
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
قبول36اردبيلمدير فني1660159369حجت بشيري لنج اباد1
مردود23تهرانتكنسين فنيشركت پيشگامان توسعه فتح0440804507	ابوالفضل روحي2
مردود16تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور و پله برقي آتيس0018621236	احسان اسحقي شرف آبادي3
غيبتغيبتتهرانمدير فنيسهند سير سرو آسمان0081800908	احسان اهروان4
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت هاني فراز تهران1360742506احسان ريحاني5
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت تجارت ايران مال0011305551	احسان زماني زاده6
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني0084690811	احسان مزيناني7
مردود26تهرانمدير فنيآسمان سرير آريا0078003083اردشير ساماني8
قبول27تهرانتكنسين فني0610165976	اسماعيل شاه محمدي9
قبول26تهرانتكنسين فنيشركت دانشوران كهن پارسه1292405627اصغر حسامي10
مردود20تهرانتكنسين فني0014833506	افشين مرادي11
مردود23تهرانتكنسين فنيآرمان فراز برج0013972413	اميد زبردست12
قبول27تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز0078698561	اميد ملكي13
غيبتغيبتتهرانمدير فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0070141479	امير ابراهيمي14
مردود10تهرانمدير فنياوج گسترماندگار0080786987	امير حسنعلي زاده15
قبول28تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام0013477269	امير عاملي16
غيبتغيبتتهرانمدير فنيآسانسور ايمن پاي آسا0078337461	امير عظيم وند17
مردود29تهرانمدير فني0010443347	امير قرباني18
مردود26تهرانمدير فنيشركت رادآسانبرسپهر0075486806	امير مزيناني19
قبول26تهرانتكنسين فنيرامش انديش آسانبر0082531218	امين صفاري زاده20
مردود19تهرانتكنسين فنيماهان آسانبر پارسيان0072364181	ايرج جعفري21
مردود26تهرانمدير فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز0079036678	ايمان ملكي22
قبول29تهرانتكنسين فنيآسمان سرير آريا2181773777ايمان ياري23
قبول31تهرانمدير فني0078793599	آرش اكراطالشيان24
قبول35تهرانمدير فنيشركت رويان مهر كاوش ثمين2595905899آروين نوروزمهر25
قبول33تهرانمدير فني1652325255بهزاد رزمي26
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيايمن پاي آسا4050689091پژمان خوش صحبت27
قبول26تهرانتكنسين فني0066511089	حامد شجاعي نيا28
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيصنعت بنيان خليج فارس4433538159حامد منتظري هدش29
قبول32تهرانمدير فني1708800093حسن عظيمي باويل عليايي30
غيبتغيبتتهرانمدير فني0072668849	حسن قديرپور31
قبول30تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام0011449578	حسين ابراهيميان32
مردود23تهرانمدير فنيشركت آسانسور ايمن صعود سهند4899935102حسين اسدي33
مردود21تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام0019270976	حسين پناو34
مردود22تهرانتكنسين فني0082810958	حسين حداد35
قبول32تهرانمدير فني6350027752حسين وطن دوست قوشخانه36
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت ايمن نيروي مهستان0014304120	حميد محمدپورفسنقري37
مردود19تهرانتكنسين فني0080536685	حميدرضا پورزرندي38
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت آرام رو آسانبر مانلي0067894909	داود ارزانش39
مردود16تهرانتكنسين فنيشركت فراز فرود تهران1601845715داود بخشي زاده40
مردود28تهرانمدير فني0082489289	داود فراهاني41
مردود22تهرانتكنسين فني0017755999	داود مفتخري42
مردود21تهرانتكنسين فني0084737409	داود ملكي43
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت اساتيس صنعت آريا0019047959	رامين اناري بزچلويي44
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت بهرو آرين0794054773	رضا معين مهر45
مردود17تهرانتكنسين فنيشركت دانشوران كهن پارسه4170632257رمضان پورمند46
مردود20تهرانمدير فني0012523380	ساالر زينالي47
قبول32تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام0081827075	سام ملكي48
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت مهربان آسانسور0073206768	ستاره شيردل49
مردود18تهرانتكنسين فنيشركت برج نورددماوند0084532394	سجاد زارعي كرده مهيني50
غيبتغيبتتهرانمدير فني3979866807سجاد فضلعلي51
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت كادوس اسانسور كيش2680151364سعيد اقاحمدي تكاسي52
مردود27تهرانمدير فني0422148776	سعيد پاكدل انيلو53
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت آريا آسانبر رويا0410164917	سعيد منصوري مقصد54
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت ايمن نيروي مهستان2122650591سيد داريوش درياباري55
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت ايمن نيروي مهستان0081366401	سيد ميثم درياباري56
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غيبتغيبتتهرانمدير فني1552804879سيد نويد قمري57
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز1050100948سيد وحيد حسيني58
مردود26تهرانمدير فني0795255829	سيدكاظم نامني59
مردود16تهرانتكنسين فنينظام وظيفه عجب شير1603003037سيروس ثاني60
قبول33تهرانمدير فنيآسانبر پرگاس پيمان اطلس5199846736سيروس درگاهي61
مردود20تهرانمدير فنيشركت ايمن كهكشان آريان0069319634	شاهين شادمان62
قبول38تهرانمدير فني0322559502	عباس فرح پور63
قبول40تهرانمدير فنيشركت آرام فراز ايرانيان0440568447	عرفان معلم زاده64
قبول24تهرانتكنسين فنيپرسپوليس آسانبر اورامان0076848663	علي اصغر نورمحمدي65
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام0070274797	علي اكبر ابراهيميان66
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت اريكه0017887402	علي اكبر كاظمي67
مردود19تهرانتكنسين فنيبرج پيماي آرين0558112110	علي اكبر كماني68
مردود16تهرانمدير فنيشركت پارت شميم0052738515	علي اميري69
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني0016899296	علي بهرامزاده70
قبول25تهرانتكنسين فني0010302931	علي پور خدابخشي71
قبول27تهرانتكنسين فني6179799822علي زماني اصل72
مردود18تهرانتكنسين فني0022689192	علي شيفته هير73
قبول35تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام0073386367	علي ملكي تير آبادي74
مردود15تهرانتكنسين فني0012997137	علي نصيري75
مردود16تهرانتكنسين فنيشركت ايمن كهكشان آريان3920572092عليرضا احمدوند شاهوردي76
مردود19تهرانتكنسين فني0012625353	عليرضا پوررحيم بلقيس آباد77
مردود12تهرانتكنسين فنيآريا آسانبرديبا0079900607	عليرضا فرمان78
مردود21تهرانتكنسين فنيشركت پارت شميم گستر0045356211	غالمرضا محمدي كنجاني79
مردود24تهرانمدير فني0014497476	فرشاد باغبان80
غيبتغيبتتهرانمدير فنيايمن آسانبر ياران0011526165	فرشيد بيات كمامردخي81
مردود12تهرانتكنسين فني1590263332قاسم فتحي پور82
مردود17تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام0451410432	كيوان اوليائي83
قبول35تهرانمدير فني4324613540مجتبي داداش علي ها84
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0820131466	مجيد لطيفيان پور85
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت رويان مهر كاوش ثمين2580086293محدثه پورنوروزي كويشاهي86
مردود24تهرانمدير فني4880112712محسن وزيري دوزين87
قبول27تهرانتكنسين فنيشركت آرمان فراز برج0793852791	محمد ابراهيم باغجري88
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيآسمان آسانبر خايدالو4120575225محمد امير سرداري89
قبول32تهرانمدير فني0066088054	محمد حسين جمشيد پور90
مردود15تهرانمدير فني3978527529محمد خانميرزايي91
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت سپهر اوج ايمن0070577986	محمد روشني جعفراباد92
مردود18تهرانتكنسين فني0079774016	محمد سينا سهيلي نيا93
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني2900025850محمد عسگري94
قبول27تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي هامون آسانبر زرين فام3392537276محمد گچ پز95
مردود21تهرانمدير فنيسهند سير سرو آسمان0872758052	محمود خورسندي96
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت راد آسانبرسپهر0083181857	مرتضي توكلي97
قبول25تهرانتكنسين فني0492756899	مرتضي سلماني گروسي98
مردود19تهرانتكنسين فنيآسانرو مهر سبالن0453551262	مسعود اسمعيل زاده99
مردود12تهرانتكنسين فني0012857051	مسعود قاسمي100
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور شكوه ايرانيان3962700935مسلم زرين نژاد101
مردود16تهرانتكنسين فني0080008968	مصطفي يارمحمدي102
قبول29تهرانتكنسين فنيشركت ايمن سپهر پيما0018773524	مهدي اله ورديلي103
قبول28تهرانتكنسين فني4270340827مهدي جراحي104
قبول31تهرانمدير فنيايمن پاي آسا4899435568مهدي جعفري105
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت رويان مهر كاوش ثمين0670109258	مهدي رعنايي106
مردود18تهرانتكنسين فني4219746617مهدي شاياني فرد107
مردود18تهرانتكنسين فني3980345521مهدي عيوضي108
قبول35تهرانمدير فني0082508232	مهدي مهرابي109
مردود20تهرانتكنسين فنيتهران6440072714مهران حجتي راد110
مردود18تهرانتكنسين فني3962736425ميثم آريان زاده111
قبول25تهرانتكنسين فني0077228421	ميثم باجالن112
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت ايمن نيروي مهستان0010995511	ميالد دايي تورانسرايي113
مردود17تهرانمدير فنيآسانسور آذرخش0794995705	ميالد شايسنه فر114
قبول36تهرانمدير فنيشركت آسانبر نيروي برتر هيرمند0079420486	ميالد عالي زاده115



قبول42تهرانمدير فني1728164494نادر اليق شندي116
غيبتغيبتتهرانمدير فنيفني مهندسي آسان صعود نيما5197896851نيما رشيدي قبادلو117
مردود28تهرانمدير فنيشركت دانشوران كهن پارسه0080158013	هادي جليلي118
مردود21تهرانتكنسين فني4020053618هادي غيبي119
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0860090401	اسداله شفاعتي120
قبول29خراسان رضويتكنسين فني0921332157	حامد مركاني121
مردود21خراسان رضويتكنسين فني2063100047فاطمه صحراپيما122
مردود22خراسان رضويمدير فني0946652899	مهدي سليماني123
مردود27خراسان رضويمدير فني0939989964	يداله بهرامي بيگلر124
قبول32مازندرانتكنسين فني2091433322اسفنديار صفري125
مردود23مازندرانتكنسين فني0440083346	امير حاجي علي كوه پايه126
قبول24مازندرانتكنسين فني5410153642اميرحسين يوسفي ديزيچه127
مردود14مازندرانتكنسين فني2150185768آروين صادقي ابوخيلي128
قبول28مازندرانتكنسين فني2080948563بهنام اور129
مردود17مازندرانتكنسين فني2050101929جابر رمضاني برسمناني130
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فني2210145996حامد بشيري131
مردود22مازندرانمدير فني4989710878حامد مسعودي132
قبول30مازندرانمدير فني4989720008حسين نائيجي133
مردود21مازندرانتكنسين فني0638907861	رضا نامورزاده134
مردود15مازندرانتكنسين فني2092185004سامان رستميان135
مردود29مازندرانمدير فني5799939131سونيا دولتخواه دورابي136
مردود16مازندرانتكنسين فني2130236766سيدمحمد موسوي مقدم137
قبول33مازندرانمدير فني2093436949سيده زينب شجاعي لنگري138
مردود22مازندرانتكنسين فني2140221427عباس ترابي139
مردود22مازندرانمدير فني2210133548فروغ شاپوري140
مردود21مازندرانمدير فني2064996192كميل اسماعيل پوربرسمناني141
مردود21مازندرانمدير فني2150309203محمد رضائي142
مردود22مازندرانتكنسين فني4989600975محمد رئوفي143
مردود21مازندرانتكنسين فني4989792254محمدرضا نائيجي144
مردود17مازندرانتكنسين فني2063157707مرتضي تقي نژاد145
مردود24مازندرانمدير فني2142181724مريم ساعي146
قبول25مازندرانتكنسين فني2161717332مهدي جواديان كوتنائي147
مردود18مازندرانتكنسين فني2143039212وحيد نعمتي148


