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 42.61  100  7  سپاهان مبارکه فوالد ناطقی   حسین  1

 85  4  اکبری  عدالت شهید فرد   اللهی   سیف   حسن  2

 75  38  شهر   مشکین - اردبیل نجفی   بهرام  3

 67  55  رجان سی گستر گهر چهرزاد   سعید  4

 61  10  سپاهان مبارکه فوالد خانلو   گنج   محمد  5

 56  6  اکبری  عدالت شهید لبیب   علی  6

 51  25  (نکا نیا امید) شرق  آرویچ بهانه   روز   مهدی  7

 47  31  رامسر  هورسان آرین   بهنام  8

 43  24  (نکا نیا امید) شرق  آرویچ کالئی   گیل   رضوانی   مرتضی  9

 39  2  اکبری  عدالت شهید خورشیدی   خلیل  10

 35  67  زنجان  هیئت حسینی   هادی  11

 32  32  رامسر  هورسان بیرق   رحمانی   محسن  12

 29  28  (نکا نیا امید) شرق  آرویچ قوامی   رامیار  13

 29  (نکا نیا امید) شرق  آرویچ زمردی   رضا   حمید  14

 26  45  نهاوند  هیئت درگاهی   سعید  15

 23  46  اوند نه هیئت مقدم   ابراهیمی   بهزاد  16

 20  14  ( تهران) زمین ایران علمایی   مهدی  17

 18  56  سیرجان  گستر گهر چهرزاد   امین  18

 16  19  ( تهران) زمین ایران عزیزی   محمد  19

 14  41  شهر   مشکین - اردبیل داشدبی    نوعی   علیرضا  20

 12  53  کرمان  مس علیاری   آیدین  21

 10  17  ( تهران) زمین ایران زانیانی   براتی   عبدالرحیم  22

 9  11  سپاهان مبارکه فوالد خسروشاهی   خلیلی   بهنام  23

 8  48  نهاوند  هیئت زهری   علیرضا  24

 7  40  شهر   مشکین - اردبیل اصغرپور   مصطفی  25

 43  نهاوند  هیئت دوستی   افشین  26

 9  سپاهان مبارکه فوالد جنت   حامد  27

 6  57  سیرجان  گستر گهر فر   تقی   مجید  28

 5  34  رامسر  هورسان ادهمی   رضا   د محم  29

 44  نهاوند  هیئت خالصی   مرتضی  30

 58  سیرجان  گستر گهر قالیچی   سید   محمد   میالد   سید  31

 36  رامسر  هورسان آرمون   مهدی  32

 4  74  (عقاب باشگاه) هوایی نیروی فر   صالحی   علیرضا  33

 39  شهر   مشکین - اردبیل پایدار   سجاد  34

 3  68  ان زنج هیئت محمدی   مهدی  35

 42  شهر   مشکین - اردبیل آخر   صرافی   بهنام  36

 13  سپاهان مبارکه فوالد زاده   موسی   اصغر   علی  37

 15  ( تهران) زمین ایران اسفندیاری   امید  38

 47  نهاوند  هیئت یزدی   میر   محمرضا   سید  39

 1  اکبری  عدالت شهید هاشمی   پور   حمید  40

 33  رامسر  هورسان کناری   پیش   بهزادی   محمد  41

 2  61  ( نزلی آزاد منطقه) گیالن هیئت رشیدی   محمد  42
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 5  اکبری  عدالت شهید اقدم   همای   شاهین  43

 1  20  مرکزی  قمری   احمد  44

 71  (عقاب باشگاه) هوایی نیروی خاکی   مسعود  45

 69  زنجان  هیئت کرمی   پیام  46

 21  مرکزی  رضاییان   حسین  47

 3  اکبری  عدالت شهید علیزاده   حسین  48

 51  کرمان  مس عظیمی   مهرشاد  49

 54  کرمان  مس دوست   کیانی   کامران  50

 70  زنجان  هیئت رضازاده   مظاهر  51

 59  سیرجان  گستر گهر گلزاری   رسول  52

 52  کرمان  مس مسری   پشت   زاده   اسماعیل   داریوش  53

 62  ( نزلی آزاد منطقه) گیالن هیئت شفیعیون   احمد   علی  54

 50  کرمان  مس االسالمی   جدید   شهاب  55


