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 ردیف نام و نام خانوادگی منطقه استان پست بازی

 1 اهیرحسیي غالم ًژاد 1 خراساى رضَی 

 2 آرهیي احوذی 1 خراساى رضَی 

 3 سرٍش هرادلی 1 خراساى رضَی 

 4 آرش ًظری 1 خراساى رضَی 

 5 هحوذحسیي هیرزایی 1 خراساى رضَی 

 6 علی اكبر دائوی هقذم 1 رضَیخراساى  

 7 عواد ًَرٍزی 1 خراساى رضَی 

 8 اهیر رضیذ آبادی 1 سبسٍار 

 9 سجاد كیَاى لَ 1 سبسٍار 

 11 اهیرحسیي ٍفایی دٍست 1 سبسٍار 

 11 ابَالفضل دضتی 1 سبسٍار 

 12 ابَالفضل راُ ضٌاس 1 سبسٍار 

 13 اهیر حسیي هسعَد ًیا 1 سبسٍار 

 14 هْذی داریٌی 1 سبسٍار 

 15 سجاد عبذلی 1 سوٌاى 

 16 آراس رضوِ 1 سوٌاى 

 17 حسیي خذاٍردی 1 سوٌاى 

 18 بٌیاهیي اسالهی 1 سوٌاى 

 19 هحوذ صباغیاى 1 سوٌاى 

 21 اسذاهلل رٍالفقاری 1 سوٌاى 

 21 اهیرعباس هتَلیاى 1 سوٌاى 

 22 دٍرست كریویاى 1 سوٌاى 

 23 هحوذرضا ضوس الذیي  1 سوٌاى 

 24 حویذرضا هیرزائیاى 1 سوٌاى 

 25 علی بابا هحوذی 1 سوٌاى 

 26 حسیي حیذریاى 1 گلستاى  

 27 علی حیذریاى 1 گلستاى  

 28 حسیي هیرزایی 2 تْراى 

 29 ابَالفضل هجیذ ًژاد 2 تْراى 

 31 هحوذجَاد جاللی 2 تْراى 

 31 هیثن ضاّسَى 2 تْراى 

 32 سیذ هحوذ حسیي حسیٌی 2 تْراى 

 33 اهیرحسیي آقایی  2 قن 



 34 هْذی بیگذلی 2 قن 

 35 ابَالفضل هحبَبی 2 قن 

 36 ًیوا باقری 2 قن 

 37 ایلیا گلی 2 هازًذراى  

 38 سیذحسیي حسیٌی 2 هازًذراى  

 39 علیرضا هحوذپَر 2 هازًذراى  

 41 اهیرعباس فرخ سیر 2 هازًذراى  

 41 ًیوا علی ًیا 2 هازًذراى  

 42 اهیر حسیي ضًَذی 2 البرز 

 43 سرٍش صفری 2 البرز 

 44 بٌیاهیي رسَلی 2 البرز 

 45 سرٍش رًجی 2 البرز 

 46 هحوذ هْذی اسذی 3 آرربایجاى غربی 

 47 علی حیذریاى 3 آرربایجاى غربی 

 48 اهیرهحوذ قاسوی 3 آرربایجاى غربی 

 49 گلچیيعرفاى  3 آرربایجاى غربی 

 51 فرزام اهلل بذاضتی سیاّكلرٍدی 3 قسٍیي  

 51 اهیرهحوذ پَرقاسوی 3 قسٍیي  

 52 هحوذ هیالد  قفلی 3 قسٍیي  

 53 اهیر هْذی كل سخَری  3 قسٍیي  

 54 هحوذحسیي جْاى بیگی 4 كرهاًطاُ 

 55 اهیررضا اسذی 4 كرهاًطاُ 

 56 هْذی هرادی 4 كرهاًطاُ 

 57 سیٌا اهیری 4 كرهاًطاُ 

 58 اضكاى فرضاد فر  4 كرهاًطاُ 

 59 اهیرحسیي یاٍری 4 كرهاًطاُ 

 61 هحوذ عسیسی 4 كرهاًطاُ 

 61 هحوذ قذرتی 4 ّوذاى 

 62 اضكاى زًذی 4 ّوذاى 

 63 هحوذهْذی حیذریاى 4 ّوذاى 

 64 حسیي طاّری 4 ّوذاى 

 65 اهیرحسیي صفری 4 ّوذاى 

 66 غفراًیهحوذرضا  4 ّوذاى 

 67 هیراى آرری 4 كردستاى  

 68 هاًی قادریاى زادُ 4 كردستاى 



 69 پارسا صفری 4 كردستاى 

 71 طاّا ضایستِ 4 كردستاى 

 71 سٌْذ ٍكیلی 4 كردستاى 

 72 جَاد سیفی  5 هركسی 

 73 اهیر هیرزایی 5 هركسی 

 74 اهیر هحوذ هیرزایی 5 هركسی 

 75 اهیرعباس زارعی 5 هركسی 

 76 اهیر رضا حبیبی 5 هركسی 

 77 اهیر عباس حذادی 5 هركسی 

 78 علی اكبر زرًَضِ 5 هركسی 

 79 علی اكبر اضقلی 5 هركسی 

 81 هْراى اكبری 5 هركسی 

 81 اهیرحسیي خاًی 5 هركسی 

 82 هحوذ دٍلت آبادی 5 هركسی 

 83 حسیي سْرابی 5 لرستاى 

 84 هحوذجَاد پاپی  5 لرستاى 

 85 رضا احوذی دهیلِ 5 لرستاى 

 86 فراز ًظری 5 لرستاى 

 87 ّادی ساكی 5 لرستاى 

 88 احوذرضا دّقاى ًژاد 5 لرستاى 

 89 پرّام ایواًی هسعَد 5 لرستاى 

 91 حاهذ ضوس 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 91 ًیوا ضوس 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 92 هحوذ اسحاقی 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 93 اهیرحسیي احوذی 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 94 عرفاى رٌّوا 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 95 هحوذهْذی قاسوی 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 96 هْراى قاسوی 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 97 هحوذ هحوذی 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 98 هصطفی اًتطاری 5 اصفْاى  –فالٍرجاى  

 99 طباءهحوذ بٌی  5 اصفْاى  

 111 صابر حیذری 5 اصفْاى 

 111 هحوذ حسي خادهی 5 اصفْاى 

 112 علی رئیسیاى  5 اصفْاى 

 113 هحوذحسیي داٍری 5 اصفْاى 



 114 هحوذ فتاحی 5 اصفْاى 

 115 سیذرضا باب الوراد  5 اصفْاى 

 116 علی سعیذی 5 اصفْاى 

 117 علی طاّری 5 خویٌی ضْر  

 118 اهیر یَسفیعلی  5 خویٌی ضْر  

 119 هحوذحسیي رحوتی 5 خویٌی ضْر  

 111 هحوذرضا ًقذی 5 خویٌی ضْر  

 111 سیذهحوذ ًَربخص 5 خویٌی ضْر  

 112 آرهاى غفاری 5 هباركِ  

 113 هحوذجَاد صذیقی 5 هباركِ 

 علیرضا هیسباًی 6 اصفْاىپیطگاهاى   114

 115 هْذی علی یاری 6 اصفْاىپیطگاهاى  

 116 سیٌا هكاریاى  6 اصفْاىپیطگاهاى  

 117 اهیذ خادم الحسیي 6 اصفْاىپیطگاهاى  

 118 هتیي صالحی 6 اصفْاىپیطگاهاى   

 119 آرهیي براتی 6 اصفْاىپیطگاهاى  

 121 عباس خَضٌَیس 6 یسد 

 121 اسواعیل خَضٌَیس 6 یسد 

 122 سیذعلیرضا ًَرٍززادُ 6 یسد 

 123 ابَالفضل تطكری 6 یسد 

 124 اهیر رضا باقر پَر  6 یسد 

 125 سیذ سجاد هرتضَی 6 یسد 

 126 هحوذرضا سابقی ًژاد 6 یسد 

 127 اهیر حسیي باستاًی 6 خراساى جٌَبی 

 128 حویذرضا ًاهذار 6 خراساى جٌَبی 

 129 اهیي دٍلتی 6 خراساى جٌَبی 

 131 سعیذ هؤهٌی 6 خراساى جٌَبی 

 131 هحوذ كیَاًی  6 خراساى جٌَبی 

 132 اهیرحسیي ضریعتی 6 خراساى جٌَبی 

 133 ابَالفضل صالحی 6 خراساى جٌَبی 

 134 سْیل آریاى فر 6 كرهاى 

 135 ارضیا عادلی كیا 6 كرهاى 

 136 عرفاى ّوتی 6 كرهاى 

 137 ّادی خَاجِ حسیٌی 6 كرهاى 

 138 آراد حسیٌی گَّری 6 كرهاى 



 139 اهیي هیرزایی  6 كرهاى 

 141 رضا عسگری 7 خَزستاى 

 141 سعیذ ًگْباى 7 خَزستاى 

 142 اهیر عباس ضرفایی 7 خَزستاى 

 143 رضا رٍئیي تي 7 خَزستاى 

 144 عباس باج  7 خَزستاى 

 145 هحوذ اهیي راضذ 7 خَزستاى 

 146 رضا ساعذی 7 خَزستاى 

 147 ابَافضل عبذاالهام زادُ 7 خَزستاى 

 148 علی حسیٌی  7 خَزستاى 

 149 هحوذرئَف عاهریَى 7 خَزستاى 

 151 علی خردهٌذ اصل 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 151 بٌیاهیي خردادیاى 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 حسي اسذی 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ  152

 153 هحوذهْذی رحیوی  7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 154 ابَافضل رضازادُ 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 155 هحوذاهیي اهیٌی پرٍر 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 156 رضا سلطاًی 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 157 حویذرضا كطاٍرز 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 158 ضایاى فرضتِ ًژاد 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 159 هاّاى دٍلت خَاُ 7 كْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ 

 161 پارسا اسواعیلی 7 چْارهحال ٍ بختیاری  

 161 علی استاد ّادی 7 چْارهحال ٍ بختیاری  

 162 اهیررضا باللی 7 چْارهحال ٍ بختیاری  

 163 علی  پَركاٍُ 7 چْارهحال ٍ بختیاری  

 164 هحوذیاسیي هكاریاى 7 چْارهحال ٍ بختیاری  

 165 حویذرضا پَر هَسَی 7 چْارهحال ٍ بختیاری  

  166 ابَالفضل رستوی 8 فارس 

 167 داًیال ایثاری 8 فارس 

 168 هحوذ ضفیعی 8 فارس 

 169 هحوذرضا غالهی 8 فارس 

 171 كرین سبسٍاری 8 فارس 

 171 ارسالى قطقایی 8 فارس 

 172 كسری پَراعتواد 8 فارس 

 173 عرفاى آراهص 8 فارس 



 

 

 174 ابَالفضل آرهیي 8 فارس 

 175 سیٌا ًَرٍزًژاد 8 فارس 

 176 اهیر هحوذ افسردیر 8 فارس 

 177 هتیي گلذاى 8 فارس 

 178 هْذی سیاٍضی 8 بَضْر 

 179 علیرضا علیپَر 8 بَضْر 

 181 هحوذحسیي سیادتی 8 بَضْر 

 181 پَریا جوالی 8 بَضْر 

 182 هحوذحسیي سَزًذُ 8 بَضْر 

 183 هْذی هعصَهیاى 8 كیص 

 184 صابری ًَیذ 8 ّرهسگاى 

 185 علیرضا آرایص 8 ّرهسگاى 


