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 1 اشكان ابراهیمی یاسین اصغریان پورممقانی فراز اسماعیل  محمدطاها ابوطالبی

 2 هیراد احمدی بیوكی محمد امرالهی علی اشكان اكبری سیدالبرز اعالزاده

 3 امیرحسین ارژنگیان بیگی امیرحسین بهرام محمدحسین بخشی امیرعلی افتخاری

 4  محمدمهدی اسحاقی امیرمهدی بیگدلی آرین برادران آذر رهام بهرامی

 5 بردیا ایرانخواه طلب امیرحسین پرنده مهرداد پرچكانی  محمدمهدی جعفری

 6 بیدگلی علی ایمانی آرین تركمانی پارسا پرچكانی دانیال جمالی

 7 اروین بابائی فر سینا جواهری امیرحسین پیری فتحعلیان حاجیایلیا 

 8 آریا باقری علیسان حدادی سیدمحمد ثروتمند علی خلقتی

 9 محمدی ارمیا بیگ توحیدی یوسف خدادوست كیوج آرمان جعفری  محمدمبین دانشیان

 11 بین ماهان پاس علی خزائی نام سیدعرفان حسینی آرمین ذوالفقاری

 11 نیما پاكدل العابدینی ایلیا زین نیری كوروش دهقان زاده رضویسیدطه 

 12 كوروش پسندیده امیرعباس شهسواری محمدامین زارع االشتی رادین رفعتی

 13 محمدمهدی تاجگردان كوپكن همایون شیرافكن محمدمتین سلگی  سیدیاشار شفیعی

 14 قرالر امیر جباری گهر محمدحسین صادقی امیررضا شهبازی سنابادی آرین صادقی

 15 طسوجی امیرمهدی خاركن محمدآرمین صداقت نژاد گاریز سبحان صادقی امیرعلی عرفان

 16 آروین خدابخش موغاری آبتین عباسی آبادی حسین طه طاهری اسد امیرحسین عزتی

 17 خویدكی علی دشتی شیرایه آرش عبدی سام عبدهو محمدامین عزیزی

 18 بارمان زراعتكار نیما عظیمی سیدلر عبدیآیدین  آرمان فریادرس

 19 اصل سروش سراجی خشگناب پارسا علیزاده حفری امیرعلی عزیزی سیدمحمدبنیامین قرقچیان

 21 محسنی اوستا شریعت نژاد اردوان عیوضی محمدكسری عسگری نژاد سرابی ایلیا محسنیان

 21 سیدامیرعلی صادقی بخش محمدآرتین فرح پور محمدطاها غالم علی محمدولی

 22 ابوالفضل عربكری پیشه رضا فالحت امیرمحمد قوجازاده مرتضی محمدی
 23 نژاد رادمان غریب راتین كشاورزیان امیرمهدی كشاورز فراز محمدحسین محمدی

 24 كیارش قاسمی روشتی كیارش گلچین طاها محمدپور ماهور معافی
 25 امیرعلی كشاورزعلیخانی محمدعرفان لشگری كامبین محمدی بفروئی سیدسهیل موسوی

 26 محمدمتین محمدی سیدمحمد محمدی محمدمتین مسگری طاها موالیاری
 27 آبادی نیما مسیح كردكندی شایان محمدی سپهر معیا سو هاچه امیر نصیری

 28 علی مالئی رسا مسرت نیما موسوی اخالق سجاد نیك
 29 سیدراستین میرعبداللهی مشایخ مهرشاد مانی موسوی پناه مهیار یزدان

 31 یامچلو زاده آرتان نورعلی فراهانی عرشیا مشهدی علی مهرگر پارسا یغمائی
 31 سیدعلی هاشمی آبادی دولت آرسام نادری ماهان ناظمی سركندی آرمین یگانه

 32 نیا بردیا همتی هیژا نوری علیرضا نوری سركندی رامین یگانه
 33 پور رادین یعقوب پویا یثربی محمدصدرا وهابی سینكی رادمان یونس

 34   احسان هوشنگی 
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