
 

 

            

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

 کیاراد مهر پارس جاوید کیاراد مهر پیشگامان مهر کیاراد مهر دوستی مهر کیاراد مهر  کیا پارس کیاراد مهر استعدادهای درخشان کیاراد مهر آرسین پارس

 کیان آذرخش پیشگامان مهر پارس جاوید دوستی مهر پیشگامان مهر  کیا پارس دوستی مهر استعدادهای درخشان  کیا پارس آرسین پارس استعدادهای درخشان آریومهر ایرانیان

 نهال ورنا دوستی مهر کیان آذرخش  کیا پارس پارس جاوید استعدادهای درخشان پیشگامان مهر آرسین پارس دوستی مهر آریومهر ایرانیان  کیا پارس پیروزان تکین

 احسان ری  کیا پارس نهال ورنا استعدادهای درخشان کیان آذرخش آرسین پارس پارس جاوید آریومهر ایرانیان پیشگامان مهر پیروزان تکین دوستی مهر ستارگان طالیی توانا

 آذر باد خلیج فارس استعدادهای درخشان احسان ری آرسین پارس نهال ورنا آریومهر ایرانیان کیان آذرخش پیروزان تکین پارس جاوید ستارگان طالیی توانا پیشگامان مهر راه آهن مهر

 آریا ذوب آهن آرسین پارس آذر باد خلیج فارس آریومهر ایرانیان احسان ری پیروزان تکین نهال ورنا ستارگان طالیی توانا کیان آذرخش راه آهن مهر پارس جاوید آریا ذوب آهن

 راه آهن مهر آریومهر ایرانیان آریا ذوب آهن پیروزان تکین آذر باد خلیج فارس ستارگان طالیی توانا احسان ری راه آهن مهر نهال ورنا آریا ذوب آهن کیان آذرخش آذر باد خلیج فارس

 ستارگان طالیی توانا پیروزان تکین راه آهن مهر ستارگان طالیی توانا آریا ذوب آهن راه آهن مهر آذر باد خلیج فارس آریا ذوب آهن احسان ری آذر باد خلیج فارس نهال ورنا احسان ری

 هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم هفته دوازدهم

 کیاراد مهر آریومهر ایرانیان کیاراد مهر پیروزان تکین کیاراد مهر ستارگان طالیی توانا کیاراد مهر راه آهن مهر کیاراد مهر آریا ذوب آهن کیاراد مهر آذر باد خلیج فارس

 آرسین پارس پیروزان تکین آریومهر ایرانیان ستارگان طالیی توانا پیروزان تکین راه آهن مهر ستارگان طالیی توانا آریا ذوب آهن راه آهن مهر آذر باد خلیج فارس آریا ذوب آهن احسان ری

 استعدادهای درخشان ستارگان طالیی توانا آرسین پارس راه آهن مهر آریومهر ایرانیان آریا ذوب آهن پیروزان تکین آذر باد خلیج فارس ستارگان طالیی توانا احسان ری راه آهن مهر نهال ورنا

  کیا پارس راه آهن مهر استعدادهای درخشان آریا ذوب آهن آرسین پارس آذر باد خلیج فارس آریومهر ایرانیان احسان ری پیروزان تکین نهال ورنا ستارگان طالیی توانا کیان آذرخش

 دوستی مهر آریا ذوب آهن  کیا پارس آذر باد خلیج فارس استعدادهای درخشان احسان ری آرسین پارس نهال ورنا آریومهر ایرانیان کیان آذرخش پیروزان تکین پارس جاوید

 پیشگامان مهر آذر باد خلیج فارس دوستی مهر احسان ری  کیا پارس نهال ورنا استعدادهای درخشان کیان آذرخش آرسین پارس پارس جاوید آریومهر ایرانیان پیشگامان مهر

 پارس جاوید احسان ری پیشگامان مهر نهال ورنا دوستی مهر کیان آذرخش  کیا پارس پارس جاوید استعدادهای درخشان پیشگامان مهر آرسین پارس دوستی مهر

 کیان آذرخش نهال ورنا پارس جاوید کیان آذرخش پیشگامان مهر پارس جاوید دوستی مهر پیشگامان مهر  کیا پارس دوستی مهر استعدادهای درخشان  کیا پارس
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 تیم های قرمز رنگ میزبان می باشند.

 هفته سیزدهم هفته چهاردهم هفته پانزدهم

 کیاراد مهر احسان ری کیاراد مهر نهال ورنا کیاراد مهر کیان آذرخش

یدپارس جاو  آذر باد خلیج فارس نهال ورنا احسان ری کیان آذرخش نهال ورنا 

 آریا ذوب آهن کیان آذرخش آذر باد خلیج فارس پارس جاوید احسان ری پیشگامان مهر

 راه آهن مهر پارس جاوید آریا ذوب آهن پیشگامان مهر آذر باد خلیج فارس دوستی مهر

 ستارگان طالیی توانا پیشگامان مهر راه آهن مهر دوستی مهر آریا ذوب آهن  کیا پارس

 پیروزان تکین دوستی مهر ستارگان طالیی توانا  کیا پارس راه آهن مهر استعدادهای درخشان

 آریومهر ایرانیان  کیا پارس پیروزان تکین استعدادهای درخشان ستارگان طالیی توانا آرسین پارس

ایرانیانآریومهر   آرسین پارس استعدادهای درخشان آریومهر ایرانیان آرسین پارس پیروزان تکین 
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