
Kha24927649201504026802152تهرانمهتا خانلو1

Tor78613093356004822804102107تهرانغزاله ترکمن2

زکیمیا اسبقی پور3 Asb31126631502553003303104801825البر

ری4 Sad225320612501250تهرانصدف صادق وزی

SOL12753683100350190180104351841143اصفهانکیانا صولتی5

Aza20437054803102551045تهرانسارا آزاددوست6

زایی7 Mir298482210017090206170231967کرماننیایش مبر
ZAF2285371036105150150248105148942فارسالهه ظفر خواه8
زمشکات الزهرا صقی9 saf2502738920920البر

ا ابراهییم10 ebr64635506070651009018670244885کرمانمیبی

ی11
ARJ29841602550291841کرمانالهه ارجمندکرمای

 سعید12
ی

ban2741171340482822غریر.آشهرزاد بای

ی13
Ame29848567020630035184795کرمانکیمیا عامری ثای

ی14
Mon22852416013224860140128768فارسکیمیا مناجای

 راد15
ی

درانمونا وثوق Vos20637591536100-3515030015035751مازن

 نورآبادی16
ی

زندا صدوق Sad31031761356522510035175735البر

Mar1501322405150170725تهرانمینه ماردوسیانس17

ی شیخ رصاف18 SHE1294305215150150405720اصفهاننگیر

Ebr258518636105141120901003670698گیالنسها ابراهییم شالکویه19

ن چوبینه20 CHO22853664601501556014064629فارسنسبی

درانترانه مهران21 Meh20510566070150180153613مازن

Haj1271212351001356036224590اصفهانعسل حاج هادیان  22

Hab14648303610536120743645105557تهراننگار حبیتر امشی23

ش24 ZAR1274390410015035231516اصفهانزهرا سادات زرک

ی25 Ami29825561506536122114487کرماندریا امبر

ROK127250970122100174466اصفهانپرنیان رکن آبادی26

ی اجالیس27 درانپریچهرامیر Ami2061178353018451896607078450مازن

زستاره رسویل28 RAS03155845183530451216010035444البر

ی29
KAS1274356860703612611518425اصفهانساحل کاشای

Kar129488235609018189174404اصفهانمهشید کریم زاده30

Mor2285212603613536128395فارسپارمیس مرادزاده31

اده آرنجر32 ی تا محمدعلبر درانرزی MOH49842801156013510074384مازن

Amo921327333127100115375رضوی.خهدیه آمیل مقدم33

RAJ052434811356060115370مرکزیمحدثه رجتر هزاوه34

درانهنگامه عزیزی35 AZI21444943 364364مازن

POU12753656189091503659362اصفهانپارمیدا پورتوسیل36

Haj12931757066100124360اصفهانمهشید حاجیان37

ی38
Kho235486093536126701859353اصفهانپرنیان کاشای

ی گل احمد39 Gol1273660609100181350اصفهاننازنیر

ی خوشابه-- Kho2152744350350تهرانجاسمیر

ی41
زپونه طواق Tav1875067334334البر

ی42
Zok298523716836115319کرمانفاطمه ذکای

DOR2455365910018195313فارسآمنه درعیل نتر43

زپادنا قورچیان44 GHO031558951835184510070286البر

ی45 GAR228436235060901818935280فارسفاطمه گرمسبر

درانشقایق ذبیح الیه46 Zab20533045036366096278مازن

96جام حذفی 

فدراسيون تنيس جمهوري اسالمي ايران 
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 نورآبادی47
ی

زناهید صدوق Sad32331793615184518128260البر

Beh128117635186018124255اصفهانرعنا بهنامفر48

زنگار لک49 LAK42153660453635128244البر

ن بزرگزاد50 BOZ12742990701818134240اصفهاننسبی

SAS129536771860601877233اصفهانشمیم ساسان پور51

ی جواهری52 AMI12753680339367110993517229اصفهانزهراالسادات امیر

BAH127558863399410970225اصفهانماهور بهرایم53

 نژاد54
ی

ای ا شبر Shi1735204151843635115223اصفهانمیبی

ی55
Mos4412609205205تهراندریا مستوق

Rah9213264203203رضوی.خآزاده رحیم زاده عباچی56

.آفائزه کوجواری57
ی

ق KOJ136536841002080200شی

HAS4995367013168199گلستانمهدیس هاشم زاده58

far520503960363664196مرکزیسیما فرچر59

ی صدیق زاده60 SED0675162195336363812184رضوی.خآیلیر

ی--
Sal127489960124184اصفهانستاره صالح اصفهای

ی62
meh1502714180180تهرانملینا مهرای

POO249415831810060178کرمانراضیه پوراحسان63

HOS00751555178178گلستانزینب السادات حسیتی--

AZA127415991853181868175تهراندالرام آذریان65

AZA12742829933183668164تهراندلناز آذریان--

HOO25955914333036101835162تهرانفروغ هورفر67

Zab206318170183635159سمنانبهاره ذبیح الیه--

درانمهشید عروچر69 ORO21642807366060156مازن

 رودی70
ی

ی سلیمای SOL0925163118363638189155رضوی.خنگیر

ی71
ا قری GHA12948471599115148اصفهانالمبر

EKH1284281818130148اصفهانالدن اخالیص--

ETM30539591186464146کرمانفاطمه اطمینان73

زبیتا طهماستر-- TAH006557761830451835146البر

Ame4412664140140تهراندنیا عامری75

Nav25837217067137گیالنآسیه نویدطالیم76

Far1274884133133اصفهانفرناز فرخ پور77

SHA06839335606011131شمایل.خرجا شهاب78

KHO38643146181551818943126تهرانآیدا خوش خاضع79

Sha53012623618863125سمنانآذر شهریاری80

Vah12848419115124اصفهانماندانا وحید81

ALA06847649367212120شمایل.خسمانه عالیم پور82

ی83
خای Ami11451993680116اصفهانراضیه امبر

kar127286415100115تهرانپگاه کارآور84

ی85
Mos4412609105105تهراندریا مستوق

KAR12753653159968101اصفهانشوین کرییم86

Haj2283016183636898فارسپارمیدا حجار87

Bar2982602366096کرمانرعنا بارزمان88

MOU2055582091553618891تهرانپریا موسوی89

SHA427582199090زنجانسمیه شکوری90

Azi38732989156589تهرانشهره عظییم91

Jaf37048531818183589قملیال جعفری--

MOS228427441860987اصفهانهستی مستجابیان93

ی94
دراننیلرام دهستای DEH20558088185-9541886مازن

OMI46153668186482اصفهانشکیال امید95

BAH6104360297281بوشهرپریسا بحریتی96

DER461450503693681چهارمحالیاسمن درخشنده--

SAM10645143910181818881رضوی.خاعظم صمدیه--



.آخزر پوراحمدی99
ی

ق Pou136134436-155980شی

Gho12930258080اصفهانمریم قیل پور--

OMI46155892354580اصفهانفاطمه امید--

Ebr4283255935181880زنجانسیده مریم ابراهییم--

ی سیو شانش103 SIU045395717777تهراننازنیر

SHA128536557777اصفهانطناز شاه اعالیی--

DAL1945365496877اصفهانشمیم دلییل--

Bik7852486304575تهرانآذین بیگدیل106

ی107
ی رحمای RAH001559203318910373تهرانیاسمیر

TAM610557777272بوشهرطاهره تماری 108

MAR46158041363672چهارمحالهدیه مردانیان دهکردی--

ی--
DAD1275594318993672اصفهاننگار دادخواه تهرای

ی--
ی الریجای ی امبر درانیاسیر AMI00642720363672مازن

ی حیدری هجران 112 HEY325581377070کرمانشاهنگیر

Mah092392846868رضوی.خعارفه محمودی113

AGH052536856767مرکزیالدن اقدیس114

Mir44126436767همدانمهدخت سادات مبر اسماعییل--

RAH228435406464فارسملیکا رهنمایی116

ZAR324581576363کرمانشاههدی زاریع 117

Nor4654878189189963چهارمحالفرزانه نوروزی--

ی119
.آحوریه کهالی

ی
ق KAH136416806060شی

.آنینا مینبایسی پور--
ی

ق MIN138417466060شی

RAJ068536481836458شمایل.خسحر رجب نیا121

ی122
GHA00145318181518556تهرانحانیه قهرمای

DEL0643950941592755جنویر.خدالرام دالوریان123

زبهناز نرص124 NAS428548199153054البر

EBA427475965454زنجانمهسا عبادی--

MAN22843501361854فارسافروز منابری--

المباران فتج127 FAT44953633302151ای

زسوسن شهرویی128 SHA1745578191859849البر

Eja2304815361248فارسالناز اجابت129

المصفورا عزیزپور-- Azi4505187341448ای

SHE12856020-9361845اصفهانندا شیجی ابومسعودی131

EZH228436039181845فارسلیال آژدها کش--

Mir44026484444همدانمهرو مبر اسماعییل 133

HOS2364354218591244فارسپریسا حسیتی--

المزهرا صدیق135 SED4495364734741ای

دراننوژان عدیل-- ADL213580951851841مازن

ی137
زسحر جریای JAR00642767301040البر

ی--
 باالی

ی
ره بکرای BAK110594084040اصفهانزه

SHA002579143838کرمانشاهمدیا شادایر 139

Abd38751553838همدانفاظمه عبدهللا زاده--

ARA298536303636کرمان زهرا عرب پور141

.آصبا شهال زاده--
ی

ق SHA136416993636شی

NAM298558263636کرمانارغوان نامجو فرد--

.آمهتاب نبوی--
ی

ق NAB136417333636شی

ی--
.آالهام کهالی

ی
ق KAH138560103636شی

.آرقیه عیل اصغرزاده فرش--
ی

ق ALI137417643636شی

دراندرسا صفری نیا-- SAF015427433636مازن

زاده-- AKB۰۸۲592373636قزویننفیسه اکبر



ی اقتداری-- EGH128593503636اصفهاننازنیر

JAF46458071181836چهارمحالبهاره جعفرپور--

KHO12756797991836اصفهانسارا خرسوی--

ی--
AGH25855803918936گیالنمریم آقاجای

ی--
DAR052485423636مرکزیالهام دریای

غان دارایر-- DAR052615473636مرکزیارم

KAR338613803636هرمزگانمریم کرییم--

SAF30655998181836فارسغزل صفا--

AZA44257960991836یزدبیتا آذرهوشنگ--

المبهار فتج158 FAT449526293535ای

ی159
ARZ197581533434کرمانشاهفاطمه ارزای

Jav44331953333یزدالدن جوادی160

MOU008428233333تهرانعصمت السادات موسوی--

MAH324581593232کرمانشاهروناک محمودی162

NOU324581503131کرمانشاهنرگس نوری 163

Poo43132263030قزوینالهام پوستی164

SAY006578993030تهرانسارا صیادصوفدوست--

دراننسیم بهروش166 BEH2275579391827مازن

KAN325581332727کرمانشاهفاطمه کنجوری --

ی--
KAV4615804218927چهارمحالملیکا کاوه باغ بهادرای

دراندرسا تیموری-- Tey215357318927مازن

esm175522591827تهرانمرجان اسماعییل--

BOR2285598318927فارسآلما برومند--

JAF3525597591827بوشهرسمیه سادات جعفری--

KAR259454449-15185926گیالنسارا کریم پور173

زسها شیدایی-- SHE0445794418826البر

MOE6154290991524تهراننگار معیتی175

مهرجردی-- KAL044592922424تهرانریحانه کالنبی

HEI3505597618523بوشهرالناز حیدری177

Dod440310718523تهرانپریناز دودانگه--

ی--
درانآزاده صادق SAD2215804795923مازن

زمینو شهبازی180 SHA0325482041822البر

ZAR5524164318422یزدمهدیه زارع--

FOR2284350991221فارسمریم فروغ بخش182

MOU0014272191221تهرانمائده السادات موسوی پورغریر--

ی--
SOT3064158718321کرمانگلرخ ستوده نیا کرای

ALI094516291818کرمانالناز عیل اصغرزاده علیایی185

YAZ298516341818کرمانمه گل یزدانپناه--

درانالهام شاکری کناری-- SHA498454411818مازن

ا عفتی-- Eff87335411818رضوی.خسمبر

KHA296453581818غریر.آصبا خلیل پور--

Ham22952331818خوزستانسارا حمیدیان--

NOU314395841818یزدزهرا نورالدیتی فتح آبادی--

SIA229558181818کرمانمنصوره سیاوش حقیقی--

بق-- ZAN443558661818کرمانانسیه زن

زاد-- SHI307558621818کرمانفاطمه شبر

اده-- ی .آصدف رشیدحسیبی
ی

ق RAS136568101818شی

.آمهسا عیل خواه--
ی

ق ALI136560491818شی



.آسمیه زاهدی--
ی

ق ZAH283560391818شی

.آمهسا نرصاله زاده انوریان--
ی

ق NAS136568171818شی

GHO175560031818خوزستانمعصومه قیل زاده سه تالن--

SAE230568261818اصفهانشکوه سعیدیان--

زآناهیتا فردویس-- FER490578711818البر

زفاطمه چیت ساز قیم-- CHI049578681818البر

GHA008416041818یزدصبا غریتر--

DAB228580261818فارسزهرا دباغ منش--

ی-- ESN442435431818یزدآوا اثتی عرسی

KAM443580271818یزدنعیمه کمایل--

ABB442476101818یزدانسیه عبایس--

درانمژده بحری-- BAH221449381818مازن

RAZ259580811818گیالنمريم رازی زاده--

KHO324581581818کرمانشاهفاطمه خدادیان--

NAM063593001818رضوی.خفائزه نامور--

GHO068593371818شمایل.خسحر قربان زاده ایوری--

درانالهه قوپرانلو-- Gho20811691818مازن

ی--
MOR272415901818اصفهانالهه معروق

IZA461613761818چهارمحالپگاه السادات ایزدی دهکردی--

اده-- ی دراندرسا قلبر QOL208614101818مازن

درانآزاده ذبیج-- ZAB209427251818مازن

درانفاطمه مشهدی-- Mas22111561818مازن

درانمونا کلیجر-- KAL209428101818مازن

ززهرا عسگرى نژاد-- ASG508614111818البر

زشبنم کریم-- KAR008557781818البر

ali37128441818قمحانیه عیل آتشی--

NEZ052613011818مرکزینگار نژادی--

HOS052580781818مرکزیسیده فاطمه حسیتی--

ی--
SAD053612991818مرکزیمریم صادق

ی بختیاری-- BAK052580561818مرکزیسیمیر

HAS310615971818کرمانفاطمه حسن آبادی--

DAY001615921818کرمانستاره ديرمينا--

 آبادی--
ی

ZAN299536291818کرمانارفع زنگ

ی--
ARJ607432801818کرمانفاطمه ارجمند کرمای

MOR298516331818کرماننیلوفر مرادعیل زاده--

IRA298615981818کرمانپرستو ایرانمنش--

RAZ228560441818فارسسیده هدیه رضوی خرسو شایه--

ی234
Bis78352201717کیششهرزاد بیستوی

GHA001592801616تهرانرومینا قاسیم235

ROS431417271515قزوینفهیمه رستم زاده236

ی237
SOT3064158841014کرمانمحجوب ستوده نیا کرای

زپندار قاسیم-- GHA015581955914البر

ی فر-- HON350592305914بوشهرطیبه هبی

 میانجر240
ی

GOO428592321313زنجانپروین گورای

FAR127567879413اصفهانشیده فرزانه پور--

ی242
MAH228435211212فارسستاره محالی

VAH068536391212شمایل.خآزاده وهاب زاده--

ی-- KAB127536729312اصفهاننیوشا کببر



ی245
Bis16452241111کیششبنم بیستوی

RAD127536619211اصفهانلعيا رادان--

Sar78052161010کیشسایه شاییان247

Raz12848731010اصفهانمریم رازی--

ی249
KAF0675366799شمایل.خمونا کاق

She456328699تهرانپریسا شکاری--

ها-- ی   Agh213290299قزوینشقایق آقاکببر

VAF2304351099فارسزهرا وفایی سعدی--

AZI2285599699فارسملیکا عزیزی--

ی-- .آفاطمه نصبر
ی

ق NAS2965599799شی

.آناهید فدایی--
ی

ق FAD1585603599شی

ی قراخانلو-- .آنازنیر
ی

ق GHA1365598599شی

.آآیدا رضایی--
ی

ق REZ1374168899شی

ى-- .آشيوا قنبر
ی

ق GHA1365595899شی

SHA2295680999فارسزهرا شهایر--

AZI2425600999فارسزهرا عظییم--

LOT2285365199فارسهاجر لطقی--

HES2295603299فارسسلما حسام محمودی نژاد--

ی به گزین-- BEH4715681299فارسنگیر

RAZ2285604499فارسسیده هدیه رضوی خرسوشایه--

یتا افراسیایر-- AFR2285605699فارسآرم

SHA1275602199اصفهانصدف شمس االحراری--

KAR1275678299اصفهانشکیال کربایس زاده--

ی--
MAR2285677799اصفهانالهه معروق

ی--
SAL1275598199اصفهانکیانا صالح اصفهای

MOM1275678899اصفهانسحر مومتی--

ی--
یان تفاق AKB1285602999اصفهانشادی اکبر

ABD0375367899اصفهانزهرا سادات عبداللیه--

--
ی

HOO2584545099گیالنسپیده هوشنگ

MOG2675808599گیالنهانیه مقدیس--

درانپريسا شكوفا-- SHO2274493499مازن

ن بهروش-- دراننسبی BEH2275806599مازن

درانویدا شفتی-- SHA0045808499مازن

درانسعیده پورنورعیل-- POU2215808799مازن

ين حجازى-- HEJ9224383499رضوی.خشبر

درانفاطمه نیاستی-- NIY2275809399مازن

دراننسیم گل کاریان-- GOL0085809799مازن

ی--
درانسیده پارمیدا والی VAL2215809699مازن

SED0455807399گیالنفرناز سدهیان--

RAJ0685924799شمایل.خنرگس رجب زاده--

A’A1275936199اصفهانفرناز السادات اعلیم--

ker129488199اصفهانمینا کرامتی--

ESM1275929199اصفهانرها اسماعيليان--

ی--
KIA1275931299اصفهانکیمیا کیان اری

VAH4614510199چهارمحالتارا وهایر--

AZI4676130599چهارمحالملیکا عزیزی پور--

MOS1275934399اصفهانمریم مستاجران--

دراننیوشا رستمان-- ROS2154267899مازن



دراننرجس احمدپور-- AHM2155925199مازن

Jaf197305099خوزستانمهرنوش جعفری--

درانسحر کریالیی حیدری-- KAR2096140699مازن

ی--
زمینا کمای KAM0556145499البر

زمبینا بهامن-- BAH0316142399البر

GHO3386144599هرمزگانعاطفه غالیم--

GHO3396134799هرمزگانمعصومه غالیم--

NIK3386137999هرمزگانمهرنوش نیکبخت--

ی--
MEY0525809099مرکزیمحدثه میقای

MAZ0526151199مرکزیفاطمه مظلومیان--

SOT3076151899هرمزگانپریوش ستوده نیا--

ABS0016154099تهرانآیسان آبساالن--

ی--
FRY3496160799بوشهرآیدا فریدوی

ره دهقان-- DEH2286167199فارسزه

BAN3496156599بوشهررعنا بنائیان--

BAH1816166499فارسمهسا بهمن پوری--

AHM1275934199اصفهانآوا احمدی--

SOU0924760888رضوی.خغزل سودمند310

المهدی سالمت -- sal449518588ای

YOU0445597988تهرانساینا یونش زاده--

ی313
RAM146654366رضوی.خعسل رمضای

د فرهاد منش314 FAR0923952055رضوی.خمرواری

ی--
MOA146654155رضوی.خکیانا معارق

ی یدالیه قاسیم منجییل-- YAD2585792855گیالننازنیر

SAE3865814655همدانسارا سعیدی--

درانمرضیه کوزه گری318 KOZ2214275944مازن

ی زنجانیان-- Zan208521144کیشآیلیر

درانسارا جعفری تبار-- JAF4835582844مازن

آبادی-- زاکرم امبر AMI1065580144البر

زبهناز هاشیم شاب قنبر-- HAS3255578544البر

JEN1295682544اصفهاننیلوفر جنایر--

zar150270244همدانصهبا زاریع --

REZ1115929544اصفهانطیبه رضایی--

ی--
NEG1285933444اصفهانطناز نگهبای

AHM1275934144اصفهانآوا احمدی--

ی زارع-- ZAR2306166144فارسنوشیر

BON3496164144فارسپرستو بنه گزی--

BEI2286162744فارسسیده مهسا بیگ زاده--

د محجوب-- BEI2286162744فارسمرواری

BAZ2286161944فارسفاطمه بازگبر--

ا نقویان333 NAG2285163233رضوی.خسمبر

KHE3505577433تهرانزهرا خدری--

چی335 DAM2026023211گلستانعسل دمبر

SAF2116123911گلستانموژان صفایی نژاد--

KHA62961378-990چهارمحال فاطمه خاکسار337

ی338
rah4402593-5-5تهرانکیمیا رحمای

.آزهراسادات جنتی339
ی

ق JAN15841734-9-9شی



نفر339
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