
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكد ملينام و نام خانوادگيرديف
مردود14تهرانتكنسين فنيشركت باالبر برودت0015865118	احسان جوزق كار1
قبول34تهرانمدير فنيشركت اسانبر سير يگانه اريا2730026861اميد اميري تليكاني2
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز0078698561	اميد ملكي3
مردود24تهرانمدير فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0070141479	امير ابراهيمي4
مردود22تهرانتكنسين فني00787403630	امير رضائي5
مردود25تهرانمدير فنيشركت رادآسانبرسپهر0075486806	امير مزيناني6
مردود14تهرانتكنسين فنيفاخر آسانبر تهران0018359795	اميرحسين صحافي7
مردود17تهرانتكنسين فنيپارسيان0072364181	ايرج جعفري8
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز0079036678	ايمان ملكي9
مردود21تهرانمدير فنياعتماد آسانبر الماس غرب0015393690	بهزاد ثنائي فركوش10
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيآسانوران تهران0082671222	بهنام همتي11
مردود21تهرانتكنسين فنيمهر افرين1120047528پويان چرمي12
غيبتغيبتتهرانمدير فني26200443080پويان عبدالهي13
قبول25تهرانتكنسين فنيفرداد آسانبر مهر0873033418	جواد كهتر14
مردود16تهرانتكنسين فنيشيلر آسانبر4120285324حامد آجرلويي15
مردود22تهرانمدير فنيانديشه كاران بيهق0012820296	حامد بهشتيان مفرد16
قبول25تهرانتكنسين فنيفاخر آسانبر تهران0079451561	حبيب رضائي17
مردود18تهرانمدير فنيايمن صعود سهند4899935102حسين اسدي18
مردود22تهرانتكنسين فني15403014780حسين بهمرد19
مردود15تهرانتكنسين فنيشركت سرمايه گذاري آسه تك5739659655حسين فاضلي نيا20
مردود21تهرانتكنسين فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0010991271	حميد زارع مقدم21
مردود17تهرانتكنسين فنيشركت فراز فرود تهران1601845715داود بخشي زاده22
قبول24تهرانتكنسين فنيشيلر آسانبر4900222496داود خزلي23
قبول25تهرانتكنسين فنيجهان باالبر مهام0421340266	رسول گلستاني24
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور0072903236	رضا دهقاني25
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت تيراژه سازان ايرانيان0020017677	رضا عباس نژاد26
مردود20تهرانتكنسين فني00732067680	ستاره شيردل27
مردود21تهرانتكنسين فني49116532990سجاد بهنام راد28
قبول27تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور آسان عرش آريان2190039800سعيد خواجوند29
قبول24تهرانتكنسين فنيشهر آرا اثر0451378725	سعيد علي نيا داوودي30
قبول33تهرانمدير فنيآرام فراز كاسپين0076574441	سيد محسن مرتضوي نژاد31
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز1050100948سيد وحيد حسيني32
مردود24تهرانمدير فنيآسانبر پرگاس پيمان اطلس5199846736سيروس درگاهي33
مردود23تهرانتكنسين فنيبرج پيماي آرين0558112110	علي اكبر كماني34
قبول25تهرانتكنسين فنيبرج پيماي آرين4324014469علي حسني35
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قبول25تهرانتكنسين فنيارتفاع باالبر صنعت جهاني4210153230علي نوري36
مردود29تهرانمدير فنيآسانبر آرام اطمينان0370194349	عليرضا حسين خاني37
غيبتغيبتتهرانمدير فنيآسانبرفرازداداشي2580531531فرهاد داداش زاده38
مردود20تهرانتكنسين فنيپارس آسان راه سام1829470507فرهاد فرخي چشمه سلطان39
مردود22تهرانمدير فنيپرسپوليس فراز0055456413فريدون سفيدگر40
مردود11تهرانتكنسين فني15902633320قاسم فتحي پور41
قبول30تهرانتكنسين فنيماندگار آانبر واحد نوين0070973849	كاوه داودي كلشتري42
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت ره سازان آسانبر كيهان0480529965مجتبي قنبري جانبهان43
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0820131466	مجيد لطيفيان پور44
مردود21تهرانتكنسين فنيتكنو دي آس0068613881	مجيد مهرنيا45
مردود19تهرانتكنسين فني00676045600	محسن حسن پور گونه46
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي سامين توسعه اطلس0079776264	محسن عليمي47
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت سپهر اوج ايمن0058698851	محمد اصغري48
قبول35تهرانمدير فنيشركت سپهر اوج ايمن0080196675محمد بيات49
مردود22تهرانمدير فني38745210520محمد تركمني رهبر50
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت سپهر اوج ايمن0070577986	محمد روشني جعفراباد51
مردود20تهرانمدير فنيگلبام صنعت پارس0942887255	محمد فراهاني52
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت راد آسانبرسپهر0083181857	مرتضي توكلي53
مردود22تهرانمدير فنيآسانبر ارتفاع نوع پاينخت0610146017	مسعود محمدي54
حذفحذفتهرانتكنسين فنيشركت آسانسور شكوه ايرانيان3962700935مسلم زرين نژاد55
قبول28تهرانتكنسين فنيپرسپوليس فراز0041840984	منوچهر ونكي56
مردود23تهرانتكنسين فنياوج پيما پويش سبز0079751970	مهدي جهانگرد مقصودي57
مردود22تهرانمدير فنيپريز كوه 0082404811	مهدي شاكري58
مردود22تهرانمدير فني00804473760	مهران مجيدي ثمرين59
مردود22تهرانتكنسين فنيشركت روان گستر حامد0016468260	ميالد رزمي60
مردود16تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي سامين توسعه اطلس0010345043	ميالد سليماني پهمداني61
مردود23تهرانمدير فني17281644940نادر اليق شندي62
مردود23تهرانتكنسين فني05583360350	نصرت لطفي63
مردود12تهرانتكنسين فني04934718710	وحيد تركمان پري64
مردود21تهرانتكنسين فني28200143130وحيد رنجي65
مردود15تهرانتكنسين فنيشيلر آسانبر3329821639ياسر پرمهر66


