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 اطالعیه مهم

، می رساند "افسری و ملوانی متهد خدمت" آزموندر  شرکت کنندگانبدینوسیله به اطالع کلیه 

اسامی قبول شدگان آزمونهای مذکور در فایلهای جداگانه اعالم می گردد. خواهشمند است 

 نکات ذیل را  حتماً مد نظر قرار دهید.

در  برای انجام امور جذب بصورت جدول زمانبندی مراجعه حضوریبرنامه زمانی جهت :  1تذکر 

و فقط سایت . تماس تلفنی اکیداً خودداری نماییدهمین سایت اطالع رسانی خواهد شد . لطفاً از 

 .را مالحظه نمایید

محمدمهدی  -پوریا کاوسینفرات برتر آزمون رشته شغلی ملوانی به نامهای  ده نفر از:  2تذکر 

امیررضا  -محمدطاها عنایت مهری -علیرضا علیزاده فرمی -ا حافظی قهستانیعلیرض -مدرس

به دلیل محمدرضا نوذری و علی ابهری  -محمد نبوی منش -علیرضا تیربند -کوراوند بردپاره

توانند و درصورت عدم تمایل می قرار گرفتند درقبول شدگان آزمون افسری باالکسب حدنصاب 

و به رشته شغلی  انصراف خود را از رشته های افسری اعالم نمایند ،در زمان حضور جهت جذب

در زمان حضور که  گردد از تماس تلفنی اکیداً پرهیز نمایید وباز هم تاکید می ملوانی برگردند.

 دد مراتب را پیگیری نمایید.متعاقباً اعالم می گر
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حسین  -محمدحامد اراضینفرات آزمون رشته شغلی ملوانی به نامهای  نفر از پانزده:  3تذکر 

 -محمد نجمی -ابوالفضل محمدی -مرتضی گودرزی -مهران فراهانی -حسین اسالنی -حدادی

 -اسماعیل شریفی -پورجعفراقباشفردین  -ابراهیم بردی پور -رضا احمدی -علی برومندی

حد نصاب خوب در به دلیل کسب  کورش محرابی نژادو محمد فرهادپور  -مهدی علی بیگی

البته اسامی نامبردگان در قبولی آزمون ملوانی نیز اعالم  ذخیره آزمون افسری قرار گرفتند

فرات ذخیره متعاقباً توانند به اختیار یکی را انتخاب نمایند. تصمیم گیری در مورد نشده که می

باز هم تاکید می گردد از تماس تلفنی اکیداً پرهیز البته  .از طریق سایت اطالع رسانی خواهد شد

 نمایید و در زمان حضور که متعاقباً اعالم می گردد مراتب را پیگیری نمایید.

اهد شد تصمیم گیری در مورد نفرات ذخیره متعاقباً از طریق سایت اطالع رسانی خو:  4تذکر 

و باز هم تاکید می گردد از تماس تلفنی اکیداً پرهیز نمایید و اخبار را فقط از طریق سایت 

 پیگیری نمایید.

 باشد:اول ذیل میاسامی پذیرفته شدگان بشرح جد



نام پدرنام خانوادگینامردیف

حسینابراهیمی شاه ابادیابوالفضل1

غالمعلیابهریعلی2

سعیداحمدیفربد3

عبداهللاحمدی خصالمحمد4

هادیاستاجیامیرحسین5

فیض اهللاستواریمیثم6

سید هاشماسدیان سرخیسید محمدرضا7

محمداسکندریحسین8

غالمعلیاسماعیل زادهبنیامین9

ابراهیماسماعیلی جلودارعلی10

بهروزاسیوندعلی11

اسماعیلاصغریآرمین12

جلیلافسری یگانهعلیرضا13

یوسفامامی کرانیجواد14

کاظمامانیعلیرضا15

آرزومانامیرینیما16

فریدونامیری حسینیفرزین17

بهروزامیری فدیههفرزاد18

تورجامیریاناشکان19

مجتبیامین زادهکیارش20

حسینامینیآرشین21

بهراماوضحعلیرضا22

عبئالوهابایستگلدیوحید23

شهرامآتش برابمحمد24

اصغرآرامی قهفرخیحبیب25

محمدرضاآرزومندامیرمحمد26

غالمرضاآسترکی زادهامیرمحمد27

ابراهیمبارانیامیرمهدی28

حمیدرضاباقریحسام29

رضابشارتفراز30

فرزینبشیریامیرحسین31

مجیدبکتاشیانامیرحسین32

حسینبلندرفتار پسیخانیآرش33

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

مهردادبنی نعمتامیر34

لطفعلیبهادرانینیما35

محمدبهارلوئیعباس36

احمدبهره ورعلیرضا37

یوسفبهزادیامیررضا38

عباسبیاتمحمدعلی39

حسینبیژنی مقدمآرمین40

فرشیدپازوکیامیرعلی41

زمان الهپاهنگآرین42

ایرجپرندوار کوشکسعید43

پرویزپرنگمحمدرحیم44

حسینپورزمانی لفمجانیمحمدسجاد45

مسعودپورصباغمحمد46

نعمت اهللپورطاهریمحمد آرمین47

عبدالرضاپورعلیجان مشکلهامیر رضا48

یوسفپیروامیدرضا49

علیرضاتقوی دولت آبادیمحمد علی50

عبدالحسینتقی پور کازرونیعلی51

حسنتقی پور کازرونیمحمد مهدی52

علیرضاتقی زاده کشکولیچمران53

سعیدتیربندعلیرضا54

محمد علیجانقربان الریچهرضا55

عباسجعفریحمید56

مهدیجعفریهادی57

محمدجعفریعلی رضا58

سید حسینجاللی چیمهسید محمد59

جعفرجلوداریمحمدمهدی60

احمدجنگجومحمود61

علیجوینیسبحان62

جمشیدجیردهی اشکوریپوریا63

حسینچراغی قهفرخیعلی64

حاتمحاتمیعلی اکبر65

داودحاج ابوطالبیمحمد مهدی66



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

سیامکحاجی حسینیحسین67

ماشاالهحافظی قهستانیعلیرضا68

میرزاآقاحبیبی علمیهمحسن69

علیرضاحدادیعرشیا70

علی اصغرحساممحسن71

اهلل وردیحسن پورمحمد72

محمودحسن زاده سورشجانیاحمد رضا73

بهرامحسن عالیسجاد74

ولیحسنیقائم75

عبدالصاحبحسنی نژادمحمد76

علیحسین پورمحمدمهدی77

سیدرضاحسینیسیدمحمدمهدی78

سید کرامتحسینیسید هادی79

محسنحسینیدانیال80

محمدحسینی رادمجتبی81

سیدجاللحسینی کینکیسید محمد مهدی82

سید مجتبیحسینی هارونیسید رضا83

ناصرحصاریمیالد84

حامدحق پرستعلیرضا85

حسنحق پرستحسام86

عبدالحسینحیدریمحمدرسام87

حسنخداوردی نژادعلیرضا88

حسینخسروی امینعلی89

تیمورخیری چوشلیابوالفضل90

منصوردشتی زادهامیرحسین91

جاللدالورمحمد رضا92

نادردمیریفرزاد93

محمددوست محمدیعلی94

اردشیردهقانیعلیرضا95

اکبرذاکری زیارتیمحمدمهدی96

رضارحمان زاد غازیانعلیرضا97

مهرانرحمانی شولیمحمد98

حسنرحمانی نعیم آبادیآرمین99



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

سید محمد سعیدرحیمی اردستانیسید مبین100

هاشمرستگارحسین101

سعیدرسولیمحمد مهدی102

پرویزرضائی بان بیدیمهدی103

ملک فیصلرفیع پوررضا104

حمیدرکاب دارفرهاد105

حسینرموکامیر رضا106

مصطفیروشنهمایون107

غالمرضاریشهری نژادمحمد108

ناصررئیسی سرتشنیزیمسعود109

حسنزارعمحمدرضا110

حسنعلیزارع شرودانیعلیرضا111

جاللزاروی دزفولیرضا112

علیزاهد تسیهعلیرضا113

رسولزورمند گرگریحسن114

پرویززینلیمحمدمهدی115

بهمنساربانعلی116

احسانسالمیاحمد117

حسنسبحانی پروجمحمدسروش118

کورشسعیدیهومن119

احمدسلجوقیامیرحسین120

هاشمسلمانیانمحمدرضا121

مجتبیسلیمیمحمد122

علیسماورچی نوتاشمحمد ماهان123

سیدرسولسیادتسیدمحمد124

ناصرشاد اسفرنجانپارسا125

محسنشاه رجبیاناحسان126

مسعودشجاعیمحمد مهدی127

غالمرضاشجاعی علیاییامیر حسین128

ابوالفضلشعبانیعلی129

منافشمس االنکشحسین130

شیرخانشهیدی عملهمحمدرضا131

علیشیخلرمحمد جواد132



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

علیصادقیمهدی133

غالمحسینصامتامیرپارسا134

یادعلیصفریاشکان135

مختارطارمیابوالفضل136

محمدرضاطالب زادهعلی137

دارابعابدیعلیرضا138

محمدعابدینی کجیدیرضا139

رجبعلیعباسیسجاد140

جعفرعبدالحکیمی نژادهیوا141

حسنعبدی زادهعلی142

محمودرضاعبدی طاحونهعلی143

محمد رضاعجم اکرامیعرفان144

فریدونعزتیمحمد145

رحمتعزیزخانیمحمد146

کریمعسکریفرید147

مسعودعسکریمحمدرضا148

عزیزاهللعسکریان حقیقیمحمد حسین149

منصورعلمداریکیانوش150

سید عبدالخالقعلویسید محمود151

یعقوبعلیرضایی جاهدسینا152

حمیدرضاعلیزاده انارکیابراهیم153

عبدالهعلیزاده فرمیعلیرضا154

منوچهرعلیزداه رودپیشیابوالفضل155

رضاعمادیعلی156

محمودعنایت مهریمحمد طاها157

قاسمغالمیعلی158

عادلغالمیعمادالدین159

علیرضاغمامی طالقانیدانیال160

احمدفخرآبادیعلیرضا161

علیفردوس نژادمهدی162

نادرفروزشآرتین163

شاپورفرهمندیانمحمد164

رمضانعلیفالح نژادپارسا165



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

داودفالحیعلی166

امیرعلیفوالدیامیرحسین167

نصرت اهللفیاضیمیالد168

قاسمفیروزعلی169

ابازرقاسمیحسین170

هادیقحطان جدیدامیررضا171

حسنقزل سفلیمسعود172

علیقنبرزادهایمان173

ذکریاقنبری تملیحسام174

محمدعلیقیومی اولامیرعلی175

رحیمکاظمی پردنجانیرسول176

محمودکامرانعلی177

علیکاوسیپوریا178

علیکرزیانارسالن179

محمد علیکریمیسعید180

علیرضاکریمیامیرحسین181

احمدقلیکوراوند بردپارهامیررضا182

محمدرضاکوشکیحسین183

غالمعباسگلستانیمحمدرسول184

حمیدرضاگودرزیرضا185

ایرجمحمدزادهاحمدرضا186

حسنمحمدی نورمحمد وحید187

حسینمحمودیحمیدرضا188

قدرت الهمدرسمحمدمهدی189

عیدی محمدمردان پور بوگرحسین190

حسینمزارعیعلی191

جهان شیرمزارعیآرمین192

فریدونمطلعیامیرحسین193

غالمرضامظلومیان جهرمیحسام194

هادیمکاری نزادامیر حسین195

مرتضیممولیابوالفضل196

عزت الهمنتظمیابولفضل197

جهاندارمنصوری نژادامیرحسین198



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

محمدجوادمنفردحمیدرضا199

مجیدمومنیانفریبرز200

فرزادمهرآورانحسین201

مهردادمیراحمدیمحمد رضا202

عباسمیرزائی سوسفیدیعلیرضا203

سیداسماعیلمیرسیدسیدعلی204

رضامیرشکار ابکنارعلی اصغر205

علیرضامیرمحرابیمحسن206

کوروشناصریابوالفضل207

علیرضاناصری بروجنیفربد208

سیف الهنبوی منشمحممد209

پژمانندیمی چرودههامون210

سعیدنذرمحمدی شهرجردیامیررضا211

اسالمنصیریارسالن212

مجیدنصیری کله سرآرمان213

مهدینظریهنیما214

حسیننعمت الهیحسن215

دادرسنوذریمحمد رضا216

خیراهللنوروزی چگنیمتین217

سید فرج الهنوریان سینیسید جواد218

علینیکخواه حمزه کالئیروزبه219

موسینیکوکار گوهریامیرحسین220

علیرضانیکومنشمحمد صادق221

کریموالیعلیرضا222

حسینوطن دارعلمداریبهرنگ223

عبدالهولی پورپارسا224

نصرتولی زاده زیریمحمد جواد225

امیر عباسوندحاتمیپارسا226

سید عبدالههاشمیسید علی227

اسکندرهاشمی بنیعلی228

یونسیوسف شاهیعلیرضا229

حمزهیوسفیعباس230

بهروزیوسفیمحمد231



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

افشینیوسفی خراجیمحمد232



نام پدرنام خانوادگینامردیف

داوداحسان نیامهدی1

کیواناحسن نژاد نمینکیان2

علیاحمدیرضا3

دادمراداحمدی نیامحمد4

حمیدرضااراضیمحمدحامد5

محمداسکندریسجاد6

محمداسالنیحسین7

علیافروزرضا8

نبی الهاکبرپورحسین9

علمداراکبریآریا10

امیراکوانمحمدامین11

مجیدامانیمحمدجواد12

اکبرامیریامیرحسین13

عبداهللامینی هفشجانیاشکان14

علیاندایشحسین15

بهمناونقمحمدرضا16

ابراهیمایراندوستامیرحسین17

غالم رضاآچوپورجنید18

محمدآشفتهمهرشاد19

احمدباقریمحمد جواد20

بهمنباقریبهزاد21

عبدالغفاربختیارییاشار22

محمدرضابرازندهمهدی23

عبدالعظیمبردی پورابراهیم24

بهبودبرومندیعلی25

ادریسبرهانینیما26

ستاربلوچمیالد27

عباس علیبیرمیمحمدرضا28

اسالمپورجعفراقباشفردین29

فریدپورصالحاردشیر30

امیرپورعباس دولت آبادمحمد علی31

مهدیپوطاریمحمد مهدی32

ولیتاجدیوندامیرعباس33

اسامی نفرات قبول شده آزمون ملوانی



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمون ملوانی

احمدتبرسائی قشالقمحمدمهدی34

محمدترابیابوالفضل35

بهزادترابی حنیفقانیامیرمحمد36

بگ محمدتقی پورمحمدرضا37

امان بردیتوماجمهدی38

داودثمالی جهرمیامیرحسین39

مجیدجاویدیامیرحسین40

نورمحمدجدگالاسماعیل41

اهلل بخشجدگالحامد42

ولی محمدجدگالحسن43

داودجدگالزاهد44

عبدالجلیلجلیلیانآرمین45

داودجوانمردعرفان46

موسیجوکارسعید47

غالمرضاحدادیحسین48

سید حیدرحسینیسید ابوالفضل49

سیدحبیبحسینیسیدحمیدرضا50

محمد صادقحق بینسامان51

حبیب الهحقانی وندحسن52

حسینحیدریحمیدرضا53

حمیدرضاحیدریعلی اصغر54

رسولخالقی اشرفیامیرمحمد55

هومانخسرویارمان56

مصطفیخسروی بختیاروندیپژمان57

رمضانخشنودیاحمد رضا58

حیات اهللداوودی پویاعلی59

اسحاقدرفشیدهمجیب60

مجیددهقانعرفان61

فتح الهدهقانیابراهیم62

رضارستمیمحمدرضا63

علیرضارضازاده دهکامحمد64

ولیرضائی رادمهدی65

علی اکبررمضان پورکمیل66



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمون ملوانی

بهرامروزخوشامیرعباس67

کریم بخشرئیسی پورمصطفی68

محمدرئیسی سرخونیمهدی69

مجتبیزارعامیررضا70

عبدالحسینزارعیامیرحسین71

هاشمزعفرانیعلی72

عباسزینیامیرحسین73

علیرضاسارانیمحمدامین74

چراغساالری زادهاسماعیل75

حسنسالمیمهدی76

صفرسقالیمحمد77

علیسکنجیامیر حسین78

عظیمسلمان پورمحمدرضا79

محمد علیشادکام پورمحمد مهدی80

ابراهیمشریفیاسماعیل81

علیشریفیحسن82

نعمتشکراللهیسینا83

رسول بخششهدادزهییوسف84

شیرزادشهنازی کوهستانیمبین85

خسروشیرازی ورنامخواستیمحمدرضا86

ابراهیمشیریطاها87

محمدرضاصبوریمحمدامین88

علیصفاخورشیدمهدی89

مجیدصفائیفراز90

علیرضاصفرزادهابراهیم91

احمدرضاظریفیمتین92

عوضعباسیان ادیمی مقدمبهزاد93

کورشعبدی زاده کووئیامیرحسین94

کورشعبدی زاده کووئیامیر عباس95

محمدعزیزیعلیرضا96

علی اصغرعلی بیگیمهدی97

اسماعیلغفارنژادآلومحمدمهدی98

محمدرضافراهانیمهران99



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمون ملوانی

اصغرفرهادپورمحمد100

ایرجفرهمندیانمحمدباقر101

علی رضاقاسمیمحمدرضا102

رضاقانع هاشم ابادیعباس103

حمیدقدیری چماچائیآرمین104

امامقلیقرنجیکمبین105

احمدرضاقهرمانیمحمد مهدی106

رضاقهرمانیمحمدجواد107

جهانگیرکاظمی نورالدین وندمهرداد108

محمدکاوه جونقانیحسین109

احمدکرمیامیرحسین110

علی شیرکریمی مونهپژمان111

مجیدکفاشیانمحمدباقر112

عبدالمجیدکلعبدالغفور113

حمیدگلمکانیعلیرضا114

ذبیح اهللگودرزیمرتضی115

علیرضالطیف نیاشاهین116

حبیبمبارکیمحمد117

غالمعلیمباشریحسین118

محمودمحمدکمالیعیسی119

محمدحسنمحمدیابولفضل120

محمدعلیمحمدیوحید رضا121

محمدمحمودیدانیال122

رضامختاریکاظم123

مددقلیمختاری دوقزلوحسین124

مسعودمزارعیمحمد125

علیمصلحیمحمد مبین126

حسنمالحسنیامیرمحمد127

خدادادمهرابی نژادکوروش128

جوادمیرزاوندامید129

عبدالغنیمیهن خواهجهانیار130

محمد بخشمیهن دوستحسین131

رمضاننجفی نیاعلی رضا132



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمون ملوانی

شهریارنجمیمحمد133

محمدرضانودهیسعید134

مسعودنیازیمحمدامین135

کوروشهاشمی دهنویعماد136

محمدهوتیاحمد137

منصورهوتیمیثم138

ابوترابیاوریمصطفی139

علی محمدیونسی حاجی تقیمهدی140



نام پدرنام خانوادگینامردیف

صالحاحمدیمهدی1

سیاوشاداویمحمدرضا2

صحبتاسدپورعلی3

مصطفیاشکالیاحسان4

حسینآقاییمهدی5

محمدبلوچیعبدالخالق6

فرزادبهشتی نیامیالد7

احمدپاک شکار اسطلخیامیرحسین8

علیپرورش مایوانمصطفی9

علیحاجی شمسی حقیمحمد حسین10

علیحق بین کسبخیامیررضا11

اسکندرخیری دهدزیپارسا12

محمددرویش بچاریموسی13

علیرشیدیفرشید14

رجبعلیزاهدیانحسین15

رضاشاهواری طراقیهمهرشاد16

داودشیریمحمود17

محمودصالحیعلیرضا18

محمدصفاییسجاد19

نورعلیعالی نژادمحمد20

حسینعامریعلیرضا21

بهمنعبداللهی چیرانیحمیدرضا22

خسروعربامیرحسین23

مهدیعصیرمجتبی24

حسینعلیزاده نیاریهادی25

مزبانفرزی زادهحمیدرضا26

اسکندرفروزنده هفشجانیایمان27

علیفعلیرضا28

عباسفیض آبادیعلی29

نجفعلیقره غانیافشین30

مصطفیکریمیحسین31

ابوالقاسملکحسین32

نظرمحمدپور روشنقامیرحسین33

اسامی نفرات قبول شده آزمون ملوان فنی 

لیسانس برق- الکترونیک 



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات قبول شده آزمون ملوان فنی 

لیسانس برق- الکترونیک 

نادرمحمدی جیحونیآرش34

حسینمحمودیشایان35

حبیبمیرزازاده امامیمحمد36

علی اصغرنصرتیمحمد باقر37

یحیییاوریمیالد38



نام پدرنام خانوادگینامردیف

علیاحمدیرضا1

حمیدرضااراضیمحمدحامد2

سید جوادازادمنجیریسید امیر حسین3

ضیاالدیناژیراکعرفان4

محمداسالنیحسین5

سیدمهدیاشرفسیدمحمد6

شاپوراقدسی اسگوئیمبین7

مهدیاکبریامیرارسالن8

فرهاداکبری جاللوندفرید9

سعیدالهی فسائیدانیال10

حسنامانیسجاد11

فرهادامینیمهدی12

محمدحسناولیائیحمیدرضا13

سید روح الهآژیراکسیدحمیدرضا14

ایرجآسائیمحمد جواد15

مسیبآقاجانی لزرجانیایلیا16

محمودبابائیاحمد17

روح الهباغبانیصالح18

عباسباقریعلیرضا19

رضابخشندهمحمد20

عبدالعظیمبردی پورابراهیم21

محمدبرزگر سیمکانیامیر حسین22

بهبودبرومندیعلی23

محمد علیبسطامیامیر عباس24

حمزهبهادریعرفان25

اسماعیلبیگ علی زادهمحمد26

قدیرپایدار چرودهسپهر27

مسلمپرهیزگارمحمدرضا28

ایرجپلنگی خوشحال فردحمیدرضا29

محمد رضاپورباقیمرتضی30

اسالمپورجعفراقباشفردین31

مهدیپیامیمحمدحسین32

اسامی نفرات ذخیره آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات ذخیره آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

بهمنثانیرضا33

فاضلجعفریامیر34

ناصرجوانمردیمحمدنوید35

حسینجوکارعباس36

ضیاءالدینجهان بازی جهان آبادآرش37

فریدونجهاندیدهمحمد38

ایازحاتمی سلوکلوئیمحمد39

محمدعلیحاجی هاشمیامیرحسین40

غالمرضاحدادیحسین41

هدایت الهخدامیمحمدجواد42

مهرزادخلیفهعلی43

علیخوش پسندمحمدرضا44

ایزدخوش خراممحمد رضا45

رسولدادخواه قصرالدشتیمجید46

لطف الهدرج درمصطفی47

مهراندشتی نژادرضا48

محمددهقان پیرمجتبی49

مسعوددهقان خلیلیمهدی50

ناصررحیمی پردنجانیمنصور51

محمودرضائیحمید52

عبداهللروئین تنآرتین53

امین اهللرییسیسعید54

حاتمرییسیعلی55

رمضانرئیسیشاهرخ56

رضازارعمحمدامین57

عبدالرضازارعیعلیرضا58

ولیزارعی کردشولیابراهیم59

علیزنگیانایلیا60

علیزهانیحسین61

بهرامسالکیمحمدصفا62

یعقوبسراجی شمیلیرضا63

علیسطوتیامیرعلی64



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات ذخیره آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

محمدسلیمانیمهدی65

عبدالوهابسوارسعید66

علی اکبرسوریامیررضا67

ابراهیمشریفیاسماعیل68

محمدرضاشیبانیمحمد مهدی69

محمد رضاصاحب نسقمحمد مهدی70

رمضانعلیصفری گوکهابوالفضل71

ابوطالبصیادفروهررضا72

حسینعابدزاده سکهاشکان73

قهرمانعباسی نیکشاهین74

ابراهیمعبدالهیمحمد یوسف75

مسعودعروجیسورن76

علی اصغرعلی بیگیمهدی77

فرامرزعمادیرضا78

محمد مهدیعموئی پورکیسکانیمحمد جواد79

محمد جوادغالمی صومعه بزرگنیما80

سید احسان الهفدکیسید علی81

محمدرضافراهانیمهران82

سهرابفرشاآرمان83

اصغرفرهادپورمحمد84

درویش عباسفرهادیانمحمد85

نصرالدینفریدونیمحمدمهدی86

ایرجفالحتیامیرحسین87

احمدقاسمیامیر رضا88

حسنقاسمیعلی89

حکمت اهللقاسمیمحمد امین90

فضل الهقاسمیمهدی91

مظاهرقلعه سریسجاد92

حسنکارگر برنتیعلی93

سعدالهکرمیمحمد94

یعقوبکریم زادهشایان95

علیکوثریمهدی96



نام پدرنام خانوادگینامردیف

اسامی نفرات ذخیره آزمونهای افسری عرشه و موتور و 

الکترونیک

حسینکوثریآرین97

جمشیدگوبانیمحمد حسین98

ذبیح اهللگودرزیمرتضی99

غالمعباسلطافتمحمد مهدی100

رضامبشرنیاامیر101

حمیدمحسنی شیرازیآرمان102

محمدحسنمحمدیابولفضل103

بهمنمحمودیان کلوانقمحمدرضا104

اکبرمرتضوی زرندیعلی اصغر105

شکراهللمرزبانعلیرضا106

غالمعباسملک محمودیعلیرضا107

غالمرضامنصوریمرتضی108

صمیرمهدی بیگیاهورا109

رضامهدی پورعلی110

خدادادمهرابی نژادکوروش111

حسنمهنابامیررضا112

علینادریامیرحسین113

رضاناصری پورصدرا114

محمد جعفرنجدیعلی115

شهریارنجمیمحمد116

عزت اهللنظریمحمدجواد117

علیرضانوپوشمحمد حسین118

عابدیننوروزیامیرعلی119

حسیننیک بخشمحمدرضا120

احمدهاشمیهومن121

عبدالهیارمحمودیامیر ارسالن122
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