
نتيجه آزمون آسانسور 21 ارديبهشت 1400
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف

غيبتغيبتاردبيلتكنسين فنيآرتا آسانبر آذران تك1465841350اسالم پور جعفر1
مردود21اردبيلمدير فنيآرتا آسانبر آذران تك1660069076بهمن سالمت2
غيبتغيبتاردبيلمدير فنيآسانبر رسا اوج پيماي سبحان50496993713پيمان مراد زاده3
غيبتغيبتاردبيلتكنسين فنيتوان نصب ايمن كار آرتاويل1467415871حامد حميديان4
مردود25اردبيلمدير فنيتوان نصب ايمن كار آرتاويل1467555010حجت بابايي5
مردود19اردبيلتكنسين فنيباالبر برج اطلس شرق1467443212حسين حسن نژاد6
قبول28اردبيلتكنسين فنيآرتا گستر اوجا تيك1450738664رامين سربلند7
مردود20اردبيلتكنسين فنيباالبر برج اطلس شرق1467336874رامين صالحي8
قبول37اردبيلمدير فنيآرتا گستر اوجا تيك1465931661شهروز سربلند9
مردود13اردبيلتكنسين فنيآسانبر رسا اوج پيماي سبحان1467118281عادل رستم وند10
مردود21اردبيلمدير فنيباالبر برج اطلس شرق1467365361عليرضا دادگر11
مردود15اردبيلمدير فنيسينا گستر ساواالن1461691869قادر شكري12
مردود11اردبيلتكنسين فنيآرتا گستر اوجا تيك1610092899مالك پرنيان13
قبول33اردبيلمدير فنيطراحان فراز ايمن شمالغرب1466585791محسن طاعتي14
مردود10اردبيلتكنسين فنيتوان نصب ايمن كار آرتاويل1462203922نعمت بابايي15
قبول33اصفهانمدير فنيعرشيان برج پايا	1270510241ابوالفضل  داوري دولت آبادي16
قبول30اصفهانتكنسين فنيآرين فراز سيمين1289134065امير كريمايي17
قبول35اصفهانمدير فنيآرين فراز سيمين1289046271بابك كريمائي18
قبول35اصفهانمدير فنيمبين نماي اصفهان	1271221632بهزاد زارعي19
غيبتغيبتاصفهانمدير فنيآسانبر عرش زنده رود	1972301543بهنام خدادادي20
غيبتغيبتاصفهانمدير فنيهماسپهر اسپادان	1291993339حسام اسداللهي21
قبول30اصفهانتكنسين فنيپارسيان برج پيما	1129140628حسينعلي ميرزايي سيبكي22
قبول24اصفهانتكنسين فنيآرمان برج زرين	1288292457حمزه غفاري23
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فنيمهندسين مشاور فاخر پيشرو آريا	1270085794حميد هاروني24
مردود29اصفهانمدير فنيگيتي آسان بر نصف جهان1142254542راهله پيماني فروشاني25
مردود25اصفهانمدير فنيرادمهر آسانبر پارتاك1293553905رضا چاوشي26
قبول26اصفهانتكنسين فنيكوشا صعود نقش جهان	1271171376سامان نصر اصفهاني27
مردود24اصفهانمدير فنيايوان آسانبر روان	1289582378سيد هادي زهرايي كوله پارچه28
مردود20اصفهانتكنسين فنيمهندسي ايمن صعود نوين سپاهان	1270975137صادق گنجعلي29
مردود16اصفهانتكنسين فنيآريان آسانبر سيگما	1129617963عبدالرضا نعمتي30
مردود14اصفهانتكنسين فنيآرين فراز سيمين	1290821607عبداله  مير حسيني رناني31
مردود17اصفهانتكنسين فنيآسمان برج مينو	1100024001علي آشوري جالل آبادي32
قبول32اصفهانتكنسين فنيآسانسور صنعت عمارت	2219392511علي صبوري33
قبول36اصفهانمدير فنينيكان آسانسور سپاهان	1285919629غالمرضا شاهمرادي34
مردود18اصفهانتكنسين فنيتاراز برعرش5709713740فائز حسن پور دشتميان35
مردود17اصفهانتكنسين فنيسپنتا برج پيشرو سپاهان5759177850قاسم زماني انالوجه36
قبول29اصفهانتكنسين فنيپارتاك ارم1292806389محمد علي متين نژاد37
قبول26اصفهانتكنسين فنيآريان آسانبر سيگما	1288357648محمد فرازمهر38
قبول34اصفهانتكنسين فنيآسانسور صنعت عمارت	1199287113مهدي دلور39
مردود24اصفهانمدير فنيپارسيان برج پارت	1270921371مهران احمدي40
قبول40اصفهانمدير فنيآسانسور صنعت عمارت	1292326549ميالد  حيدري لنباني41
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فنيهماسپهر اسپادان	1293452475ناصر قاسمي كيچي42
مردود28اصفهانمدير فنيپارتاك ارم4172768040وحيد خير اله لوني43
مردود16البرزمدير فنيشركت آسايش سيرالبرز5989964390ارسالن منصوري44
غيبتغيبتالبرزتكنسين فنيشركت ونداد معاصر مهام0061556173افشين  گلريز45



مردود22البرزتكنسين فنيشركت عقاب آراس فراز گستران0065211537جعفر آييني46
مردود18البرزتكنسين فنيشركت تك صنعت محور آرتمن5940009212حامد صحرائي پشت كالئي47
قبول38البرزمدير فنيشركت گيتي صعود البرز0310533481حميد عباسي تكمه داش48
مردود14البرزتكنسين فنيشركت آسمان خراش آذرخش0323051677داوود فنائيان مقدم خباز49
غيبتغيبتالبرزمدير فنيشركت تك صنعت محور آرتمن0013309498علي  كريمي50
غيبتغيبتالبرزمدير فنيشركت اردالن آسانبر البرز2063374988علي اصغر رهبر51
مردود22البرزمدير فنيشركت آسيا باالبرالبرز0014293404فريبا احمد بيگلو52
مردود25البرزمدير فنيشركت تك صنعت محور آرتمن0310973368مجتبي تاجيك53
مردود20البرزتكنسين فنيشركت آسمان برج افق5389771321مجتبي شيخي سبزه پوش54
مردود20البرزتكنسين فنيشركت تك صنعت محور آرتمن3240260859محسن  سليمي55
قبول31البرزمدير فنيشركت تكين صنعت اوج البرز1533934339محسن عظيمي56
مردود23البرزتكنسين فنيشركت ماهان اوج پيما 0071104577محمد رشوند57
مردود25البرزمدير فنيشركت رابين صعود شهر0321790596محمدرضا  رستمي58
قبول26البرزتكنسين فنيشركت گيتي صعود البرز2298012792محمدرضا  زندي فر59
قبول32البرزتكنسين فنيشركت ارس آسانبر آتروپات0579971651محمدصادق ايزدي60
قبول25البرزتكنسين فنيشركت آسمان برج افق0794687407محمدمهدي بهرامپور61
مردود26البرزمدير فنيشركت ديبا صنعت البرز پاژ6359420902محمود سليمي زادك62
قبول25البرزتكنسين فنيشركت رابين صعود شهر0311123198مرتضي سيد محمدلو63
مردود14البرزتكنسين فنيشركت طراحان اسانبرسحر0320230074مهدي  شريفي ارداني64
مردود19البرزتكنسين فنيشركت ونداد معاصر مهام3781308197مهدي عزيزي65
مردود23البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات4380172503ميثم اميري66
قبول31البرزتكنسين فنيشركت طراحان اسانبرسحر0321688457وحيد صادقي67
مردود21البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات0452705207هادي  باروتي68
قبول27البرزتكنسين فنيشركت عقاب اراس فراز اوج گستران0069729794يوسف عبدالملكي69
قبول33آذربايجان شرقيتكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر4610000679اسماعيل حيدري سورشجاني70
قبول27آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر پرتو مراغه1540309101اسماعيل شكرپور اشكون71
مردود12آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1700018493الهه اژدرزاده اسكوئي72
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيويرا آسانبر فيدار طاها1740308662امير خورمهر73
قبول27آذربايجان شرقيتكنسين فنيروان آساي تبريز1360209352امير كرم پور74
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيافق فراز سير1380091330امير ناصر احمدي صداقت75
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيويرا آسانبر فيدار طاها2740414722امين حسين پور76
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر6040007958بايرام فروتن77
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيآسمان فراز پيماي سنهد1376675102بهرام روشن ضميران78
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيفراز پيماي تندر1376826062بهمن فراغ بخشايش79
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيكيان سير آذر1361305754بهنام اسمعيل زاده80
مردود18آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1709890894جابر خالقي اسكوئي81
قبول27آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر گوزل سير تبريز1360401962حامد كوزل صوفياني82
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر0849506182حسين علي آخرتي83
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنياوج رسان تبريز1728126398حيدر خداداه شنگل84
مردود11آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1700018711رحيم  پري فسقنديس85
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر ايمن برج1717996434رحيم  روحي86
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيآذر پرتو مراغه1552220133رسول  شكرپور اشكون87
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر تيزرو يكتا1382602022رضا احمدزاده88
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور آذر سهند آسان فراز تبريز1382647158رضا دلير احمدنيا89
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر پرتو مراغه1550408623سياوش مصري سرج90
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيافق فراز سير1382396181سيد محمد سيد عالي پور91
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيتوان فراز تبريز1375968955عباس رنجبريان92



مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيافالك پيمان غرب1690172371عليرضا ضامني قاضيجهاني93
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ5198860824غالمرضا آقائي94
مردود12آذربايجان شرقيمدير فنيتوان فراز تبريز1361629932فاطمه پور الهيار95
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر آسمان صنعت تبريز1360378618فرشاد نظمي96
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ1381950531كمال احمدزاده جقه97
مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسايش گستر اسكو1709368500ليال صحي اسگوئي98
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسايش گستر اسكو1361783011مجيد  قديمي ايرانق99
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيافالك پيمان غرب1710320303محمد  شفيعي مهر100
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ1360356495محمد اميدوار افشرد101
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيتوان فراز تبريز1718056834محمد پور الهيار102
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر تيزرو يكتا1361054972محمد رحيم پور103
مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر پرتو مراغه1540319695محمد شكري فر104
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيآسان سير آذرتاش1382752687محمد نظري105
مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيآذر گوزل سير تبريز1362141186مهدي كوزل صوفياني106
مردود12آذربايجان شرقيتكنسين فنيافق فراز سير1380348358مير مهدي سيد عالي پور107
مردود18آذربايجان شرقيمدير فنياسلديريم سازه كبود1381837484نادر خردمند108
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيفراز پيماي تندر5040109598ناصر  حسين زاده109
قبول27آذربايجان شرقيتكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر2830885287نيما عباس زاده110
مردود29آذربايجان شرقيمدير فنيفراز پيماي تندر1377549623وحيد صفري انور111
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسايش گستر اسكو4285783347وحيد عاشقي اسكوئي112
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيآسان سير آذرتاش1360444467هادي نظري الفلنديس113
قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر1370853130يونس  عباسي ايرانق114
مردود18تهرانمدير فنيآزمان آسانبر ايليا0037236172	احمد پازري115
مردود12تهرانتكنسين فنيساباط سازان پايدار0079173901	افشين بابازاده شيركوهي116
مردود29تهرانمدير فنيشركت اسانبر سير يگانه اريا2730026861اميد اميري تليكاني117
مردود18تهرانتكنسين فنياوج حديد آلفا3920132394اميد روستائي118
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز0078698561	اميد ملكي119
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت اسانسور ايفاكو0051781875	امير ابراهيمي120
قبول24تهرانتكنسين فني2150546043امير حسين متان كپوري121
مردود24تهرانمدير فنيشركت رادآسانبرسپهر0075486806	امير مزيناني122
مردود18تهرانتكنسين فنيسبا سرويس آسانبر0450259269	امير مسعود طاهرلو123
مردود22تهرانمدير فنيارتش0068578601	اميرحسين جليني124
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت آسانسور آسمان فراز نوين0081064561	امين اسمعيلي125
مردود25تهرانمدير فني0534616437	ايمان اهنگراني فراهاني126
مردود23تهرانمدير فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز0079036678	ايمان ملكي127
مردود23تهرانتكنسين فنيايمن پاي آسا4050689091پژمان خوش صحبت128
مردود12تهرانتكنسين فنيزيما سپهر0059784504	جعفر شفاعت علي آباد129
مردود19تهرانتكنسين فنيفاخر آسانبر تهران0079451561	حبيب رضائي130
مردود22تهرانتكنسين فنيآرام فراز خاور4170243773حجت اله فتحي ساالروند131
مردود18تهرانمدير فنيشركت آسانسور4899935102حسين اسدي132
غيبتغيبتتهرانمدير فني0054176735	حسين زارع حقيقي133
مردود22تهرانمدير فنيشركت اسانسور ره سازان اسانبر كيهان0066210534	حسين قره خاني134
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت آريان آسانسور هزاره سوم5210074692حسين كيوانلو شهرستانكي135
قبول26تهرانتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي سپهرپلكان0491802145	حميد رعيت ابراهيم آبادي136
غيبتغيبتتهرانمدير فني0057498075	حميد لطفعلي نيا137
مردود16تهرانتكنسين فنيشركت فراز فرود تهران1601845715داود بخشي زاده138
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنينفيس آرام بر اخوان0080302513	سعيد خامه چي139



قبول24تهرانتكنسين فني0035035226	سعيد عقبايي140
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنينفيس آرام بر اخوان0061236551	سيد علي اكبر حيدري141
مردود21تهرانمدير فني0076574441	سيد محسن مرتضوي نژاد142
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز1050100948سيد وحيد حسيني143
مردود21تهرانتكنسين فنينظام وظيفه عجب شير1603003037سيروس ثاني144
غيبتغيبتتهرانمدير فني0453523951	سينا خواجه پور145
مردود20تهرانمدير فنيشركت آرام فراز ايرانيان0440568447	عرفان معلم زاده146
مردود16تهرانتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي سپهرپلكان0480796203	علي باقرنژاد147
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت اوج گستر درفك0780065417	علي درفكي148
قبول24تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي آسا تك الوند1757011722عليرضا آهني149
قبول30تهرانمدير فني0060472642	عليرضا سرمستي150
مردود23تهرانمدير فني0055456413	فريدون سفيدگر151
مردود17تهرانتكنسين فني4911234407قاسم نصيري152
مردود23تهرانتكنسين فني0070973849	كاوه داودي كلشتري153
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي سپهرپلكان0480441561	كوروش باقرنژاد154
قبول33تهرانمدير فنيمهندسي سامين توسعه اطلس0077946839	متين اسماعيلي155
مردود18تهرانتكنسين فنيآرمان فراز برج2181812160مجتبي گرجيان156
مردود18تهرانتكنسين فنيتكنو دي آس0068613881	مجيد مهرنيا157
غيبتغيبتتهرانمدير فني0082879753	محسن باقري158
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت اوج بران صدر1219898317محسن ذنوبي159
مردود14تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي سامين توسعه اطلس0079776264	محسن عليمي160
مردود21تهرانتكنسين فنيشركت آرمان فراز برج0793852791	محمد ابراهيم باغجري161
قبول29تهرانتكنسين فنياطلس تك0440339286	محمد شاهبازپورفرد162
مردود17تهرانتكنسين فنيزيما سپهر0077619072	محمد صادق يوسفي163
مردود14تهرانتكنسين فني0440372021	محمد كاظم حنفي164
غيبتغيبتتهرانمدير فنينفيس ارام بر اخوان0079984381	محمد مهدي خامه چي165
مردود22تهرانمدير فني0491850549	محمدرضا سعادتي166
مردود21تهرانتكنسين فنيشركت ويرا آسانبر خليج فارس0794936921	مرادعلي بداريه167
مردود16تهرانتكنسين فنيشركت راد آسانبرسپهر0083181857	مرتضي توكلي168
مردود12تهرانتكنسين فنيشركت آرام فراز ايرانيان0450484009	مرجان جديري169
مردود23تهرانمدير فنيكرج0310025567	مرضيه مهدي زاده170
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت آسانسور شكوه ايرانيان3962700935مسلم زرين نژاد171
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني6350082737مصطفي شفاعتي172
مردود21تهرانتكنسين فني0041840984	منوچهر ونكي173
مردود24تهرانمدير فنيايمن پاي آسا4899435568مهدي جعفري174
مردود13تهرانتكنسين فنيآسانبر و پله برقي سپهرپلكان4000114387ميثم بهرامي175
مردود20تهرانمدير فنيآسانسور و پله برقي آتيس0068247249	ميثم طهرانچي بلدي176
مردود25تهرانمدير فني3950024824ميالد ساساني177
مردود15تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي سامين توسعه اطلس0010345043	ميالد سليماني پهمداني178
مردود17تهرانتكنسين فني4869936887ميالد شفيعي179
مردود18تهرانمدير فني1728164494نادر اليق شندي180
قبول24تهرانتكنسين فنيعصر نوين كوشا0079811566	ناصر صالح آبادي181
قبول26تهرانتكنسين فنيآتي سازان عرش ايرانيان2229645110ولي اله كاظمي182
مردود28چهارمحال و بختياريمدير فنيآسمان فراز آرام پيما 4610056161امين طيراني ساماني183
قبول33چهارمحال و بختياريمدير فنيحامي اوج پيما زاگرس4650464889غالم رضا حمزه زاده بروجني184
مردود22چهارمحال و بختياريمدير فنيايمن آسانبر اوج فراز كاوه 4623374361قاسم آقا بابائي185
مردود21چهارمحال و بختياريتكنسين فنيحامي اوج پيما زاگرس1199968757مجتبي فرهاديان186



مردود21چهارمحال و بختياريتكنسين فنيآسمان فراز آرام پيما 4623158853نبي اهللا رئيسي نافچي187
مردود16چهارمحال و بختياريتكنسين فنيايمن آسانبر اوج فراز كاوه 4679952768هادي خسروي راستابي188
مردود27خراسان جنوبيمدير فنيشركت امداد آسانسورنيما653165293مجتبي ساعي فر189
قبول27خراسان رضويتكنسين فنيهورسپهر نمايان شرق0840090145الياس  مخته باز سفيد سنگي190
مردود21خراسان رضويمدير فنياوج آسانبر مزداوند0943061121آرش  سعيدعسكري191
قبول27خراسان رضويتكنسين فنيآسان بران كهكشان توس0944984290بهمن اسماعيلي تنورجه192
مردود21خراسان رضويمدير فنيفيدار آسانا ونوس6359333333جعفر قانعي193
مردود27خراسان رضويمدير فنيفراز آسانبر قهستان0889848475جالل قلي نژاد194
مردود16خراسان رضويتكنسين فنيابتكار صنعت اساطير0941269401جواد برزگر195
مردود17خراسان رضويمدير فنيپيشگامان كار و انديشه دماوند0946965684جواد پورمقدم196
قبول27خراسان رضويتكنسين فنيپرشيا فرابر شرق0942043421حسن عليمردان197
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فنيآرشام آسانبر هامون0829731644حسن فيروزي198
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيتهمتن تاپ آسانبر 0872370216حسين تهمتن مقدم199
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فنيآسان بران كهكشان توس0944984290حسين رجبي200
مردود21خراسان رضويتكنسين فنيآتيس فراز سپهر ايرانيان0941286959حميد محمدي سرغاوه201
مردود20خراسان رضويمدير فنيرسپينا صنعت افراخته0932070851خادم الرضا گلي202
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيويرا آسانبر خليج فارس0794863914رضا تمجيدي203
مردود24خراسان رضويمدير فنيتاپ گستر معين شرق0941354954سعيد ارجمند204
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيدايان فراز بارثاوا0941167933سيدرضا حسيني205
قبول33خراسان رضويمدير فنيايده آل آسانبر طوس شرق0732370205عامر سليمان احمدي206
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فنيتعاوني كارآفرينان آتيس آسانبر0940017598عباس براتي سربندي طرقي207
مردود20خراسان رضويتكنسين فنينيك آسانبر فرديس كيان0946475555عفت پذيري208
مردود16خراسان رضويتكنسين فنيشايان آسانبر0946478831علي   صالحي209
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيآسان فراز آسمان0872980529علي اكبر صبوري رهورد210
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيكاويان آسانبر خاوران0703792024علي اكبر معنوي211
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيآلفا آسانبر شرق6359955199علي رحماني مقدم212
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيتعاوني كارآفرينان آتيس آسانبر5639494743عليرضا قاسمي213
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيكاويان آسانبر خاوران0700469036عيسي معنوي214
قبول30خراسان رضويمدير فنيآسانبران سير رضوي0946403430فاطمه مسافري215
مردود17خراسان رضويتكنسين فنيالبرز آسانبر سناباد0944726690فريبا قانع عباسي216
مردود19خراسان رضويمدير فنياوتانا تجارت صدرا0639758037فريده رشيد217
قبول31خراسان رضويتكنسين فنيآرتا آسانبر عرش3622071559مجتبي رسولي218
مردود18خراسان رضويتكنسين فنيجاودان آسانبر آسمان0922667454محمد امين لقماني219
مردود29خراسان رضويمدير فنيآسانبر ريل هاي طاليي ايرانيان0943023076محمد برادران فرد220
قبول30خراسان رضويمدير فنيصعود سازه مشهد0849880351محمد ميرزابيگي221
مردود21خراسان رضويتكنسين فنياوج آسانبر مزداوند0080879853محمدابراهيم داريوش فر222
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيآريا آسانبر نگين خراسان0890392447محمدجواد حميدي ممرآبادي223
قبول26خراسان رضويتكنسين فنييكتا ميالد مهرگان0923172548محمدرضا افخم224
مردود14خراسان رضويمدير فنيرسپينا صنعت افراخته0944185894محمدرضا زواري اره كمر225
مردود26خراسان رضويمدير فنيمعراج آسانبر نشتيفان0768853265محمود تيموري بقساني226
مردود14خراسان رضويتكنسين فنيبهران گستر توس0890083037مرتضي خزائي فدافن227
قبول30خراسان رضويمدير فنيفاخر نگار خراسان5749953221مرتضي رحماني228
قبول35خراسان رضويمدير فنيآرمان آسانبر پرهام شرق0770003982مصطفي علي نژاد229
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فنيآدينه آسانبران عرش0923050256مصطفي منظمي230
قبول24خراسان رضويتكنسين فنياوج آسانبر مزداوند09403780691مهدي كاريزنوي231
قبول29خراسان رضويتكنسين فنيمعراج آسانبر نشتيفان0921891245مهران رضوي232
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيفيدار آسانا ونوس6359954036ميثم  قانعي بيركي233



غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فنيآريا آسانبر مهر اوج0690023634مينا كاظمي تهراني234
مردود18خراسان شماليمدير فنياترك تجارت آرمان مفخم نيكان0681801514ابوالفضل حمزانلوئي مقدم235
مردود21خراسان شماليتكنسين فنيآرام آسانبر آساك ايرانيان0670231703جواد برزگر236
مردود12خراسان شماليتكنسين فنيكيفيت تراز ايمان0681881267علي اكبر پوريان مهر237
مردود13خوزستانتكنسين فنيپارس آسانسور آسيا1960461941احسان  بهداروند مرغا238
مردود21خوزستانتكنسين فنيآسانبر باالبر فراز كهن 1751340171بهروز  محمد كورائي239
مردود17خوزستانتكنسين فنيهمت كاران ايرانيان2210071550پوريا  پور اسد240
مردود13خوزستانتكنسين فنيآستاره زرد كوه جنوب 1757602771جاسم احمديان241
مردود22خوزستانتكنسين فنيانصار آسانبر پاسارگاد1751935795حسين  عياشي242
مردود18خوزستانمدير فنييگانه زند رود جاويدان 1971674052داود اسدي243
قبول32خوزستانمدير فنيآسانبر باالبر فراز كهن 1755801645داود خاني244
مردود28خوزستانمدير فنيايرسا آسانبر دز1990250981رضا ظاهر نداف245
مردود16خوزستانمدير فنيآسانبر باالبر فراز كهن 2003213041سجاد  خير علي مشاك246
قبول26خوزستانتكنسين فنيايرسا آسانبر دز1990476880سجاد  زاده حسين247
قبول25خوزستانتكنسين فنيآسايش ماندگار خوزستان1757585001سينا  افضالن248
قبول25خوزستانتكنسين فنيفني و مهندسي اكسين آسانبر كارون 1740805011عباس  قاطبي249
مردود17خوزستانتكنسين فنيپارس آسانسور آسيا1841616745عباس  محمدي لندي250
مردود19خوزستانتكنسين فنييگانه زند رود جاويدان 1971569704علي االدين251
مردود20خوزستانمدير فنيانصار آسانبر پاسارگاد1755783108علي محمد  ترتيف زاده252
مردود18خوزستانمدير فنيآزاد1972202091عليرضا   طاهري253
مردود22خوزستانمدير فنيعرفان باال بران خوزستان 1740142926ماجده شريفي254
مردود12خوزستانتكنسين فنيعرفان باال بران خوزستان 1829918087محسن  پارسائي زاده255
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فنيانصار آسانبر پاسارگاد1757644318محمد  عياشي256
مردود22خوزستانتكنسين فنيآزاد4621728709محمود  جعفري اسنكي257
مردود20خوزستانتكنسين فنيايرسا آسانبر دز1990585221ميالد  زاده حسين258
قبول32زنجانمدير فنيآسان فراز رو زنجان0016308247ارشيدا ششگالني259
غيبتغيبتزنجانمدير فنيزرين فراز رو زنجان4270001372جواد حاتمي260
غيبتغيبتزنجانمدير فنيسازه گستران زحل5899468211علي  سليماني261
مردود19زنجانتكنسين فنيآسان فراز رو زنجان4271228044علي  ندرلو262
مردود16زنجانتكنسين فنيزرين فراز رو زنجان0067890474مرتضي حاتمي263
مردود19زنجانمدير فنيزرين فراز رو زنجان0068045093مصطفي حاتمي264
غيبتغيبتزنجانمدير فنيسپهر نگين ايزانيان1063964105معصومه شورابي265
مردود16سيستان و بلوچستانتكنسين فنيآپادانا گستر3611262358نعمت اله شه بخش266
مردود21قزوينتكنسين فنيآرمان صعود پارسيان4324230201امير حسين  بهرامي قزويني267
مردود22قزوينمدير فنيآسان بر دنا پيماي پاسارگاد4322314627خديجه فالح شيخلري268
مردود18قزوينتكنسين فنيايمن فراز البرز4323250738رسول  كاظمي نيري269
مردود26قزوينمدير فنيآسان بر دنا پيماي پاسارگاد0064773337علي زيبا كالم270
مردود14قزوينتكنسين فنيسپهر فراز برنا4310096352علي عسگري نوده271
مردود19قزوينتكنسين فنيايمن فراز البرز4310578721علي كاظمي نيري272
مردود13قزوينتكنسين فنيآسانسور ايمن فراز البرز4310192858محمد باقر ميرزايي273
قبول32قزوينمدير فنيآرمان صعود پارسيان4324394539مرتضي  معروفي274
مردود18قزوينتكنسين فنيآرمان صعود پارسيان4324454175ناصر حسن زاده275
مردود15قزوينتكنسين فنيآسان رسان كيميا5099842747ولي عسگري نوده276
مردود23قمتكنسين فنيالماس كوير0370968931احمدرضا پوراحمدي277
قبول32قممدير فنيپويش ستزه0370214374حسين جباري278
قبول25قمتكنسين فنيشركت سما پيماي كوير0370273311رضا صديق عابديني279
مردود22قممدير فنيپاسارگاد گوهرياب0384796346سيد جواد  طباطبايي وايقان280



مردود14قمتكنسين فنيصنعت ماهور0386234205سيدمحمود طباطبايي281
مردود20قمتكنسين فنيآسمان پيما ديبا فراز الماس كوي0056456239عباس  پوراحمدي282
مردود24قممدير فنيپويش ستزه1755035799علي بالسيروس283
قبول24قمتكنسين فنيسامان صعود عرش گستر0385422237علي حيدري284
مردود25قممدير فنيپاسارگاد0602614309كريم كرمي285
مردود17قمتكنسين فنيآسمان پيما ديبا فراز الماس كوي0386682224ليلي نظري286
قبول35قممدير فنيپاسارگاد0386406995مجيد  يوسفي287
مردود23قممدير فنيصدرا پيماي مهرگان0589955632محمد  حسيني288
مردود23قمتكنسين فنيسازه پايدار اسان بر3992166643محمد نوروزي289
مردود27قممدير فنيپاسارگاد0370362373محمدحسين  خلج290
قبول34قممدير فنيپويش سازه6649927880محمدرضا حسيني291
مردود18قمتكنسين فنيپويش ستزه1271644381محمدعلي محسن زاده جودي292
مردود29قممدير فنيمبتكران نوآوري صنعت پاسارگاد گوهر ياب0078152836نيما  كلهري293
مردود24قممدير فنيرضا عويد زاده294
قبول30قمتكنسين فنياحسان دهنوي295
مردود23كردستانمدير فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3733129652اشكان آزاد پور296
قبول36كردستانمدير فنيشين آسانبر ايمن رو ارتفاع3720186989آرام ظهوري297
مردود19كردستانمدير فنيشركت ساينا آسانبر سنه3733196661بهنام قمري298
مردود23كردستانتكنسين فنيشركت اندارياران آسانير آسايش كردستان3720309789سليمان رحماني299
غيبتغيبتكردستانمدير فنينالي ره پويان آسانبر بانه3750039135عادل ياوري300
غيبتغيبتكردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3840041244علي  اميني301
قبول30كردستانمدير فنيشركت البرز آسانبر سنه3830206852فردين انتظاري302
مردود11كردستانتكنسين فنيقنديل آسانبر سنه3733080807فرزاد زارعي303
مردود21كردستانتكنسين فنيشركت كارزان آسانبر راد صنعت بانه3720208923فرهاد طهماسبي304
مردود24كردستان مدير فنيشركت آويد آسانبر1719254141علي مهربان چيني بالغ305
قبول24كرمانتكنسين فنياطلس فراز امداد آسانرو2994154544احسان چناريان نخعي306
غيبتغيبتكرمانمدير فنيآسانسور مدرن آسانبر ژرمانيا2992779921امير كرمي307
مردود22كرمانتكنسين فنيپادفرازجنوب6079938219امين ابراهيمي شاه آبادي308
مردود27كرمانمدير فنيآسانسور آسمان پويش3052109111حامد عباسي309
غيبتغيبتكرمانتكنسين فنيپارسيان آسانبر سيرجان3071879601روح اهللا محياپور لري310
مردود27كرمانمدير فنيآسانسور آسانا فراز2980956521سبحان حسن زاده311
مردود14كرمانتكنسين فنيصعود سازان بلند اختر6079973154علي احمدي جوپاري312
مردود17كرمانتكنسين فنيآسانسور كهكشان رو5359968524علي اكبر سيف الهي ده ميري313
مردود23كرمانتكنسين فنيآسانسور مدرن آسانبر ژرمانيا3130558111غالمعباس شيخ خوشكار314
مردود19كرمانتكنسين فنياطلس فراز امداد آسانرو3090887827محسن شاهرخي315
قبول32كرمانمدير فنياطلس فراز امداد آسانرو3080001648محمد شاهرخي316
مردود21كرمانتكنسين فنيپارسيان آسانبر سيرجان3071825412محمدرضا پورحسينعلي317
مردود18كرمانتكنسين فنيپادفرازجنوب2992943207محمدرضا سلطاني نژاد318
قبول31كرمانمدير فنيپارسيان آسانبر سيرجان3060126755محمدرضا محياپور لري319
مردود19كرمانتكنسين فنيآسانسور اطلس تك2991701919محمدرضا نخعي سروراني320
مردود21كرمانتكنسين فنيپارسيان آسانبر سيرجان3071956037مرتضي صادقي گوغري321
مردود29كرمانمدير فنيبوتيا فراز كريمان2991603283مهدي ثمره322
مردود16كرمانتكنسين فنيآسمان خراش سيرجان2994131153ناصر شاهدادي323
مردود25كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر اليپي3839837219پرستو مظفري324
مردود22كرمانشاهمدير فنينوين صنعت عرشيا فراز3350006582حامد پرويني325
قبول32كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر اليپي5969889636عدنان خدامرادي326
مردود15كرمانشاهتكنسين فنيراژان آسانبر اليپي3258442037فرشيد صفاري327



مردود16كرمانشاهتكنسين فنيمهرآسانبر بيستون3258022631محمد دهقان ورمزاني328
مردود20كرمانشاهتكنسين فنياوج آسانبر اخوان3255373761مهدي جهانگيري329
قبول24كرمانشاهتكنسين فنيآسانسور ستاره سرخ 3256790054مهدي كاكائي330
مردود19كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر اليپي3300006961مهرداد موالئي331
مردود23كرمانشاه (ايالم)مدير فنياوج آسانبر غرب4490084201شهاب محبي332
مردود19كهگيلويه و بويراحمدمدير فنيآسانسوري سپهر آسانبر صبا42318761177احمد  ياوري پيرا333
مردود24كهگيلويه و بويراحمدمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2550006267جليل علي مرداني334
مردود17كهگيلويه و بويراحمدمدير فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232057498روح اله   خادم335
قبول28كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2420016254سيد محسن صدر دشتكي336
غيبتغيبتكهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4231774994علي اصغر  خادم337
مردود18كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232056181قاسم  خادم338
مردود23كهگيلويه و بويراحمدمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2560189674محمد  ديداري رونيزي339
غيبتغيبتكهگيلويه و بويراحمدمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2280760401مريم درودي دورودزني340
مردود25گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار6249770827احمد گيلكي341
مردود22گلستانمدير فنيآرمان توتم گنبد4880218707حميدرضا كلندي342
قبول26گلستانتكنسين فنينيرو نورد كيان0015141071سيد سامان ميرديلمي343
قبول33گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار4870001551عقيل هدايتي كرد344
مردود17گلستانمدير فنيآهو فراز هيركانيان2593839503مجيد پورغالم پير بازاري345
مردود26گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار2121638377محمد بيات346
مردود21گلستانتكنسين فنيآسانبر صنعت شهسوار2110375884محمدعلي اسبويي347
مردود20گلستانمدير فنيآراد اوج گلستان2122840846مهدي علي راد348
مردود23گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان5188905191امين مهمان نواز گورابجيري349
مردود25گيالنمدير فنيآسان پيماي پارسيان2593360021بهنام  صدقي ثابت350
مردود21گيالنتكنسين فنيتك سازان ستاره فردا2596192683بهنام رستمي351
مردود18گيالنتكنسين فنياوج نورد وارنا 1639833293تينا  جعفري352
مردود12گيالنتكنسين فنيفرا صعود خزر2580107223سيد مجيد رجائي353
مردود15گيالنتكنسين فنيفرا صعود خزر2595792989صغري رجائي354
مردود24گيالنمدير فنيكيوان كيش0921261454علي اكبر دوستي355
مردود21گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان2580083790كيوان پاكشاد ثابت طلب356
قبول24گيالنتكنسين فنيسامين فراز بهران بران6539740743محمدرضا جمشيدي357
قبول24مازندرانتكنسين فنيشركت آسان رسان انرژي توان0018621236احسان  اسحقي شرف آبادي358
قبول30مازندرانمدير فنيت آسانسور و پله برقي تاك تيوا آسان بر ماز0076294757امير سعادتمند حمل آبادي359
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود كبير2130065661ايمان شيري360
مردود22مازندرانمدير فنيشركت آسانبر ناجي4989720008حسين نائيجي361
مردود17مازندرانتكنسين فنيشركت خزر آسانرو فرس شمال2170001931دانيال انواري362
مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت آسان رسان انرژي توان1220007196رضا  مقيمي363
قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت ساريان صعودشمال2150424411سيدحسين عبدالمنافي364
مردود17مازندرانتكنسين فنيشركت توسعه پيشتاز ونوشه هراز2130236766سيدمحمد موسوي مقدم365
قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت تميشان اوج2064900934صابر فالح نژاد366
مردود12مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989678885عباس  نائيجي367
قبول24مازندرانتكنسين فنيشركت تميشان اوج2229972421عباس نوروزي368
قبول37مازندرانمدير فنيشركت مهندسي برق و آسانسور كرونانجات2162311461عسكري حسين پورآهنگري369
مردود29مازندرانمدير فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود كبير2181736138علي ترابي كالكي370
قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت آسا صعود سير5249844121غالمحسين هژبر371
مردود11مازندرانتكنسين فنيشركت بهينه گستر ساري2093670747فريبرز قاسميان پاشائي372
غيبتغيبتمازندرانمدير فنيشركت آرايه آسانبر كاسپين2181324344محسن اصغري373
مردود18مازندرانتكنسين فنيشركت نگين صعود نور0011481501محمد قاسمي374



مردود15مازندرانتكنسين فنيشركت سوربن آسانرو فرنام مهرگان2080057332محمد محمدنژادكلكناري375
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989792254محمدرضا نائيجي376
مردود13مازندرانتكنسين فنيشركت آرام صعودخزر2130159508مرتضي كشاورزي377
مردود15مازندرانتكنسين فنيشركت آرام صعودخزر2143227711مصطفي كشاورزي378
مردود25مازندرانمدير فنيشركت آسانبر و پله برقي غريب2259817955مهدي اسدپور379
مردود14مازندرانتكنسين فنيشركت اوج بران خزر2150478668مهدي مجيديان380
قبول29مازندرانتكنسين فنيشركت مهندسي برق و آسانسور كرونانجات2162481022مهدي يعقوبي گرجي381
قبول31مازندرانمدير فنيشركت سوربن آسانرو فرنام مهرگان2093666170ميالد بهلول382
مردود26مازندرانمدير فنيشركت تميشان اوج4569966731هادي نوروزي383
مردود18مركزيتكنسين فنينگين آسانبر پرند0590058304ابوالفضل راسخ384
مردود15مركزيتكنسين فنيفدك آسانبر ماهان0532995317اميد فراهاني385
مردود13مركزيتكنسين فنيفدك آسانبر ماهان0510010131بهنام پيرحسينلو386
مردود18مركزيتكنسين فنيآسانبر ديباران پيشتاز0534797954بهنام رضائي387
غيبتغيبتمركزيمدير فنيمدائن پگاه اراك0530668629حسن مبارك آباد388
مردود21مركزيمدير فنيفدك آسانبر ماهان0520394542حسين مبارك آبادي389
مردود21مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520109694رامين حسني390
مردود17مركزيتكنسين فنيآسان اوج پيشرو كوروش0018831494سيد امير حيدري391
مردود20مركزيمدير فنينگين آسانبر پرند0080774806صادق محمديان392
قبول25مركزيتكنسين فنيآرمان باالبر برج اراك0622327348علي محمدي393
مردود21مركزيتكنسين فنينگين صنعت برج5440009809عماد غياث آبادي فراهاني394
مردود22مركزيمدير فنيارتفاع سازان آسانبر كيهان0534700578محسن نادري395
مردود15مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برج0621475718محمد محمدي396
مردود28مركزيمدير فنيفراز برج ديبا0610076264مهرداد شرفي397
مردود14مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برج0622359831ميثم حيدرپور398
غيبتغيبتمركزيتكنسين فنيآرمان فزار عصر0603326633ميثم محمدياني399
غيبتغيبتمركزيمدير فنيآرمان فزار عصر0410214108ندا تقوائي400
قبول24هرمزگانتكنسين فني3450061208اميد مرادسنگي401
غيبتغيبتهرمزگانمدير فنيآسانبر بنيامين هرمز3392624608اميد نيرومند مرادي نژاد402
مردود13هرمزگانمدير فني1550480545اميرعطار عباسي403
مردود11هرمزگانمدير فني3479945422بهزاد شهابي سيرمندي404
مردود13هرمزگانتكنسين فنيزاگرس آسانبر هرمز3161315936حسن حمزه405
مردود18هرمزگانمدير فنيآسان باالبر ويدا3500855741حسين معصومي406
مردود19هرمزگانمدير فني1250250420سيما جعفري برزكي407
مردود18هرمزگانتكنسين فني6169892781صفر نادري408
غيبتغيبتهرمزگانمدير فني750066679علي اكبر اسالمي409
مردود16هرمزگانتكنسين فني3479911277علي حاجي زاده رودخانه410
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فني4690090696علي شريفي411
مردود28هرمزگانمدير فني3391916834محسن  صداقت412
مردود17هرمزگانتكنسين فنيزاگرس آسانبر هرمز4690169683محمدجواد لقماني413
قبول29هرمزگانتكنسين فني3450100394ندا تورنگ414
مردود22همدانمدير فنيايمن آسانرو رايان صعود3920105036اميد فرخي منفرد415
قبول27همدانتكنسين فنيآذين صنعت كهن3875482298حامد شاهرخ416
مردود20همدانتكنسين فنيايمن آسانرو رايان صعود3860513001سيد عابدين آقامحمدي417
قبول32همدانتكنسين فنيارمغان ناموريگانه ويرا 4051479579عباس وكيلي دالور418
مردود14همدانتكنسين فنيالماس صنعت آسيا 3257448503فربد زرافشان419
مردود23همدانتكنسين فنياوج اطلس اكباتان 0410058599مرتضي نظري حسابي420
غيبتغيبتهمدان تكنسين فنيارمغان ناموريگانه ويرا 3875728742رضا نادري سفر421



مردود24يزدمدير فنيتك آسانبر الماس4433499854محمد طالبي پور سانيج422


