
آسام احوذی پَس3هجیذ دّقاى هٌـادی2ػویِ اسؿاد گَساتضسهخی1

فشؿتِ عضیضی6ًَؿیي پشٍیضی فشا5عثاع هذدی4

لیال فشصاد8اعظن عضتی پَس7

فشیذ حاهذی3خذیجِ ؿادی2هْیي الفتی1

خذیجِ هالئی6خذاتخؾ ػاػاًی5آهٌِ الؼادات ًَسحؼیٌی4

ػیاهک ظْیشی9فاطوِ عالیـاُ لیٌذی8فشًَؽ سٌّوایی7

ؿشٍیي یاس هحوذی12ؿیذُ گٌجِ ای11علیشضا ؿکشی ًصشت آتاد10

ؿشاسُ خشاػاًی ًظاد14ػَلواص کشیوی اتش13

تٌْام اًصاسی ًقلثشی3ؿٌْاص تاتایی2ًذا ٍصیشی پَسػفیذ1ُ

ًذا اهاس6ُؿیذا غالهی5هعصَهِ جعفشی4

خذیجِ خذائی9هشین عضیضی ّوتی8هحثَتِ عضالذیي7

داٍد احوذیاى12هْشداد هحوَدی11ػحش صتیذُ سضائی10

هحوذسضا ؿشیف کاظوی14حویذسضا دیلوی هعضی13

ًذا عثذالِ سضایی3هحوذ ؿوغ هْشآتادی2علیشضا کضاصی1

هیٌا صفَی ػْی6فاطوِ حیذسی دَّئی5ؿیشیي ؿادکام4

هشین الؼادات ّاؿوی پَس9سقیِ تذسخاًی8فاطوِ حؼیٌی فشد7

هجیذ هصطفَی حصاسی12حؼیي الِ پٌاّی11پشیؼا پَیای قلیضاد10ُ

حؼي دّقاى ًیشی15صّشا تیات14علی عشب تْجت13

اقذع ًَّجاًی18صّشا خَسؿیذی17صّشا ؿعثاًی ٍؽ16

هْشی غالهی تَساى پـتی21هظگاى آسهاى20علی اؿشافی19

هشتضی آسهیذ24ُکاهیاس اهیشی23صّشُ هحوذی هحوذآتاد22

هحثَتِ صذسیاى27حؼیي غفاسی26ٍحیذ علی هحوذی25

ػشگیض ٍسطٌیاى30لیال سحوتی29عزسا تقی صاد28ُ

هحوذسضا فاطوی کیا33هٌصَسُ حؼیي هشدی32فاطوِ تقی پَس سٍدػشی31

سػتن َّػپیاى ػٌگشٍدی36پیام کـاٍسصی35خؼشٍ گَدسصی34

پشیا اػذی کوال39عثاع قذیوی جْاى38هحوذسضا عـقی37

هحوذ احوذًٍذ42ساضیِ خضشی41فاطوِ قَتی40

هْتاب خلیلی3ًؼشیي ّوقلن2هحوذ اصغشی1

هشضیِ سٍحاًی6علی هحوذ تشهش5ًاصیال چشخگشی4

صّشا تیشتٌذ9صذیقِ دسٍى8هحوذ ًصیشی7

هحوذسضا اػواعیلی12ًؼشیي ػالک ًصیشی11حویذُ تَاًا سضائی10

ؿْیي یاٍسی15هشین فشاغتی14هشین عطاس داسدػتاًی13

حاهذ طاّشی18افـیي قاتچی17ػْیال صسکؾ16

ًاصش عثاػی دصفَلی21فاطوِ جَدی ًَؿْش20ًادیا حیذسی19
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فاطوِ سضائی24هعصَهِ هیشعثاػی23ؿکَفِ تالغی22

علی هلک ًیا27پشؿٌگ عثذی26هیٌا فَالدًٍذ25

آتَػا ػعیذ30هٌیش سحین خاًی29فیشٍصُ فیشٍصی جْاًتیغ28

کتایَى ؿعثاًی ػثضُ هیذاًی33هعصَهِ آل یاػیي32هْشًاص ؿاُ حؼیٌی31

ساهیي هحؼٌی36ػَػي تقی صادُ تثشیضی35هحتشم اکثشی دسچ34ِ

گیتی ًَسی39صّشا ًَس علیپَس38فشؿتِ الِ یاسی37

ػواًِ جٌیذی3صّشا پَسعثذال2ِحویذسضا صسگشی1

صّشا خضائی4

هشجاى هیشصایی3ٍیال حضشتی2ًذا ٍصیشی پَسػفیذ1ُ

ؿیذا غالهی6هعصَهِ جعفشی5هحوذحؼیي خذاتٌذُ ل4َ

طَتی احوذی عوشاى9پشٍاًِ جعفشی ّوشاص8ػکیٌِ رٍالقذسی7

پذسام سػتوی12هشین عضیضی ّوتی11هْشاى ػتَد10ُ

طیثِ خاٍسی پاقلع15ًِاّیذ کاٍیاًی14ّایذُ دادهْش13

ػواًِ تاصتٌذی18ػیذُ آصادُ صفشتگل17َعثاع هذدی16

هحوذ گشاًوای21ِسٍیا طَفاًی20پشٍیض غالهشضائی19

هٌیش سحین خاًی24هعصَهِ کشتالئی علیخاًی23هصطفی ٍاؿقاًی فشاّاًی22

ػعیذ آقاجاًی27فْیوِ فشی26طیثِ ًجفی هقذم25

هحوذسضا ؿیشی اهام چائی30هحوذسضا ؿشیف کاظوی29فشیثا پاکضاد افـاس28

هْذی ساػتگ33َهعصَهِ عالوی32ؿٌْاص تْضادی31

فشًاص پاسػائیاى36لیال جعفشی35هجیذ ػاجذیاى34

طیتا ًاظشی گیَی39سٍیا ًجاتثخؾ38جویلِ تاتائی تاسکَػشائی37

پشٍیي تیات42اهیش هعتوذ ًظاد41اکشم داٍدی40

لیال غفاسی45هٌیش حوضُ ًظاهی44الْام ؿاُ حؼیٌی43

آصادُ اٍسعی48هٌْاص جثِ داسی47فیشٍصُ حفیظی46

فتاًِ سٌّوا51ًاّیذ سضایی50تْاسک سًجثشاى49

هحوذعلی صادقی53هحوذسضا اػواعیلی52

هحوذتاقش هْاجش3صّشا صًذُ دل ؿیـَاى2علی خؼشٍی1

هحوذسضا خاکپَس5تَحیذ عثذالْی پَس4

هؼعَد تاتا1

ػکیٌِ ؿشیفیاى3طاّشُ ػعادتی ًؼة2تْشٍص ٍاستاص1
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