
 بنام خدا

 كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

  4اطالعيه شماره : 

 1396/08/30تاريخ :

 1396بورسيه كشتيراني ج.ا.ا سال  اسامي  دعوت شدگان مرحله اول جذب دانشجوي

گرامي بدينوسيله اعالم ميگرددكليه دعوت شدگان مرحله اول ، ضمن تشکر مجدد از داوطلبان 

بايستي بر اساس ليست ) به ترتيب  نام خانوادگي ( طبق تاريخهاي اعالم شده و همراه داشتن 

صبح در محل شركت  تامين نيروي  9:00(، راس ساعت  3كليه مدارک ) اطالعيه شماره 

 كشتيراني ج.ا.ا  به آدرس :

) شيان ( ميدان شهيد طجرلو )جنب ميدان تره بار ( ساختمان موسسه آموزشي تهران ، لويزان 

 كشتيراني حضور داشته باشند.

 عدم مراجعه در تاريخ ذكر شده به منزله انصراف خواهد بود. ** تذكر مهم :

یه لیست دعوت شدگان مرحله اول جهت کنترل مدارک ، دیدن فیلم آشنایی با کشتیرانی ج.ا.ا ، معاینات اول

 پزشکی و آزمون زبان انگلیسی بشرح ذیل میباشد.

  

  

 1396/09/04روز شنبه مورخ

 کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 2130617093 اسماعیل ابراهیمی ابراهیم 1

 2581168269 اکبر ابراهیمی امیررضا 2

 2581163119 علی ابراهیمی حسین 3

 4990129539 تقی ابراهیمی مهدي 4

 21707863 سیف اهلل ابراهیمی فر جالل 5

 2360440004 مصطفی ابونصري مجتبی 6

 3380914657 عباس احترامی دانش 7

 1810518695 شهید احمدي امیر حسین 8

 780763793 محمود رضا احمدي حسام 9



 4160530291 احمدرضا احمدي حسین 10

 2480495124 عبدالرضا احمدي برگانی عرفان 11

 1940462721 عبدالرضا احمدي تبار ابوالفضل 12

 6810018344 اسمعیل ارم علی رضا 13

 2480475001 شهرام اریا منش محمد 14

 5540084217 ابراهیم اساره محمد 15

 5180148596 اکبر اسدپور شیرایه سامان 16

 2440461865 براتعلی اسدي امیر 17

 740337793 محمد اسدي میالد 18

 4640226233 عبدالجواد اسدي کلبیبکی مجتبی 19

 4240453925 کوگعلی اسدي نژاد محمدرضا 20

 4060975001 حیدر اسکندري دالوند امیر 21

 924521491 مهدي اسالمی محمد جواد 22

 5320052235 عبدالرضا اسماعیل زاده قاسم 23

 2360467883 محمد اسماعیلی علی 24

 4020414688 حکمعلی اسماعیلی محسن 25

 1451369859 عسگر اشراقی علی 26

 3380777821 محمدرضا افروخته علی 27

 890475441 احمد افسرده صادق 28

 2440474576 مسعود افشاري بهمن بیگلو سعید 29

 2020673071 محمد اق اتاباي حمزه 30

 521085306 جواد اکبرپور بهروز 31

 1190230976 امیر حسین اکبري غالمرضا 32

 371848342 رضا الماسی میالد 33

 1940501997 آرمان اله یاري بیکن علی 34

 2640197381 صدرالدین الیاس زاده مقدم حسام الدین 35

 371870453 سلمان امامی مهر محمد صالح 36

 2640214926 اکبر امانی خیارک معرفت 37

 3490410874 رضا امیري حسام 38

 2080756230 بهرام امین پور امیرحسین 39

 3490351258 بابک امینی بردیا 40

 2020678985 ایل محمد امینی راد مسعود 41

 2380410372 ظهراب انصاري سینا 42

 2360564587 بهنام انصاري محمدرضا 43

 3510379772 مصطفی ایزدي علی 44

 4260259709 صدراله ایوبی ایوبلو کیارش 45

 4380316823 حسن آذرپور حسین 46

 1680168101 یداله آذردوست وحید 47



 2741562881 مجید آذرمهد آرمین 48

 2620462770 شهرام آذري نیا ساسان 49

 2282650123 علیرضا آراسته محمدجواد 50

 6280114589 خوجه دردي آرخ وحید 51

 6280128611 ابراهیم آرخی امین 52

 860504311 مجید آزادفکر سینا 53

 2882557522 هوشنگ آزادي حسین 54

 2080868888 محمدعلی آشفته مهراب 55

 3241485455 منوچهر آقایی ضامید 56

 2080762060 مجتبی بابایی آکندي منان 57

 2360572660 شاهپور بازیار مهرداد 58

 1742729924 شاپور باستانی نژاد آرمین 59

 311848109 محمد مهدي باقرپورباقی آبادي مسعود 60

 3380992739 موسی باقرزاده علیرضا 61

 311714862 کریم باقري میالد 62

 2640222643 محرمعلی باقري اجداد محمدرضا 63

 1272355128 حمید بختیار امیر 64

 1272729710 حمید بختیار علی 65

 2110827149 نورعلی بدپور مبین 66

 6290050532 مراد براتی کلبی بکی حسین 67

 2282360151 خلیل بریتونی امیر حسین 68

 2640195166 اسمعیل بشارتی مقدم محمد علی 69

 1240082185 عباسعلی بقائی یاسر 70

 2640211455 داریوش بلوچ دانیال 71

 5250220088 خالد بلوچی جاهد 72

 890522200 رضا بنازاده مغانی امید 73

 5470063380 بهرام بهادري علی 74

 1272533360 اسداهلل بهارلو هوره حسین 75

 1396/09/05روز يکشنبه مورخ 

 1940597811 محمدعلی بهارلوئی یانچشمه سروش 76

 6640062331 یونس بهاري ابوالفضل 77

 3470161720 ایوب بهاري میمندي مهدي 78

 6810009930 نصراله بهرامیان احمد 79

 3640650409 عبدالحمید بهره بر شهاب 80

 311402259 رحیم بهزادي سعید 81

 4160520758 جعفر بهلولی محمد 82

 1830526804 عیسی قلی بویري یگائی مهدي 83

 4061096095 هادي بیرانوند محمد 84



 5300042587 حسین بینش امیر محمد 85

 1920425918 بختیار پاپی ابوالفضل 86

 2480382613 علی محمد پایداري هدایت اله 87

 3790325341 حشمت اله پرویزي عرفان 88

 1742954847 محمد پشم فروش زاده علی 89

 6040055995 سیف اله پناهی ندرخانلو محمد 90

 3060371881 سعداله پورحسینعلی علی 91

 3060416631 عبداله پورشاه نظري رضا 92

 21397252 حمیدرضا پورمهاجرانی علیرضا 93

 2440461903 کاوس پوالدیان نیما 94

 1742214460 عبدالحسین پیرنیازاده مهرداد 95

 3970226317 سید محمد باقر پیزو سجاد سید مهران 96

 22436774 محمدرضا تبریزي ورزقانی علی 97

 3490405821 عبدالرسول تفضلی رضا 98

 2130558860 داریوش تقی نژاد مهدي 99

 2360441205 اسرافیل جاویدي افشین 100

 1272360482 حشمت اله جبارزارع مهدي 101

 4870191040 قلی جرجانی صهیب 102

 1743170238 علی جرفی محمدسعید 103

 22445692 سعید جعفرزاده یزدان 104

 2480399389 حسین جعفري جاسم 105

 924199016 اصغر جالیی امیرحسین 106

 3242014091 شیخعلی جلیلیان امید 107

 4980243355 میرعلی نقی جلیلیان سید امیرارسالن 108

 6290045660 خانعلی جمالی گندمانی مسعود 109

 2460332254 محمد رضا جنتی پور محمود رضا 110

 4490351569 علی شا جهانگیري محمد 111

 6240125342 عابدین جودانه علی 112

 371796563 حسن جوزدانی محمدرضا 113

 5000156277 احمد جوکار علی 114

 4120693521 علی چراغی علیرضا 115

 3381045598 اکبر حاتمی گوربندي امیرحسین 116

 4900637238 رجبعلی حاجی آبادي مهرداد 117

 1820292096 عادل حاجی داودرضاگاه علیرضا 118

 1130433072 محمد حاجی کرمی مهدي 119

 4970270783 ایوب حبیب لی عبدالمنان 120

 2560406691 محمدجمال حبیبی محمدعلی 121

 21573921 حمیدرضا حبیبی پورفرشبافی محمد 122



 4880366846 ابوالفضل حجی زاده محسن 123

 670721581 حبیب اهلل حسن زاده یونس 124

 4271000043 سعید حسنی حسین 125

 3640510569 مشتاق علی حسینی جابر علی 126

 3470155100 سید جابر حسینی سید جواد 127

 5000132831 سید فرامرز حسینی سید سعید 128

 4311341431 سید مرتضی حسینی سید کیان 129

 3060360391 سید اسداهلل حسینی سید مهدي 130

 2440493015 سید حاتم حسینی نژاد بنه خفرک سید حسین 131

 4420764562 سید عباس حسینی نسب سید محمد 132

 2460369883 حسین حقیقت مهدي 133

 311764691 رضا حوري امیرحسین 134

 2260247725 محمد حیدري احمد 135

 3510367316 علی حیدري سعید 136

 4690320519 علی حیدري محمد هادي 137

 2190211001 سید داود خامسی سید کسري 138

 2080769359 عبداهلل خانه برانداز ایمان 139

 2130548751 روح اله خدابخشی حمیدرضا 140

 5150152668 زلفعلی خداپرست نیا داوود 141

 4120633731 محمد خدیش امین 142

 4610668289 عبدالحسین خرسند دهکردي محمد 143

 2190190584 دیان اله خزائی پول علیرضا 144

 6730026375 عزیز محمد خسروانی جو رحیم 145

 6370019409 علی خسروانی شیري ایمان 146

 2400247536 رضا خسروي علی 147

 2530217629 غالمرضا خلفی علیرضا 148

 3550139926 محمود خلیلی محمد رضا 149

 1396/09/07روز سه شنبه مورخ

 6790031871 ایرج خوب تورج 150

 5130084446 محمد خیرخواه محمد حسین 151

 2130608140 رمضان دادکیش سینا 152

 2380353921 رحمت اله دارابی علی محمد 153

 4061030825 نصرت اله دالوند میثم 154

 2282598245 رحمت اهلل دانایی فر علی 155

 4310996418 خیراله دائمی پوریا 156

 4311414277 حجت اله درویشوند محمد مهدي 157

 1920356223 فرامرز دریکوند محمد 158

 5500040154 علی خان دکیا خالق 159



 780766113 ناصر دلبري علی 160

 2560405679 محمد دهقان علیرضا 161

 2500488462 غضنفر دهقانی احمد 162

 3120249548 ابراهیم دهقانی محمد صالح 163

 2282581938 محمدمراد دهقانی محمدصادق 164

 3410714693 محمد دهقانی مصطفی 165

 1630306568 علیمردان دولتخواه جواد 166

 20824556 سید عباس دیباجی سید علیرضا 167

 1130504565 ذبیح اهلل ذوالفقاري علیرضا 168

 3640587685 مرادمحمد رِییسی فرهاد 169

 2480440869 غالمرضا راستی میالد 170

 2440476811 یعقوب راهی پیمان 171

 4490342225 علی اکبر رجبی مسعود 172

 890516431 احمد رحیمی عباس 173

 3430233011 یوسف رحیمی محمد 174

 3430248329 سالم رحیمی محمد امین 175

 410624381 سید محمد سعید رحیمی اردستانی سید مهرداد 176

 2480468062 علی آقا رزمخواه عادل 177

 1990866603 جهانبخش رستگاري سینا 178

 3490375793 جالل رستمی عباس 179

 5430035300 فرهاد رسولی فتح آباد رضا 180

 2710324032 حسین رسولیان ایلیا 181

 6440112775 جعفر رشیدابادي محمد 182

 2282188349 نامدار رضایی بوگی حسین 183

 3310212051 سید خداکرم رضایی چم کریمی سید مصطفی 184

 2020595796 جهانبخش رضائی رضا 185

 2480369684 محمد رضائی فرزاد 186

 4990120051 اسماعیل رضائی درویشانی محسن 187

 923731751 نعمت اله رضوي کالکوب امیر حسین 188

 520898419 ناصر رفیعی محمد حسین 189

 5000119290 اسماعیل رمضانی مهدي 190

 2282921615 هدایت رنجبر حسن 191

 2282558294 غالمرضا رنجبر سعید 192

 3430208602 حسن رنجبر فرزاد 193

 5430035671 عباسقلی رنجبر محمد رضا 194

 2480467090 حسین رنجبري مهدي 195

 23320265 حسین روانبخش کیسمی میالد 196

 6060120008 محمد ریاحی امیر 197



 924357568 علیرضا ریشه چی فیاض حسن 198

 5250208381 ولی محمد رییسی سجاد 199

 3410730753 دادمحمد رئیسی ابراهیم 200

 2480419436 الیاس زارع امید 201

 5480094874 علی اکبر زارع مرتضی 202

 3410757406 احمد زارعی امید 203

 5370056692 قنبر زاهري احمد 204

 2550201515 علی زردشت حسین 205

 690672098 رمضانعلی زمانی پور محمد 206

 2790786534 قنبر زینال زاده امین 207

 3920745361 رضا ساریخانی امیر حسین 208

 3920714121 محمد حسن ساریخانی متین 209

 3380928569 ایرج ساالري علیرضا 210

 18700519 محسن سالم پشتیري مجتبی 211

 3490405544 محمد جواد سالمیان علی 212

 5140056801 عبدالحمید سبزي سروستانی سبحان 213

 6730025026 مهدي ستاري محمد 214

 1940615038 کیومرث سرکهکی محمد جواد 215

 2150481571 حسین سعادتی محمد 216

 780784545 مهدي سعادتی صدر سعید 217

 2110674512 امیر سالمتی عباس 218

 6510048681 غالمرضا سلوورزي نادر 219

 1396/09/08روز چهارشنبه مورخ 

 3060455661 غالمرضا سلیمانی محمدحسن 220

 4610623617 منصور سلیمی بنی صالح 221

 4311392117 نامدار سلیمی زاده سعید 222

 2560412780 حکمت اله سلیمی کوچی افشین 223

 4311411324 علی سهرابی امیرحسین 224

 1160289913 عزیز قلی سهرابی سامان 225

 4271052868 رمضان سهرابی محمدرضا 226

 2360585479 غضنفر سهرابی وفادار 227

 2210269271 زین العابدین سیاه مشته نیما 228

 440788277 مجید شاه آبادي حمیدرضا 229

 3410508554 علی شرفی حسین 230

 3510392183 عبدالکریم شریفی امیرحسین 231

 1630312312 حسنعلی شعبانی جواد 232

 4810258939 علی رحیم شفیعی کمیل 233

 6680096871 یارمحمد شکرزهی سوران امید 234



 21726760 صمد شکوري مقدم سپهر 235

 6100037777 ظهراب شکوه مهرداد 236

 780813510 محمدعلی شمس آبادي سجاد 237

 1820272631 منصور شهبازي سامان 238

 19397445 احمد شهرآشوب محمد علی 239

 4120670953 محسن شهربان محمد حسن 240

 3410665307 حسن شهکرمی یاسر 241

 3380677493 طیب شهیدي نژاد تختی صابر 242

 2284179150 رامین شیرازمنجمی سورن 243

 5250294383 محمدعمار شیرانی محمدعلی 244

 2270125800 حسین شیرزاد امیرحسین 245

 4660380335 حمزه غلی صابري هفشجانی محمد 246

 2282553632 عباس صادقی احسان 247

 6170101822 امین اهلل صادقی مهدي 248

 2650179791 ناصر صادقی جوبنی یاسر 249

 4640169787 ولی اله صادقی راد محمدامین 250

 4260265725 کشتاسب صادقی فر طاها 251

 6730023864 اصغر صادقی مزیدي محمد رضا 252

 1080419251 رضا صالحی محسن 253

 20977530 بهمن صالحی فشتمی بهنام 254

 2080797581 عادل صفري علیرضا 255

 2150505584 جواد صفري مصطفی 256

 21912610 سیف علی صفري نیادهقان امید 257

 311417213 جعفرعلی صالحی خلف موسی 258

 1540418723 احمد ضیایون حامد 259

 1900420821 سید علی طاهر زاده سید مجید 260

 3380911070 صادق طبسی مهدي 261

 4120591360 اصغر ع قنبري محمد 262

 3920720822 داود عابدي نامیله مهدي 263

 2210341833 ابوالقاسم عابدین پور پوریا 264

 5000162641 عبداهلل عابدینی علی 265

 3380926337 غالم عاشوري تختی نژاد علیرضا 266

 2560455242 ناصر عاقل جلیانی محمد 267

 4210335290 مجید عباسی امین 268

 4260295802 هوشنگ عباسی کرامت 269

 5560339865 احمد عباسی محمد 270

 2640168940 ناصر عباسی خانه سر پوریا 271

 3540165657 حیدر عبدوئی احمدرضا 272



 1743004788 محمد عبدیها سجاد 273

 6240133051 قاسم عجم خیجی مهدي 274

 2360425129 نصراله عزیزي مجید 275

 1200200489 نادر عزیزي کیفته میالد 276

 3510372549 جعفر عسکرپور زیازنی امیر 277

 2581128399 افشین عطائی شاهین 278

 1640318941 منصور عظیمی علی 279

 2440488496 حسن عظیمی علیرضا 280

 21871396 حسین عظیمی شانجانی نیما 281

 2581055561 فرید عفاف سلطانی علی 282

 6210047661 رضا عالئی مهدي 283

 5470063690 سیدمحسن علمداري سیدرضا 284

 5320065884 نصراله علی زاده یاسین 285

 19659032 محمد علیمردانی امیرحسین 286

 1200166396 رمضان علیمردانی ایمان 287

 6510068321 منصور عمرانی ازغندي میالد 288

 2282213211 مختار عوض آقائی محسن 289

 2500440133 کرامت غفارنژاد محمد 290

 2981076833 علی غالمرضایی فرید 291

 4670296744 فریدون فاضلی فارسانی پویا 292

 720719704 حسین فخر اسکندري سهیل 293

 5790061621 محمدعلی فدائی عیسی 294

 1396/09/11روزشنبه مورخ 

 3380818631 علی فرجام آرمین 295

 670750689 فیض اهلل فرحدل مهرداد 296

 3241598519 امان اله فرضی پیام 297

 4061093983 فضل اله فرضی حمیدرضا 298

 2981056743 مجید فرودي صفات علیرضا 299

 5000120345 حسن فضل اهلل زاده امیرحسین 300

 5250299377 اکبر فنایی علیرضا 301

 3510363159 بیژن فوالدي امیر حسین 302

 3490391918 ایرج فیاض بخش امین 303

 2020717948 عبدالوهاب قاري مبین 304

 3640550641 حسن قاسم پور چالکیاسري مهرپویا 305

 21332691 اصغر قاسم زاده علی اکبر 306

 6540109938 الماس قاسم مهرابی پوریا 307

 19085591 اسرافیل قاسمی امیرحسین 308

 1850392552 عبدالرحیم قاسمی پوریا 309



 5000144686 آقاخان قربان وند کالنسرا حمیدرضا 310

 2741649154 کریم قربانی الیاس آباد امیرحسین 311

 2360440446 بهروز قره بگی سیجاد 312

 3120322652 سهراب قلعه عسکري محمد مهدي 313

 3410667768 علی قلندرزاده کوهستکی حسین 314

 3510403967 امراله قناعت پیشه ابراهیم 315

 3510380932 خدابخش قنبري ارسالن 316

 1900316293 محمد قنواتی احمد 317

 4061162489 نعمت کاظمی کردعلیوند حسین 318

 2240236787 قربانعلی کاویان امیر حسین 319

 6280083063 موسی کر مراد 320
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 6280107043 قربان محمد کمی متین 329
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 21829705 عباس گروسی امیر 333
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 21949530 علی اصغر گل کار سینا 335
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 4120687082 ابراهیم گودرزي امیرحسین 337

 4120630900 ایرج گودرزي علی 338

 3020455881 کرامت مارزي علیرضا 339

 1190209705 محسن متوسل شهرضا سینا 340

 2150540835 محمدحسین مجیدي قادیکالئی رضا 341

 890513104 محمد محبوبی علی 342

 4311459572 ماشااله محمد رحیمی حمید 343

 2500466175 خلیل محمدزاده عبداله 344

 4271059031 علی محمدي امیرحسین 345

 1273018362 بهمن محمدي پارسا 346

 2282838361 رامین محمدي محمد علی 347



 2420750969 حسن محمدي محمد مهدي 348

 2190197201 حسن محمدي محمدرضا 349

 1272858472 محسن محمدي محمدصادق 350

 2420750960 حسن محمدي محمدمهدي 351

 923295542 مرتضی محمدي مهدي 352

 4310971891 ولی اله مختاري محمدعلی 353

 5630108115 اهلل مراد مرادپور علی رضا 354

 4850140742 علی مرادي داریوش 355

 521021952 علی قربان مرادي سجاد 356

 6790045325 حشمت مرادي شایان 357

 3861069301 محرمعلی مرادي علیرضا 358

 1850374325 سید عبدالهادي مرتضوي سید امیر 359

 6540104227 فریبرز مرتضوي عرفان 360

 2170305696 علی اصغر مرتضی پور حسین 361

 4120699811 حمید مرزوقی عرفان 362

 6720036173 محمد مریدزاده علیرضا 363

 3380848980 حسن مریدي زاده علی 364

 1900377918 حمید مسعودي سعید 365

 3470185174 حسین مسعودي مهدي 366

 2210322170 سیدیوسف معصومی سیدعلیرضا 367

 6540110642 کرامت مقدم مصطفی 368

 3410756949 عباس مالحی افشین 369

 1396/09/12روز يکشنبه مورخ

 5540080841 حسن مالئی نیمه کار فرشاد 370

 1272603199 مجید ملک پور شهرکی شروین 371

 1190241358 حبیب اله ملکیان شهرضا علی 372

 4880336671 رجبعلی ممشلی حسین 373

 1870478797 محمدحسین منجزي علی رضا 374

 1272856941 مهدي منصف پور امیر حسین 375

 3120324825 اصالن منظري توکلی علی 376

 6550046106 غالمرضا منفردقالینی فرشید 377

 2282809440 کریم منوچهري بکیانی محمد 378

 3640599081 موالبخش مهدادي حاسب 379

 2080738021 قدرت مهدوي تالوکی حسین 380

 3080301471 حسین مهدیزاده گزوئی محمدامین 381

 21282021 یحیی مهرانفرد کامیاب 382

 2282244151 محمد مهرپویان ابواقضل 383

 5470067785 قربانعلی موذنی سجاد 384



 2380403139 نادعلی موسوي پویا 385

 4660419614 فخرالدین موسوي علیرضا 386

 1660453100 سیدبابا موسوي میرک سیدمحمد 387

 2360564471 حسین موصلی محمدامین 388

 2581042885 رجب مؤیدي آیدین 389

 6650024252 رضا میرزائی احسان 390

 2620368804 ولی جان میرزائی لنبر صمد 391

 2360583247 علی مراد میرشکاري ابوطالب 392

 1080464883 ناصر میرعباسی سجاد 393

 2530198829 سیدمحمدحسن میرقادري سیدمحمدرضا 394

 21349551 امیرحسین میناروش امین 395

 20545681 محمد مینایی فرد عباس 396

 4610573911 غالمعلی نادري بنی علی 397

 6700030749 محمد ناصري علی 398

 2540143441 کرامت نام آور سارانی عین اله 399

 1540472078 حبیب نجدمستطاب امین 400

 2210322723 رضا نجف پور فرشمی محمد 401

 2150514117 غفار نجفی امیرعباس 402

 521130417 سعید نذرمحمدي شهرجردي امیررضا 403

 1190239310 محمدکریم نره ئی فرزین 404

 4420788402 حسن نصیري هفتادر محمدعلی 405

 311958699 مجید نظریان محمد سینا 406

 2440479756 امراله نعیمی جعفربیگی ارمان 407

 2420767421 سیاوش نفري حمیدرضا 408

 2020671603 محمدقلیچ نفس پور رضا 409

 371739934 ذوقعلی نقاشی محمد رضا 410

 2560411245 اکبر نکیسائی محمد صادق 411

 2282571401 عباس نوذري حسین 412

 521168678 نصراهلل نوروزي محمد 413

 2282178300 منصور نوروزي محمدرضا 414

 6540112361 رحمت اله نوري حسین 415

 3380861936 اسحق نیازیان امیر 416

 1742262872 حمید نیسی کاظم 417

 1272456307 ساعد نیکبخت حسین 418

 2050663250 علی نیکخواه رضا 419

 1190248409 کرم اله نیکنام عرفان 420

 6730030054 حسن نیکنام شیري فرشید 421

 22215093 داود نیکوئی پوریا 422



 1272235671 محمدرضا هاشمی سید ایمان 423

 3920535146 احمد هاشمی مهدي 424

 3380879584 عین اله هاشمی پور پتکوئیه ابوالفضل 425

 3380878189 عبداهلل هاشمی پور پتکوئیه سجاد 426

 2480439380 جلیل همتی خیرآبادي امیرحسین 427

 6690081613 حسن هوت عبداهلل 428

 20772238 تقی واسعی محمد علی 429

 2981091921 علیرضا وفازاده کرمانی مجتبی 430

 22271635 کوروش یزدانفر محمد 431

 924700378 سیدمهدي یعسوبی سیدمرتضی 432

 3860868705 حبیب اهلل یعقوبی اکبر میالد 433

 3410714189 مختار یگانه مهر محمد 434

 2130530621 غالمعلی یوسفی امیر حسین 435

 1190240947 رحمت اهلل یوسفیان محمد 436

  

کشتیرانی ج.ا.ا ، مسیرهاي پیشنهادي به شرح ذیل اعالم جهت تسهیل در مراجعه به شرکت تامین نیروي 

 می شود.

از ترمینال غرب )میدان آزادي ( استفاده از مترومیدان آزادي در ایستگاه تئاتر شهر پیاده شده به سمت  - 1

 ) قائم ( ادامه مسیر داده و در ایستگاه حسین آباد پیاده شده و با استفاده از تاکسی به  مقصد شیان 3خط 

 میدان شهید طجرلو)جنب میوه و تره بار( ساختمان موسسه آموزشی کشتیرانی

مترو( در ایستگاه فدک پیاده شده و ادامه مسیر  2راههاي دسترسی از طریق مترو : )استفاده ازخط  -2

بوسیله تاکسی هاي به مقصد دانشگاه تربیت معلم و در ادامه مسیر به  شیان ، میدان شهید طجرلو)جنب 

 و تره بار( ساختمان موسسه آموزشی کشتیرانی میوه

از ترمینال شرق ) تهرانپارس ( : استفاده از تاکسی هاي به مقصد میدان رسالت  ودر ادامه ابتداي خیابان  -3

هنگام  استفاده از تاکسی به  مقصد شیان میدان شهید طجرلو)جنب میوه و تره بار( ساختمان موسسه 

 آموزشی کشتیرانی

ل جنوب : استفاده از ایستگاه مترو ترمینال جنوب و در ایستگاه فدک از قطار پیاده شده وادامه ترمینا -4

مسیر بوسیله تاکسی به مقصد دانشگاه تربیت معلم و نهایتا به  شیان ، میدان شهید طجرلو )جنب میوه و 

 تره بار( موسسه آموزشی کشتیرانی.



بعد از تقاطع  اتوبان شهید  –امام علی )ع( به سمت شمال  اتوبان -استفاده از خودرو شخصی : تهران  -.5

 همت خروجی )لویزان / شیان ( میدان شهید طجرلو )جنب میوه و تره بار( موسسه آموزشی کشتیرانی

  

 امور آموزش كشتيراني ج.ا.ا

------------------------------------------------------------------پايان اطالعيه  

-- 

 


