
نتیجهنمرهاستانآزموننام شرکتکدملینام  نام خانوادگیردیف

مردود23 زنجانمدیرفنی4400011021پوریا یوسفی1

مردود26 زنجانمدیرفنی4400023621مسعود سلیمانی2

مردود24 فارسمدیرفنیآسمان فراز ارم2300407930امین ارمی3

مردود21 فارسمدیرفنیثمین مارگون دنیای نصب2380193142حسن محمدی4

قبول32 فارسمدیرفنیهادی پارس اسانبر2420279840حسین حسن شاهی5
مردود25 فارسمدیرفنیرامجرد آسانبر سپهر نورد2432989422حسین زارع6
مردود28 فارسمدیرفنیزاگرس لیفت جنوب2298730571راحله علی بابائیان7

مردود16 فارسمدیرفنیاوج آسانبر پیشرو شهر2572630915سید اباالفضل آل محمد8

قبول37 فارسمدیرفنیبهساز صنعت هگمتانه3873394790علی شاهرخی9

قبول30 فارسمدیرفنیالکترو آسانرو کیان پارس2292506841علی کاظمی احمد آبادی10

مردود24 فارسمدیرفنیمثلث توان نوآور پارس2281564827محمد امین کریمی عالقه بند11

مردود20 فارسمدیرفنیالکترو آسانرو کیان پارس2301184250محمدصادق قاسمی12

مردود15 فارسمدیرفنیتجهیزکاران صنعت آسانبر فراز شیراز2280760401مریم درودی درودزنی13

حذف0 فارسمدیرفنیفاتحان فن آوری فارس2296374727مصطفی احمدی14

غیبت فارسمدیرفنیکهکشان آسانبر شهر راز2297802919مهدی کرمدار15

مردود20 فارسمدیرفنیایمن صنعت تخت جمشید2432988442یداله زارع16

قبول34 قزوینمدیرفنی5099687288ابوالفضل رضایی17

مردود19 قزوینمدیرفنی4310713157محسن اسدی18

قبول31 قزوینمدیرفنی4324424063محسن عسگریان نودهی19

مردود15 قزوینمدیرفنی3324593795محمد حسن اسدی20

مردود21 قزوینمدیرفنی5599954404محمد رسولی21

مردود25 قزوینمدیرفنی2679178483مهدی امدادی22

قبول34 قزوینمدیرفنی4310093434مهدی رمضانی23

قبول31 قزوینمدیرفنی5090004153مهدی عباسی نودهی24

غیبت قممدیرفنیهانی صعود گستر قم0385237871 مرتضی احمدی25

قبول32 کرمانمدیرفنیکهکشان باالبر پایتخت کارمانیا2993849001علی مردانی گوکی26

مردود25 کرمانمدیرفنیسپهر آسانبر آکام3120234753مریم زارع27

مردود26 کرمانمدیرفنیبهرو صنعت بام کرمان2993863347ناصر رجب زاده28

مردود16 کرمانشاهمدیرفنیرخش آسانبر زرین3255515191عباس سلطانقلی29

مردود25 کرمانشاهمدیرفنیآسانسور ستاره سرخ3359495543فرهاد سنبلی30

مردود18 گلستانمدیرفنیآسانبر بوژان فردوس3660605476افسانه کریم31

مردود22 گیالنمدیرفنی5949975014ابوالفضل سمیعی سیبنی32

مردود23 گیالنمدیرفنی2595999648امیر پوراکبری شهرستانی33

قبول31 گیالنمدیرفنی5189559165حسین برومند چوکامی34

مردود29 گیالنمدیرفنی2594453692ساالر مرزبان35

مردود28 گیالنمدیرفنی1638030065سیدنبوت خلیلی آلهاشم36

مردود28 گیالنمدیرفنی2594294772عبدالرضا فروزی37

مردود25 مازندرانمدیرفنیشرکت آسانبر تیزرخش پارس2181806462رضا سهرابی قره تپه38

قبول30 همدانمدیرفنی3732972690بشیر ایوبی امیرآباد39

قبول32 همدانمدیرفنی3874492680حمید سراوکی40

مردود23 همدانمدیرفنی3860513001سید عابدین آقا محمدی41

مردود27 همدانمدیرفنی4052109252محمدرضا محمدی نیک اقبال42

مردود28 همدانمدیرفنی4052089502مصطفی پناهی آبان43

مردود24 همدانمدیرفنی4032274886مصطفی خدابنده لو44

مردود26 همدانمدیرفنی3790158186یونس زارعی45

مردود29اردبیلمدیرفنیفن گستران آپادانا1467092061امید شوقی46

مردود19اردبیلتکنسین فنی1450707343علیرضا ناصری47

قبول31اصفهانمدیرفنی1080387293ابراهیم سواری48

مردود29اصفهانمدیرفنی1289756791ابراهیم نصیری49

مردود16اصفهانتکنسین فنی1150066431اسماعیل رضایی حیدری50

قبول27اصفهانتکنسین فنی1271238675امید کوفیگر51

قبول34اصفهانمدیرفنی6209963463آرمان لطفی چم یوسفعلی52

قبول36اصفهانمدیرفنی0014923610 پیمان روکی53

مردود25اصفهانمدیرفنی1290889521حبیب روح بخش خالق دوست54

قبول27اصفهانتکنسین فنی1190074532حسام محمدیان55

مردود11اصفهانتکنسین فنی1292914998داریوش تجددفر56

مردود19اصفهانمدیرفنی1293553905رضا چاوشی57

غیبتاصفهانتکنسین فنی0013858637 سید محمد پوریاسلطان پناهی58

قبول31اصفهانتکنسین فنی1262998433سید مصطفی سجادی فینی59

مردود26اصفهانمدیرفنی1171332130عباسعلی نظافت60

مردود24اصفهانمدیرفنی1272466574علی کاظمی61

مردود18اصفهانتکنسین فنی1272228800علی ملکی دره بیدی62

مردود20اصفهانتکنسین فنی1270646532علی نصیری دهسرخی63

قبول33اصفهانمدیرفنی1111756971علیرضا خدادادی64

مردود24اصفهانمدیرفنی1250305993علیرضا طاهری زاده طاهری65

مردود19اصفهانتکنسین فنی5410145844فاطمه نصیری پور66

مردود23اصفهانتکنسین فنی4232128956فرزاد آرمش67

قبول31اصفهانمدیرفنیبرج امید نقش جهان1292270152فرهاد بابااصفهانی68

مردود14اصفهانتکنسین فنی1091572844فریدون مهدور69

قبول27اصفهانتکنسین فنی1129775445گشتاسب رحیمی70

قبول36اصفهانتکنسین فنی1270574930محمد نبی شامگانی مشهدی71

قبول28اصفهانتکنسین فنی1754401988مصطفی سلیمانی مقدم72

مردود10اصفهانتکنسین فنی1080498214مهدی بزم شاهی اصفهانی73

قبول25اصفهانتکنسین فنی1120041521مهدی نوروزی دهسوری74

قبول24اصفهانتکنسین فنی1291036040مهرداد بقائی پور75

مردود23اصفهانتکنسین فنی1249956676نوید توسلی کجانی76

مردود10البرزتکنسین فنی0070898431 اکبر زارع بیدکی77

مردود24البرزمدیرفنی0685754028 امین حکم آبادی78

مردود19البرزتکنسین فنی6359973197امین علیزاده شیرغان79

مردود21البرزتکنسین فنیایمن صنعت تبیان4310007570آرش ریاحی راد80

مردود13البرزتکنسین فنی4620893781آیت اله اکبری سامانی81

مردود23البرزتکنسین فنی1570255288جابر رجبی زمهریر82

قبول26البرزتکنسین فنی0322926531 حامد ادیب83

مردود23البرزتکنسین فنی0062541781 حسین دارابی84

مردود22البرزمدیرفنیشرکت سپید فراز آسانبر مهر صنعت2300352184حسین زندی فر85

قبول27البرزتکنسین فنی4969012849حمید سیفی86

مردود15البرزتکنسین فنی0860038521 رضا قدرتی کواکی87

مردود26البرزمدیرفنی0311418740 سجاد بهدوج88

مردود23البرزتکنسین فنی1639823034سکینه رحیمیان کلور89

قبول28البرزتکنسین فنی0323487491 سید جمال حسینی90

مردود18البرزتکنسین فنی0310667992 شیما عسگری91

قبول24البرزتکنسین فنی4989790944صهبا ثابتیان92

مردود19البرزتکنسین فنی0021498032 علی ترابی الموتی93

قبول37البرزمدیرفنی0062496123 علیرضا فخر94
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مردود15البرزمدیرفنی1828028444غالمرضا خسروی95

غیبتالبرزتکنسین فنی6359968533محسن اکبر زاده یارم گنبد96

قبول30البرزمدیرفنی0079206344 محسن وحدتی پور97

مردود27البرزمدیرفنی2298624763محمد امینی98

قبول28البرزتکنسین فنی0062079395 محمد محمد باقر99

مردود22البرزتکنسین فنی0323623141 محمد نظری واالشجردی100

مردود18البرزتکنسین فنی0074022921 محمدعلی مزرعی فراهانی101

مردود26البرزمدیرفنی3961818622منصور طاهری102

مردود21البرزتکنسین فنی3257143631مهدی فروتن103

مردود14البرزتکنسین فنی0081067100 مهناز مددی104

مردود17البرزتکنسین فنی0078521955 میثم طاهری105

مردود18ایالممدیرفنیچوبین آسانبر غرب4549954124امین همتی106

مردود17ایالمتکنسین فنی4500902481سجاد تنهایی107

مردود20ایالمتکنسین فنی4500115293علی اکبر حیدری108

قبول29ایالمتکنسین فنیپارسوا آسانبر اطلس4549882042هادی اروانه109

قبول32آذربایجان شرقیمدیرفنیآسمان خراش پیمای کیمیا1382588984پیمان زارع خرم آباد110

مردود18آذربایجان شرقیتکنسین فنیآذرپرتو مراغه1377887898رضا اکرمی111

مردود13آذربایجان شرقیتکنسین فنینگین برج آسانسور1362064874سجاد نافذی دوغان112

مردود19آذربایجان شرقیمدیرفنیلیفت آذرآسانسور1360785035سمیرا محمد زاده مرادی113

مردود11آذربایجان شرقیتکنسین فنیدیبا برج مطمئن1375875914شاپور عباسی114

قبول27آذربایجان شرقیتکنسین فنیاوج آسانبر ارس1570080801مرتضی نمدی115

مردود18آذربایجان شرقیتکنسین فنیلیفت آذر آسانسور1362143642مسعود محمد زاده مرادی116

مردود29آذربایجان شرقیمدیرفنیشاهین فراز آذربایجان1360049436مهدی یوسفی117

مردود23آذربایجان شرقیتکنسین فنیاطلس سیر آتا6049441227ناصر محمدزاده118

قبول24آذربایجان شرقیتکنسین فنیلیفت آذر آسانسور1361611774وحید محمدزاده مرادی119

غیبتبروجردتکنسین فنیآذرحش عروج آکام0078690536 امیر وکیلی نژاد120

مردود25بروجردمدیرفنیبرج پیمای هفت آسمان5289832610بهنام بهزادی نیا121

قبول30بروجردمدیرفنیفرورفرادیس خرم آباد5449969244رضا غیاث آبادی فراهانی122

مردود19بروجردتکنسین فنیپارت اوج اعتماد4172786103عباس شیخ انصاری123

مردود16بروجردتکنسین فنیبرج پیمای هفت آسمان4060933554علی بهزادی نیا124

مردود18بروجردمدیرفنیپارت اوج اعتماد4172169651علیرضا زرباری روزبهانی125

مردود19بروجردمدیرفنیآذرحش عروج آکام0559492677 محمد احمدی126

غیبتبروجردتکنسین فنیسهند آسانبر پوریا4060875856محمد حبیبی127

قبول24بروجردتکنسین فنیسهند آسانبر پوریا2739864906وحید ترنگ128

مردود21بوشهرمدیرفنی3521361640ابوالقاسم شجریان129

مردود29بوشهرمدیرفنی2301306941پیمان تیموری منش130

قبول31بوشهرمدیرفنی3510184068حسین غالمی131

قبول29بوشهرتکنسین فنی6790031596حیدر رحیمی طلب132

مردود16بوشهرمدیرفنی3490370422رسول حیدر پور133

مردود21بوشهرمدیرفنی2294641663ریحان تیموک134

مردود21بوشهرتکنسین فنی2470929369سعید لیموپرور جهرمی135

مردود25بوشهرمدیرفنی2430560887علی ادیب136

قبول31بوشهرمدیرفنی3521300943فرج شریفی137

قبول27بوشهرتکنسین فنی2283389771محمد ادیب138

قبول30بوشهرمدیرفنی3550068271محمد رضا جنگی139

غیبتبوشهرمدیرفنی3501450788محمد مهدی بهادر140

مردود20بوشهرتکنسین فنی2471665667محمدجعفر کاظمی زاده141

قبول27بوشهرمدیرفنی2471643957محمود پهلوان پورفردجهرمی142

مردود21بوشهرمدیرفنی2430022613نصراله عبدالهی143

غیبتتهرانتکنسین فنی6359906996ابراهیم اسماعیلیان144

حذف0تهرانتکنسین فنی0018621236 احسان اسحقی شرف آبادی145

مردود21تهرانتکنسین فنیدیبا صعود 0792482328احمد  مقیسه146

قبول31تهرانمدیرفنی0323583113 احمد قنبری147

مردود10تهرانتکنسین فنی1610273001افشین پروین جدا148

مردود22تهرانتکنسین فنی1719468974اکبر گرامی149

مردود18تهرانتکنسین فنی0016360583 امید بقایی150

قبول26تهرانتکنسین فنی3860440306امیر عبادی همت151

مردود24تهرانمدیرفنی0075486806 امیر مزینانی152

مردود21تهرانتکنسین فنی0440428165 آارش صفری153

مردود19تهرانمدیرفنی0070490171 بهروز برزگر جهانی154

مردود14تهرانتکنسین فنی0410101591 بهزاد مقدسی صوفی آباد155

قبول31تهرانمدیرفنی0061603813 بهمن اکبری156

مردود19تهرانتکنسین فنی1120047528پویان چرمی157

قبول24تهرانتکنسین فنی0079088392 جواد زارع158

مردود21تهرانتکنسین فنی0310642914 حامد دهقان159

مردود21تهرانتکنسین فنی0820017434 حسن لطیفیان پور160

مردود21تهرانتکنسین فنی4200364719حسین ابراهیمی161

مردود21تهرانتکنسین فنی0069994897 حسین مزیکی162

مردود25تهرانمدیرفنی0068100566 حمیدرضا شیرین زاده163

مردود23تهرانمدیرفنیسپهر آسانبر شاهین3931702839خیراله نصیری164

مردود22تهرانتکنسین فنی3933182557رضا احمدوند شاهوردی165

مردود21تهرانمدیرفنی5579550091رضا دلفانی166

مردود17تهرانتکنسین فنی0016526562 زینب کریمی پور167

غیبتتهرانمدیرفنی0420089489 سعید رازقی هروی168

قبول31تهرانمدیرفنی0082896070 سید ایمان حسینی169

مردود28تهرانمدیرفنی0939611694 سید محسن سعیدی170

مردود23تهرانتکنسین فنیشرکت بام بران توست0077732545 سیدامین حسینی خو171

مردود11تهرانمدیرفنی1520239386شایان علیزاده172

مردود18تهرانتکنسین فنی1159235880شیرزاد کریمی173

مردود21تهرانتکنسین فنی5199263269صابر برتبون174

مردود13تهرانتکنسین فنیماهان آسانبر ایمن0023055650علی افضلی175

مردود20تهرانتکنسین فنی0017887402 علی اکبر کاظمی176

غیبتتهرانمدیرفنی0370194349 علیرضا حسین خانی177

مردود17تهرانتکنسین فنی0078038685 علیرضا دیزانی178

مردود18تهرانتکنسین فنی0014622262 علیرضا کاظم زاده179

مردود20تهرانتکنسین فنی0049795090 علیرضا یوسفی180

مردود18تهرانتکنسین فنی1150176334غالم رضا عباسی قودجانکی181

قبول26تهرانتکنسین فنی0492432058 غالمرضا وحدتی نیا182

مردود20تهرانتکنسین فنی4032404356مجتبی صحبتی شفق183

قبول24تهرانتکنسین فنی1263540961مجتبی عینی184

قبول26تهرانتکنسین فنی0082404631 مجید باشی185

مردود17تهرانتکنسین فنی0083181857 مرتضی توکلی186

قبول29تهرانتکنسین فنی1262695309مرتضی عینی187

مردود17تهرانتکنسین فنی0013454854 مهدی دشتی زاده188

قبول33تهرانمدیرفنی1375995911مهدی رسول زاده189

مردود18تهرانتکنسین فنی4960066598میثم پیری190



قبول24تهرانتکنسین فنی4000019880میالد خدمتی191

قبول32تهرانمدیرفنی0077788206 یوسف کماالن192

مردود23جنوبیتکنسین فنیبهران صعود آسانبر0640518052 ابوالفضل طوری193

قبول30چهار محال و بختیاریمدیرفنی4650397472حمزه علی رزازی بروجنی194

مردود25چهار محال و بختیاریمدیرفنی4623457362سجاد نوروزی سورشجانی195

مردود17خراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان0925678929 ابوالفضل عدالتی میرنامی196

مردود22خراسان رضویتکنسین فنیسایان فراز توس0945094507 احد قویدل غالمحسین زاده197

مردود24خراسان رضویمدیرفنیصبا باالبر دماوند0872493016 امین جعفری198

قبول26خراسان رضویتکنسین فنیارم آسانبر نوین ایرانیان زمین0933811063 امین حدادی نژاد رشخوار199

غیبتخراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان5749779645حسن چنارانی200

مردود29خراسان رضویمدیرفنیالماس آسانبر آذرخش0920336825 حسین اسدیان201

غیبتخراسان رضویتکنسین فنیفاخر رخش اوراسیا0073722693 داریوش محتشمی202

قبول31خراسان رضویتکنسین فنیآتی نیک آسانبر0921644051 داود نباتیان خرق203

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیتوسعه ماهان فراز همتا0941701123 رضا احمدی204

مردود17خراسان رضویتکنسین فنیآریا آسانبر نگین خراسان0890580960 رضا حمیدی ممرآبادی205

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیبرج پیماسازان الماسیان0922780242 رضا عزیزی یزدان آباد206

مردود28خراسان رضویمدیرفنی توس247باالبران 0945281706 سعید حسین زاده207

قبول27خراسان رضویتکنسین فنیمبتکران صنعت رابین0640104894 سعید طهماسبی208

مردود27خراسان رضویمدیرفنیسعید فراز توس0946949621 سلمان زین اوقلی209

مردود20خراسان رضویتکنسین فنی9150533271سید محسن حسینی حصاری210

مردود13خراسان رضویتکنسین فنیآران آسانبر ثاقب0946907749 علی ثاقب حسین پور211

مردود21خراسان رضویتکنسین فنیسعید فراز توس0870743457 علیرضا قاسمی ثانی212

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیریزین آسانبر نامق6350022920علیرضا گلزاده فردبیرکی213

مردود21خراسان رضویمدیرفنیفاخر نگار خراسان2980199311قاسم کیانی نهاد214

مردود29خراسان رضویمدیرفنیاوج آسانبر مزداوند0946930376 مجتبی پرهیزکار215

مردود20خراسان رضویمدیرفنیرضوان آسانبر سورنا0873096703 محمد رضائی یزدان آباد216

قبول27خراسان رضویتکنسین فنیپیشگامان سپهر پیشرو0945915373 محمدرضا تیموری217

مردود22خراسان رضویمدیرفنیپیشگامان آسانبر سناباد6350039475محمدرضا نورمحمدزاده بیرک علیا218

مردود24خراسان رضویمدیرفنیفاخر نگار خراسان0921489374 مریم عدالتی میرنامی219

مردود24خراسان رضویمدیرفنیآرنا صعود نگین شرق0920799299 مسعود سیدی آخوند220

مردود27خراسان رضویمدیرفنیتعاونی کارآفرینان آتیس آسانبر خراسان3673575902مسعود مالشاهی نجار221

مردود18خراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان0922967768 مصطفی یکه222

مردود23خراسان رضویمدیرفنیارم آسانبر نوین ایرانیان زمین0922429707 مهدی وفائی223

قبول25خراسان رضویتکنسین فنیمرداس صنعت فاخر0681895233 هادی آوخ224

مردود16خراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان0944918018 هادی صادقی225

مردود17خراسان رضویتکنسین فنیپیشگامان سپهر پیشرو5229832835وحید جعفری226

مردود14خراسان رضویتکنسین فنیمرداس صنعت فاخر0922965201 یاسر فتحی227

مردود22خراسان رضویتکنسین فنیپیشرو صنعت ابتکاران فردوس0945196091 یونس خواجه نقندر228

مردود27خراسان شمالیمدیرفنیشرکت آریا یورد بجنورد0682324507 اسماعیل خوشدل229

مردود14خراسان شمالیتکنسین فنی0670480215 امیر کوهستانی230

مردود18خراسان شمالیتکنسین فنی0682629456 عباس اصفهانی231

غیبتخراسان شمالیمدیرفنیشرکت مه جهان آسانبر اعتماد شرق1062774396محمد رضا عشقی232

مردود3خوزستانمدیرفنی1972212291امین االدینی233

غیبتخوزستانتکنسین فنی1740007913حسین دغاغله234

مردود23خوزستانمدیرفنی4810182541حمزه پای رنج235

مردود20خوزستانتکنسین فنی4549940735رحیم پناهی236

قبول31خوزستانمدیرفنی0080760414 رضا برباره237

مردود23خوزستانتکنسین فنی2003368760سعید موحدی تبار238

مردود29خوزستانمدیرفنی1841616745عباس محمدی لندی239

مردود20خوزستانتکنسین فنی1990500366علی شریفی فر240

مردود24خوزستانمدیرفنی2003178686محمد جعفری241

مردود26خوزستانمدیرفنی0010968271 محمد هادی کامکار242

مردود12خوزستانتکنسین فنیالماس صنعت سرپل0081849028 مرتضی زارعی243

مردود25خوزستانمدیرفنی2002687544مهدی حامدیان نسب244

مردود28خوزستانمدیرفنی1810285208مهدی دوره باف245

مردود19خوزستانتکنسین فنی1160016232ندا درخشنده فر246

مردود25خوزستانمدیرفنیامین الدینی247

غیبتزنجانتکنسین فنی6150134105امیر محمد رسولی248

غیبتزنجانتکنسین فنی4400162370پژمان یوسفی249

مردود21زنجانتکنسین فنی3875725409سعید والیی شجاعی250

مردود17زنجانتکنسین فنی4271000681سیدمهدی موسوی251

مردود18زنجانتکنسین فنی4270860456لیال سلمانی252

مردود23زنجانتکنسین فنی4271092762محمد تقی حمیدی253

مردود15زنجانتکنسین فنی4270000716محمد حسن حسنلو254

مردود22زنجانتکنسین فنی3875491920محمدرضا ترکمان255

غیبتزنجانتکنسین فنی6150138143محمدرضا زارع256

قبول27زنجانتکنسین فنی0589978211 مرتضی سلیمی257

قبول25زنجانتکنسین فنی5899960582مهدی الهی دوسنگانی258

مردود19سمنانتکنسین فنیماهان گستر عرش4568877210علی اصغر شهابی259

مردود20سیستان و بلوچستانتکنسین فنی5630002449اسماعیل اردونی260

مردود26سیستان و بلوچستانمدیرفنی0639868452 حسن بهشتی261

مردود23سیستان و بلوچستانتکنسین فنیآسانبر اسپرلوس ایرانیان3710396948سجاد کوهبان گروکی262

مردود15سیستان و بلوچستانتکنسین فنی*3621198601محسن جعفری زاده263

مردود18سیستان و بلوچستانتکنسین فنی2998811776محمد نوروزی نژاد راوری264

مردود15فارستکنسین فنیآسمان فراز ارم2298661146احمد زمانی265

قبول24فارستکنسین فنیتجهیزکاران صنعت آسانبر فراز شیراز2291310364احمدرضا درودی درودزنی266

قبول24فارستکنسین فنیاالکترو آسانبر هخامنش0060178787 اصغر مؤمن نسب267

قبول31فارستکنسین فنیآسمان فراز ارم2298071365امیر ارمی268

مردود19فارستکنسین فنیسلیم آسانبر2300249405امیر کشاورزی269

مردود22فارستکنسین فنیفرا صنعت ایمن صعود آیرین2280968622پیمان نظافت270

غیبتفارستکنسین فنیسرا پردیس فارس آرمان2297687109راضیه آذری271

قبول36فارستکنسین فنیالکترو افالک بران پارسه2300284464راضیه کرمدار272

غیبتفارستکنسین فنیمثلث توان نوآور پارس2430788853رحمن کدخدائیسی سختی273

مردود21فارستکنسین فنیفرا صنعت ایمن صعود آیرین2298847673رحیم دل نواز274

مردود21فارستکنسین فنیالکترو آسانرو کیان پارس2297712091زریتا تابع بردبار275

غیبتفارسمدیرفنیسیالب آسانبر فارس1270776673زهره بهاءلوهوره276

مردود17فارستکنسین فنیاوج آسانبر پیشرو شهر2392082944سامان صادقی277

مردود20فارستکنسین فنیآرمان فراز شهر شیراز1950052133سناتور افشار278

غیبتفارستکنسین فنیالکترو رهاورد آریا آسانبر شیراز2281622703علی شریفی279

غیبتفارستکنسین فنیاالکترو آسانبر هخامنش5469612759غالمرضا فرهنگ280

مردود22فارستکنسین فنیتجهیزکاران صنعت آسانبر فراز شیراز2297025580قاسم درودی درودزنی281

مردود21فارستکنسین فنیایمن صنعت تخت جمشید2297840942کمال بویرانی282

مردود20فارستکنسین فنیفاتحان فن آوری فارس2280432331محسن کاظمی283

مردود16فارستکنسین فنیاوج آسانبر پیشرو شهر2560192901محمد زارع پور284

قبول26فارستکنسین فنینوین آسانبر صنعت تابا2281012611محمد فروغی درودزنی285

مردود15فارستکنسین فنیریحانه آسانبر ارم گستران فارس2300913003محمدعلی قدمگاهی286



مردود13فارستکنسین فنیالماس نگین جنوب2539015999مریم صلواتی287

مردود13فارستکنسین فنیفجر مهر شیراز2432922743مهدی داورپناه288

قبول29فارستکنسین فنیکران آسانبر شیراز1810505399مهدی مجاهد نقی289

قبول30فارستکنسین فنیآرمان فراز شهر شیراز2291003208مهرزاد پور مرتضوی290

مردود19قزوینتکنسین فنی5170012748ابوذر شعبانی291

مردود17قزوینتکنسین فنی5090112959امیر توسلی292

مردود21قزوینتکنسین فنی4310368778سجاد حیدری علی آبادی293

مردود18قزوینتکنسین فنی4310970796سروش طاهری294

مردود20قزوینتکنسین فنی4310089003سعید کالنتری295

مردود8قزوینتکنسین فنی5809955452شهرام ملکی الموتی296

مردود8قزوینتکنسین فنی4323741614علی اصغر طاهری297

قبول26قزوینتکنسین فنی4310089879علی اکبر مصطفایی298

مردود18قزوینتکنسین فنی5900016429علی نصیری299

مردود12قزوینتکنسین فنی4310141234کامران امانی300

مردود21قزوینتکنسین فنی4311370733مجتبی صادقی پارسا301

مردود18قزوینتکنسین فنی4310060927مجید برزگر محمدی302

قبول27قزوینتکنسین فنی4310700896محسن شویدی فر303

قبول25قزوینتکنسین فنی2650185759محمد شعبان ذکلشتری304

مردود23قزوینتکنسین فنی5090159750مصطفی برزگر گنجی305

مردود25قزوینمدیرفنی0010799291 مصطفی زینلی306

قبول24قزوینتکنسین فنی4310216897مهدی محمد علی خانی307

مردود20قزوینتکنسین فنی3240420228یزدان ملکی308

مردود17قمتکنسین فنیهمنورد امین کهکشان0371176301 احمد احمدی309

مردود21قمتکنسین فنیهمنورد امین کهکشان0384905935 جواد اسفندیاری310

غیبتقمتکنسین فنیدیبا سعود فراز پیمان0385961626 علی افشار311

غیبتقمتکنسین فنیصعود گستر کارا0082593345 محمدرضا فرهادی312

قبول28قمتکنسین فنیدیبا صعود فرازپیما1271644381محمدعلی محسن زاده جودی313

مردود12قمتکنسین فنیصعودگسترکارا3040060090میالد رحیمی314

قبول27قمتکنسین فنی1001همراه صعود خرم 0370440323 وحید خرمی سیار315

قبول26کردستانتکنسین فنیاندازیاران آسانبر آسایش کردستان3720194991پویا شاه محمدنژاد316

مردود7کردستانتکنسین فنیتندیس آسانسور کارآزما پویا3720968057رامین فرخی317

قبول27کردستانتکنسین فنیسنه اوج پر اوراز3720421104فریبا قادری318

قبول31کردستانتکنسین فنیسنه اوج پر اوراز3720124134فرید شریعتی319

مردود13کرمانتکنسین فنیشرکت آداک صنعت سفیر آسیا2992858293جواد رضائی استخروئیه320

نامعلوم-کرمانتکنسین فنی3131312068عباس قلندری کر321

مردود22کرمانتکنسین فنیفراز صنعت عدالت2980846341علیرضا آروند322

مردود12کرمانتکنسین فنی3762055009محمد شاه ویسی323

مردود19کرمانتکنسین فنی2994106566محمدرضا محمدحسین زاده324

مردود23کرمانشاهتکنسین فنیسپندار افق مهرگان3256448658افشین مرادی325

مردود23کرمانشاهتکنسین فنیسپندار افق مهرگان3256712878کیوان رحمانی سیدشکری326

غیبتکهگیلویه و بویر احمدمدیرفنیشرکت آسانسوری سپهر آسانبر صبا4231876177احمد یاوری پیرا327

مردود26کهگیلویه و بویر احمدمدیرفنی4231979758مصطفی طاهری328

مردود14گلستانتکنسین فنیآسانسور پاسارگاد2122267208الیاس شهرانی329

مردود19گلستانتکنسین فنیسپهر ماموت هیرکان2122715359بهادر محمدی330

مردود13گلستانتکنسین فنیسپهر ماموت هیرکان2110814934حمیدرضا سپهری331

قبول27گلستانتکنسین فنیپارسا صنعت مجید2120766762رضا دهقان332

مردود16گلستانتکنسین فنیاوج کهکشان آریانا4970307024علیرضا کسلخه333

مردود14گلستانتکنسین فنیآسانسور پاسارگاد5729491549مرتضی اصالحی334

مردود22گلستانتکنسین فنیسپهر ماموت هیرکان0931962323 مهدی محمدی335

قبول32گلستانتکنسین فنیفن افروز پاژن2269423811هادی طهماسبی336

قبول36گیالنمدیرفنی0079307991 امیر سلیمی337

غیبتگیالنتکنسین فنی0079307991 امیر سلیمی338

قبول26گیالنتکنسین فنی2670343511بهادر رضائی سیاه تن339

قبول32گیالنتکنسین فنی2670209572حسام حسین زاده340

مردود16گیالنتکنسین فنی2596166844حسین بیدل کالشمی341

قبول30گیالنتکنسین فنی2593056886رضا پوراکبر ربانی342

قبول29گیالنتکنسین فنی2580362169سید نوید خلیلی آلهاشم343

مردود11گیالنتکنسین فنی2580189904صادق بیدل کالشمی344

مردود23گیالنتکنسین فنی2595923625عمید کالمرزی مقدم345

قبول31گیالنتکنسین فنی2593900938هاشم دل باز346

قبول35گیالنمدیرفنیحسین نجفی347

مردود15مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانسور اوج سیرشمال2250020401احسان شیرزادمرگاوی348

مردود18مازندرانتکنسین فنیشرکت کاوش آذین راما5410153642امیرحسین یوسفی دیزچه349

غیبتمازندرانتکنسین فنیشرکت ویرا آسانسور پیشرو مازندران2249804583بابک کردجزی350

قبول31مازندرانتکنسین فنیشرکت پارس آسانبر آریا2219871983حامد داج لری351

غیبتمازندرانتکنسین فنیشرکت مهندسی الکترونیک امیدیار4980196152رضا آدینه پورباقری352

مردود22مازندرانتکنسین فنیشرکت آرام پیمایش صعود ایمن خزر4980080510سیداسماعیل احمدی353

مردود29مازندرانمدیرفنیشرکت پارس آسانبر آریا0922333181 سیدجالل حسینی354

مردود23مازندرانتکنسین فنیشرکت کاوش آذین راما0013208624 محسن کوثرزاده355

مردود19مازندرانتکنسین فنیشرکت آرام پیمایش صعود ایمن خزر2080057332محمد محمدنژادکلکناری356

غیبتمازندرانتکنسین فنیشرکت مهندسی الکترونیک امیدیار2170251685محمد مسلمی گرجی357

غیبتمازندرانتکنسین فنیشرکت پارس آسانبر آریا5309913191محمدعلی زیاری358

مردود15مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانبر تیزرخش پارس3874006301مهدی حقی پور359

مردود23مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانسور رادین2121565663میثم نجفی360

مردود18مازندرانتکنسین فنیشرکت ایمن صعود شمال جاویدان2064977597یاسر وهاب زاده درونکالئی361

قبول26مرکزیتکنسین فنیرهوار آسانبر0534808433 حسن دشمیر362

مردود20مرکزیتکنسین فنیآیسان آسانبر0533307430 حسن مصلحی فخر363

قبول31مرکزیمدیرفنیآسیا آسانبر بنیامین دلیجان0579623572 حمیده نجفی364

مردود27مرکزیمدیرفنیآیسان آسانبر0532501098 علیرضا کریمی365

قبول26مرکزیتکنسین فنیرهوار آسانبر0520399773 مصطفی راهزان366

مردود20مرکزیتکنسین فنیآیسان آسانبر0533479940 مهدی مزرعی فراهانی367

قبول35مرکزیمدیرفنیرهوار آسانبر0532343514 وحید نظیری آستانه368

غیبتهرمزگانتکنسین فنی3421833303اسماعیل رحیمی شهواری369

نامعلوم-هرمزگانتکنسین فنیتوسعه تاسیسات و زیر ساخت پدیده شهری3391662115جعفر صفرزاده نفوتی370

غیبتهرمزگانتکنسین فنی0859969487 علی ذبیحی371

مردود17همدانتکنسین فنی3860430173امین دارچینیان372

مردود23همدانتکنسین فنی4051562761بهمن جعفری مسلم373

مردود21همدانتکنسین فنی3860622390پژمان زارعی374

قبول24همدانتکنسین فنی3860824147پوریا سلطانی راستی375

غیبتهمدانتکنسین فنی5059963454جواد شریفی376

قبول25همدانتکنسین فنی4051700811حسین صاحبی زیرک377

مردود19همدانتکنسین فنی3874675998حسین وکیلیان378

مردود19همدانتکنسین فنی4000067222رضا عبدالرضائی موثق379

مردود20همدانتکنسین فنی3934575633روح اله خلیلی380

مردود23همدانتکنسین فنی3934524141سعید فرخی منفرد381

قبول24همدانتکنسین فنی3860093959سعید یونسی382



مردود22همدانتکنسین فنی3801956210فرشاد رضائی383

مردود15همدانتکنسین فنی3950069305مجید بیات384

مردود22همدانتکنسین فنی3920329279محمد علی محمدی385

قبول33همدانتکنسین فنی3873481545محمد هادی غالمی386

مردود22همدانتکنسین فنی3875820312مرتضی سطوتی رفیع387

مردود21همدانتکنسین فنی3875437675مونا اخوان برنا388

قبول28همدانتکنسین فنی3950012990میثم لطیفی389

مردود19همدانتکنسین فنی3860017624وحید تربت عینی390

قبول24یزدتکنسین فنی4420271914ابوالفضل زارع حسین آبادی391

قبول30یزدتکنسین فنی4420439084سید ابوالفضل راسخی نژاد392

قبول25یزدتکنسین فنیآسان سیر نگین ایساتیس4430676259مجید حسینی393

مردود20یزدمدیرفنی0010883401 محمد نایب زاده394


