ردیف

9/1

9/2

9/3

9/4

1

پزدیس آساد

کیویا آلا تاتایی ًضاد

کیاًا آتیار لوصزی

هلیکا ادیة سادُ

2

هلیکا اعشاس

شمایك آلا رضی

ًگار اهاًی

ثزیا اهیٌی

3

حٌاًِ اسوعیلی

صثا الواسی

سٌا سادات اسحالی

تاًیا اعزاتی

4

آیذا استاجی

دًیا استاد رحیوی

سیٌة اکثزی

شیَا احوذیاى

5

ًگیي احسي پَر

ساریٌا اتزاّیوی

حٌاًِ تاتا رئیسی

حٌاًِ تخشی

6

فاطوِ سادات احوذی طثاطثایی

تْار تیذی

یگاًِ تثزیشی پَر

پارهیس تیجاری

7

هلیٌا پیزهشتزی

ّذیِ تالزی

هزین تزاتی گَدرسی

رٍصیٌا تیذار

8

لیال تْزاًی ًَیي

هضدُ تزاتی

ّذیِ جَاى

هًَس حاجی ّوذاى

9

صثا جٌگ آرا

سیذُ هلیٌا حسیٌی

ًگیي جاللیاى

ّلیا حسیٌی

10

ریحاًِ سادات حسیٌی پزی

فاطوِ حسي سادُ

صثا حمیمی فز

سّزا خشایی

11

دریا خاتوی ًضاد

ًگیي سادات حسیٌی

یاسوي حسیٌی

درسا خاکثشاى

12

فاطوِ خذاداد تْوي

هحذثِ حیذری

شکیثا حاجی کزیوی

هثیٌا داستاًی

13

ساریٌا داٍرسًی

ساللِ خزم آرایی

یگاًِ خاًعلی

الیٌا دیاًی

14

آیٌاس رضَاًی

سّزا خذایی

هلیکا رسایی

سحز رادصیاى

15

سایٌا راسلی

ّلیا سادات دٍسًذُ

سپیذُ رستوی

هثیٌا رضایی

16

ًاسًیي سارع پَر

ًزگس راستکار

کیویا رٍشٌذل

صثا رجة سادُ

17

عطیِ سلطاًی

هثیٌا رهشی فزد

تیٌا رحواًی پٌاُ

سَدا رستوی

18

دیثا سْزاب سادُ

الْام سهیٌی

حاًیِ سیثادل

هلیٌا رحوتی سادُ

19

ریحاًِ سادات سیذ صالحی

پارهیذا سلطاًی آساد

ساریٌا سیتًَی

هشکاُ رضایی

20

ّالِ سٌجزی

رٍصیٌا سْیلی

ًگیي سَار

حذیث رحیوی

21

شْزساد شاّیي خَ

پاًیذ سلیواًی فز

ًساء شفمتی

گزاى ًاس رحواًی

22

سیٌة شفمی

ستارُ شگزف

هزین صالحیاى

رعٌا رحیوی

23

رلیِ شثاًی

هْسا شزیفیاى

سّزا صالحیاى

ًاسًیي سلیواى پَر

24

ًیکی شیثاًی

هاًا شْثاس

سحز صادق

ّذیِ سیفی

25

آیذا صادلی فز

هلیکا صذالت فز

ّلیا طاّزخاًی

غشالِ سَلاتی

26

کیاًا عشتی

پارهیذا علیشادُ

فاطوِ طَراًذاس

صَفیا شْثاسی

27

الیویزا سادات عزیف

سارا لْزهاًی

هثیٌا علیمارداشی

ساجذُ طالثی

28

آهیتیس فزاّاًی

غشل لٌثزًضاد

دیثا عثذالولکی

دیاًا فاتحی

29

صثا فزٍساى کیا

ًیکی کزتٌذی

ًاسگل عثذالزضایی

فاطوِ فتحی ًضاد

30

پزیا فالحی

هْشیذ هلک ًضاد

ّاًیِ عظیوی

شکیثا کاٍیاى

31

ًاسًیي لزتاًی

ًیلَفز هختارسادُ

هذیا عوزاًی

هْتاب گَدرسی

32

سزٍیي گل هحوذی

عسل هسعَدی خَاُ

یاسوي فزاهزسی

عسل گلپزی شاًذیش

33

فاطوِ گشتاسثی

فاطوِ هیزسایی

ًگار لزتاًی

سیذُ هْزخ هیزحثیثی

34

ّستی هلک هحوذی

شمایك هعمَلی

ًگیي لزتاًی

پزًیاى هیزشزیفا

35

پارهیذا همذم

پاًتِ آ هلَاى

ستایش هشیٌاًی

ًیلَفز ًاهَر

36

پزیا هَالیی

غشل هحوذی فزجاد

ّاًیِ ًَرٍسی

سّزا یَسفیاى

37

سّزا ّاشوی کیا

سّزا یشداًی

گیلذا ًظزی

