
نتیجهنمرهاستانآزموننام شرکتکدملینام  نام خانوادگیردیف

مردود17اصفهانتکنسین فنی5110595836اباذر کریمیان1

مردود28خراسان شمالیمدیر فنیهبو ایرانیان0630076774 ابراهیم آذین مهر2

قبول31سمنانمدیر فنی4579873475ابوالفضل شمس3

مردود22بوشهرتکنسین فنی2433007161احد ادیب دشتکی4

مردود19مرکزیتکنسین فنی0520656679 احسان جعفری انجدانی5
مردود19البرزتکنسین فنیآسانسور بهدوج0451207890احمد به دوج6
قبول26گیالنتکنسین فنینمایندگی استان گیالن2593864117احمد حسنی کلشتری7

مردود14خوزستانتکنسین فنی1960016482احمد زیالبی8

مردود22کهگیلویه و بویر احمدتکنسین فنی4231876177احمد یاوری پیرا9

مردود22فارستکنسین فنی2291310364احمدرضا درودی درودزنی10

مردود19خراسان رضویتکنسین فنی0828298432 احیامحمد براتی مقدم11

مردود18البرزتکنسین فنیکوروش آسانبر البرز6369833819اسفندیار فیضی12

مردود21فارسمدیر فنی2430461331اسماعیل ابراهیمی13

مردود26تهرانمدیر فنیفنی مهندسی آروین تجارت آسانبر0622330330 اسماعیل رحیمی14

مردود20مازندرانتکنسین فنی2720754511اسماعیل قربانی لیالستانی15

مردود28بوشهرمدیر فنی2440020818اصغر فتحی16

مردود23خراسان رضویمدیر فنی0920333664 افسانه جدی ازغندی17

مردود21فارستکنسین فنی2296331238افسانه وزیری18

مردود16تهرانتکنسین فنی0079173901 افشین بابازاده شیرکوهی19

مردود23بروجردتکنسین فنی3256448658افشین مرادی20

مردود29بروجردمدیر فنی4072729205اکبر وکیلی21

غیبتبروجردمدیر فنی4072729205اکبر وکیلی22

غیبتخراسان رضویتکنسین فنی6529957065الهام سادات نبوی23

مردود18ایالمتکنسین فنی4490226500امید سارائی24

مردود17اصفهانتکنسین فنی1280392282امیر عباس پور جوزدانی25

قبول26کرمانشاهتکنسین فنی0078337461 امیر عظیم وند26

مردود12کرمانشاهتکنسین فنی3259236856امیر محمدی27

مردود25آذربایجان شرقیمدیر فنیآسیا صنعت آریان تاوریژ1361509813امیر محمدی نارین آباد28

مردود26فارسمدیر فنی2298428697امیررضا سنگ تراش29

قبول24کرمانتکنسین فنی6079938219امین ابراهیمی شاه ابادی30

مردود23خراسان رضویمدیر فنی0872493016 امین جعفری31

مردود23کرمانمدیر فنی2993976400امین دهقانی32

مردود24فارسمدیر فنی2298368864امین فروغی رودبالی33

مردود20ایالممدیر فنی4549954124امین همتی34

قبول33مازندرانمدیر فنی2063107513ایمان حاجی زاده چناری35

مردود19اصفهانمدیر فنی1200073541ایمان سعیدی36

حذفاصفهانمدیر فنی1080387293ایمان سواری37

مردود24کرمانشاهمدیر فنی3258389411آرام رازیانی38

غیبتفارسمدیر فنی2298625166آرش جویا39

مردود28مازندرانمدیر فنی2064757858آرمان جانعلی زاده روشن40

مردود23مازندرانتکنسین فنی2249804583بابک کردجزی41

قبول25البرزتکنسین فنیآسانسور بهدوج0440179297بهادر بهدوج42

مردود22کرمانتکنسین فنی5199349783بهادر محمودزاده43

مردود18فارستکنسین فنی2420384091بهرام رمضانی گرمه44

قبول25خراسان جنوبیتکنسین فنیدیبا صعود فراز پیما4284468200بهروز داداشی45

قبول24خراسان رضویتکنسین فنی0872976981 بهزاد شفاعتی46

مردود20ایالمتکنسین فنی5810023495بهزاد فتاحی47

مردود23خراسان رضویتکنسین فنی1050437365بهمن اعظم قاین پور48

قبول24قزوینتکنسین فنی5099979319بهمن نظری49

مردود20قزوینتکنسین فنی3330299444بهنام تربتی50

مردود24فارسمدیر فنی2420535022پریسا فرج پور51

مردود16تهرانتکنسین فنیفنی مهندسی آروین تجارت آسانبر0023178566 پوریا مرندی52

غیبتبوشهرمدیر فنی3490136160جعفر عبداله زاده53

قبول25بوشهرتکنسین فنی1950107752جعفر عساکره54

 مرداد25نتیجه نهایی آزمون آسانسور 



قبول25اصفهانتکنسین فنی1292218010جمال الدین احمدی55

مردود23خراسان رضویتکنسین فنی0924561531 جواد رضازاده نقندر56

قبول24البرزتکنسین فنیآسایش سیر البرز6479813855جواد شکری57

قبول25خراسان رضویتکنسین فنی0920853331 جواد کفاشباشی58

قبول31مرکزیمدیر فنیفنی و مهندسی ماندگار سازان مهر صبا0602475066 حامد رحیمی59

مردود25قزوینمدیر فنی4324412281حامد ساجدی پور60

مردود25چهار محال و بختیاریمدیر فنی4610377179حامد غالمیان دهکردی61

مردود26اصفهانمدیر فنی1290889521حبیب روح بخش خالق دوست62

مردود21خراسان رضویتکنسین فنی0780045106 حسن چشمی63

مردود22گیالنتکنسین فنینمایندگی استان گیالن4310572758حسن سیاهکالی مرادی64

غیبتقممدیر فنی3962568247حسن مولوی65

مردود18تهرانتکنسین فنیجهت نمایندگی شعبه استان مازندران- مازندران0453433979 حسین حاجی مهدیقلی66

قبول31تهرانمدیر فنی3934773354حسین روزبهانی67

قبول36بوشهرمدیر فنی1754584594حسین عابدی68

مردود12خراسان رضویتکنسین فنی0938045598 حسین عراقی مقدم69

مردود20بوشهرمدیر فنی3510184068حسین غالمی70

قبول28خراسان شمالیتکنسین فنی0670385891 حسین گریوانی71

غیبتمدیر فنینمایندگی استان گیالن1382114311حسین نجفی72

مردود20خوزستانمدیر فنی4810182541حمزه پای رنج73

مردود21چهار محال و بختیاریتکنسین فنیبیمارستان4610471116حمید احمدزاده چالشتری74

مردود21همدانتکنسین فنی3871362875حمید بابازاده همدانی75

مردود16کرمانتکنسین فنی3179831472حمید بهزادی لکی76

مردود15تهرانتکنسین فنیدلتا اذین0440196681 حمید حسینی77

مردود20فارسمدیر فنی2470990483حمید رضا نیامی78

مردود19فارستکنسین فنی2298696748حمید رضایی79

مردود29فارسمدیر فنی2300477432حمید زارع80

مردود17اصفهانمدیر فنی1290877459حمید کیانی سراج81

مردود19البرزتکنسین فنیسپند آسانبر6309955632حمید ندائی اشکیت82

مردود23تهرانمدیر فنی1520280041حمید هاشمی83

قبول24مرکزیتکنسین فنی0622327429 داود سمیعی84

مردود19فارستکنسین فنی2300284464راضیه کرمدار85

مردود20تهرانمدیر فنیشرکت1450160751رسول عباس زاده نوشهر86

قبول37فارسمدیر فنی2297758383رسول علیایی87

مردود24مازندرانمدیر فنی2181806462رضا سهرابی قره تپه88

مردود19اصفهانتکنسین فنی1293122181رضا سیفی خرزوقی89

قبول34خوزستانمدیر فنی1755816340رضا غیبی90

مردود25اصفهانمدیر فنی1129785416روح اهلل رحیمی91

مردود14همدانتکنسین فنی3934575633روح اله خلیلی92

مردود12خوزستانتکنسین فنی4540099191روح اله قاسمی93

مردود27ایالممدیر فنی4540099851رهام قلی پور94

مردود24بوشهرمدیر فنی2294641663ریحان تیموک95

مردود15تهرانتکنسین فنی3871141232زهرا شکریان96

قبول31گیالنتکنسین فنینمایندگی استان گیالن5180045630ساسان مهرنگار97

مردود12خوزستانتکنسین فنی6639911183سامان سلطانی98

قبول33آذربایجان شرقیمدیر فنی1360463216ساناز شاکری بهادر99

مردود29البرزمدیر فنیآسانسور بهدوج0311448740سجا د به دوج100

مردود19فارسمدیر فنی2480041816سجاد رضائی101

مردود17کرمانتکنسین فنی3071982666سجاد عزت آبادی پور102

قبول30تهرانمدیر فنیشرکت آژند برآن پاسارگاد4011726672سجاد هاتفی نیا103

قبول36فارسمدیر فنی2520002514سعید ابراهیمی104

مردود17تهرانتکنسین فنیآزاد1728782831سعید حبیب زاده مرادی105

قبول32آذربایجان شرقیمدیر فنی1361084502سعید دهقان106

مردود27قزوینمدیر فنی4310485251سعید زرین کاسه107

مردود20قمتکنسین فنی3950010351سعید سلگی108

مردود23خراسان رضویتکنسین فنی0640104894 سعید طهماسبی109

مردود27مرکزیمدیر فنی5929360111سعید عبداهلل زاده110

مردود14قزوینمدیر فنی4324260257سعید کاکاوند111

قبول33همدانمدیر فنی3875653777سعید کردی112

مردود19اردبیلمدیر فنی1450124984سعید کمالی113



غیبتاردبیلمدیر فنی1450124984سعید کمالی114

مردود18خراسان رضویمدیر فنی1050021592سعید نصرآبادی115

قبول27بوشهرتکنسین فنی1282456733سعید واحدی116

حذفالبرزتکنسین فنیسما آسانبر ایرانیان1639823034سکینه رحیمیان117

مردود15خوزستانتکنسین فنی6639900270سمیرا سلطانی118

قبول25ایالمتکنسین فنی4529964711سید احسان موسوی نیا119

غیبتتهرانتکنسین فنی5270056550سید امین محمد اصل120

مردود27چهار محال و بختیاریمدیر فنی3933395747سید ایمان محسنی121

مردود14خراسان رضویتکنسین فنی0860278093 سید حسن حسینی122

غیبتتهرانتکنسین فنیفرمان فراز فرجام0073233633 سید حسین سجادی123

مردود22قممدیر فنی0381822151 سید حسین هاشمی ده سرخی124

قبول24البرزتکنسین فنیاوج آسانبر البرز4960011742سید رحمان فرشادیان125

مردود18خوزستانتکنسین فنی2003181008سید سعید پروهان126

مردود19خراسان جنوبیتکنسین فنی5230016159سید عزیز حسینی127

مردود21همدانتکنسین فنی0320599991 سید علی حسینی128

قبول25خراسان رضویتکنسین فنی0942422570 سید محسن برادران هاشمی زاده129

مردود24همدانمدیر فنی3920077482سید محمد حسینی130

مردود21خراسان رضویتکنسین فنی2219813622سید محمدکاظم خوش نویس131

مردود18خوزستانتکنسین فنی1740674049سید مرتضی روحانی پور132

مردود23خوزستانمدیر فنی1756085651سید مسعود تقی زاد133

مردود21مازندرانتکنسین فنی2091292036سیدحیدر هاشمی پلسکی134

مردود17مازندرانتکنسین فنی5010865130سیدعلی اصغر حسینی آزاد135

مردود25هرمزگانمدیر فنی0079119948 سیدمیالد سجادیان136

مردود13اصفهانتکنسین فنی1292845503سیمین رستمی137

قبول29گیالنتکنسین فنینمایندگی استان گیالن2200073704سینا ضیفی قاسمی138

غیبتهمدانتکنسین فنی3860080938شهاب خانیان139

مردود16خوزستانمدیر فنی1741136628شهاب سواری140

مردود18فارستکنسین فنی2298071195شیوا مسعودی141

مردود17خراسان شمالیتکنسین فنی0829001433 صمد قربانی142

مردود24خوزستانمدیر فنی1750737310عادل باوی143

قبول24زنجانتکنسین فنی4280822433عباس آشوری144

قبول30ایالممدیر فنی4500776291عباس بابامرادی145

مردود16کرمانشاهمدیر فنی3255515191عباس سلطانقلی146

مردود18تهرانتکنسین فنیشرکت فنی مهندسی سدید سایه5849749713عباس سوری147

قبول25خراسان رضویتکنسین فنی0939839156 عباس شجاعی کالته بالی148

مردود19تهرانمدیر فنیشرکت باالبر فیدارکیان0068017022 عباس کریمی149

مردود22فارسمدیر فنی2432206398عبدالمجید فرجی150

مردود23فارستکنسین فنی5489387823عقیل بذرافکن151

مردود20بوشهرمدیر فنی2430560887علی ادیب152

مردود18خراسان رضویتکنسین فنی0946222878 علی اصغر سلطانی153

مردود17سمنانتکنسین فنی4568877210علی اصغر شهابی154

مردود16کرمانتکنسین فنی2980209112علی اصغر فرحبخش155

مردود22قمتکنسین فنی0370631196 علی اکبر ترابیان156

مردود22اصفهانتکنسین فنی0121995434 علی اکبر جمالی157

مردود15ایالمتکنسین فنی4500115293علی اکبر حیدری158

مردود22اصفهانتکنسین فنی1100024001علی آشوری جالل آبادی159

مردود20مرکزیتکنسین فنی0603361315 علی تهمتن160

قبول24تهرانتکنسین فنی5219833316علی خادمی161

قبول27قزوینتکنسین فنی4324603375علی رحیمی162

مردود9فارستکنسین فنی2281671178علی رضا زارعی163

مردود22همدانتکنسین فنی3871483151علی رضا مهرابی164

مردود15همدانتکنسین فنی4324320527علی رعیت165

مردود25خراسان شمالیمدیر فنی3962592581علی ساعی فر166

غیبتخراسان شمالیمدیر فنی3962592581علی ساعی فر167

مردود29کرمانشاهمدیر فنی3240562618علی سبک دست168

مردود20مرکزیتکنسین فنی0520216016 علی شهاب پور169

مردود20اصفهانمدیر فنی1120046750علی شیاسی دهسوری170

مردود16خراسان رضویتکنسین فنی0770029531 علی صولتی جشن آباد171

قبول28قزوینتکنسین فنی4310096352علی عسگری نوده172



مردود21اصفهانمدیر فنی1080109501علی گلی نجف ابادی173

مردود15کرمانمدیر فنی2993849001علی مردانی گوکی174

قبول24اصفهانتکنسین فنی1288141513علیرضا احمدی175

مردود28ایالممدیر فنی4520081361علیرضا آذر افروز176

مردود18فارستکنسین فنی2300249960علیرضا توتونچی177

مردود23همدانتکنسین فنی3873590263علیرضا چوبکیان178

قبول32تهرانمدیر فنیآسانبر آرام اطمینان0370194349 علیرضا حسین خانی179

مردود19تهرانتکنسین فنی0080133037 علیرضا عمو محمدیان180

قبول32همدانمدیر فنیآسانبر سپهر آرا تبریز1377572994علیرضا مرادی181

مردود12تهرانتکنسین فنیشرکت آسان رسان انرژی توان0021947287 علیرضا مطلبی182

مردود18کرمانشاهتکنسین فنی3258559724عی حاجی علیانی183

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنی5198314331غالمحسین خدایی184

مردود17خراسان شمالیتکنسین فنی0681936134 غالمرضا داور پناه185

مردود14ایالمتکنسین فنی5819838793غالمرضا فتاحی نیا186

غیبتفارسمدیر فنی2420407751غالمرضا میرزائی دورودزنی187

مردود16فارستکنسین فنی0022795383 فاطمه ذاکرین188

مردود20بوشهرمدیر فنی3521300943فرج شریفی189

قبول30زنجانمدیر فنی4285576211فرزاد احمدی190

مردود18تهرانتکنسین فنیشرکت آسان رسان انرژی توان0082632987 فرزانه مطلبی کاشانی191

مردود17تهرانتکنسین فنیشرکت آسان رسان انرژی توان1280965819فرشید عظیمی192

قبول24البرزتکنسین فنیآسانسور اوج نگر0310757401فرشید فوالدی مقدم193

قبول24آذربایجان شرقیتکنسین فنی1382546971فرهاد حیدری نهر194

مردود20تهرانمدیر فنیشرکت ارس آسانبر آتروپات0071653716 فرهاد مقدم195

مردود15همدانتکنسین فنی4032416842فرهاد وحدت اعظم196

مردود20کرمانشاهتکنسین فنی3255481929فریبا عزیزی197

مردود7اردبیلمدیر فنی1461691869قادر شکری198

غیبتخراسان رضویمدیر فنی0946850097 قاسم خاکی199

مردود18فارستکنسین فنی2297025580قاسم درودی درودزنی200

مردود13ایالمتکنسین فنی5349975277قدرت صفامنش201

مردود22آذربایجان شرقیتکنسین فنی5198314048قربانعلی خدائی202

مردود19فارستکنسین فنی2297980094کاظم ذاکرین203

مردود15خوزستانتکنسین فنی1741257557کبرا قاسمی204

مردود21کرمانشاهتکنسین فنی3256517943مازیار چراغی کلکانی205

مردود23ایالمتکنسین فنی4501116552مجتبی بابامرادی206

قبول35خراسان رضویمدیر فنیآسان سازان آریا طوس5229907681مجتبی سعادتی207

مردود18قزوینتکنسین فنی4311370733مجتبی صادقی پارسا208

غیبتتهرانتکنسین فنیآباد آذران آوینا گستر0453472982 مجتبی فوق آزادی209

مردود18قزوینتکنسین فنی5590017130مجمد حاجی نصیری210

مردود24گلستانمدیر فنی2593839503مجید پورغالم پیربازاری211

قبول36کهگیلویه و بویر احمدمدیر فنی2300217333مجید حسین پور کوه شاهی212

مردود18یزدتکنسین فنی4430676259مجید حسینی213

قبول30اصفهانتکنسین فنی1130253171مجید هارونی214

مردود22خراسان شمالیتکنسین فنی0630155569 محسن آذین مهر215

مردود20سمنانمدیر فنی4580065085محسن عباسی216

مردود16یزدتکنسین فنی4460030292محسن کسمایی217

قبول25تهرانتکنسین فنیجهت نمایندگی شعبه استان مازندران- مازندران0013208624 محسن کوثرزاده218

مردود17بوشهرتکنسین فنی2283389771محمد ادیب219

قبول26خراسان رضویتکنسین فنی0922667454 محمد امین لقمانی یزدی220

مردود19خراسان رضویتکنسین فنی0923615318 محمد چوپان221

مردود21بوشهرتکنسین فنی2530229457محمد رضا رضایی ابوالوردی222

مردود23خراسان رضویمدیر فنی0873096703 محمد رضائی یزدان آباد223

مردود15تهرانتکنسین فنی5209950360محمد رضائیان224

قبول35زنجانمدیر فنی4285798591محمد رمضانی225

مردود20زنجانتکنسین فنی4285584395محمد زمانی226

غیبتخراسان شمالیمدیر فنی0820248827 محمد شجاع227

مردود17اصفهانتکنسین فنی1289239185محمد صادق شانه228

مردود23همدانتکنسین فنی3920329279محمد علی محمدی229

مردود19البرزتکنسین فنیآسانسور اوج نگر0074022921محمد علی مزرعی فراهانی230

مردود16کرمانتکنسین فنی2993761153محمد علی نگارستانی231



مردود17خراسان جنوبیتکنسین فنی0653290128 محمد غالمی232

قبول31خراسان رضویمدیر فنی0945952767 محمد کدخدازاده233

مردود15زنجانتکنسین فنی4284955748محمد کریمی234

مردود18خراسان شمالیتکنسین فنی0310191890 محمد محمد پور اقدم235

مردود16تهرانتکنسین فنی0017970921 محمد محمودی236

مردود21تهرانمدیر فنی0081221754 محمد مهدی اعیان فرد237

قبول35فارستکنسین فنی2280353652محمد مهرآوران238

مردود22اصفهانتکنسین فنی1270574930محمد نبی شامگانی مشهدی239

مردود19فارسمدیر فنی2300182947محمدجواد احمدی دوقزلو240

قبول27خراسان رضویتکنسین فنی0920936504 محمدجواد مهرعلی پور مهری241

مردود18خراسان رضویتکنسین فنی0934543828 محمدحسن دوست محمدی242

مردود14کرمانتکنسین فنی2981156683محمدحسین عامری243

غیبتکرمانتکنسین فنی3130054804محمدرضا پورچنگیز244

مردود22خراسان رضویتکنسین فنی0934545596 محمدرضا شعبانی زرخوان245

قبول28خوزستانتکنسین فنی1911740741محمدرضا مشهدی246

مردود12اصفهانتکنسین فنی1291619984محمدرضا ناصری حسن آبادی247

قبول25خراسان رضویتکنسین فنی0872399516 محمدرضا یکتای دوغائی248

مردود20البرزتکنسین فنیلیدوما آسانبر ایرانیان4899899335محمدعلی احمدی249

مردود17فارستکنسین فنی2300913003محمدعلی قدمگاهی250

مردود25فارسمدیر فنی5489405856محمدمهدی علیائی251

مردود21تهرانتکنسین فنیآسمان سریر آریا1652955038محمود جهاندوست مالیی252

مردود22اصفهانتکنسین فنی1129783103محمود شیاسی253

مردود21فارسمدیر فنی2280760401مریم درودی درودزنی254

مردود21کرمانتکنسین فنی3391694297مسعود توانای بلوکی255

مردود16خراسان رضویتکنسین فنی0921238142 مسعود جعفری256

مردود13تهرانتکنسین فنیشرکت آسان رسان انرژی توان4969879842مسعود حسن زاده257

مردود15مازندرانتکنسین فنی0017665760 علیرضا جعفرزاده258

مردود24خراسان شمالیمدیر فنی3873430363مسعود محمودی شناس259

مردود23خراسان رضویمدیر فنی3673575902مسعود مالشاهی نجار260

قبول25خوزستانتکنسین فنی1970752130مسلم شجاعی برجوئی261

مردود28کرمانمدیر فنی3701752151مسلم نخعی عبدل آبادی262

قبول30قمتکنسین فنی6369982733مصطفی ابراهیمی263

حذفاصفهانتکنسین فنی1129100898مصطفی شیاسی264

قبول35خراسان رضویمدیر فنی0920649009 مصطفی عقیقی عالقه جنبان265

مردود20خراسان جنوبیمدیر فنی0640257755 مصطفی کشفی266

قبول28خراسان رضویتکنسین فنی0860157156 مصطفی مالعلی فرخانی267

مردود15گیالنتکنسین فنینمایندگی استان گیالن2580678107مصطفی یکتای نخودچری268

مردود12تهرانتکنسین فنیشرکت ستاره سپهر آسانبر0074924672 منصوره غالمی269

مردود22قممدیر فنی5719945075مهدی احمدی270

مردود16قزوینتکنسین فنی4311856873مهدی اسدی271

مردود17کرمانتکنسین فنی3120306770مهدی بیگمرادی272

مردود22خراسان رضویتکنسین فنی1063445426مهدی پیرانی273

غیبتمازندرانتکنسین فنی3874006301مهدی حقی پور274

مردود22فارستکنسین فنی2281947726مهدی دهقان275

مردود17زنجانمدیر فنیپرشین افق پیمان زنگان3873439883مهدی سمواتی276

مردود14اصفهانمدیر فنی1159863458مهدی صالحی277

مردود19خراسان رضویتکنسین فنی5230055472مهدی طوری278

قبول25قزوینتکنسین فنی4391924714مهدی غالمی279

مردود22تهرانمدیر فنیاوج بران شما سهند3257143631مهدی فروتن280

قبول26مازندرانتکنسین فنی2130525131مهدی قربان نژادمنقاری281

مردود26کرمانمدیر فنی2992908517مهدی کاظمی زاده282

مردود20قزوینمدیر فنی4310689043مهدی کبیری283

مردود22فارسمدیر فنی2297802919مهدی کرمدار284

حذففارستکنسین فنی1810505399مهدی مجاهد نقی285

قبول30قمتکنسین فنی4900350036مهدی محمدی پیرقلی286

مردود18آذربایجان شرقیمدیر فنی1362032298مهدی مستوریان287

قبول30گیالنمدیر فنینمایندگی استان گیالن2710139596مهدیه صولتی پاشاکی288

قبول24فارستکنسین فنی2281512517مهرداد کرمی بهی289

قبول28اصفهانتکنسین فنی1271194929مهسا اتحادی علی ابادی290



مردود21کرمانتکنسین فنی3180029870مهشاد پورعلی یاری291

قبول28گیالنتکنسین فنینمایندگی استان گیالن2595799061میثم خلیقی قاضیانی292

مردود19زنجانتکنسین فنی4372137907میرصادق جعفری293

مردود17تهرانتکنسین فنیفنی مهندسی آروین تجارت آسانبر0066240646 میرمنصور قیاسی294

غیبتزنجانتکنسین فنی2939836388مینا علیمحمدی295

مردود28گیالنمدیر فنینمایندگی استان گیالن5949973127ناصر اصالنی آسیابرکی296

مردود21فارستکنسین فنی5489888229نجمه اکبری297

مردود22اصفهانتکنسین فنی0140208651 ندا براتی298

مردود15خوزستانمدیر فنی1830074921ندا قلی پور299

مردود23تهرانتکنسین فنیشرکت آسان رسان انرژی توان0079958052 نسیم خرمی300

مردود23بوشهرمدیر فنی2430022613نصراله عبدالهی301

قبول31خراسان شمالیمدیر فنی3873466181نفیسه الوندی شکیبا302

مردود18خراسان جنوبی تکنسین فنی0944837689 وحید افضل303

غیبتفارسمدیر فنی3071226349وحید حمزه نژاد304

مردود21تهرانتکنسین فنی0410302120 وحید شاهی305

قبول24خراسان شمالیتکنسین فنی0682420255 وحید شیرزاد ایرج306

مردود21قزوینفنی مدیر5099842747ولی عسگری نوده307

مردود21کرمانتکنسین فنی2980715719هانی معبودی308

مردود21گیالنتکنسین فنینمایندگی استان گیالن6309925301یاسر جمالی309

قبول24شرقی آذربایجانتکنسین فنی1360350721یاسر سبزی قیسناب310

مردود23همدانتکنسین فنی3873572435یاسر شریفی311

مردود17مرکزیتکنسین فنی0603305105 یاسر فرقانی312

مردود17مازندرانتکنسین فنی2064977597درونکالئی زاده وهاب یاسر313

مردود25شرقی آذربایجانفنی مدیر1382785682رضائی یداله314

غیبتقزوینتکنسین فنی3240420228ملکی یزدان315

قبول35هرمزگانفنی مدیر0860205290 شفاعتی یوسف316


