
 آزادجه ملی )استاژ( کشتی در گریمربیکالس های نتیجه نهایی آزمون

 01/11/1396زمان:      تهران مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70 عملی

های آزمون

 15 نظری

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 دتجدی  25/13 5/7 70 تهران امیر مرتضوی 1

 قبول  14 5/11 70 تهران سعید داداشپور 2

 تجدید  5/13 5/5 60 تهران علی شفیعی دیزج 3

 تجدید  12 5/7 55 تهران محسن عظیمی میرطاهری 4

 تجدید  75/10 5/6 50 تهران جواد نوائی خاکی 5

 تجدید  15 7 50 تهران محمد بنیادی 6

 تجدید  5/10 5/4 39 تهران فرمان علیائی 7

 تجدید  75/13 8 70 تهران ابراهیم شرقی احمدآباد 8

 تجدید  5/10 6 50 تهران امید رضایی شاهنده 9

 قبول  25/13 5/10 50 تهران مهدی حسن آبادی 10

 قبول  25/12 12 70 تهران مهدی علی شعار 11

 تجدید  75/13 25/7 49 تهران علی پرموده 12

 تجدید  5/13 5/7 50 تهران فرهاد بختیاری 13

 قبول  5/12 14 70 تهران مرتضی افضلی 14

 تجدید  6 5/10 49 تهران جعفر جنگی 15

 تجدید  14 6 70 تهران آرش نوائی 16

 قبول  5/10 12 70 تهران حمیدرضا نجفی 17

 قبول  5/11 5/10 49 تهران ابراهیم رحیمی 18

 تجدید  75/14 5/7 70 تهران حسین عابدینی 19

 تجدید  25/12 9 70 تهران نجبرحمیدرضا ر 20

 قبول  12 5/10 49 تهران میالد سیاهپوشی 21

 تجدید  5/14 5/7 60 تهران امیر اشکشی 22

 تجدید  25/14 8 70 تهران حمیدخداوردی نلخاص 23

        



 گری درجه ملی )استاژ( کشتی آزادکالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 02/11/1396زمان:      تهران مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 قبول  5/14 12 60 تهران حسن قانع متهور 1

 قبول  5/10 5/11 70 تهران علی اصغر بهتری 2

 قبول  75/14 15 70 تهران جالل شعبانی 3

 قبول  5/14 15 70 تهران اد شعبانیجو 4

 قبول  13 5/10 50 تهران خشایار شیرمرادی 5

 قبول  11 5/12 50 تهران حمیدرضا وحدتی راد 6

 قبول  75/14 5/10 70 تهران مرتضی خداوردی 7

 تجدید  5/13 75/5 50 تهران مهران تقی پور هتکه پشتی 8

 لقبو  25/13 15 49 تهران حسین شادمانی فر 9

 قبول  75/14 13 60 تهران داود پذیرا 10

 قبول  5/13 5/12 65 تهران میثم قوتی 11

 قبول  25/13 5/10 49 تهران داود مرادی 12

 قبول  14 5/12 50 تهران محمدحسین مازندرانی 13

 قبول  5/12 5/13 70 تهران سیداحمد محمدی 14

 قبول  15 15 70 تهران رضا سیدعزیزی دوکش 15

 تجدید  75/14 75/8 70 تهران عباس بیگی 16

 قبول  13 15 70 تهران فرامرز لک 17

 قبول  75/13 13 60 تهران مهدی برقی 18

 قبول  25/11 75/12 65 تهران داود قلی پور 19

 قبول  75/13 5/10 62 تهران لطیف شادنوش 20

 

 آزاد گری درجه ملی )استاژ( کشتیکالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 02/11/1396زمان:      تهران مکان: 



 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 قبول  25/13 12 50 تهران ابراهیم زنگی 21

 تجدید  6 75/12 60 تهران ابراهیم عسکری کلوردی 22

 قبول  75/10 5/11 49 تهران زاد بدربه 23

 قبول  15 12 0 تهران پژمان جوربنیان 24

 قبول  25/14 15 60 تهران سیدربیع هادیان 25

 قبول  15 14 65 تهران محسن ملکی 26

 تجدید  75/13 8 65 تهران سیدناصر حسینی 27

 قبول  5/12 75/10 65 تهران محمدرضا شاملی تطفی 28

 قبول  5/10 75/12 50 تهران رینعلی اشک شی 29

 قبول  75/13 5/10 50 تهران علیرضا رفاهتی مزدهی 30

 قبول  75/11 12 50 تهران هادی دهقان 31

 تجدید  5/8 5/10 55 تهران محمد پوریوسفی 32

 قبول  75/14 15 70 تهران سیدمجید جمشیدی مقدم 33

 قبول  75/11 12 50 قم مسعود حیدری 34

 قبول  12 15 65 تهران ابوطالبیمحمد  35

 تجدید  75/8 5/10 70 تهران محسن دل ربا 36

        

        

        

        

 است. 5/10، آزمون نظری 5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 

 مدرس: مجید ترکان

 نیاگر آمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نماینده و آزمون

 المللی کشتیانستیتو بین

 

 

 



 گری درجه ملی )استاژ( کشتی آزادکالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 01/11/1396زمان:      تهران مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 قبول  25/13 11 60 تهران ا طلوعیعلیرض 1

 قبول  75/12 5/10 55 تهران حسین کابلی 2

 قبول  75/14 5/11 65 تهران سعید محمدی 3

 قبول  75/14 5/10 50 تهران عابد ایلکا 4

 تجدید  5/13 5/5 49 تهران علیرضا بداعی 5

 تجدید  75/5 5/12 49 تهران کمیل شیخ طاهری 6

 تجدید  25/11 25/8 49 تهران رضا خندابی 7

 قبول  25/13 5/11 32 تهران محسن آقاجانی 8

 قبول  25/14 5/10 70 تهران روزبه فرازمند 9

 قبول  75/14 5/10 70 لرستان داود توانگر 10

 قبول  5/14 5/10 65 قزوین محمد خزلی 11

 تجدید  25/14 5/8 70 تهران سجاد سلیمان نژاد 12

 تجدید  25/9 5/12 60 انتهر علی مطهری فر 13

 تجدید  25/11 -- 49 تهران غالمرضا حاجی زاده 14

 تجدید  14 5/8 50 تهران سعیدمرادی کالم بحری 15

 قبول  25/11 5/10 50 تهران منوچهر غفاری 16

 قبول  75/10 11 70 تهران بهنام اسماعیلیان 17

 تجدید  25/12 -- 50 تهران آرش سوادکوهی 18

 تجدید  5/13 5/4 70 تهران رحیمی کاروانسراییمجید  19

 قبول  75/12 25/11 49 تهران وحید شاهی 20

 است. 5/10، آزمون نظری 5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 

 مدرس: مجید ترکان

 گر آمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نیانماینده و آزمون

 شتیالمللی کانستیتو بین



 گری درجه ملی )استاژ( کشتی آزادکالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 01/11/1396زمان:      تهران مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 قبول  75/12 5/13 70 تهران عباس شکوری مرند 21

 تجدید  7 8 49 تهران امیر تیمور واحدی 22

 تجدید  5/14 7 60 تهران علی مقصودی 23

 قبول  25/14 5/12 60 تهران عباس دین محمدی 24

 قبول  5/14 5/10 70 تهران مهدی میرزایی 25

 قبول  5/14 5/13 55 تهران امیرمحمد امینی 26

 قبول  25/13 75/10 55 تهران سیدمحمد موسوی قوام آباد 27

 قبول  5/13 25/12 60 تهران اکبر صاحبعلی بخشایش 28

 تجدید  15 -- 60 تهران علی نوروزی 29

 تجدید  5/13 -- 49 تهران علیرضا دنیادوست 30

 تجدید  14 8 49 تهران کامران سال افزون 31

 قبول  25/12 15 70 تهران بهنام آذری قلعه 32

 قبول  14 15 70 تهران مجید داودآبادی 33

 تجدید  75/13 5/6 70 تهران سیدحسین ساداتی 34

 قبول  25/14 5/10 49 تهران مصطفی اله وردی زاده 35

 تجدید  12 -- 70 تهران اسماعیل عسگری 36

 قبول  12 12 49 تهران سیدمحسن حسینی هاشمی 37

 تجدید  13 25/9 49 تهران محمد صیادی 38

 قبول  75/13 12 55 رانته امید خیری 39

 قبول  75/11 5/14 70 تهران میثم نوروزی 40

 

 

 

 



 گری درجه ملی )استاژ( کشتی آزادکالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 01/11/1396زمان:      تهران مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 تجدید  75/10 8 49 تهران رضا عبدالوند 41

 قبول  11 5/10 50 تهران محمدجواد مختاری 42

 تجدید  12 -- 55 تهران فرهاد رحیمی 43

 قبول  25/13 5/14 50 تهران داود عابدینی 44

 تجدید  5/14 5/4 70 مازندران محمدرضا جعفرزاده 45

 تجدید  75/13 5/3 55 تهران حسن رعیت 46

 تجدید  5/10 -- 60 تهران سیداحمد جاللی 47

 قبول  25/12 11 49 تهران سعید بهبود نمین 48

 قبول  25/13 11 50 تهران آرش علوی 49

        

 است. 5/10، آزمون نظری 5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 

 مدرس: مجید ترکان

 گر آمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نیانماینده و آزمون

 المللی کشتیانستیتو بین

  



 گری درجه ملی )استاژ( کشتی فرنگیکالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 04/11/1396زمان:      تهران مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آزمون

مادگی جسمانی آ

15 

نمره نهایی 

100 

نتیجه 

 نهایی

 قبول  25/11 15 52 تهران پوریا معصوم زاده 1

 قبول  15 15 53 تهران علی برزگر زاده 2

 قبول  5/13 25/12 60 تهران محمدکریم جودکی 3

4 
یوسف فیروزی 

 خودالن
 قبول  5/12 5/13 51 تهران

 قبول  25/14 5/13 52 تهران امیر حاتم زاده 5

 قبول  75/13 15 52 تهران رامین صیامی 6

 قبول  25/12 14 52 تهران ساسان محبوب 7

 قبول  15 5/13 52 تهران بهنام مالیی باباکلک 8

 قبول  11 5/13 52 تهران اکبر طهماسبی شالی 9

محمدرضا قضایی  10

 قبول  15 13 54 تهران عسگرآبادی

 تجدید  12 ------ 53 تهران محمد رضا احمدی 11

 قبول  75/12 5/14 52 تهران محمد سیف الهی 12

 قبول  15 5/13 54 تهران امیر محمد نوروزی پسند 13

 قبول  25/14 15 51 تهران حسام دستمر کفشکو طالیی 14

15 
محمدامین اسفندیاری 

 فرد
 قبول  25/12 13 52 تهران

 قبول  5/11 5/13 51 تهران داود جنگی 16

 قبول  14 5/14 53 تهران حدیجواد وا 17

 قبول  5/13 12 60 تهران مجید زالی 18

 قبول  25/12 11 52 تهران جمال اله یاری جاللی 19

 تجدید  75/13 ------ 52 تهران حسین محمدی فرخی 20

 قبول  5/13 75/12 52 تهران مرتضی توسلی زاده 21



 قبول  75/13 15 53 تهران ابوذر علیاری 22

 تجدید  5/14 ------ 52 تهران ا اسماعیلینیم 23

 قبول  5/11 12 52 تهران علیرضا الهی فر 24

 قبول  13 13 52 تهران مرتضی کولیوند 25

 تجدید  75/2 5/13 60 تهران محمود نیک بخت 26

 تجدید  75/5 5/10 51 تهران بهرام گودرزی 27

 قبول  75/14 5/10 59 کردستان مازیار مصطفایی 28

 قبول  15 11 53 تهران یاسر علیدادی  29

 قبول  5/13 5/10 53 تهران بهنام افشارنیک 30

 قبول  75/13 5/13 49 تهران علی نایبی 31

 تجدید  5/9 5/10 52 تهران مصطفی طهماسبی 32

 قبول  13 13 53 تهران علی اصغر خانی 33

 قبول  15 15 57 تهران وحید میرفتح الهی 34

 قبول  75/14 5/13 53 تهران عادتی فردعرفان س 35

 تجدید  5/7 5/14 52 تهران نوید توسلی 36

 قبول  25/13 15 49 تهران یوسف اخباری 37

 قبول  5/13 14 51 تهران داود رستمی رحیملو 38

 قبول  5/12 5/14 60 تهران اسماعیل نظری 39

 فبول  15 13 57 تهران پژمان پیرمحمدزاده 40

 قبول  25/14 5/12 52 تهران لیمانیناصر س 41

 قبول  25/14 13 52 تهران حمید طاهرزاده 42

 تجدید  75/13 ------ 52 تهران نعیم اسماعیلی 43

 قبول  75/10 5/10 52 تهران مهدی عباسیان 44

45 
حسن دهقانی 

 فیروزآبادی
 قبول  75/11 5/11 52 تهران

 قبول  25/12 75/12 50 تهران مهدی عرب عامری 46

 است. 5/10، آزمون نظری 5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 

 گر آمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نیانماینده و آزمون مدرس: عبدالکریم کاکاحاجی



 آزادگری درجه ملی )استاژ( کشتی کالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 06/11/1396زمان:      اسدآباد -همدان مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آزمون

آمادگی جسمانی 

15 

نمره نهایی 

100 

نتیجه 

 نهایی

 تجدید  8 5/5 50 خ رضوی محمد باطوری 1

 تجدید  75/14 5/5 53 خ رضوی عبدا... رزم آرا 2

 قبول  5/12 5/10 53 آ غربی یوسف رسول زاده 3

 قبول  5/12 5/10 50 آ غربی داریوش محمدزاده 4

 تجدید  5/12 5/8 50 کرمانشاه محمدجواد استواری 5

 قبول  75/13 5/10 54 کرمانشاه رضا شکربیگی 6

 قبول  75/14 5/10 52 کرمانشاه سعید عظیمی دربندی 7

 تجدید  25/14 5/7 51 کرمانشاه سید مهدی جعفری 8

 تجدید  5/13 5/5 50 تهران یشکیبا آقای 9

 قبول  12 5/10 52 زنجان مسعود رجبی 10

 قبول  75/12 5/10 53 زنجان جواد رفیعی 11

 قبول  5/11 15 49 زنجان محمدابراهیم رمضانی 12

 قبول  25/14 5/10 57 زنجان علی اوسط بدرلو 13

 قبول  25/14 5/10 54 زنجان شهریار نصیری 14

 تجدید  12 5/3 49 ردستانک حمید طاهری 15

 تجدید  25/11 5/7 51 کردستان صادق جنتی 16

 تجدید  75/10 3 49 کردستان سهراب علیرضا زاده 17

 تجدید  10 5/4 49 کردستان سید شعیب موسوی 18

 تجدید  5/13 5 49 کردستان سهراب باشی 19

 قبول  5/13 5/10 50 همدان مهدی نادری 20

 تجدید  9 11 49 همدان حسیدمهدی میرصال 21

 تجدید  25/14 5/7 49 همدان میالد امیدی 22

 تجدید  13 4 58 همدان حسام آزادی 23



 تجدید  25/13 7 50 همدان جواد مرادی 24

 تجدید  25/13 6 49 همدان علیرضا سماوات 25

 تجدید  15 1 50 همدان میثم فیروزآبادی 26

 تجدید   5/11 4 51 همدان مجید عبادی فرد 27

 تجدید  75/12 8 51 همدان رامین نعمتی اسعد 28

 قبول  5/14 5/10 60 همدان مسعود کمروند 29

 تجدید  15 8 52 همدان حمید کمروند 30

 تجدید  5/12 5/7 54 همدان هادی وفایی پور 31

 تجدید  5/10 5/6 55 همدان ابوالفضل بربط 32

 یدتجد  11 5/2 52 همدان حامد کریمی 33

 قبول  5/11 5/10 57 همدان میالد اسدی 34

 قبول  5/13 5/10 50 همدان یوسف خیشه 35

 قبول  75/11 5/10 49 همدان ابوالفضل اسدی مهام 36

 تجدید  25/12 5/3 54 همدان سینا چهاردولی 37

 قبول  25/14 5/10 50 همدان امیررضا چگنی 38

 ولقب  25/14 5/11 53 همدان حامد وفایی 39

 قبول  14 5/11 50 همدان محمد تکرلی 40

 تجدید  5/13 غ 53 قزوین عین اله صادق 41

 قبول  5/12 5/10 50 همدان علی کمروند 42

 تجدید  5/13 0 58 تهران پیام نصیری 43

 است. 5/10، آزمون نظری 5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 

 ناریمدرس: عباس حاج ک

 گر آمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نیانماینده و آزمون

  



 فرنگیگری درجه ملی )استاژ( کشتی کالس مربیهای نتیجه نهایی آزمون

 17/11/1396زمان:      اسدآباد -همدان مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70عملی 

های آزمون

 15نظری 

های آمادگی آزمون

 15ی جسمان

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 قبول  25/12 5/10 50 همدان محمد کرمی کبیر 1

 تجدید  5/11 5/7 50 همدان علی خزایی فر 2

 تجدید  75/14 8 50 لرستان احمد دلیران 3

 قبول  5/13 5/10 50 لرستان عباس کابله 4

 تجدید  25/14 5 50 نهمدا موسی رستمی 5

 تجدید  11 5/7 50 لرستان سیدمحمد فیروزنیا 6

 قبول  13 5/7 55 کردستان ناصر خاوری 7

 تجدید  5/12 7 50 کردستان افشین احمدی 8

 تجدید  25/12 6 51 کرمانشاه سعید قبادی 9

 تجدید  12 5/4 50 همدان علی افقی 10

 تجدید  75/7 5/4 50 آ.غربی حسین امینی اصل 11

 تجدید  75/13 5/7 50 کردستان محمد امینی 12

 تجدید  25/14 5/7 55 همدان حمید شکوهی 13

 قبول  75/14 5/10 55 کردستان ایوب پرمهر 14

 تجدید  75/7 8 50 کردستان فایق ابراهیمی 15

 قبول  12 5/11 55 کردستان ناکو نیک بین 16

 تجدید  25/14 5/7 55 خوزستان مرتضی عیسوند محمودی 17

 تجدید  75/6 6 55 خوزستان امیر فرخی عیسوندی 18

 قبول  5/12 5/10 70 کردستان ایوب فاتحی 19

 قبول  11 5/10 70 کردستان شیرکو میرکی 20

 تجدید  5/10 5/6 50 کردستان عبداله آذرپیرا 21

 تجدید  25/13 5/8 55 کردستان روح اله عزیزخانی 22

 تجدید  8 5/5 55 کردستان حمید محمدی 23

 تجدید  25/14 5/6 55 کردستان دلیر ایرانی 24



 قبول  5/12 5/10 70 کردستان شاهین فالحی 25

 قبول  12 5/10 70 کردستان ساالر فاتحی 26

 قبول  5/10 5/10 70 کردستان حمید احمدی 27

28        

 است. 5/10زمون نظری ، آ5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49حداقل نمره قبولی: آرمون عملی 

 مدرس: عباس حاج کناری

 گر آمادگی جسمانی و نظری: حسن یاری نیانماینده و آزمون

  



 فرنگیجه ملی )استاژ( کشتی در گریمربیکالس های نتیجه نهایی آزمون

 03/11/1396زمان:      ایالم مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70 عملی

های آزمون

 15 نظری

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 قبول  25/13 15 49 گیالن عباس قمی کتیگری 1

 قبول  25/12 5/13 49 آ.ش اصغر رشتبری 2

 قبول  75/10 5/11 49 ایالم مرتضی پیره زاد 3

 تجدید  75/8 11 49 ایالم عباس ملکی 4

 تجدید  75/9 5/10 49 ایالم جواد فتحی نیا 5

 تجدید  75/3 5/7 50 ایالم محمد میرزایی 6

 تجدید  12 5/8 49 ایالم عبداله صیدی 7

 قبول  11 12 49 کرمانشاه امین شاه حسینی 8

 قبول  75/12 5/10 49 ایالم احمدرضا حیدریان 9

 تجدید  15 6 49 ایالم توحید نیازی 10

 قبول  5/12 5/10 51 ایالم ابوذر کالنتری 11

 قبول  5/11 13 49 لرستان محمد سلطانی لرستانی 12

 قبول  25/12 5/11 49 لرستان عبدالرضا مرادیان 13

 تجدید  5/9 5/11 49 لرستان سعید قبادلی دیالی 14

15        

 

 است. 5/10، آزمون نظری 5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49آرمون عملی نمره قبولی: حداقل 

 محمد نیکونهاد حسینیمدرس: 

 حمید تفرجی: و نظری آمادگی جسمانی گرآزموننماینده و 

  



 فرنگیجه ملی )استاژ( کشتی در گریمربیکالس های نتیجه نهایی آزمون

 19/11/1396زمان:       دهدشت - کهگیلویه و بویراحمد مکان: 

 استان نام و نام خانوادگی ردیف
های آزمون

 70 عملی

های آزمون

 15 نظری

های آمادگی آزمون

 15جسمانی 

نمره نهایی 

100 
 نتیجه نهایی

 تجدید  5 5/7 49 کرمان وحید صیادی 1

 قبول  15 12 54 بوشهر یوسف زنگنه 2

 تجدید  5/15 -- 63 فارس حمید ساسانی پور 3

 تجدید  25/11 5/6 64 فارس حسن نوحه سرا 4

 قبول  13 5/13 68 خوزستان اسکندر عیسوند 5

 قبول  15 5/12 68 خوزستان روح اله دهمالیی 6

 تجدید  5/13 6 50 ک.ب آبش هادی پور 7

 تجدید  75/10 غ 55 ک.ب علیرضا عزیزیان 8

 قبول  15 11 53 ک.ب احمد آرامیان 9

 قبول  5/11 12 56 خوزستان سینا مهرابی پور 10

 قبول  15 5/14 65 فارس ن نوروزییحس 11

 تجدید  25/14 5/6 56 فارس ابراهیم فاضلی 12

 قبول  75/14 5/10 57 ک.ب باقری زادهپویان  13

 قبول  25/12 5/13 51 فارس رضا درویش 14

 قبول  14 12 49 ک.ب مجید کریمی 15

 قبول  75/13 11 50 ک.ب رضا جلیل 16

 قبول  13 11 52 ک.ب رضا فروزان 17

 تجدید  25/4 6 52 خوزستان مهدی گندمگون 18

 قبول  5/14 11 53 ک.ب ایمان داودی 19

 قبول  25/11 11 51 ک.ب علی قهرمانی 20

 تجدید  75/9 4 50 خوزستان علی آبادیان 21

 تجدید  75/8 5/10 51 خوزستان مجتبی بهادری قنوات 22

 قبول  25/13 5/13 50 خوزستان مسعود مرادی چلیا 23

 است. 5/10، آزمون نظری 5/10، آزمون آمادگی جسمانی 49آرمون عملی نمره قبولی: حداقل 



 حسام الدین جعفریمدرس: 

 : حسن یاری نیاو نظری آمادگی جسمانی گرآزموننماینده و 

 


