ردیف

7/1

7/2

7/3

7/4

1

هذیا آرهیي کَؽا

ّلیاجاقلَ
ا

عپیذُ آصفی

آتٌا ابزاّین

2

عزٍیي احوذی

پارهیذا احذی ایٌاًلَ

عغل الِ ٍردی

عطیِ ابزاّیوی

3

عاغز اخَاى

هلیکا اهیذی

پزیا اهاًی

ًغتزى احوذی فصیح

4

آتٌا اعذی

لیلی اهیزؽکزی

حذیث اهیزی

عاریٌا احوذسادُ

5

یاعوي اعوعیلی

عَگل باباپَر

فاطوِ هحوَد بالَیی

ثٌا عادات الحغیٌی فخزائی

6

سّزا اهیزلَ

فاطوِ بارآؽیاًی

باراى بزآبادی

ًیایؼ باقزسادُ

7

ًیایؼ ایزاى هٌؼ

درعا بْزاهی

یاعوي بزاتی

ریحاًِ بخؾعلی سادُ

8

آگزیي ایشدهْز

طاّزُ پَرصفایی

عواء بْزاهی

هبیٌا بْؾتی

9

عتایؼ بْبَدی فز

طیبِ پَرصفایی

فاطوِ پَرحبیبیاى

هبیٌا تفکزیاى

10

ّغتی بْزاهی

صذف پَؽي کیاى

هٌْاس پَررضائیاى

یغٌا تقی سادُ ثاًی

11

کیویا بْؾتی فزد

پزًیا حاجی ًیلی

غشل دارعتاًی فزاّاًی

پاًیذ تَعلی

12

فاطوِ هعصَهِ حغي پَر

ًغزیي خاکپَر هْزباًی

ًگیي دلفاًی

فزًاس چْاردٍلی

13

ریحاًِ حغٌی

هحذثِ خذاهزادی

هلیکا دقیقی

فاطوِ حاتوی راهؾِ

14

ًٍَط دّقتاًی

ًاسًیي خغزٍی

فزیواُ رحیویاى

ؽیذا خذایاری

15

تارا دٍلت آبادی

عاًیراٍؽی
ا

یٌا رضایی
ت

هبیٌا دٍؽتکی

16

درعا رجب قلعِ

فاطوِ دّقاى

ّاًیِ رحواًی

فزؽتِ دعایی

17

عَگٌذ رحوتی

تزًن رحیهی ًیا

هبیٌا سارعی

رٍصاى رضایی

18

فاطوِ رحیوی

اى
ثٌا رحیوی

درعا سرًگیي

ؽیَا رضاپَر

19

حٌاىُ سًذُ دل

کیاًا رٍحاًی

ریحاًِ عجَدی

پزعتَ رٍؽٌی

20

حاًیِ سیٌی ًٍذ

بْارُ رضایی

درعا عیذی

عارا صادقی

21

هبیٌا علیواًی هيفزد

ًزگظ عزلک ًضاد

صبا صویوی

غشل صفذری

22

سّزا عیذ ًبَی

رٍصیٌا ؽیزساد

حٌاًِ غفزاى

یاط کؾویزی

23

ؽایعتِ ؽکزی

فاطوِ عابذیٌی

آرهیتا فزٍساى فز

کیاًا فاتحی

24

اعزاء صفزی

عیذُ فزح علَی تْزاًی

رٍصیٌا فزاّاًی هقذم

پزهَى فزٍتي

25

ریحاًِ طَر اًذاس

ؽیذا غالهی

پاًیذ فتحی

تاًیا قلی دخت

26

آٍیؾا عشیشی

هلیٌا غالهی

عغل فالح

فاطوِ هزادی

27

ًاسًیي سّزا غالهی

هلیي فزاّاًی فز
ا

آیٌاس کزهی

هْؾیذ مراد ی

28

یاعوي فتحعلی بیگلَ

پزًیا فزاتی

ًاسًیي فاطوِ کزیوی

فاطوِ عادات هؾکاًی

29

هْزًَػ کالًتز ًیغتاًکی

هًَیکا قادری

کوٌذ هقیوی

ّلیا هحوذی

30

عابزیٌا هحغٌی

هلیک قْزهاًی
ا

اًغیِ عادات هَعَی

هْزگاى معزاجی

31

دىیش هحوذًضاد

حذیثِ قلی پَر

یاعویي عادات هَعَی

هضگاى مّذی سادُ

سادُ تْزاًی
32

ًیَؽا هحوَد پٌاُ

ریحا ًِ کلْز

هارال ًجفی

کیویمّذٍی ایکذلَ
ا

33

پاًیذ هغعَدی خَاُ

صبا اللِ

آًیتا ًظزی

فاطوِ میزداد

34

آرتویظ هٌصَریاى

عَگٌذ لطقی

ّذیِ ًَحی ًضاد

هلیکا ًائبی

35

فاطوِ هَعَی

رایا محوَدی فزاّاًی

ّلٌا ٍحذتی

عتارُ ًبی سادُ

36

پارهیظ هیزسا صادقی

رّا هعٌَی

ّلیا یَعفی قذین

ًگار ًصَحیاى

37

ى ًظزپَر
ًاسًی

ّایٌِ هْذی

38

هِدیِ ًَدّاًی

سیٌب یشداًیاى

