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 هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم

 ایرانمهر پارسیان ایرانمهر نفت ایرانیان ایرانمهر دیاکو آریا سپاهان ایرانمهر شاهین ایرانمهر شهرداری قدس
نارنجی پوشان 

 کوهسار
 ایرانمهر

 نفت ایرانیان پارسیان دیاکو آریا سپاهان نفت ایرانیان شاهین دیاکو آریا سپاهان شهرداری قدس شاهین داماش پارسه
نارنجی پوشان 

 کوهسار
 پارسیان

توحید عقاب شمیران 

 نو

 شاهین پارسیان شهرداری قدس نفت ایرانیان داماش پارسه دیاکو آریا سپاهان ماهان تندیس
نارنجی پوشان 

 کوهسار
 دیاکو آریا سپاهان

توحید عقاب شمیران 

 نو
 پاس قوامین نفت ایرانیان

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان
پارسهداماش  پارسیان ماهان تندیس نفت ایرانیان  

نارنجی پوشان 

 کوهسار
 شهرداری قدس

توحید عقاب شمیران 

 نو
 دیاکو آریا سپاهان پاس قوامین شاهین

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان

 پارسیان پاس قوامین
استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان

نارنجی پوشان 

 کوهسار
 ماهان تندیس

توحید عقاب شمیران 

 نو
قدسشهرداری  پاس قوامین داماش پارسه  

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان
 ماهان تندیس شاهین

توحید عقاب شمیران 

 نو
 پاس قوامین نارنجی پوشان کوهسار

توحید عقاب شمیران 

 نو

ینه ویژن استیل آد

 ایرانیان
 ماهان تندیس پاس قوامین

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان
 داماش پارسه شهرداری قدس ماهان تندیس داماش پارسه

 هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم 

 

توحید عقاب 

 شمیران نو
 ایرانمهر پاس قوامین ایرانمهر

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان
 ایرانمهر داماش پارسه ایرانمهر ماهان تندیس ایرانمهر

نارنجی پوشان 

 کوهسار
 پاس قوامین

توحید عقاب شمیران 

 نو

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان
 ماهان تندیس پاس قوامین

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان
 شهرداری قدس ماهان تندیس داماش پارسه

 پارسیان
استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان

نارنجی پوشان 

 کوهسار
 ماهان تندیس

توحید عقاب شمیران 

 نو
 شهرداری قدس پاس قوامین داماش پارسه

استیل آدینه ویژن 

 ایرانیان
 شاهین

 داماش پارسه پارسیان ماهان تندیس نفت ایرانیان
نارنجی پوشان 

 کوهسار
 شهرداری قدس

توحید عقاب شمیران 

 نو
 دیاکو آریا سپاهان پاس قوامین شاهین

 شاهین پارسیان شهرداری قدس نفت ایرانیان داماش پارسه دیاکو آریا سپاهان
نارنجی پوشان 

 کوهسار
 دیاکو آریا سپاهان

توحید عقاب شمیران 

 نو
 نفت ایرانیان

 نفت ایرانیان پارسیان دیاکو آریا سپاهان نفت ایرانیان شاهین دیاکو آریا سپاهان شهرداری قدس شاهین
نارنجی پوشان 

 کوهسار
 پارسیان
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