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مردود14خراسان شماليتكنسين فنيارتفاع بران طوس 860276198محمد حسن سليمي زادك338
مردود12خراسان شماليتكنسين فنيشركت آريا يورد0670083380محمود خوشدل339
مردود18خراسان شماليتكنسين فنيشركت آريا يورد2121739602مصطفي كريم آبادي340
مردود22خراسان شماليتكنسين فنيشركت آريا يورد0682114073مصطفي كيوان مهر341
مردود19خراسان شماليمدير فنيشركت آريا يورد0682324507اسماعيل خوشدل342
قبول26خوزستانتكنسين فنيهيراد اروند نوين1756921237سجاد  نادي صفايي343
مردود14خوزستانتكنسين فني1751935795حسين  عياشي344
مردود21خوزستانتكنسين فنيپاالر پارس اروند1972415174داود  احمد نورالدين وند345
مردود21خوزستانتكنسين فنيآسايش ماندگار خوزستان 1757585001سينا  افضالن346
مردود18خوزستانتكنسين فني1757381856ميثاق  باقري347
قبول33خوزستانمدير فنيفني و مهندسي اكسين آسانبر كارون1756820392سجاد  رويوران348
مردود21خوزستانمدير فنيآزاد1971704717الهام  مرادي349
مردود17خوزستانمدير فنيجهان پارس آسانبر نوين خوزستان1753749913حميد  هويدر350
مردود23خوزستانمدير فنييگانه زند رود جاويدان 1971674052داود  اسدي351
مردود25خوزستانمدير فني1755801645داود  خاني352
مردود14خوزستانمدير فني1757238972علي   عبادي353
مردود13خوزستانمدير فني1755783108علي محمد  ترتيف زاده354
مردود17سخوزستان تكنسين فنيآسانبر باالبر فراز كهن 1751340171بهروز  محمد كورائي355
قبول26زنجانتكنسين فنياوچ پيماي روان4285676125امير سليماني356
قبول26زنجانتكنسين فنيزرين فراز رو زنجان0068045093مصطفي حاتمي357
مردود22زنجانتكنسين فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4285695243پريسا عليجانيان358
مردود16زنجانتكنسين فنياوچ پيماي روان4271272388حسين سليماني359
مردود20زنجانتكنسين فنيبرج پيماي كاسپين4284486527رضا حميدي360
مردود21زنجانتكنسين فنيايمن بران عصر نوين4270566663سميه اسكندري361
مردود14زنجانتكنسين فنيآسان فراز گستر غرب4280476659عباس الماسي362
مردود17زنجانتكنسين فنيآسانبر نور افرينان عرش5890022865فرشيد سليماني363
مردود13زنجانتكنسين فنياوچ پيماي روان4285584395محمد زماني364
مردود13زنجانتكنسين فنيزرين فراز رو زنجان0067890474مرتضي حاتمي365
مردود11زنجانتكنسين فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4411262770مسعود  افشاري366
مردود12زنجانتكنسين فنيآسانبر ماهان ابهر2399836388مينا عليمحمدي367
قبول32زنجانمدير فنيآسان فراز گستر غرب4280539316عليرضا الماسي368
مردود26زنجانمدير فنيآسان فراز رو زنجان0016308247ارشيدا ششگالنی369
مردود12زنجانمدير فنيزرين فراز رو زنجان4270001372جواد حاتمي370



مردود18زنجانمدير فنيراهبران اسانبر اشراق4284978632حسين كريمي371
مردود22زنجانمدير فنياوچ پيماي روان4270493119ميثم سليماني372
مردود15سمنانتكنسين فنيسازكو كوير سمنان15790215مهسا رحمتي373
مردود16سمنانتكنسين فنيسازكو كوير سمنان4560147221ميالد خادم امامزاده374
مردود21سمنانمدير فنيسازكو كوير سمنان4569467059حميدرضا بهارستاني375
مردود19سيستان و بلوچستانتكنسين فنيپارس اسپرلوس ابنيه سازان1819539581مزدك افشار376
مردود23سيستان و بلوچستانمدير فنيپرند آور شرق2993750933احسان موالپور راشدي377
مردود28سيستان و بلوچستانمدير فنيپرند آور شرق0491882361حامد دهقاني378
مردود23فارسمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2550006267جليل علي مرداني379
مردود26فارسمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2420016254سيد محسن صدر دشتكي380
قبول25قمتكنسين فنيياران371131391ابوالفضل   محبي كلهري389
قبول25قمتكنسين فنيپاسيان صعود0589985469تقي  علي390
مردود20قمتكنسين فنيپايدارسازه آسان بر3350035371احسان دهنوي391
مردود12قمتكنسين فنيالماس كوير0370968931احمدرضا پوراحمدي392
مردود18قمتكنسين فنيسامان صعود0385927797حسين  احمدي393
مردود21قمتكنسين فنيآسمان پيما ديبا فراز الماس كوي0056456239عباس  پوراحمدي394
مردود21قمتكنسين فنيسامان صعود عرش گستر0385422237علي حيدري396
مردود18قمتكنسين فنيپويش سازه مهر نيرو02384423علي رضا رضايي سليمان397
مردود19قمتكنسين فنيآسمان پيما ديبا فراز الماس كوي0386682224ليلي نظري398
مردود17قمتكنسين فنيپويش ستزه0370781279محمد تقي  پورعلي399
مردود21قمتكنسين فنيسازه پايدار اسان بر3992166643محمد نوروزي400
مردود19قمتكنسين فنيپويش ستزه1271644381محمدعلي محسن زاده جودي401
قبول30قممدير فنيسازه پايدار اسان بر3980236803حميد نوروزي402
مردود28قممدير فنيپويش ستزه0370214374حسين جباري405
مردود17قممدير فنيپاسيان صعود2392812129رضا عيودزاده نعيم406
مردود26قممدير فنيانفرادي3934761496سيد رضا  حسيني407
مردود21قممدير فنيپويش ستزه1755035799علي بالسيروس408
مردود26قممدير فنيپاسارگاد0602614309كريم كرمي409
مردود26قممدير فنيپاسارگاد0386406995مجيد  يوسفي410
مردود26قممدير فنيصدرا پيماي مهرگان0589955632محمد حسيني411
قبول26كردستانتكنسين فنيقنديل آسانبر سنه3732573761خبات زارعي412
قبول29كردستانتكنسين فنيشركت آذين آسانبر غرب3790018287ميالد زارعي413
مردود22كردستانتكنسين فنيفراز رسان كورد اطلس2929877057اميد عليدوست414
مردود23كردستانتكنسين فنيقنديل آسانبر سنه3720105296آزاد زارعي415
مردود5كردستانتكنسين فنيفراز رسان كورد اطلس3720440729سالم زندي416
مردود20كردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3760477887عباس ميرزايي417
مردود23كردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3840041244علي  اميني418
مردود18كردستانتكنسين فنيقنديل آسانبر سنه3733080807فرزاد زارعي419
مردود17كردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3720208923فرهاد طهماسبي420
مردود14كردستانتكنسين فنيايمن سازان رامان سنه دژ3839604397كيوان حبيبي421
مردود17كردستانتكنسين فنينالي ره پويان آسانبر بانه3840261740محسن توكلي422
مردود19كردستانتكنسين فنيشركت آونگ آسانبر باالبان صنعت3801741567هاتف قنادي423
قبول31كردستانمدير فنياوين آسانبر سنه3830003341فريد كهريزي424
مردود22كردستانمدير فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3733129652اشكان آزاد پور425
مردود20كردستانمدير فنيايمن سازان رامان سنه دژ3359503211امير وكيليان426
مردود25كردستانمدير فنيشين آسانبر ايمن رو ارتفاع3720186989آرام ظهوري427
مردود28كردستانمدير فنيشركت ساينا آسانبر سنه3733196661بهنام قمري428
مردود27كردستانمدير فنينالي ره پويان آسانبر بانه3750039135عادل ياوري429
مردود28كردستانمدير فنيفراز رسان كورد اطلس372002791هوشنگ مرادي430
مردود19كرمانتكنسين فنيآسانسور اطلس تك0073961019ابراهيم زينالي431
مردود16كرمانتكنسين فنيصعود سازان بلند اختر6079973154علي احمدي جوپاري432
مردود19كرمانتكنسين فنيآسانسور كهكشان رو5359968524علي اكبر سيف الهي ده ميري433
قبول25كرمانشاهتكنسين فنيماهان آسانبر پرشيا3256360531سپهر عظيمي نيالوره434
قبول30كرمانشاهتكنسين فنيحقيقي4960081198سجاد موالئي435
قبول24كرمانشاهتكنسين فنيعرش آسانبر سعيد3341754601فرهاد سليماني436
مردود13كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3241378871پويا حيدرپور437
مردود16كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3240664283سيد سامان پورحداديان438



مردود15كرمانشاهتكنسين فنيماهان آسانبر پرشيا3258632944شهرام فرجي439
مردود22كرمانشاهتكنسين فنيراژان آسانبر اليپي3258442037فرشيد صفاري440
مردود22كرمانشاهتكنسين فنيمهر آسانبر بيستون3258022631محمد دهقان ورمزاني441
مردود19كرمانشاهتكنسين فنيسپهر آسانبر صنعت غرب3874121811مرتضي زهره وند442
مردود19كرمانشاهتكنسين فنياوج آسانبر اخوان3255373761مهدي جهانگيري443
مردود21كرمانشاهتكنسين فنيآسانسور ستاره سرخ 3256790054مهدي كاكائي444
قبول31كرمانشاهمدير فنياعتماد آسانبر الماس غرب3240043270حامد محمدي446
قبول39كرمانشاهمدير فنيآسانسور ستاره سرخ3258792674محمد حسين اميري زاده447
مردود19كرمانشاهمدير فنيهورام آسانسور4490238312احمد هواس بيگي448
مردود25كرمانشاهمدير فنيحقيقي3370029261بابك آژدي449
مردود27كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر اليپي3839837219پرستو مظفري450
مردود25كرمانشاهمدير فنينوين صنعت عرشيا فراز3350006582حامد پرويني451
مردود29كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر اليپي5969889636عدنان خدامرادي453
مردود21كرمانشاهمدير فنيحقيقي3256377475علي احمدي454
مردود19كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر اليپي3300006961مهرداد موالئي455
مردود14كرمانشاهمدير فنيحقيقي3243137047هوشنگ فرجي456
مردود15كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4231774994علي اصغر  خادم457
مردود21كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232056181قاسم  خادم458
مردود27كهگيلويه و بويراحمدمدير فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232057498روح اله   خادم460
مردود23گلستانتكنسين فنينيرو نورد كيان0015141071سيد سامان ميرديلمي461
مردود17گلستانتكنسين فنيآسانبر صنعت شهسوار2110375884علي اسبويي462
مردود22گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار6249770827احمد گيلكي463
مردود27گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار4870001551عقيل هدايتي كرد464
مردود12گلستانمدير فنيآهو فراز هيركانيان2593839503مجيد پورغالم پير بازاري465
مردود22گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار2121638377محمد بيات466
قبول24گيالنتكنسين فنيسامين فراز بهران بران2595899503سامان  خوشرو467

مردود19گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان2580083790امين پاكشاد ثابت طلب468

مردود23گيالنتكنسين فنيتك سازان ستاره فردا2596192683بهنام  رستمي469

مردود13گيالنتكنسين فنيسامين فراز بهران بران6539740743تينا  جمشيدي470

مردود13گيالنتكنسين فنيبال ايمن فراز2595871323محمدرضا سپهرم471

مردود28گيالنمدير فنيآسان پيماي پارسيان2593360021علي اكبر صدقي ثابت472

مردود11گيالنمدير فنيكيوان كيش0921261454كيوان دوستي473

قبول25لرستانتكنسين فنيشركت آسانسور و پله برقي آريا آتيس5939315844حميد حدادي474
قبول24لرستانتكنسين فنيشركت  فرور فراديس خرم آباد4073370881فريد  شرفي475
مردود17لرستانتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسوراوج پيماي تارازمثبوت4219056221احمد رضا  رهبري476
مردود20لرستانتكنسين فني طراحي و مونتاژآسانسورتخت جمشيد آسانبر افالك4073653393الهام  شاكرمي477
مردود13لرستانتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسوراوج پيماي تارازمثبوت4073470310امين  وكيلي منش478
مردود13لرستانتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسوراوج پيماي تارازمثبوت4133331125ايمان  جهاني479
مردود15لرستانتكنسين فني طراحي و مونتاژآسانسورتخت جمشيد آسانبر افالك4060669520حميد كرد علي وند480
مردود15لرستانتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسورخرم آسانبر لرستان4073258532شهرام حافظي481
مردود13لرستانتكنسين فنيشركت آسانسور و پله برقي آريا آتيس4120278190علي  پيريايي482
مردود13لرستانتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسورسهند آسانبر پوريا 4060265421محسن  بهرامي484
مردود17لرستانتكنسين فنيشركت آسانسور و پله برقي آريا آتيس4130890281محمد علي ملك زاده485
مردود19لرستانتكنسين فنيبرج پيماي هفت آسمان4073367943مريم  مالزيري486
مردود17لرستانتكنسين فني طراحي و مونتاژآسانسورتخت جمشيد آسانبر افالك4073403486مصطفي كالني صبور487
مردود19لرستانتكنسين فني طراحي و مونتاژآسانسورتخت جمشيد آسانبر افالك5289832629منظر بهزادي نيا488
مردود19لرستانتكنسين فنيشركت آسمان گستر آبان4040217144ميالد عباسي489
مردود19لرستانتكنسين فنيشركت  فرور فراديس خرم آباد4072502413ناصر  شرفي490
مردود13لرستانتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسورسهند آسانبر پوريا 2739864906وحيد  ترنگ491
قبول33لرستانمدير فنيشركت آسانسور و پله برقي آريا آتيس5939939503فرهاد  مؤمني492
مردود26لرستانمدير فنيشركت آسمان گستر آبان4133312236احمد گودرزي493
مردود25لرستانمدير فنيطراحي و مونتاژ آسانسوراوج پيماي تارازمثبوت4072729205اكبر  وكيلي494
مردود20لرستانمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان5289832610بهنام  بهزادي نيا495
مردود22لرستانمدير فنيشركت فرور فراديس خرم آباد5289596054غالمعلي شرفي496
مردود23لرستانمدير فني طراحي و مونتاژآسانسورتخت جمشيد آسانبر افالك4132597032مهدي  انوري497
قبول26مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي غريب0078678889اميد ساماني نيا498
قبول31مازندرانتكنسين فنيشركت شوكا آسانبر2162127016جمشيد اسدي كفشگري499



قبول28مازندرانتكنسين فنيشركت مهندسي برق و آسانسور كرونانجات2150193698حسين حسين پورآهنگري500
قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي2050451075سجاد پورچالي سماكوش501
قبول28مازندرانتكنسين فنيشركت سوربن آسانرو فرنام مهرگان0778909069محمد تقي غيبي502
قبول28مازندرانتكنسين فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود گستر2170016155محمد عزيزي وامرزاني503
مردود22مازندرانتكنسين فنيشركت آسان رسان انرژي توان0018621236احسان اسحقي شرف آبادي504
مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود گستر2130065661ايمان شيري505
مردود12مازندرانتكنسين فنيشركت خزر آسانرو فرس شمال2170001931دانيال انواري506
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت آسان رسان انرژي توان1220007196رضا مقيمي507
مردود22مازندرانتكنسين فنيشركت آسا صعود سير5249844121غالمحسين هژبر508
مردود12مازندرانتكنسين فنيشركت بهينه گستر ساري2093670747فريبرز قاسميان پاشائي509
مردود16مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989792254محمد رضا نائيجي510
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