
نتیجهنمرهاستانآزموننام شرکتکدملینام  نام خانوادگیردیف

مردود24تهرانمدیر فنی آزمان آسانبر ایلیا0037236172 احمد پازری1

مردود23تهرانمدیر فنی فنی مهندسی آروین تجارت آسانبر0622330330 اسماعیل رحیمی2

مردود23تهرانمدیر فنی آنی آسان بر ایمن شرق0073426369 اصغر صادقی اشلقی3

قبول27تهرانتکنسین فنی                             0061556173 افشین گلریز4

مردود14تهرانتکنسین فنیآسمان خراش کهربا0068749929 الهام نجیبی5
مردود27تهرانمدیر فنی آژند بران پاسارگاد0079307991 امیر سلیمی6
مردود17تهرانمدیر فنی آساکنترل الوند0075486806 امیر مزینانی7

مردود15تهرانتکنسین فنی5048876385ایرج روشن چشم8

قبول25تهرانتکنسین فنیآسانسور آسان عرش آریان2080343270آتاناز زرگری9

مردود29تهرانمدیر فنی ایمن سازه آماج4120177866آذر صلح جو10

مردود13تهرانتکنسین فنیفنی مهندسی آروین تجارت آسانبر0023178566 پوریا مرندی11

مردود10تهرانتکنسین فنیایمن سازه آماج1120047528پویان چرمی12

مردود23تهرانتکنسین فنیشرکت نیک آسا فراز5190053997حسن آذرمی امیراباد13

مردود13تهرانتکنسین فنی5199898248حسن مجلسی14

مردود14تهرانتکنسین فنی2660017042حسن نظری15

مردود14تهرانتکنسین فنیفنی مهندسی آروین تجارت آسانبر3992247422حسن نعمتی اظهر16

مردود22تهرانتکنسین فنی0453433979 حسین حاجی مهدیقلی17

مردود21تهرانتکنسین فنیآباد آذران آوینا گستر0084315660 حسین روزگرد18

مردود17تهرانتکنسین فنیارتش0440196681 حمید حسینی19

مردود16تهرانمدیر فنی 1520280041حمید هاشمی20

مردود23تهرانتکنسین فنیدلتا اذین1819223019رضا شکر پخش نژاد21

مردود6تهرانتکنسین فنی3871141232زهرا شکریان22

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنیآژند بران پاسارگاد1728782831سعید حبیب زاده مرادی23

قبول25تهرانتکنسین فنیآباد آذران آوینا گستر2190039800سعید خواجوند24

مردود20تهرانتکنسین فنی0063796600 سعید مددی25

مردود23تهرانتکنسین فنیآژند بران پاسارگاد4072715506سلمان رفیعی26

مردود23تهرانمدیر فنی 6239965812سمیه اصغری27

مردود14تهرانتکنسین فنیشرکت برج نورد شرق0073233633 سید حسین سجادی28

قبول26تهرانتکنسین فنیبازرگانی آسانبرشفق گستر0076333841 سید حمیدرضا بهلول29

مردود18تهرانتکنسین فنیآسان راهبر پرشین1159235880شیرزاد کریمی30

مردود16تهرانتکنسین فنی5849749713عباس سوری31

غیبتغیبتتهرانمدیر فنی شرکت باالبر فیدارکیان0068017022 عباس کریمی32

مردود21تهرانتکنسین فنیشرکت فنی مهندسی سدید سایه0010238123 عرفان نقی زاده33

قبول28تهرانتکنسین فنیآسان محک غرب0082188998 علی اعال34

مردود19تهرانتکنسین فنیآباد آذران آوینا گستر0023055650 علی افضلی35

مردود21تهرانتکنسین فنیآزاد5219833316علی خادمی36

قبول31تهرانمدیر فنی شرکت آسانسور اطلس تک0015734781 علی ملکوتی خواه37

مردود23تهرانتکنسین فنیشرکت قائم آسانسور0080133037 علیرضا عمو محمدیان38

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنی1271946106علیرضا نصر ازادانی39

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنیفرمان فراز فرجام1972259751عیسی مسعودی40

مردود13تهرانتکنسین فنیشرکت اوج المپیک پاسارگاد1150176334غالم رضا عباسی قودجانکی41

مردود23تهرانمدیر فنی شرکت مهرترابن ایرانیان0012401129 فرزاد جنتی42

مردود13تهرانمدیر فنی شرکت ارس آسانبر آتروپات0071653716 فرهاد مقدم43

قبول31تهرانتکنسین فنی0014987570 کیوان اقبالی44

غیبتغیبتتهرانمدیر فنی رایزن صنعت آدرین0580036529 مجتبی افضلی45

مردود22تهرانتکنسین فنی0453472982 مجتبی آزادی46

مردود16تهرانتکنسین فنیشرکت دانشوان کهن پارسه0013208624 محسن کوثرزاده47

مردود21تهرانمدیر فنی آتیس اوج بران5599250458محمد احمدی اعیائی48

قبول27تهرانتکنسین فنیجهت نمایندگی شعبه استان مازندران- مازندران0410268453 محمد باقری مهر49

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنی5209950360محمد رضائیان50

مردود17تهرانمدیر فنی شرکت آسانبرایمن کاوه3257179502محمد صیدی51

مردود21تهرانتکنسین فنیآسان فراز زرینه آذر0075959003 محمد طبسی52

مردود21تهرانمدیر فنی 0081221754 محمد مهدی اعیان فرد53

مردود22تهرانمدیر فنی فرآیند سپهرآسا0071335153 مرتضی طالبی طاری54

 ویژه استان تهران1401 مرداد 11نتیجه آزمون آسانسور 



قبول31تهرانمدیر فنی دوره ضرورت3931155978مصطفی نقدی55

مردود16تهرانتکنسین فنیشرکت سلوک صنعت آسانبر0072519101 مهدی شیخی56

مردود21تهرانتکنسین فنیآسان فراز زرینه آذر0070294992 مهدی طالزاد57

مردود28تهرانمدیر فنی ایمن بر عصرنوید3257143631مهدی فروتن58

مردود20تهرانمدیر فنی آنی آسان بر ایمن شرق4900765287مهدی قره داشی59

مردود15تهرانتکنسین فنی0066240646 میرمنصور قیاسی60


