
 

 آقایان

 استان نام و نام خانوادگی ردیف

 خراسان رضوی مجید زحمتکش 1

 تهران بهنام کریمی ۲

 تهران مصطفی افشاری ۳

 گیالن روح اله جعفری ۴

 مازندران رستم آهنگری ۵

 اصفهان محمد سجادی ۶

 البرز بهروز رزم آرا ۷

 البرز بهمن میکائیلی ۸

 تهران وادقانی محمد توکلی ۹

 البرز سعید کتابی 1۱

 آذربایجان غربی مرتضی احمداقلی 11

 آذربایجان شرقی شهریار ملکی 1۲

 فارس مهدی برزگر 1۳

 زنجان مرتضی رجبی 1۴

 تهران سید علی عبدالهی 1۵

 گیالن وحید یوسفی خوش تاب 1۶

 گیالن علی فردی 1۷

 تهران امیر مردانی 1۸

 تهران عبداله قیامی 1۹

 تهران مهدی اسماعیلی ۲۱

 قزوین فهیم قلی زاده ۲1

 گیالن سعید تاروردی ۲۲

 تهران علیرضا چهره قانی ۲۳

 کردستان مجید وزیری ۲۴

 آذربایجان شرقی میثم حیاتی ۲۵

 اردبیل مرتضی جهانی ۲۶

 فارس مصطفی کنعانی ۲۷

 آذربایجان شرقی شاهین حمدی ۲۸

 تهران فرشاد ماهی دشتی ۲۹

 فارس علیرضا کازرونی ۳۱

 تهران سعید علی یاری ۳1

۳۲ 

 تهران هادی ابدالی 



 اصفهان امین اسحقیان ۳۳

 یخراسان رضو حسین تیموری ۳۴

 زنجان ابولفضل مضفری راد ۳۵

 تهران وحید دهقان ۳۶

 تهران شیخیعباس  ۳۷

 تهران علی عسگر روزبهانی ۳۸

 تهران یاسر عطایی سرشت ۳۹

 تهران جواد جنت فریدونی ۴۱

 تهران  احسان صبوری ۴1

 تهران شاهین لک موسیوند ۴۲

 مرکزی علی قاسمی ۴۳

 اصفهان حسین نصر اصفهانی ۴۴

 اصفهان محمد حسین زارعی ۴۵

 تهران نورآذر امیر ۴۶

 کردستان ریبوار ویسی ۴۷

 کرمانشاه همایون رستمی ۴۸

 کردستان عبدالباسط علیزاده ۴۹

 کردستان ادریس شریفی ۵۱

 کرمانشاه فرسان چابکی ۵1

 کردستان شاهو گلکار ۵۲

 کردستان وریا گلکار ۵۳

 همدان حمیدرضا مرادی ۵۴

 همدان آکو خدری ۵۵

 کرمانشاه ایمان شهبانو پور محمدی ۵۶

 کرمانشاه اشکان کاویانی خواه ۵۷

 همدان حسن فتحی ۵۸

 کردستان فریبرز گرگانی ۵۹

 اصفهان مجید چراغی ۶۱

 مرکزی محسن شریفی جدید ۶1

 اصفهان نصر هللا شریفی ۶۲

 اصفهان جالل شاه نظری ۶۳

 اصفهان وحیانمحمد نوص ۶۴

 فارس علی چیت سازی ۶۵

 اصفهان صمد آقایی ۶۶

 اصفهان بهروز نقدی سده ۶۷



 فارس امین طالب زاده ۶۸

 همدان یاسر میرزایی ۶۹

 همدان مهدی آقا بیگی ۷۱

 همدان مهدی رضایی ۷1

 تهران محسن صادقی ۷۲

 ایالم سلیمانی رضا ۷۳

 اصفهان بهرام سلطانی ۷۴

 فارس سید محسن موسوی نژاد ۷۵

 اردبیل نادری مهدی ۷۶

 البرز روح هللا سلحشور ۷۷

 بوشهر عباس حقیقی ۷۸

 ایالم علی علی میرزایی ۷۹

 خوزستان محمد رضا افراهی ۸۱

 اسماعیل سلیمانی ۸1

چهارمحال 

 بختیاری

 خوزستان برزو ممبینی ۸۲

 لرستان سعید چراغی ۸۳

 کرمانشاه محسن اندیشمند ۸۴

 لرستان محمد رضا صفر زاده ۸۵

 لرستان بهزاد دلفانی ۸۶

 خوزستان ادریس حیدرنژاد ۸۷

 خوزستان مهدی شمالی زاده ۸۸

 فارس محمد جواد نام آور ۸۹

 فارس محمد گوهری ۹۱

 لرستان اله افشارامر ۹1

 خراسان رضوی وحید هریوندی ۹۲

 فارس محمد علی اصالحی ۹۳

 خراسان رضوی حسن بدخشانی ۹۴

 خراسان شمالی امین فیروزه ۹۵

 رضوی خراسان سعید مال نوروزی ۹۶

 اصفهان شهرام سهراب زری ۹۷

 خراسان مهدی خوراشاهیان ۹۸

 خراسان شمالی امیر علی علی پور ۹۹

 ایالم محمد عباسی 1۱۱

 تهران رضا حسینی 1۱1



 خراسان رضوی مهدی خواجه پور 1۱۲

 خراسان رضوی عماد الدین خیبری 1۱۳

 آذر بایجان غربی کاوه امیر فالحی 1۱۴

 تهران میالد اصالن پور 1۱۵

 کرمان علی فیروزآبادی 1۱۶

 فارس میالد کشاورزی 1۱۷

 خراسان رضوی هادی اسماعیلیان کرمانی 1۱۸

 خراسان رضوی علیرضا قربانی مقدم 1۱۹

 کرمان محمد جواد عرب پور 11۱

 کرمان بختیار بختیاری 111

 خراسان رضوی ابولفضل کرانی 11۲

11۳ 

موسی الرضا برجسته 

 خراسان شمالی مایبان

 خراسان شمالی سلیمان صالحی 11۴

 خراسان شمالی مهدی زمانی 11۵

 خراسان شمالی بهزاد فیروزیان 11۶

 لرستان محمد مهدی رحیمی 11۷

 خراسان شمالی حسین اسماعیل زاده 11۸

 خراسان شمالی محمد نامنی 11۹

 خراسان شمالی محمد رباطی بلوچ 1۲۱

 خراسان رضوی مجید صداقت فر 1۲1

 مازندران محمد الیزال 1۲۲

 تهران بهزاد خلجی 1۲۳

 تهران داود شکری 1۲۴

 اردبیل محبوب سلمانی 1۲۵

 هرمزگان قاسم رسانه 1۲۶

 قزوین محمد قامتی مقدم 1۲۷

 خراسان رضوی علی اصغر علیزاده 1۲۸

 کرمان حسین ابراهیمی زرندی 1۲۹

 خراسان رضوی محسن جعفر پور 1۳۱

 کرمانشاه عرفان  محشور 1۳1

 خراسان جنوبی مصطفی زیتون 1۳۲

 


