
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكد ملينام و نام خانوادگيرديف
مردود16اردبيلتكنسين فنيباالبر برج اطلس شرق1467443212حسين حسن نژاد1
غيبتغيبتاردبيلتكنسين فنيچاوش آسان برج صبا صنعت1450876153رامين اعتبار2
مردود13اردبيلتكنسين فنيباالبر برج اطلس شرق1467336874رامين صالحي3
مردود22اردبيلتكنسين فنيآسانبر رسا اوج پيماي سبحان1467361208صياد رستم وند4
مردود16اردبيلتكنسين فنيآسانبر رسا اوج پيماي سبحان1467118281عادل رستم وند5
مردود12اردبيلتكنسين فنيآرتا گستر اوجا تيك1610092899مالك پرنيان6
غيبتغيبتاردبيلتكنسين فنيآرتا گستر اوجا تيك1620093332محرم پرنيان7
مردود12اردبيلتكنسين فنيچاوش آسان برج صبا صنعت1451540108مهدي عبدي8
مردود6تهرانتكنسين فنيشركت توسعه آسانبر جهان0063496038عاطفه اكبري9
قبول26تهرانتكنسين فنيشركت توسعه آسانبر جهان2064235388ميثم جعفري10
مردود23اصفهانتكنسين فنياسانبر سپاهان صعود كيش1287119913اكبر شعباني پوده11
قبول26اصفهانتكنسين فنيرايان آسانبر سپاهان1292310588حسين صادقي قوام آبادي12
مردود22اصفهانتكنسين فنيآرمان برج زرين1270182821حسين هاروني قلعه شاهرخي13
مردود11اصفهانتكنسين فنيآسمان فراز عالي قاپو5400025323حميدرضا ياور14
قبول29اصفهانتكنسين فنيآسمان پرواز نقش جهان1292431474زهرا استكي15
مردود19اصفهانتكنسين فنيآسانسور آسايش گستر پويان1290260249زهره امامي گورتاني16
مردود18اصفهانتكنسين فنيفني صعود صنعت كوير1602981973سجاد احدي17
مردود16اصفهانتكنسين فنيآسانسور آسايش گستر پويان1110058748سيد حبيب ميرلوحي فالورجاني18
مردود18اصفهانتكنسين فنياسانبر سپاهان صعود كيش1292815469عباس صادقي19
قبول24اصفهانتكنسين فنيآرمان برج زرين5659634478علي نوري امام زاده20
مردود23اصفهانتكنسين فنيآسمان فراز عالي قاپو1270271350عليرضا ابوطالبي جوزداني21
مردود21اصفهانتكنسين فنياصفهان راحت بر1129920518محسن رحيمي22
مردود16اصفهانتكنسين فنيآسمان پيماي نقش جهان1120139058محمد اله دادي23
قبول29اصفهانتكنسين فنيكيان آسانبر آراد گلستان4869704080محمد قليچي ينقاقي24
قبول31اصفهانتكنسين فنينيكان آسانسور سپاهان1292534303هاشم منظري25
مردود17البرزتكنسين فنيشركت كابين ران صعود0078650755احمد فراهاني26
مردود22البرزتكنسين فنيشركت عقاب آرادفراز اوج گستران3950030034امين  مراديان27
قبول28البرزتكنسين فنيشركت اردالن آسانبرالبرز0321608331جعفر فنائيان مقدم خباز28
قبول28البرزتكنسين فنيشركت بهرو كيميا آسانبر كهربا0839934963حسين صادقي29
مردود17البرزتكنسين فنيشركت آسمان برج افق2930083875رضا  شهيدي قراعمر30
مردود23البرزتكنسين فنيشركت آسمان برج افق0080570720سعيد  ثروتي ثمين31
مردود21البرزتكنسين فنيشركت پيشگامان صنعت رايا0013562258سولماز احمدزاده32
مردود21البرزتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي رسام3621535561صادق  محمودي33
قبول28البرزتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي رسام1755783159علي  كالنتر پور دزفولي34
قبول27البرزتكنسين فنيشركت ماراب صنعت پارسينا0385417330علي ولي35
مردود19البرزتكنسين فنيتكين صنعت اوج البرز5909964690محمد   متقي36
مردود17البرزتكنسين فنيشركت آسانسور گيتي صعود البرز2298012792محمدرضا  زندي فر37
مردود19البرزتكنسين فنيشركت ارس آسانبر آتروپات0579971651محمدصادق ايزدي38
مردود18البرزتكنسين فنيشركت اوج نگر آريا0074022921محمدعلي  مزرعي فراهاني 39
مردود16البرزتكنسين فنيشركت اردالن آسانبرالبرز0070355983محمود مقدم فرد40
مردود21البرزتكنسين فنيشركت آسانسور گيتي صعود البرز0323077865مريم  صفري41
قبول32البرزتكنسين فنيشركت خزرصعود فراز البرز1621823334مسعود قليزاده42
قبول28البرزتكنسين فنينقطه اوج افالك65447425مهدي مطهري نيا43
مردود18البرزتكنسين فنيشركت آرتين آسانبر ايرانيان3781308197مهدي  عزيزي44
مردود22البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات4380172503ميثم اميري45
مردود23البرزتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي رسام0062036610ناصر  سپهبدبخشايش46
مردود22البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات0452705207هادي  باروتي47
مردود22البرزتكنسين فنيشركت اوج پيما البرز0324013401هدي حيدري48
مردود22بوشهرتكنسين فنيآرسام صنعت ققنوس3510137426مهدي ارمي49
قبول24بوشهرتكنسين فنيآزاد3501555970مهدي حسيني50
قبول28تهرانتكنسين فنيتهران محرك0532375361احمد حسن پورشهرجردي51
مردود17تهرانتكنسين فنيصعود گسترراد0071123806اكبر مفخميان52
مردود23تهرانتكنسين فنيآسانبر سير يگانه آريا2730026861اميد اميري تليكاني53
مردود14تهرانتكنسين فنياوج ايمن بر پيما0017776112امير حيدري54
قبول27تهرانتكنسين فنيديبا اوج اسپادانا0083837957بهرام شاهمرادي55
مردود18تهرانتكنسين فنيسما آسانبر پارس0078347939جواد هداوند خاني56
قبول24تهرانتكنسين فنيآوين آسا سپهر0421401036حسن سپهري پويا57
مردود21تهرانتكنسين فنيايمن آسانبر افرنت پارسيان0080186882حسين امير قاسم خاني58
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قبول25تهرانتكنسين فنيآسانبر البرز آذرخش0910011699حسين قربانپور59
مردود18تهرانتكنسين فنيآرك0410114480حميدرضا فعله گري60
مردود4تهرانتكنسين فنيفراز فرود تهران1601845715داوود بخشي زاده61
قبول24تهرانتكنسين فنيباال بر پويان پويش0073087149رضا گودرزي62
قبول24تهرانتكنسين فنيانديشه راه كمال0010045929سارا ديفرخش63
قبول29تهرانتكنسين فنيآسمان فراز لجور00534688829سعيد بوالحسني64
مردود21تهرانتكنسين فنيسبا آسانبر0480361428سعيد فردوسي65
قبول24تهرانتكنسين فنينوين فراز باراد0780429819سلمان احساني66
مردود22تهرانتكنسين فنيآسانسور و پله برقي آرين0015857115سيد احمد محسني67
مردود13تهرانتكنسين فنيعصر نوين كوشا0017237807شاهين تقي زاده نو68
مردود16تهرانتكنسين فنيايمن آسانبر افرنت پارسيان0860208869صادق رحماني بيرك69
مردود6تهرانتكنسين فنيتوسعه آسانبر جهان0063496038عاطفه اكبري داريان70
مردود13تهرانتكنسين فنيايمن سازان امرتات3934341683علي چراغي71
مردود23تهرانتكنسين فنيفراز بام ماهان0860089479غالمرضا عمارلو72
مردود15تهرانتكنسين فنيآوين آسا سپهر0080130216فريبا نجيبي73
قبول26تهرانتكنسين فنيايمن آستياك0059716134محمد جواني74
مردود20تهرانتكنسين فنيايمن بران فراهان0012581917محمد حاجوي75
مردود13تهرانتكنسين فنينوين فراز باراد532247787محمدرضا مغازه اي76
مردود21تهرانتكنسين فنيويرا آسانبر خليج فارس0794936921مراد علي بداريه77
مردود18تهرانتكنسين فنيفراز بام ماهان0873032500مرتضي حيدرزاده78
مردود16تهرانتكنسين فنيعصر نوين كوشا0492699445مسعود مصدق79
مردود18تهرانتكنسين فنيفراز بام ماهان0873030257مصطفي حيدرزاده80
مردود14تهرانتكنسين فنيستاره سپهر آسانبر0074924672منصوره غالمي81
مردود18تهرانتكنسين فنيسعود پيما اورامان0077611373مهدي كريمي82
قبول26تهرانتكنسين فنيتوسعه آسانبر جهان2064235388ميثم جعفري هاللي83
قبول31تهرانتكنسين فنيديبا اوج اسپادانا0080377866ميثم فروغي84
قبول27تهرانتكنسين فنيعصر نوين كوشا0079493793ميثم ملك يارند85
مردود15تهرانتكنسين فنيآتيس0069363307نادر اطاعتي86
مردود19تهرانتكنسين فنيسعود پيما اورامان0076037101نادي كرباليي علي گل87
قبول26تهرانتكنسين فنيآسانسور سحر فراز پيمان1552788768وحيد لطفي88
مردود16تهرانتكنسين فنيآتيس و سيتا0070373698هادي دهقاني89
قبول27تهرانتكنسين فنيشركت آريا توان تارا4600053230بابك جورابي90
مردود17خراسان رضويتكنسين فنيسهند پيمايش شرق0873003489اميد حميدي91
مردود15خراسان رضويتكنسين فنيافراز آسانبر توس0015379337امين بسطامي92
مردود21خراسان رضويتكنسين فنيمهرآز بلوچ مكران0946960143جالل عدالتيان سبز93
مردود16خراسان رضويتكنسين فنيشايان آسانبر توس6350018230حميد شرف زاده94
مردود21خراسان رضويتكنسين فنيمهرآز بلوچ مكران0941286959حميد محمدي سرغاوه95
مردود14خراسان رضويتكنسين فنيهور سپهر نمايان شرق0860037126خليل  محمودي يزدان آباد96
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيسهند پيمايش شرق0946079277رضا حيدري97
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيكيهان فرازبر اطمينان0920964370سعيد خراساني98
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيآراد آسانبر هيراد0941167933سيدرضا حسيني99

مردود19خراسان رضويتكنسين فنيكاويان آسانبر خاوران0703792024علي اكبر معنوي100
مردود18خراسان رضويتكنسين فنيكاويان آسانبر خاوران700469036عيسي معنوي101
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيتعاوني صنايع آسانبر آستان رضا0921636741محمدمهدي اسكندري102
مردود17خراسان رضويتكنسين فنيسپيد عمارات اهورا0759976708مصطفي كاملي103
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيالماس آسانبر آذرخش0690316275وحيد رحماندوست104
قبول26خراسان شماليتكنسين فنيسينا آسانبر شيروان0820000639حسين اصغري105
مردود15خراسان شماليتكنسين فنيآرمان اوج نيرو0827952554رضا عباس زاده106
مردود16خوزستانتكنسين فني1757585001سينا  افضالن107
مردود14خوزستانتكنسين فنيآسايش ماندگار خوزستان1911732900فاطمه  كهوائي108
مردود18خوزستانتكنسين فنيآزاد4621728709محمود  جعفري اسنكي109
مردود15زنجانتكنسين فنيايمن بران عصر نوين زنجان5899467851پرويز سليماني110
غيبتغيبتزنجانتكنسين فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4285695243پريسا عليجانيان111
قبول24زنجانتكنسين فنيايمن بران عصر نوين زنجان4400039250جمال آقاياري112
مردود18زنجانتكنسين فنيديبا صعود فراز پيما4032227675صادق رشيدي113
غيبتغيبتزنجانتكنسين فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4411262770مسعود  افشاري114
مردود18زنجانتكنسين فنيآسانبر بام زنجان4285789450مسعود  پيري115
مردود10زنجانتكنسين فنيزرين فراز رو زنجان0068045093مصطفي حاتمي116
مردود18زنجانتكنسين فنيآسانبر بام زنجان4284775855مليحه مددي117
مردود20زنجانتكنسين فنيايمن بران عصر نوين زنجان5899956232مهدي سليماني118
مردود11فارستكنسين فنياوج گستران آسانبر ارم2491377756احمدرضا خاكي119
مردود15فارستكنسين فنينگار پارسيان قشقايي2420290011اسحاق سعدي خاني120
مردود22فارستكنسين فنيبهساز صنعت هگمتانه2380104840اسفنديار محمدي آزاد121



مردود18فارستكنسين فنينگار پارسيان قشقايي2420026950اسمعيل  سعدي خاني122
مردود16فارستكنسين فنيآسانبر شهر كابين شيراز2301070591اميد نيكوزاد شهركي123
قبول29فارستكنسين فنيتجهيزكاران هفت برج شيراز2295486114امير زارع مهذبيه124
قبول15فارستكنسين فنياهورا صنعت آبتين2280859025اميرحسين حسن پور125
مردود20فارستكنسين فنيبال ايمن فراز77591577امين شريف126
مردود20فارستكنسين فنيتجهيز صنعت آسان صعود2452065651بابك كشاني ني ريزي127
قبول24فارستكنسين فنينگار باالبران سعدي2432983734بهرام درودي درودزني128
مردود21فارستكنسين فنيآرتمن بهبود آسانبر آريا640059058حامد  اسداللهي129
مردود23فارستكنسين فنيآذرخش هوشمند ساز گيتي2300535238حسن نگهداري130
مردود16فارستكنسين فنيتيز پرواز برج شيراز5489923891حمزه خارستاني131
مردود15فارستكنسين فني شيراز شيد فارس2301397947رضا  كشاورز132
غيبتغيبتفارستكنسين فنيآسانبر شيراز ديبا4709959447سعيد انصاري133
مردود21فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2298219249سعيد صديق134
مردود21فارستكنسين فنيريحانه گستر فارس2291949330سيامك گلشن135
مردود22فارستكنسين فنيتجهيز كاران صنعت آسانبر فراز شيراز2432971299سيد يحيي رضوي136
مردود20فارستكنسين فنيتجهيز صنعت آسان صعود2280207915سيدمحمد حسين هاشمي137
مردود17فارستكنسين فنيباالن آسانبر اطمينان هخامنش2298897409شهرام  جوانمرد138
قبول31فارستكنسين فنيپرگاس باالن فراز شايلين1740157011شهريار مرزبان139
قبول26فارستكنسين فنيتجهيزكاران هفت برج شيراز2298749469صالح بهنام140
غيبتغيبتفارستكنسين فنيآسان فراز نگين فارس2432209060صدراله زارع141
قبول27فارستكنسين فنياهورا آسانبر نگين دراك3521316327عبدالرحمن  قائدي قره مير شاملو142
مردود18فارستكنسين فنيآريان آسانبر اسپادانا2298199434عبدالرضا دارم143
مردود21فارستكنسين فنيآرشام صنعت رادين20584660عرفان قره خاني144
مردود14فارستكنسين فنيپرگاس باالن فراز شايلين2451484128علي رحيمي145
مردود16فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2281671178علي رضا زارعي146
مردود16فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك2432988507علي محمد اسدي147
قبول29فارستكنسين فنيآذرخش هوشمند ساز گيتي2300573393علي نگهداري148
قبول27فارستكنسين فنيارج آسمان جاويد گستر شيراز2280932431عليرضا نصيري149
مردود12فارستكنسين فنيسيالب آسانبر فارس2430396076غالمحسين تنها دورودزني150
غيبتغيبتفارستكنسين فنيآسانبر شيراز ديبا4709959099فاروق ابراهيمي151
غيبتغيبتفارستكنسين فنيباالن آسانبر اطمينان هخامنش2432311132فخرالدين روستائي152
مردود13فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2291101951كتايون شبدري153
مردود13فارستكنسين فنيآسانبر قدرت بوشهر2297840942كمال بويراني154
مردود15فارستكنسين فنيامير آسانبر جنوب2433043506كيامرث رنجبر باصري155
مردود19فارستكنسين فنيافرا صنعت صعود ارتفاع2372461869مجتبي  افرا156
مردود18فارستكنسين فنيبال ايمن فراز2280244861مجتبي  عظيمي بيدگلي157
مردود15فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2295134226مجيد  رضواني158
مردود20فارستكنسين فنينگار باالبران سعدي2301299287مجيد  زارع ملك آبادي159
مردود20فارستكنسين فنيپيام آسانبر تنها2291980882محمد  تنها دورودزني160
مردود18فارستكنسين فنيبرزين فراز دراك2297035160محمد  سلطاني161
مردود18فارستكنسين فنيكران آسانبر شيراز2281429415محمد سيفي162
مردود17فارستكنسين فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2280353652محمد مهر آوران163
قبول26فارستكنسين فنيهيدروالماس شرق آسيا780197161محمد نودهاني164
غيبتغيبتفارستكنسين فنيطوبي آسانبر شيراز5329898145محمدحسن  شبانكاره165
مردود22فارستكنسين فنيآريان آسانبر اسپادانا2298077096محمدرضا شاهداعي166
مردود18فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك5039962991محمدعلي صالحي ابرقوئي167
مردود21فارستكنسين فنيتيز پرواز برج شيراز5480003887محمدمهدي خارستاني168
غيبتغيبتفارستكنسين فنيدراك صنعت آسانبر  جنوب2432194111محمود  فرجي قصر خليلي169
غيبتغيبتفارستكنسين فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2432193083مرتضي  احمدي170
غيبتغيبتفارستكنسين فنيسيالب آسانبر فارس6650019054مرتضي  مفتاح171
مردود21فارستكنسين فنيالكترو پارس كوماس جنوب1740077695مسيح صالحي فرگني172
قبول27فارستكنسين فنيسيالب آسانبر فارس2420065166مصطفي  مفتاح173
مردود23فارستكنسين فنيسراب پرديس فارس2298733783مهدي پسنديده174
مردود14فارستكنسين فنيالماس نگين جنوب2298022445مهدي غريب175
مردود18فارستكنسين فنيسريع صعود فارس2300234904ميثم پايدار دودجي176
مردود11فارستكنسين فنيالكترو افالك بران پارسه5139947366ناصر روستائي177
قبول25فارستكنسين فنياسان روان خرمي2432311620نوراله  باصري178
مردود17فارستكنسين فنيپادرا آسانبر زاگرس2549316606وحيد بهزادي179
غيبتغيبتفارستكنسين فنيتجهيز كاران صنعت آسانبر فراز شيراز2298298971وحيد مقصوديان180
مردود15فارستكنسين فنيبهساز صنعت هگمتانه2298022917هژبر رزمجويي181
مردود22فارستكنسين فنيالكترو افالك بران پارسه5489506156يوسف رحيمي182
قبول31قزوينتكنسين فنيعرش پيماي دماوند4311033699حسين رشوند183
مردود23قزوينتكنسين فنيايمان فراز5949952383فرشاد  دائي پاكوهي184



مردود18قزوينتكنسين فنيآسان فراز پارس ايرانيان4311282461محمد مهدي  نورياني185
قبول33قزوينتكنسين فنيعرش پيماي دماوند439141970مريم  رحماني186
مردود11قمتكنسين فنيپويش ستزه0371454271اميرمحمد وكيلي187
مردود22قمتكنسين فنيپاسيان صعود0589985469تقي  علي188
مردود19قمتكنسين فنيسامان صعود0385927797حسين  احمدي189
مردود23قمتكنسين فنيهمراه صعود0370144538حسين قرباني190
مردود17قمتكنسين فنيكوشا باتيس0370443489حميد باباحسيني191
قبول27قمتكنسين فنيانفرادي0370399943داود محبتي192
مردود21قمتكنسين فنيسامان صعود عرش گستر0385422237علي حيدري193
مردود23قمتكنسين فنيانفرادي0386030073علي نوري دهنوي194
مردود22قمتكنسين فنيپويش ستزه0370781279محمد تقي  پورعلي195
مردود18قمتكنسين فنيپويش ستزه1271644381محمدعلي محسن زاده جودي196
قبول28كاشانتكنسين فنيشركت آتي سازان عرش ايرانيان4219554597مهدي حسني197
مردود18كردستانتكنسين فنيسنه دژ ارتفاع3720200671پيمان وكيلي198
مردود23كردستانتكنسين فنيسنه دژ ارتفاع3732548635حسام الدين دوستي199
غيبتغيبتكردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3760477887عباس ميرزايي200
مردود19كردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3840041244علي  اميني201
مردود15كردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3720208923فرهاد طهماسبي202
مردود18كردستانتكنسين فنيتنديس آسانبر كارآزما پويا3720427005محمد صادق قادري203
مردود21كرمان (مهمان)تكنسين فنيپارس اسپرلوس ابنيه سازان1819539581مزدك افشار204
قبول26كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3259101969امير پناهي205
مردود18كرمانشاهتكنسين فنيبهار آسانسور3259236859امير محمدي206
مردود20كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3258520062آزيتا  شهرياري عادل207
مردود20كرمانشاهتكنسين فنيراژان آسانبر اليپي3839837219پرستو مظفري208
قبول28كرمانشاهتكنسين فنيخدمات فني مهندسي فناوران گستر هورام3240093693پويا صالحي احسن209
مردود20كرمانشاهتكنسين فنيتعاوني3042 تي تو ملكشاهي4529823709رحمن جهاني210
مردود23كرمانشاهتكنسين فنيماهان آسانبر پرشيا3256360531سپهر عظيمي نيالوره211
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فنيانديشه گستر پيشگامان ماد4949889036ستار  سليمي212
مردود21كرمانشاهتكنسين فنيبرزين آسانبر ماد4960081198سجاد موالئي213
مردود23كرمانشاهتكنسين فنيبرزين آسانبر ماد3220100082سحر عارفي214
مردود19كرمانشاهتكنسين فنيمهرگان نما آرا3259260196شكوفه  آشوري215
مردود9كرمانشاهتكنسين فنيمهر آسانبر بيستون4940082873شكوفه رضائي216
مردود18كرمانشاهتكنسين فنيمهرگان نما آرا3256724418شهاب ابوم گر217
مردود7كرمانشاهتكنسين فنيرويان آسانبر غرب زاگرس3359807901محسن خنجري218
مردود23كرمانشاهتكنسين فنيمهر آسانبر بيستون3258022631محمد دهقان ورمزاني219
مردود17كرمانشاهتكنسين فنيسپهر آسانبر صنعت غرب3874121811مرتضي  زهره وند220
مردود21كرمانشاهتكنسين فنيستاره سرخ3256790054مهدي كاكائي221
مردود16كرمانشاهتكنسين فنيراژان آسانبر اليپي3300006961مهرداد موالئي222
مردود11كرمانشاهتكنسين فنيرويان آسانبر غرب زاگرس3241093964ميالد صوفي كلكاني223
مردود0كرمانشاهتكنسين فنيبرزين آسانبر ماد3258902305يزدان حيدريان224
مردود23كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4231774994علي اصغر  خادم225
مردود22كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232056181قاسم  خادم226
مردود22كاشانتكنسين فنيشركت آتي سازان عرش ايرانيان0311587267مرتضي  قادري آذر227
مردود20گلستانتكنسين فنيكيان آسانبر آراد گلستان2031539922بيگ مراد قاضي228
مردود20گلستانتكنسين فنينيرو نورد كيان0015141071سيد سامان ميرديلمي229
مردود15گيالنتكنسين فنيبال ايمن فراز2595800809اميد بازغي كيسمي230
مردود23گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان2580083790امين پاكشاد ثابت طلب231
مردود17گيالنتكنسين فنيتك سازان ستاره فردا2596192683بهنام  رستمي232
مردود19گيالنتكنسين فنيتك سازان ستاره فردا2594454771بهنام  علي اكبري233
مردود19گيالنتكنسين فنياوج نورد وارنا1639833293صغري جعفري234
مردود11گيالنتكنسين فنيآسانبر رسام6319848200عيسي خليلي اربوسرا235
مردود22گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان5188905191محمدرضا مهمان نواز گورابجيري236
مردود17گيالنتكنسين فنيآسانبر رسام2659974187يوسف  مرادي كالرده237
مردود19مازندرانتكنسين فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود گستر2130065661ايمان شيري238
مردود0مازندرانتكنسين فنيشركت خزر آسانرو فرس شمال2170001931دانيال انواري239
مردود11مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي2050451075سجاد  پورچالي سماكوش240
مردود19مازندرانتكنسين فنيشركت توسعه پيشتاز ونوشه هراز2130236766سيدمحمد موسوي مقدم241
مردود12مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989678885عباس  نائيجي242
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت آسا صعود سير5249844121غالمحسين هژبر243
قبول24مازندرانتكنسين فنيشركت آسانسور و پله برقي تاك تيوا آسان بر مازندران1467322482غالمرضا ولي پور244
مردود17مازندرانتكنسين فنيشركت بهينه گستر ساري2093670747فريبرز قاسميان پاشائي245
قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت بهينه اوج نيرو مازندران2062937350محمد صداي حق246
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود گستر2170016155محمد عزيزي وامرزاني247



غيبتغيبتمازندرانتكنسين فنيشركت نگين صعود نور0011481501محمد قاسمي248
مردود15مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989792254محمدرضا نائيجي249
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فنيشركت راحت بر ايمن تك خزر2064188541موسي حسن تبارموزيرجي250
مردود17مازندرانتكنسين فنيشركت اوج بران خزر2150478668مهدي  مجيديان251
مردود18مركزيتكنسين فنينگين آسانبر پرند0590058304ابوالفضل راسخ252
مردود19مركزيتكنسين فنيارتفاع بران كيهان0520494040احمد شعباني پور253
قبول24مركزيتكنسين فنيصعود برج پارس5710003638اميد خسروي پور254
مردود15مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520109694رامين حسني255
قبول25مركزيتكنسين فنيصعود برج پارس5719860738رضا خسروي پور256
مردود18مركزيتكنسين فنيآسان اوج پيشرو كوروش0018831494سيد امير حيدري257
قبول24مركزيتكنسين فنيآرمان باالبر برج اراك6179815909علي بداغي ديزآبادي258
مردود12مركزيتكنسين فنياطمينان آسانبر مركزي5719845801مجيد قاسمي259
مردود20مركزيتكنسين فنيصعود گستر ارگ0533004179محمد حسين احمد سليمي260
قبول25مركزيتكنسين فنيآرمان فزار عصر0603334814محمد زماني261
مردود18مركزيتكنسين فنينگين آسانبر پرند6470014283محمد عسگري262
مردود14مركزيتكنسين فنيآرمان فزار عصر0603326633ميثم محمدياني263
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنياوج بران بيتانور2511918821مجتبي ابراهيمي264
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فني3391916834محسن  صداقت265
قبول25همدانتكنسين فنيرستا صعود نگهدار4051593878مسعود ترابي266

مردود27اردبيلمدير فنيآسانبر رسا اوج پيماي سبحان5049693713پيمان مراد زاده267
مردود18اردبيلمدير فنيآرتا گستر اوجا تيك1610332296حسين محمدي268
مردود16اردبيلمدير فنيباالبر برج اطلس شرق1467365361عليرضا دادگر269
مردود21اصفهانمدير فنيكهكشان رو سپاهان1292019875ايمان كاظمي270
مردود23اصفهانمدير فنياوج پيماي نقش جهان6209963463آرمان لطفي چم يوسفعلي271
مردود25اصفهانمدير فنينيكان آسانسور سپاهان1285919629غالمرضا شاهمرادي272
قبول30اصفهانمدير فنيآسمان فراز عالي قاپو1290360804كامران ميرلوحي273
مردود26اصفهانمدير فنيايوان آسانبر روان1292934328محمدحسين مهرپرور274
مردود26اصفهانمدير فنيآسمان فراز غزال اسپادانا6209923607مصطفي صالحي275
قبول33اصفهانمدير فنيآرمان برج زرين1270824252مهدي زاهده زارع276
مردود23البرزمدير فنيشركت رستاك صنعت مهرالبرز0421989858امين  خاني277
مردود28البرزمدير فنيشركت پيمان آسانبر عرش پارسيان البرز032280459حميد صادقي278
مردود22البرزمدير فنيشركت نقطه اوج افالك0550012249روح اله  شنبه اي279
قبول30البرزمدير فنيشركت نگين صعود تات4391519380عزيزاله اميري280
مردود27البرزمدير فنيشركت اردالن آسانبرالبرز2063374988علي اصغر رهبر281
مردود16البرزمدير فنيشركت آسيا باالبرالبرز0014293404فريبا بيگلو282
قبول33البرزمدير فنيشركت رستاك صنعت مهرالبرز0794964028مجيد تمجيدي283
مردود22بوشهرمدير فنيسيراف آسانسور5479841092جواد فريدوني284
مردود27بوشهرمدير فنيآپاران عرش آسانسور3521300943فرج شريفي285
مردود29بوشهرمدير فنيآسان صعود دشتستان3520937395محمد رضا قرباني نژاد286
قبول35بوكانمدير فنيكاردوك آسانبر غرب6399953618محسن تردست287
قبول32تهرانمدير فنيعصر نوين كوشا0064747972اميد احمدي288
مردود19تهرانمدير فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0070141479امير ابراهيمي289
مردود18تهرانمدير فني0075486806امير مزيناني290
قبول40تهرانمدير فنيايمن مسير رو0078504309امير ميري291
مردود23تهرانمدير فنيآريا آسانبر اشراق0860368815پرويز قهرمانلو292
قبول32تهرانمدير فنيايستارو آسانبر3934783902حامد سوري293
قبول30تهرانمدير فنيآزاد03105078911حسين جمالزاده294
مردود24تهرانمدير فنيآكام تك آسان سير0054176735حسين زارع حقيقي295
مردود26تهرانمدير فني0491865481حسين كماني296
مردود16تهرانمدير فنيايستارو آسانبر3258816271سجاد رحيمي297
مردود28تهرانمدير فنيسعود پيما اورامان2980026646شايان زمان پور298
غيبتغيبتتهرانمدير فنياوج ايمن بر پيما0082260435عليرضا اميني299
مردود22تهرانمدير فنيآوين آسا سپهر1261723007ماشااله زينلي300
قبول30تهرانمدير فنيسبا آسانبر0013178431محسن حسيني نهاد301
غيبتغيبتتهرانمدير فنيسپنتا ايمن پيما0794687407محمد مهدي بهرام پور302
قبول35تهرانمدير فنيصعود پيما سهند0703657372مسعود احمدنيا فيض آبادي303
غيبتغيبتتهرانمدير فنييگانه آسانبر نيكان0069696721مسعود خزاعي نيا304
مردود27تهرانمدير فنيايستارو آسانبر0070129649مصطفي دلخواه305
مردود24تهرانمدير فنيپريز كوه يگانه0082404811مهدي شاكري306
قبول32تهرانمدير فنيشركت اطلس صعود آريان0014433321محمدعلي  دشتي307
مردود29خراسان رضويمدير فنيآتي فراز ايرانيان0082266417بهروز فرخاري308
مردود22خراسان رضويمدير فنيآساك آسانبر طوس0872793532سيدمحسن حسيني309
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مردود19خراسان رضويمدير فنيآرارات0920698311عليرضا سوقندي310
مردود23خراسان رضويمدير فنيصعود صنعت پرگاس0901298999عليرضا كيميا311
مردود18خراسان رضويمدير فنيكيهان فرازبر اطمينان0941524647مقداد باقدم312
مردود28خراسان رضويمدير فنيبهاوند هيوا آسمان1050120701مهدي حيدري313
مردود25خراسان رضويمدير فنيآرشام آسانبر هامون5249967043ناصر صالحي فر314
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فنيميالن ايده آل پاسارگاد0942478835هاله فاطمي315
مردود19خوزستانمدير فنيآزاد1971704717الهام  مرادي316
مردود14خوزستانمدير فنيآزاد1972202091عليرضا طاهري317
غيبتغيبتخوزستان مدير فنيصعود صنعت مارون بهبهان1850235872ميثم  بابلي زراعتي318
غيبتغيبتزنجانمدير فنيسپهر نگين ايرانيان2993692682انسيه موالپور319
مردود29زنجانمدير فنيآسان فراز رو0016308247آرشيدا ششگالني320
مردود26زنجانمدير فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4280868352بهزاد عليجانيان321
مردود23زنجانمدير فنيپيشرو4280650306حسن حاتمي322
مردود21زنجانمدير فنيآسمان پرواز دنا5399952742رضا محمدي323
مردود20زنجانمدير فنيسازه گستران زحل5899468211علي سليماني324
مردود29زنجانمدير فنيآسانبر بام زنجان4051958302علي ياور باقري325
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