدمحمدرضا مهدیان كرانی امیررضا مختاری محمد

 32 محمدی علیرضا مهرابی كوشكی پارسا مهرجوی حمدكسریم  مدیرزارع محمدآرمین

 33 مختاری علیرضا مهریاد امیرمهبد نامدارپور هادی مرادی فراهانی امیرپارسا

 34  ملكی علی محمد مهین دهقان ارمیا نقدی رادین ملكی برسام

 35 نظیری سنجانی یاسین نجاتی آرمین یوسفی علیرضا ندری امیرحسین
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