
 

 بسمه تعالی

 4منتخبین مرحله انتخابی فرمانده 

 59اسفند 

 استان نام خانوادگی نام ردیف

 البرز ابراهیم شهرکی ابوالفضل 1

 لرستان ابراهیم یگانه رضا 2

 آذربایجان شرقی ابراهیمی اکبر 3

 فارس ابراهیمی حسین 4

 مازندران ابریشمی یک سید محمد حسین 5

 نخوزستا ابوالحسنی مجتبی 6

 فارس احقاقی علی 7

 کرمان اسفندیارپور سهند 8

 تهران اسکندری هادی 9

 لرستان اسماعیلی نیا یاسر 11

 گیالن افراز اسطلخی سعید 11

 زنجان اقایی علیرضا 12

 کرمان اکبرزاده زرندی علی 13

 مرکزی الزکی علی 14

 خراسان شمالی الفتی امیرحسین 15

 لیخراسان شما الفتی میالد 16

 تهران امرایی پژمان 17

 تهران امنی امیر 18

 فارس امیدوار سعید 19

 تهران امیدی علی 21

 کرمان امیرحیدری سعید 21

 اصفهان امین الرعایایی یمینی احسان 22

 یزد انگیزه معین 23

 البرز اوالد محمد 24

 اصفهان آبنوسی مسلم 25

 قزوین آقامیرزایی هادی 26

 گیالن حویق بابایی حامد 27

 ایالم باسره حمید 28

 بوشهر باصولی علی 29

 اصفهان باقری حسن 31

 تهران باقری کردکندی مجتبی 31

 سیستان و بلوچستان بامری یونس 32

 همدان بحیرائی علی 33

 خوزستان بداغی رسول 34



 

 خوزستان بدریان هادی 35

 قزوین برزگر امیرحسین 36

 البرز برزگر محمدرضا 37

 بوشهر بریدانی محمد 38

 خراسان رضوی بقائى پور فرهود 39

 بوشهر بنه گزی مهرزاد 41

 آذربایجان شرقی بنی محمد شتربانی مهدی 41

 چهارمحال و بختیاری بهرامی گهرویی میالد 42

 تهران بهرامیان وحید 43

 گیالن بهره ور افشین 44

 لرستان بهنیا محمدرضا 45

 هرانت بیات علی اکبر 46

 اصفهان بیاتی علی 47

 مازندران بیدآبادی محمدرضا 48

 ایالم پرک رضا 49

 قم پورکیانی امیرحسین 51

 لرستان پورنژاد روح اله 51

 فارس پورنواب امیر محسن 52

 تهران پیری مرتضی 53

 تهران تاجیک وحید 54

 اردبیل تختی محسن 55

 تهران تدینی سید علیرضا 56

 گیالن ترابی علی 57

 گیالن تضرعی مصطفی 58

 کهگیلویه و بویراحمد تقی زاده مسعود 59

 تهران توحیدلو منصور 61

 تهران توصیفیان میالد 61

 خراسان رضوی توکلی علیرضا 62

 تهران ثاقبمنش ابراهیم 63

 کرمانشاه جانفزا یوسف 64

 تهران جانی زاده مهدی 65

 گیالن جاهد هادی 66

 اردبیل ادهجبارز رسول 67

 آذربایجان غربی جباری مصطفی 68

 فارس جمالی ابراهیم 69

 یزد جمالی مصطفی 71

 کهگیلویه و بویراحمد جهانبازی علی 71



 

 کهگیلویه و بویراحمد جهانگر محمد 72

 تهران جوادی احمد 73

 فارس جوانمردی ایمان 74

 کرمانشاه چراغی امیر محمد 75

 کرمانشاه چکش زن محسن 76

 قزوین چگینی آرشا 77

 خوزستان حاجیان بهنام 78

 مازندران حسن پور نیما 79

 گیالن حسن زاده الیاس 81

 اصفهان حسین خانی پویا 81

 فارس حسینی سید احد 82

 خراسان رضوی حسینی سیدمیثم 83

 البرز حقی سینا 84

 تهران حمدالهی شهاب 85

 خوزستان حمیدی قادر 86

 خوزستان یاتیح محمدجواد 87

 تهران حیدرپورخمسه مرتضی 88

 قزوین حیدری مرتضی 89

 لرستان خاکباز رضا 91

 لرستان خانی علی 91

 خراسان رضوی خدابخشی ابراهیم 92

 خراسان رضوی خدادادی بهروز 93

 بوشهر خدری غریبوند محمد 94

 بوشهر خسروی بوشهری امین 95

 تهران خلجی علی 96

 مازندران ریخلعتب سهیل 97

 سیستان و بلوچستان خیاطی سبحان 98

 تهران خیرخواه مسعود 99

 خراسان رضوی دادرس محمد سجاد 111

 البرز داستانگو مرتضی 111

 همدان درتاج پاک حمیدرضا 112

 گیالن درویش پور علی 113

 لرستان دریکوند احسان 114

 گیالن دمندان رضا 115

 کردستان دوستی آرمین 116

 لرستان دولتشاه رضا 117

 تهران دولتشاهی امیرحسین 118



 

 همدان ذبیحی شبیر 119

 خراسان جنوبی ذکاوتی محمد 111

 تهران ذوالفقاری سید ارشیا 111

 خراسان رضوی راحتیان نوید 112

 کرمانشاه رادنیا تیما 113

 تهران ربیعی آرش 114

 تهران رجبی ابراهیم 115

 کرمانشاه رحمانی نوراهلل 116

 تهران رحمتی حمید 117

 آذربایجان شرقی رحیم زاده هادی 118

 البرز رحیمی کیوان 119

 آذربایجان غربی رزاقی علیرضا 121

 تهران رشیدی رامین 121

 تهران رشیدی محمدرضا 122

 تهران رضا روح اهلل 123

 تهران رضایی احسان 124

 تهران رضایی محمدمهدی 125

 اردبیل یی مقدمرضا رضا 126

 آذربایجان شرقی رفیع مهر فرزاد 127

 مازندران رمضانی حسین 128

 همدان روزبهانی فرشاد 129

 تهران زارع محمد رسول 131

 هرمزگان زارعی آزاد 131

 فارس زایرچی رویس میثم 132

 تهران زمانی سید امید 133

 گلستان زنگانه سجاد 134

 خوزستان زوارزاده مصطفی 135

 گیالن زواری (مهدی)مهام 136

 اصفهان ساعی فرزان 137

 خوزستان سپهوند منصور 138

 کرمان ستوده امیرحسین 139

 همدان سراقی حسین 141

 سیستان و بلوچستان سراوانی صادق 141

 کرمانشاه سعادتی حسین 142

 کرمانشاه سلطانی روح اهلل 143

 تهران سلطانی علی 144

 خراسان رضوی سلطانی محسن 145



 

 سمنان سلطانیان شایان 146

 بوشهر سلیمان پور علی 147

 کرمانشاه سلیمانی علیرضا 148

 تهران سلینی مهدی 149

 گلستان سمیعی پاقلعه حبیب 151

 کهگیلویه و بویراحمد سنجری نیا علی 151

 سیستان و بلوچستان سنچولی صادق 152

 تهران سهیلی هادی 153

 تهران یسیاق محمد 154

 اصفهان سیفی محمد رضا 155

 گیالن شاه بیگی علی 156

 زنجان شاهمرادی بهزاد 157

 اصفهان شجاعی میثم 158

 تهران شجاعیان محمدرضا 159

 خراسان جنوبی شخم گر اکبر 161

 اصفهان شریعتی محمدمسعود 161

 اصفهان شریف زارع محمد 162

 تهران شکری مهدی 163

 مازندران ادهشکری ز علی 164

 خراسان رضوی شیرازی امیر 165

 تهران شیشه گرها احمد 166

 یزد صادقی احمد ابادی هادی 167

 همدان صادقی پور خسرو محمد عادل 168

 خوزستان صادقی حسنوند وحید 169

 لرستان صارمی فر آرمان 171

 خوزستان صالح زاده صاحب 171

 البرز صالحی ساکی محمدرضا 172

 تهران صباغی مسعود 173

 خوزستان صحنی فرهاد 174

 خراسان شمالی صدقی قره چشمه صادق 175

 خوزستان صیادپاپی محمد مهدی 176

 آذربایجان شرقی طاعتی شهریار 177

 تهران طاهراحمدی جواد 178

 خراسان رضوی طحان محمد جواد 179

 گیالن ظهوری اسماعیل 181

 تهران عابدی امیررضا 181

 گیالن عاشوری الرسری میالد 182



 

 تهران عبادی مجید 183

 ایالم عباسی محمد 184

 مازندران عباسیان فریدونی ناصر 185

 آذربایجان غربی عبداهلل نژاد رضا 186

 تهران عبدالهی سعید 187

 تهران عبدالوند حمیدرضا 188

 تهران عبدلی مصطفی 189

 مازندران عرب اله محمد رضا 191

 تهران عزیزی ینحس 191

 اصفهان عسکری امین 192

 خراسان رضوی علوی زاده سید مرتضی 193

 تهران علی علی 194

 فارس عمادی محمد هاشم 195

 بوشهر غانمی عادل 196

 لرستان فتحی محمدجواد 197

 آذربایجان شرقی فتحی یحیی 198

 فارس فرخی فردین 199

 مرکزی فردوسی علی 211

 خراسان رضوی یفرهاد محمد 211

 تهران فرهمند میالد 212

 گیالن فرهمند راد حامد 213

 مازندران فقیر ندافی علی 214

 زنجان قاسمی وحید 215

 خراسان رضوی قرائی دانیال 216

 البرز قربانپور محمدحسین 217

 مازندران کارگر محمدرضا 218

 کرمانشاه کاکایی ایوب 219

 لرستان کردعلیوند احمد 211

 قم کرمانیان حمید 211

 کردستان کرمی انصار 212

 کرمانشاه کریمی امیرحسین 213

 تهران کریمی تفرشی محمدحسن 214

 مازندران کریمیان امیرحسین 215

 البرز کریمیان پور سینا 216

 آذربایجان غربی کهبور یاشار 217

 اردبیل کوهی علیرضا 218

 تهران کیهانی خادم جاوید 219



 

 هرمزگان گراوندی لیع 221

 البرز گرگانی ممقانی علی 221

 البرز گل محمدی امیر 222

 خراسان رضوی گلی پور مجید 223

 تهران گودرزی مصطفی 224

 خراسان رضوی ماشاالیی محمد 225

 سمنان مجد امیرحسین 226

 فارس محبی علی 227

 آذربایجان غربی محتشمی علی اکبر 228

 ستانلر محجوبی محمد 229

 مازندران محمدپور علیرضا 231

 کهگیلویه و بویراحمد محمدپور حبیب آباد مصطفی 231

 مرکزی محمدی امیر 232

 آذربایجان شرقی محمدی سجاد 233

 فارس محمدی محمد جواد 234

 مازندران محمدی میالد 235

 تهران محمدی سولدرق محمد 236

 اصفهان مختاری علی 237

 مرکزی مروتی عباس 238

 اصفهان مروتی فرشاد 239

 تهران مروتی محمدرضا 241

 تهران مزینانی مرتضی 241

 تهران ملک میرزایی ابراهیم 242

 گیالن منصف خوش حساب مجید 243

 فارس مهبودی آروین 244

 قم مهجور مسعود 245

 خراسان رضوی مهدیار مسعود 246

 اصفهان موحد رستگار مصطفی 247

 گیالن موسوی سید حسن 248

 تهران مؤیدی فاتح فاضل 249

 اردبیل میرزانژاداصل صادق 251

 تهران میرعزیزی سید مهدی 251

 آذربایجان شرقی میکائیلی مهدی 252

 تهران نادری مستاجر میالد 253

 کرمانشاه ناقه چی وحید 254

 گلستان نامجو مهدی 255

 اصفهان نبی فودانی مهدی 256



 

 تهران نجفی حسین 257

 مرکزی نجفی رضا 258

 آذربایجان غربی نجفی سیدعزیز 259

 تهران نجفی مهران 261

 گلستان نریمانی رمضان 261

 کرمانشاه نریمانی راد محمد جواد 262

 گیالن نژادحمدی سعید 263

 همدان نصرتی علیرضا 264

 کرمان نصیری پور میثم 265

 اصفهان نظام دستجردی ابوالفضل 266

 لرستان نظامی محمدامین 267

 فارس نظری محمد 268

 تهران نعیمی بهنام 269

 تهران نقدی پری مهدی 271

 تهران نوروستا علیرضا 271

 مازندران نیک بخت مجتبی 272

 خراسان رضوی نیک روش میالد 273

 فارس هاشمی سید حسین 274

 مازندران هاشمی منش علیرضا 275

 انتهر هزاروس امیرحسین 276

 ایالم هواسی سعید 277

 لرستان یارینژادیان محمد 278

 مرکزی یحیایی مهدی یار 279

 مرکزی یگانه بیژن 281

 قم یوسفیان محمد 281

 تهران ییالقی جالل 282

 


