
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
مردود23اردبيلمدير فني1450057500سعيد قهرماني1
مردود6اردبيلتكنسين فني6039638771عيسي هوشيار2
مردود13اردبيلتكنسين فني1450072747فردين توكلي3
مردود16اردبيلتكنسين فني1450759191محمد اصالني4
مردود19اردبيلتكنسين فني1451142161مسعود قهرماني5
مردود20اردبيلمدير فني1467686558مهدي توكلي6
قبول33اصفهانمدير فنيپارسيان برج پارت1270542877احمد سرجوقيان7
مردود21اصفهانتكنسين فنيفني مهندسي آريوبرزن برج ايرانيان1129920003اسماعيل سعيدي چقادري8
مردود17اصفهانتكنسين فني1292315466اميد الياسي9
قبول30اصفهانمدير فني4622620154امير قادري10
قبول30اصفهانتكنسين فني1129887601امين خودسياني11
مردود18اصفهانتكنسين فنيبرج اميد نقش جهان0590148699	آفرين نعمتي12
مردود20اصفهانتكنسين فني3300163498پوريا فشخوراني13
مردود22اصفهانتكنسين فنيايلياصعود نقش جهان1292218010جمال الدين احمدي14
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فنيآسمان پيماي نقش جهان1091431604حسام الدين فروزان نجف آبادي15
مردود12اصفهانتكنسين فنيبرج اميد نقش جهان1272362949حسين سر ملي سعيد16
قبول27اصفهانتكنسين فني1240015321حسين سلمان17
مردود22اصفهانمدير فني1141312115حسين گلي18
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فنيمحقق آسانبر كيهان1150170514داود طالبي نهر خلجي19
قبول33اصفهانمدير فني1292218258زهرا قالب تراش20
قبول27اصفهانتكنسين فني1286022010عباس ادهمي21
قبول27اصفهانتكنسين فنيشركت مهندسي ديبا برج مدائن1129617963عبدالرضا نعمتي22
قبول31اصفهانمدير فنيفني مهندسي آريوبرزن برج ايرانيان1199308714علي بصيرت23
مردود22اصفهانتكنسين فني1129934871علي خداپرست24
قبول30اصفهانمدير فني1210045060علي رضا فيضي25
مردود25اصفهانمدير فني1289065381علي رضازاده26
مردود23اصفهانمدير فنيبرج اميد نقش جهان1292270152فرهاد بابااصفهاني27
قبول31اصفهانمدير فنيآسانبر فراز پويا فتحي4232002049مجتبي عميدي28
مردود28اصفهانمدير فنيفراز پيماي پرهام1288448759مجيد جنيد29
مردود21اصفهانتكنسين فني5659968430محمد صادقي سكاني30
مردود17اصفهانتكنسين فني1111809496مريم احمدي31
قبول24اصفهانتكنسين فنيفاخر در سپاهان1292519231مهدي فخاري32
مردود13اصفهانتكنسين فني1272875008مهدي قرباني33
مردود23اصفهانتكنسين فنيفني مهندسي آريوبرزن برج ايرانيان1293452475ناصر قاسمي كيچي34
مردود22اصفهانتكنسين فني1110147104وحيد آروي35
قبول26اصفهانتكنسين فنيفاخر در سپاهان4622653826وحيد بهاميري قهفرخي36
قبول36اصفهانمدير فني1293024554ياسر كريمي37
قبول24البرزتكنسين فنيجاويد آسانبر عروج6369833819اسفنديار فيضي38
قبول29البرزتكنسين فنيجاويد آسانبر عروج0069512191اكبر آبيد39
مردود23البرزتكنسين فنيايمن سازه آماج4120177866آذر صلح جو40
مردود21البرزتكنسين فنيآراد آسانبر هوناميك0872985075حسين خجسته شيرزن41
مردود21البرزتكنسين فنيآسيا باالبر البرز0011618582حميد نادرلوئي42
مردود17البرزتكنسين فنيايمن آسانبر عصر جديد0937876593رضا شاكري43
مردود25البرزمدير فنيكارياران سپاروك0080830811علي پيشه صفا44
مردود19البرزتكنسين فنيآرمان آسانبر البرز ايرانيان0924105879علي رحماني45
مردود14البرزتكنسين فنيكارياران سپاروك4899409052فرامرز نوري46
قبول27البرزتكنسين فنيالفارس2063153930مجتبي  يداهللا پور47
مردود18البرزمدير فنيكارياران سپاروك0451240863محمد پيشه صفا48
قبول25البرزتكنسين فنيالفارس0022806563محمدمصطفي محبت پور49
مردود28البرزمدير فنيديبا صنعت البرز پاژ6359420902محمود سليمي50
مردود20البرزتكنسين فنيآسمان خراش آذرخش0070355983محمود مقدم فر51
قبول25البرزتكنسين فنيآسمان خراش آذرخش1590278216ميالد فيضي52
قبول27البرزتكنسين فنيجاويد آسانبر عروج2659865035هادي  حسين نژاد53

نتيجه آزمون ١٩ بهمن ١۴٠٠



قبول33البرزمدير فنياوج پيما نور البرز0323662722هادي احمدي54
مردود20ايالمتكنسين فنيچوبين آسانبر غرب4549954124امين همتي55
قبول31ايالممدير فنيسپهر آسانبر صنعت غرب3874121811مرتضي زهره وند56
قبول32ايالممدير فنيآسانبر صنعت غرب0016118227	ميالد مظفري57
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيكاسپين فراز سير1590313951احمد علي پور گنجينه كتاب58
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور كيهان فراز مراغه1552071758اسماعيل خسروي59
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيسهند آراز گابريس1710092122بهنام مهربان چيني بالغ60
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1709890894جابر خالقي اسگوئي61
مردود17آذربايجان شرقيمدير فني0549807174	جالل الدين جوان مقدم62
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر رها سير تبريز1362748196حسين ايراني نخجوانلو63
مردود26آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور و باالبر آسان رو گستر1540402487حسين كرماني64
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر ايمن برج1739906489حسين محمدزاده65
مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1700018711رحيم پري فسقنديس66
مردود24آذربايجان شرقيمدير فنيآذرسهند آسان فراز تبريز1382647158رضا دلير احمدنيا67
مردود17آذربايجان شرقيمدير فنيآذر متين رو1360463216ساناز شاكري بهادر68
قبول28آذربايجان شرقيتكنسين فنيكاسپين فراز سير1361004657سعيد جمشيدي مستقيم69
مردود22آذربايجان شرقيمدير فنياوج سهند گونش1361030283سيد علي موسويان70
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اوج سهند گونش1382223528سيد وحيد سيد موسوي هيق71
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيافالك پيمان غرب1690172371عليرضا ضامني قاضيجهاني72
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيبولوت سير تبريز1380320641عليرضا عودلي نوبر73
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ5198860824غالمرضا آقائي74
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر ايمن برج1378472020كامروز مقام اسالمي75
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ1360356495محمد اميدوار افشرد76
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيبرج پيماي جلفاي ارس1582635919محمد حسين حميدوند اقدم77
قبول34آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور برج پيماي جلفاي ارس1490149864محمدرضا رمضاني بشير78
غيبتغيبتآذربايجان شرقيمدير فنيشهاب صنعت آسان سر1552825728مرتضي نژاد محمدي79
قبول32آذربايجان شرقيمدير فنياوج رسان تبريز1360346236مصطفي باقري80
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر ايمن سير آذربايجان5049880688موسي نظري گيگلو81
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور افالك پيمان غرب6239710687ناصر عاطفي فر82
مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيسهند آراز گابريس1717595855ناصر قديمي ايرانق83
غيبتغيبتآذربايجان شرقيمدير فنيشهاب صنعت آسان سر1540169650نويد ابوالخير84
غيبتغيبتآذربايجان شرقيمدير فنيشهاب صنعت آسان سر1540184730هادي نقي زاده85
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور برج پيماي جلفاي ارس1382785682يداله رضائي86
قبول34بروجردمدير فنيماهان راهبر لرستان4133312236احمد گودرزي87
مردود21بروجردتكنسين فنيآذرخش عروج آكام4132458652افشين كيارش88
قبول25بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالك4073653393الهام شاكرمي89
قبول26بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالك5280040886اميد شاكرمي90
مردود17بروجردمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان5289832610بهنام بهزادي نيا91
قبول24بروجردتكنسين فنيماهان راهبر لرستان5939315844حميد حدادي92
غيبتغيبتبروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالك4060669520حميد كرد علي وند93
غيبتغيبتبروجردتكنسين فنيماهان راهبر لرستان4132222705رضا پيريايي94
مردود18بروجردتكنسين فنيخرم آسانبر لرستان4073258532شهرام حافظي95
مردود20بروجردتكنسين فنيفرور فراديس خرم آباد5289838430علي احمدي96
مردود14بروجردتكنسين فنيبرج پيماي هفت آسمان4060933554علي بهزادي نيا97
مردود18بروجردتكنسين فنيآذرخش عروج آكام4120575225محمد امير سرداري98
مردود24بروجردمدير فنيفرورفراديس خرم آباد0010595368	محمد شاه كرمي99
مردود23بروجردتكنسين فنيخرم آسانبر لرستان5280040576محمد نوريان قالبي100
مردود21بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالك5289832629منظر بهزادي نيا101
قبول32بروجردمدير فنينخت جمشيد آسانبر افالك4132597032مهدي انوري102
مردود25بوشهرمدير فني2301306941پيمان تيموري منش103
مردود24بوشهرمدير فني2294641663ريحان تيموك104
مردود24بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي105
مردود13بوشهرمدير فني3490189663محمد رضا خواجه106
غيبتغيبتبوكانمدير فني3750014833الناز پاك نهاد107
مردود17بوكانتكنسين فني4949219839جمشيد نظري108
قبول31بوكانمدير فني3733051637صالح گلباغي109



مردود29بوكانمدير فني2871934592كمال بالكي پور110
مردود17تهرانتكنسين فني0079400663	ابراهيم جلمباداني111
مردود12تهرانتكنسين فني0620364629	احمد مقصودي112
مردود18تهرانتكنسين فني0079173901	افشين بابازاده شيركوهي113
مردود20تهرانتكنسين فني4860199642اميد صارميان114
مردود23تهرانتكنسين فني0450259269	امير مسعود طاهرلو115
مردود21تهرانتكنسين فني0024539082	اميرحسين چرخي116
قبول26تهرانتكنسين فنيتجارت ايرانمال0082703086پدرام آذرفرين117
مردود18تهرانتكنسين فني0069905231	جواد همايون فرنيا118
قبول24تهرانتكنسين فنيآسان سازان ياران2691651525حامد پذيرا119
مردود17تهرانتكنسين فني0310642914	حامد دهقان120
مردود26تهرانمدير فني0063645254	حسن محمدي121
مردود22تهرانمدير فني4899935102حسين اسدي122
مردود23تهرانتكنسين فني0073130958	حسين فاتحي123
مردود23تهرانتكنسين فني5739659655حسين فاضلي نيا124
قبول25تهرانتكنسين فنيفراز نما آسمان1720033552حسين همتي سيسي125
مردود23تهرانتكنسين فني0790474662	حميدرضا طبسي126
قبول39تهرانمدير فنيآسانسور عرش بام تهران0059834765	حميدرضا عباسي127
مردود18تهرانتكنسين فني0075026686	حميدرضا قاسمي128
مردود23تهرانتكنسين فني1601845715داود بخشي زاده129
مردود23تهرانتكنسين فني0017755999	داود مفتخري130
مردود22تهرانتكنسين فني0084737409	داود ملكي131
قبول32تهرانمدير فنيسپهر آسانبر پارسيس0062141945	رسول سرخي سيسي132
قبول24تهرانتكنسين فنيآتيس0022169865	رضا سلطاني فر133
مردود18تهرانتكنسين فني2754271317روبيگ  عيشو گلپاشين134
مردود11تهرانتكنسين فني0016526562	زينب كريمي پور135
مردود19تهرانتكنسين فني0063796600	سعيد مددي136
مردود10تهرانتكنسين فني2691689050سلمان آروندي خرشتمي137
مردود20تهرانتكنسين فني4072715506سلمان رفيعي138
مردود15تهرانمدير فني6239965812سميه اصغري139
مردود15تهرانتكنسين فني5949801318سيد احمد موسوي140
مردود25تهرانمدير فني2122650591سيد داريوش درياباري141
مردود21تهرانتكنسين فني1050100948سيد وحيد حسيني142
قبول30تهرانتكنسين فنيپرسپوليس فراز0057128103	شاهين احمدي143
مردود19تهرانمدير فني1520239386شايان عليزاده144
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني1159235880شيرزاد كريمي145
قبول43تهرانمدير فنيآسانسور عرش بام تهران0063566011	صبا كاظم زاده گلشن146
مردود17تهرانتكنسين فني5849749713عباس سوري147
مردود24تهرانمدير فني0066279461	عبدالرضا قنات آبادي148
قبول24تهرانتكنسين فنياپال صنعت آسانبر0065532686	عزيز اسمعيل لو149
مردود18تهرانتكنسين فني1450838650علي امامي سلطان آبادي150
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني0079979424	علي صفري151
مردود21تهرانتكنسين فني3980113817علي نصرتي يمين152
مردود15تهرانمدير فني0084096497	عليرضا جلودار153
مردود21تهرانتكنسين فني0610104284	عليرضا شعباني154
مردود23تهرانتكنسين فني0048360406	غالمرضا جمشيدپور155
مردود18تهرانتكنسين فني0045356211	غالمرضا محمدي كنجاني156
مردود11تهرانتكنسين فني5219926136فائزه آزادواري157
مردود21تهرانتكنسين فني0069386951	فرزانه ابراهيمي158
مردود29تهرانمدير فني0014497476	فرشاد باغبان159
مردود22تهرانتكنسين فني0520659325	قاسم دانشپور160
مردود20تهرانتكنسين فني1590263332قاسم فتحي پور161
مردود25تهرانمدير فني0021408890	متين احمدي162
مردود14تهرانتكنسين فني4132353702مجتبي گودرزي163
مردود15تهرانتكنسين فني0075914611	مجتبي مرادي164
مردود21تهرانتكنسين فني4209791601محبوبه محمدي165



مردود19تهرانتكنسين فني0069352801	محسن كاردان پور166
قبول26تهرانتكنسين فنياطلس تك4218439613محمد استركي167
مردود17تهرانتكنسين فني0065616073	محمد جهاني زرنقي168
قبول29تهرانتكنسين فنيستايش صنعت اسانبر0011802006	محمد حسن وفادار امين169
مردود16تهرانمدير فني3978527529محمد خانميرزايي170
مردود17تهرانتكنسين فني0070577986	محمد روشني جعفراباد171
قبول30تهرانمدير فنيآتي سازان3873998459محمد سرمدي ورزيده172
مردود26تهرانمدير فني1829286420محمد سعادت ساالري173
مردود16تهرانتكنسين فني0079774016	محمد سينا سهيلي نيا174
مردود21تهرانتكنسين فني0011160519	محمد طاهري175
مردود28تهرانمدير فنيسپندار افق مهرگان0942887255	محمد فراهاني176
مردود16تهرانمدير فني0081221754	محمد مهدي اعيان فرد177
مردود22تهرانتكنسين فني0010968271	محمد هادي كامكار178
مردود18تهرانتكنسين فني0451265297	مسعود محمد زاده رسولي179
مردود19تهرانتكنسين فني0780072715	مصطفي ازادواري180
قبول26تهرانتكنسين فنيآسانبر ايمن امداد0078224535	مصطفي تمدني181
مردود16تهرانتكنسين فني0157418286	مصطفي طرفدار182
مردود19تهرانمدير فني0012058165	مصطفي محرمي183
مردود24تهرانمدير فني0452465941	مهدي بياتي184
مردود19تهرانتكنسين فني4219746617مهدي شاياني فرد185
قبول32تهرانمدير فنيايمن بر عصر نويد3257143631مهدي فروتن186
مردود20تهرانتكنسين فني1129796620مهدي فوالدي187
قبول28تهرانتكنسين فنيايمن آسانبر ياران0066762839	مهدي نادرپور188
قبول27تهرانتكنسين فني آسانبر نيروي برتر هيرمند0013804480	مهرداد طهماسبي189
مردود16تهرانمدير فني0012522244	مهرداد گل محمدي190
مردود14تهرانتكنسين فني0081067100	مهناز مددي191
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني0068247249ميثم طهرانچي بلدي192
قبول27تهرانتكنسين فنيآتيس0072430451	مير فرزين صفري193
قبول30تهرانمدير فنيآذرخش آسانبر آروند0794995705	ميالد شايسنه فر194
مردود23تهرانتكنسين فني1729932959ناصر خداپرست شندي195
مردود20تهرانمدير فني5197896851نيما رشيدي قبادلو196
مردود22تهرانتكنسين فني2650108231وحيد بشارتي كاليه197
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني0079318673	وحيد كفاش198
مردود25تهرانمدير فني1552788768وحيد لطفي199
قبول24تهرانتكنسين فنيآتيس ويستا0793797535	هادي مقدم200
قبول31تهرانمدير فنيبنا فن افزار1129589714هوشنگ رحيمي201
مردود20تهرانمدير فني0860205290	يوسف شفاعتي202
قبول34چهار محال و بختياريمدير فنيآسانسور و چله برقي الماس صنعت سرپل1270928880ايرج صفدريان203
مردود27چهار محال و بختياريمدير فنيآراد صنعت پايور4610377179حامد غالميان دهكردي204
مردود24چهار محال و بختياريمدير فنيكيهان صنعت رهام پاسارگاد4623613054سجاد حيدري بني205
مردود19چهار محال و بختياريمدير فني4623457362سجاد نوروزي سورشجاني206
قبول30چهار محال و بختياريتكنسين فنيآسانسور و پله برقي الماس صنعت سرپل1292316608محمد مزروعي سبداني207
قبول29چهار محال و بختياريتكنسين فنيآسانسور و پله برقي الماس صنعت سرپل5110708304مقداد كريميان208
مردود20خراسان رضويتكنسين فنيسانا آسانبر صنعت شرق0820055530	ابوذر سابقي فضلي209
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيسروش نگارين شرق6359865734الهه ابراهيم نژاد بيركي210
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيآسانبر سيمرغ افالك0920508774	اميد محمدي211
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيآرمان صعود آسانبر0946691665	امير زارعان جاغرق212
قبول28خراسان رضويتكنسين فنيماهان فراز همتا0920923402امين خوشرو213
قبول32خراسان رضويمدير فنيساحل سازان سپهر0769619622	ايوب تيموري بقساني214
مردود17خراسان رضويتكنسين فنيپرواز آسانبر درويش0860018385	حسين فرامرزي كالته215
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيماهان فراز همتا0084520221	حسين قره باغي216
مردود18خراسان رضويتكنسين فنيبيهق آسانبر ايرانيان0792484207	حسين مقيسه217
مردود15خراسان رضويمدير فنيافالك آسانبر توس5220156543رسول رسول زاده218
مردود18خراسان رضويمدير فنيگيتي آسانبر ايمان1064217281رسول شريفان219
مردود21خراسان رضويتكنسين فنيآرن صعود فرداد گستر0075507651	رضا صفائي220
مردود13خراسان رضويتكنسين فنيآرن صعود فرداد گستر0062838768	روح اهللا صفائي221



مردود24خراسان رضويمدير فنيصنايع آسانبر آستان رضا0921794576	سيد علي رضوي نژاد222
مردود21خراسان رضويمدير فنيسفيران برق قدرت0942422570	سيد محسن برادران هاشمي زاده223
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيپرواز آسانبر درويش0921317239سيد مرتضي قدمگاهي224
قبول27خراسان رضويتكنسين فنيبيهق آسانبر ايرانيان0780090101	عباس ذاكري مقدم225
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيبيهق آسانبر ايرانيان0795012241	علي شريفان226
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيآتيس فراز سپهر ايرانيان1063271576عليرضا سلطاني227
قبول34خراسان رضويمدير فنيماهان فراز همتا0922130124	عماد خوشرو228
قبول27خراسان رضويتكنسين فنينيك آسانبر فرديس كيان6359611732قنبر اكبرزاده229
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيآسانبر سيمرغ افالك0921643993	مجتبي باقري230
مردود20خراسان رضويمدير فنيپيشتاز پديده شهر نوين آفاق0770013015	مجيد بيكزاده بردر231
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيآسان پاي آفاق0943565790	مجيد معصومي كاريز232
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيسانا آسانبر صنعت شرق0946970157	محبوبه عبدي نيا233
مردود25خراسان رضويمدير فنيباران صنعت فراز آسمان0921189230	محتشم نوري234
مردود29خراسان رضويمدير فنيپويا ره رو سعيد توس0933196458	محسن سعيدي235
قبول27خراسان رضويتكنسين فنيپيشتاز پديده شهر آفاق0872790363	محمود پاسباني شاوردي236
مردود14خراسان رضويتكنسين فنيبهران گستر توس0890083037	مرتضي خزاعي فدافن237
قبول35خراسان رضويمدير فنييكتا ميالد مهرگان0920676154	مهدي جاليري معيني238
قبول33خراسان رضويمدير فنيآسانبر ارم ديبا0795009801	مهدي حسن آبادي239
مردود20خراسان رضويتكنسين فنيآرمان صعود آسانبر5230105739مهدي طوري240
مردود24خراسان شماليمدير فنياريايورد بجنورد 682324507اسماعيل خوشدل241
مردود21خراسان شماليتكنسين فنيشركت اسانبران عرش670800910اميد گريواني242
قبول27خراسان شماليتكنسين فنيشركت صنعت وندا اسانبر برسام820196649رحيم قلي پور243
مردود15خراسان شماليتكنسين فنيشركت اسانبران عرش670002471رضا آوخ244
مردود20خراسان شماليتكنسين فنيارمان اوج نيرو827952554رضا عباس زاده245
مردود23خراسان شماليتكنسين فنيشركت توتم اسانبر شرق681814861شهريار خجسته246
مردود23خراسان شماليتكنسين فنيشركت سينا اسانبر شرق681881267علي اكبر پوريانمهر247
قبول31خراسان شماليمدير فنيارمان اوج نيرو820214965مجيد قلي پور248
مردود20خراسان شماليتكنسين فنيشركت مه جهان اسانبر اعتماد شرق820139874محمود قلي پور249
مردود25خراسان شماليمدير فنيشركت توتم اسانبر شرق681979062وحيد محوري250
مردود22خراسان شماليتكنسين فنيشركت صنعت وندا اسانبر برسام681887044هادي صادقي251
قبول32خوزستانمدير فني1971704717الهام مرادي252
مردود13خوزستانتكنسين فني1755997541سجاد سبك خيز253
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني1742233899سعيد زرگران254
مردود18خوزستانتكنسين فني2003368760سعيد موحدي تبار255
مردود21خوزستانمدير فني1741136628شهاب سواري256
مردود25خوزستانمدير فني4130550675عباس گيوه كي257
مردود17خوزستانمدير فني1841616745عباس محمدي لندي258
مردود21خوزستانتكنسين فني5260332622عرفان قماشي259
مردود19خوزستانتكنسين فني4810075672علي شيخعلي پوريان260
مردود26خوزستانمدير فني1972202091عليرضا طاهري261
مردود18خوزستانمدير فني1750677571فرزاد زنگنه262
قبول28خوزستانتكنسين فني1991027591مجتبي لطفي نژاد263
مردود29خوزستانمدير فني4818942138محسن زنگنه بنداني264
مردود20خوزستانتكنسين فني1870114574محمد بهاء265
مردود16خوزستانتكنسين فني1882223721محمد حسين ثبوت كار266
مردود17خوزستانتكنسين فني1757568981محمد حسين شريف زاده نجفي267
قبول25خوزستانتكنسين فني1757174672محمد دست پل268
مردود21خوزستانمدير فني1882229150منصور بهاء269
مردود20خوزستانمدير فني1130017011منصور زرگران270
مردود18خوزستانتكنسين فني1990585221ميالد زاده حسين271
مردود20خوزستانمدير فني1755899238ناصر كياني جم272
مردود22زنجانمدير فني2972331087احمد مختاري273
قبول29زنجانتكنسين فني4285499983اكرم سلطاني274
مردود22زنجانتكنسين فني4270507282پريسا عليخاني275
مردود24زنجانمدير فني5390068221جعفر محمدي276
قبول31زنجانمدير فني4969757518عابدين خوش چهره277



قبول27زنجانتكنسين فني4411186209علي زماني278
مردود18زنجانتكنسين فني4271322954فرزاد فرهمنديان279
مردود14زنجانتكنسين فني6159924291محسن شرفي280
مردود18زنجانتكنسين فني0084364610	مصطفي تاران281
مردود21زنجانمدير فني4285855593مهدي دين محمدي282
غيبتغيبتزنجانتكنسين فني2399836388مينا عليمحمدي283
مردود29زنجانمدير فني4271357235وحيد سليماني284
قبول25سمنانتكنسين فنينگين فراز ايده ال5309898751ابراهيم مرضا285
مردود29سمنانمدير فنينگين فراز ايده ال5789959407رمضان نصيري وليكچالي286
قبول26سمنانتكنسين فنياطلس گستر كومش4560039798سعيد نقاشيان287
مردود29سمنانمدير فنيروان صعود البرز4590133192علي شهرستانكي288
مردود26سمنانمدير فنيآسمان بران فلك الفالك4580065085محسن عباسي289
مردود22سمنانتكنسين فنياطلس گستر كومش4560147221ميالد خادم امامزاده290
مردود13فارسمدير فنيپديده شهرحافظ2297710577ابراهيم حافظ زاده291
قبول34فارسمدير فنينويدآسانبرشيراز2392128936ابوالفضل رحيمي292
مردود19فارستكنسين فنيپرگاس باالن فراز شايلين2549780469ابوالفضل ناصري نژاد293
مردود18فارستكنسين فنيآسانبر صعود سازان فارس2280727390احسان بيرمي294
قبول28فارستكنسين فنينگار باالبران سعدي2420290011اسحاق سعدي خاني295
قبول25فارستكنسين فنيآرمان آسانبر شهريار2500303391افسانه اسماعيلي296
مردود17فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2432983394اكبر كريمي297
قبول31فارسمدير فنيكيانĤسانبرهخامنشفارس5489467843اكبر نورمحمدي298
قبول28فارستكنسين فنيسنا آسانبر آسمان صدرا2298545871امير رحيمي299
مردود15فارستكنسين فنياهورا صنعت آبتين2280859025اميرحسين حسن پور300
مردود27فارسمدير فنيبيتاسازهتيرازيس2300930323اميرحسين رستمي301
مردود20فارسمدير فنيباالبرصنعتشيراز2298428697اميررضا سنگتراش302
قبول32فارسمدير فنيالكتروآسانصعوددراك2300484978ايمان قليزاده303
قبول28فارستكنسين فنيمهندسي سبا آسانبر3934090801ايوب شيرزادي304
حذفحذففارستكنسين فنيدراك توان ارم2280899450آرش دخ305
قبول26فارستكنسين فنيآسانسور واپايش صنعت فارس2300494175بابك دهقاني306
مردود21فارستكنسين فنيباالبر صنعت شيراز2300408775بهرنگ حيدري307
مردود14فارستكنسين فنيهيدروالماس شرق آسيا2392035253پژمان ساالري308
قبول24فارستكنسين فنيپديده شهر حافظ2300969483پيمانه طاهري309
قبول30فارسمدير فنيسيالبĤسانبرفارس2391985894تيمور واحدي310
غيبتغيبتفارستكنسين فنيالكترو الوند مهر فارس2298466203حسين رعيت پيشه311
مردود12فارسمدير فنيسپهرآراشمس3962575545حميدرضا پيريايي312
مردود18فارستكنسين فنيسپهر آرا شمس2300376547حميدرضا جوانمرد313
مردود17فارستكنسين فنيآسانبريارانجوان2281461173حنانه توان314
غيبتغيبتفارسمدير فنيآريافرازپيمان2432937945رضا بيات315
مردود21فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2370665602رضا زارع جدسي316
غيبتغيبتفارستكنسين فنيآسانبر زاگرس تك پارس2480041816سجاد رضائي317
مردود20فارسمدير فنيآرمانشهابروزبهان2432953517سجاد روستائيفارسي318
قبول27فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2300280310سعيد صميمي319
مردود29فارسمدير فنيآسانسورواپايشصنعتفارس4172703356سيامك دهقاني320
مردود18فارستكنسين فنيالكترو الوند مهر فارس2300859653شبنم منفرد321
قبول30فارستكنسين فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي3521316327عبدالرحمن قائدي قره ميرشاملو322
مردود8فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2281671178علي رضا زارعي323
مردود17فارسمدير فنيآسانبرقدرتبوشهر2360180436علي گودرزي324
مردود24فارسمدير فنيتجهيزكارانصنعتنانو2420407751غالمرضا ميرزائيدورودزني325
مردود23فارستكنسين فنيدراك توان ارم3510350278فروزان ديرنيك326
قبول32فارستكنسين فنيآسانسور واپايش صنعت فارس2390761712فضل اله دهقاني327
مردود18فارستكنسين فنيسهند آسانبر شيراز2297621787مجتبي رفيعي328
مردود17فارسمدير فنيماهانكبيرصنعتپارسمهر2299087699مجيد جعفري329
قبول26فارستكنسين فنياوج آسمان شيراز2432233042محمد جواد اميدي330
مردود18فارستكنسين فنيمهندسي سبا آسانبر2300519917محمد رضا نادي331
مردود21فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2295439124محمد كرمي آباد شاپوري332
مردود25فارسمدير فني0780197161	محمد نودهاني333



مردود14فارستكنسين فنيآسانبر زاگرس تك پارس2281450041محمدحسين بذرگر334
مردود21فارسمدير فنيالكتروآسانروكيانپارس2301184250محمدصادق قاسمي335
مردود19فارسمدير فنياوجپيمايبختگان5489405856محمدمهدي عليائي336
قبول24فارستكنسين فنياوج فراز مهدي2571745069محمدهادي تقديري337
قبول31فارستكنسين فنينگار باالبران سعدي2298002088مرضيه عزيزي338
مردود15فارستكنسين فنيآريا فراز پيمان2281638881مريم رضائي339
مردود16فارستكنسين فنيآسانبر زاگرس تك پارس2281947726مهدي دهقان340
قبول30فارسمدير فنيالكتروافالكبرانپارسه2296890776مهدي زارعي341
قبول24فارستكنسين فنيباالبر صنعت شيراز2301187977مهدي هاشمي پورپتكوئي342
غيبتغيبتفارسمدير فنيباالبرصنعت شيراز2529921830وحيد ابراهيمي343
مردود23فارستكنسين فنياوج آسمان شيراز2291103709يوسف چراغي نيا344
مردود22قزوينتكنسين فنياوج آسانبر كهكشان3430299444بهنام تربتي345
مردود19قزوينتكنسين فنيآرين گستر شايان سهند5090041806جواد برزگر محمدي346
غيبتغيبتقزوينمدير فنيايمن فراز البرز4310485251سعيد زرين كاسه347
مردود21قزوينتكنسين فنيآرين گستر شايان سهند4324260257سعيد كاكاوند348
مردود20قزوينمدير فنيآريانا فراز كاسپين4310686079علي مظلوم349
مردود27قزوينمدير فنيآسانبر برج پيماي پديده4322319033محمد آذربايجاني350
مردود24قزوينمدير فنياوج صعود پارس آسيا4311282461محمدمهدي نورياني351
مردود15قزوينمدير فنيآريانا فراز كاسپين4324371199مهدي شريفي352
مردود17قزوينتكنسين فنيآسان رسان كيميا5099842747ولي عسگري نوده353
قبول32قممدير فنيپديده افرازسپهر كوير0590376764	ابوالفضل علي354
مردود16قمتكنسين فنيآسا برج پيمامهر0371445043حسين احمدي355
مردود19قممدير فنيمديران سازه سهند3920395379حسين مرادطجري356
قبول24قمتكنسين فنيآتيه روشن پارت4210034274رضا فوالدوند357
مردود14قممدير فنيشركت آراد دامون آريانا0015553590	سيدمحمدعلي خليلي358
مردود17قمتكنسين فنيشركت آتيه روشن پارت4282603992عباس عباسي359
مردود25قممدير فنياتيه روشن پارت0383922615	مجتبي علي آبادي360
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