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زکیشھاب  تھران و توابع  1 حامد اصغری ماھی آبادی آذربایجان شرقی 54 

 2 عرشیا نوری آذربایجان شرقی 55        مھر امیری آرمان تھران و توابع
 3 علی بابازاده انویق آذربایجان غربی 56 نیما مھرعلي تھران و توابع

 4 سھیل ابواقاسم پور آذربایجان شرقی 57 محمد امین قدیانی تھران و توابع
توابعتھران و   5 فرشاد عبادزاده آذربایجان شرقی 58 محمدعلی خسروی 

 6 علیرضا بینازاده اردبیل 59 عرفان قدیمی خ شمالی

 7 علی توکلی دینانی اصفھان 60 سعید طلیلی خوزستان
 8 علی اکبر افشاری تلمبازلو اصفھان 61 امیر رضا باباخانی عرفشه زنجان

قلندری امیررضا زنجان  9 سینا جانبزرگي اصفھان 62 

بختیاری امیرسینا زنجان  10 محمد آموی اصفھان 63 
رستمی شایان زنجان  11 سعید فتحی اصفھان 64 

 12 پژمان مرادی جوشانی اصفھان 65 پیمان زینالی زنجان

مھاجری محمداحسان زنجان يگانه طلب آزادي جواد محمد ایالم 66   13 
 14 محسن صبوری منش البرز 67 رضا نجات فارس

 15 امیرحسین مریوانی البرز 68 سبحان اسكندري فارس
 16 علیرضا یعقوب تبار البرز 69 عرفان مرادی فارس

ابراھیمی طوفان البرز 70 یوسف جمشیدی فارس  17 

رضائی محمدجواد فارس خانزاده ارسالن امیر البرز 71   18 
محمودی پارسا البرز 72 محمد رضا سلیمانی فارس  19 

آرشآرین  قزوین  20 سعید نوروزی قره گل البرز 73 

 21 مھدی سخندان البرز 74 آرین حیدری قزوین
 22 محمدحسین جلیل زاده البرز 75 محمدرضا نوروزی قزوین

 23 مرتضی انصاری البرز 76 علیرضا توكلي قم

 24 امیر حسین نعیمی اسب چین البرز 77 حسین آقامحمدی قم
 25 امیرحسین بھرآبادي البرز 78 امیر محمد غالمی قم

 26 محمد محمد نیا بچه میر البرز 79 محمدمھدي رشیدي قم
 27 مھرداد رسولی البرز 80 حسین داداش زاده قم

موالیی ابوالفضل قم لو ابوالفضل موسی البرز 81   28 

شمخالی طاھا محمد البرز 82 محمد مصطفی دولت آبادی تکابی کرمان  29 
برومند حسین البرز 83 امیرحسین ناصری کرمانشاه  30 

تبار نوري مجید کرمانشاه  31 ابوالفضل رحمانی البرز 84 

 32 سیدعرفان معروف زاده البرز 85 راستین خواجوی گیالن
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زاده حسن یاسین گیالن  35 علی نورمحمدی تھران و توابع 88 
 36 امیر ولی پور تھران و توابع 89 فرزام تنھایی گیالن

توابع و تھران 90 امیرحسین شکری گیالن لطفي حسین   37 
زحمتكشان اشكان لرستان توابع و تھران 91  سامانلو سینا   38 

توابع و تھران 92 رضا جمشیدی  لرستان احسانی سعید   39 

توابع و تھران 93 محمد جواد اسماعیل پور مازندران زاھدی محمدحسین   40 
توابع و تھران 94 علی اشکوریان مازندران خباز مھدی محمد   41 

نژاد رستم محمد مازندران توابع و تھران 95  فرد مقدم محمد   42 

پور حسین علیرضا مازندران توابع و تھران 96  حلیمی علی   43 
توابع و تھران 97 عرفان جمشیدی مازندران الری پاس امیرمحمد   44 

توابع و تھران 98 رضا جاللی فر مازندران خانی محمد   45 

توابع و تھران 99 علی اکبر داوودی مازندران قاسمی رضا امیر   46 
توابع و تھران 100 علی رضا مقصودی مازندران سری کتی پور اسماعیل علی   47 

توابع و تھران 101 امیر حسین خدادی مازندران اکبری علی   48 
فقانی مصطفی مازندران  49 دانیال عربی تھران و توابع 102 

 50 امیرمحمد امیرمحمدی تھران و توابع 103 حسین ذوالفقاری مازندران

زاده حسین حسین سید مازندران  51 محمدمھدی عمادی مشتقین تھران و توابع 104 
 52 کامیاب مبینی گرکانی تھران و توابع 105 محمدمھدی گواری مرکزی

باقری عرشیا ھرمزگان  53 حمیدرضا بدری علی آبادی تھران و توابع 106 
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