
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
مردود24گيالنمدير فني2739262892ابراهيم عليجاني الكمه سري1
مردود25خراسان شماليمدير فنيشرك تجارت آرمان مفخم نيكان0681801514ابوالفضل حمزانلوئي مقدم2
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن آلتين فراز آذر1382547137احد وجدي باالن3
مردود20خراسان شماليتكنسين فنيشركت آرام آسانبر آساك ايرانيان0829456181احسان شاد4
قبول34اردبيلمدير فنيارتا اسانبر مدرن شهروند1465817093احمد بليار5
قبول24گيالنتكنسين فني2649697806اسمعيل دهستان آبكنار7
قبول32كردستانمدير فني3733129652اشكان آزادپور8
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فني6609224684اصغر نريماني زمان آبادي9
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيصنايع آسانسور و پله برقي آپادانا گروپ1467092061اميد شوقي10
مردود13اصفهانتكنسين فني1755870930اميد صالحي11
قبول29مركزيتكنسين فني0532995317	اميد فراهاني12
مردود20همدانمدير فني3920105036اميد فرخي منفرد13
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنيفن گستران گروه آپادانا آسانبر4579871731امير حسين ملك آستانه14
قبول30سمنانمدير فني4570056512اميرحسين نجاريان17
مردود17چهار محال و بختياريمدير فني4610056161امين طيراني ساماني18
قبول27خراسان شماليتكنسين فنيارتفاع بران توس0670354661ايرج  حميدي19
قبول28كردستانتكنسين فني3762068259ايوب مراديان22
قبول31اصفهانتكنسين فني1282657178آرارات اروجيان زرنه23
قبول32اصفهانمدير فني2680216581آرمان قنبري24
مردود22كردستانتكنسين فني3720105296آزاد زارعي25
مردود16كردستانمدير فني3810068608بابك رحماني26
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيصنايع آسانسور و پله برقي آپادانا گروپ6040028920باقر اسديان27
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيهما فراز مبتكر آذربايجان1738170578باقر حاجي زاده28
قبول28گيالنتكنسين فني2691593886بنيامين نيك چهره29
قبول28اردبيلتكنسين فنيگله چخان مغان5049887003بهرام روح اله زاده30
قبول33آذربايجان شرقيمدير فنيكاسپين فراز سير1376675102بهرام روشن31
قبول30مركزيمدير فني0534846440	بهروز خراساني32
قبول24اصفهانتكنسين فني1111155291بهروز فاني قهدريحاني33
مردود17خوزستانتكنسين فني1751340171بهروز محمد كورائي34
قبول26بوكانتكنسين فني3750108617بهزاد سعادت35
مردود13خوزستانتكنسين فني1870296796بهزاد متولي36
مردود28اردبيلمدير فنيآرتا آسانبر آذران تك1660096076بهمن سالمت مغانلو37
قبول28مركزيتكنسين فني0510010131	بهنام پيرحسينلو38
قبول32بوشهرمدير فني2530071969بهنام چكاو39
مردود12مركزيتكنسين فنيآسانبر ديباران پيشتاز0534797954	بهنام رضائي40
قبول35بوكانمدير فني3750041482بهنام سعادت41
مردود22خوزستانتكنسين فني0221071550	پوريا پور اسد43
مردود26اصفهانمدير فني1270531751پوريا هالكوئي44
قبول35اردبيلمدير فنياسانبر رسا اوج پيمان سبحان5049693713پيمان مرادزاده45
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فني1709890894جابر خالقي اسگوئي46
قبول31كردستانمدير فني3720370690جمال كريمي47
قبول25اصفهانتكنسين فني1210112620جواد ياوري48
مردود16خراسان شماليتكنسين فنيشركت دلتا آسانبر طوس0670501034حامد  شجاعي49
مردود29آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسورسازي ميكا برج تبريز1380273919حامد آزاد50
قبول32مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520013123	حامد مزرعي فراهاني51
مردود25خراسان شماليمدير فنيشركت دلتا آسانبر طوس0670385891حسين   گريواني54
قبول27خراسان شماليتكنسين فنيشركت آرام آسانبر آساك ايرانيان0820000639حسين  اصغري55
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قبول28اصفهانتكنسين فني4621802641حمزه حيدري57
مردود20خراسان شماليمدير فنيشركت آرام آسانبر آساك ايرانيان0820005551حميد  الهي58
مردود23كردستانتكنسين فني3733022599حميد ايوبي59
مردود16آذربايجان شرقيمدير فنيايمن آلتين فراز آذر1380945755حميدرضا رجب زاده بنائيان61
قبول29اصفهانتكنسين فني5400025323حميدرضا ياور62
مردود13خوزستانتكنسين فني1740847822دانيال لكي زاده63
غيبتغيبتسمنانتكنسين فني0065161920	داود پيرشيد64
مردود21سيستان و بلوچستانتكنسين فني0933721153	داود سرگزي65
مردود11گيالنتكنسين فني2648736824داود عيسي بني يعقوب آبكنار66
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فنيالماس تراشيده تبريز5198957968داور دهقان68
قبول34اردبيلمدير فنيفيدار آسانبر نهان گستر1465745955داور عزيزي گورادل69
مردود18گيالنتكنسين فني2580239065رامتين جديد سليماندارابي70
قبول28مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520109694	رامين حسني71
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيآذرپرتو مراغه1552220133رسول شكرپور اشكون73
مردود17اصفهانتكنسين فني1270214731رسول طاهري74
مردود17خوزستانمدير فني1740350421رسول نبهاني75
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيآلتين عمود سير1360911502رضا اسمعيلي سهالن76
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فني1240007655رضا افالكي77
مردود15خوزستانمدير فني0080760414	رضا برباره78
مردود21خوزستانمدير فني1755816340رضا غيبي80
مردود9همدانتكنسين فني3875489640رضا قرباني81
مردود22همدانتكنسين فني3933395925رضا مرادي82
مردود21مركزيتكنسين فنيآرمان فراز پيشرو آرسس0520188901	روح اهللا باقري ثابت83
قبول38بوشهرمدير فني4232057498روح اله خادم84
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فني6209820522زهرا پاهنگي85
مردود22كردستانتكنسين فني3732916103سامان ويسي87
غيبتغيبتسمنانتكنسين فني0065449800	سجاد رجبي88
قبول30گيالنتكنسين فني3422118225سحر اكينجي زاده90
مردود27آذربايجان شرقيمدير فني2972263855سعيد رضواني91
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيآلتين عمود سير1490305556سعيد طالبي شيشه92
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فنينوين صنعت ارشيا فراز0063796600	سعيد مددي93
قبول34اصفهانمدير فني1289142017سعيد مهرآذين94
مردود22بوشهرتكنسين فني3510167155سيامك خواجوي قره شاملو95
قبول29مركزيتكنسين فنيآسانبر ديباران پيشتاز0018831494	سيد امير حيدري96
مردود23گيالنتكنسين فنيفراصعود خزر2580107223سيد سعيد رجائي97
مردود21خوزستانتكنسين فني1740386035سيد علي غرابي98
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنياوج سهند گونش1382221657سيد عليرضا صباحي99
مردود20گيالنتكنسين فنيفراصعود خزر2595792989سيد مجيد رجائي100
مردود23همدانتكنسين فني3932727789سيد مسعود خرسندي مقدم101
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اوج سهند گونش1382223528سيد وحيد سيد موسوي هيق102
قبول32سمنانمدير فني2181193894سيدقاسم موسوي كنتي103
قبول27گيالنتكنسين فني2669896642سيدمحمود اسمعيلي ماسوله105
مردود20گيالنمدير فني0084705892	سيدمهدي منصوري106
مردود23كرمانشاهمدير فنيمهرگان نما آرا3256724418شهاب ابوم گر107
مردود27كرمانشاهمدير فنياوج آسانبر غرب4490084201شهاب محبي108
قبول28اردبيلتكنسين فنيگله چخان مغان5049937787شهرام نور اله زاده109
قبول24خراسان شماليتكنسين فنيشركت توتم آسانبر شرق0681797304شهروز  خجسته110
مردود23خراسان شماليتكنسين فنيشركت توتم آسانبر شرق0681814861شهريار خجسته111
مردود10آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور آراز آخار كيهان5199869035شهناز مهري متعلق112
مردود19كردستانمدير فني3732530388شيركو انصاري113



مردود18خوزستانمدير فني1740608712طارق عبودي114
غيبتغيبتكرمانشاهمدير فنيمهرگان نما آرا0073141003	عادل شهرابي فراهاني115
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور آراز آخار كيهان1490173501عباس اميد باد116
قبول24گيالنتكنسين فني0083636579	عباس قندي117
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني1752556518عقيل هواشم119
قبول24كردستانتكنسين فني3840041244علي اميني121
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن آلتين فراز آذر1380432294علي آچاك122
مردود28خراسان شماليمدير فنيشركت آرام آسانبر آساك ايرانيان0828500002علي باكند123
مردود22مركزيمدير فنيآرمان باالبر برج اراك6179815909علي بداغي ديزآبادي124
مردود24اصفهانمدير فني1293330434علي زادهوش125
مردود22بوشهرمدير فني3510363787علي شريفي126
مردود25خوزستانمدير فني1755783108علي محمد ترتيف زاده127
مردود19اصفهانتكنسين فني1270271350عليرضا ابوطالبي جوزداني128
قبول24اصفهانتكنسين فني1111756971عليرضا خدادادي پاوايي129
مردود25مركزيمدير فنيآسانبر بهمن مركزي1580311113عليرضا عباس زاده130
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فنيمهرگان نما آرا0084579595	عليرضا فرج يار131
قبول36بوكانمدير فني2872228004فاروق شكار132
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور توان فراز تبريز1361629932فاطمه پورالهيار133
قبول28بوكانتكنسين فني1709982047فاطمه رجبي134
مردود21بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي135
مردود13كردستانتكنسين فني3733080807فرزاد زارعي136
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر آسمان صنعت تبريز1360378618فرشاد نظمي138
مردود21كرمانشاهمدير فنيآسانسور ستاره سرخ3359495543فرهاد سنبلي139
مردود23كردستانتكنسين فني3720208923فرهاد طهماسبي140
مردود12اردبيلمدير فنيسينا گستر ساواالن1461691869قادر شكري141
مردود22بوشهرتكنسين فني4232056181قاسم خادم142
قبول25اصفهانتكنسين فني5759177850قاسم زماني انالوجه143
قبول28اردبيلتكنسين فنيآرتا گستر اوجا نيك1610092899مالك پرنيان144
غيبتغيبتگيالنتكنسين فني2595990071متين داغستاني145
قبول24اصفهانتكنسين فني1199968757مجتبي فرهاديان146
مردود20يزدمدير فني4431824782مجيد برخورداري147
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فنيمهرگان نما آرا0076508331	مجيد زارعي محب148
قبول29اردبيلتكنسين فني1620093322محرم پرنيان150
مردود25اصفهانمدير فني1292608536محسن اكبري151
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فنيسپندار افق مهرگان3309540936محسن حيدريان153
قبول35اصفهانمدير فني3962663568محسن سلگي154
مردود20خوزستانتكنسين فني1756981884محسن فيروزي156
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ1360356495محمد اميدوار افشرد157
مردود29اصفهانمدير فني1270523309محمد توسلي كجاني158
قبول33گيالنمدير فني2092040995محمد جعفرنژاد159
مردود14كرمانشاهتكنسين فنيايمن آسانبر آسمان خراش3801806030محمد رمضاني160
مردود24كردستانمدير فني3790048577محمد صابر ثنايي162
مردود23خوزستانمدير فني1742400851محمد صفايي زاده163
مردود27بوكانمدير فني2960012070محمد عطاري164
مردود13خوزستانتكنسين فني1757644318محمد عياشي165
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فنيسپندار افق مهرگان0942887255	محمد فراهاني166
مردود26اصفهانمدير فني1274819253محمد قديمي167
قبول28مركزيتكنسين فنيپيشتاز صنعت راشين0534949789	محمد كربالئي حسني168
مردود22اصفهانتكنسين فني1292156597محمدرسول محسني اژيه169
مردود28اصفهانمدير فني1140236857محمدرضا تاجمير رياحي170



مردود27چهار محال و بختياريمدير فني4610201259محمود گودرزي واناني171
مردود14سمنانتكنسين فني4600077326مريم قنبري172
قبول26اصفهانتكنسين فني1271219603مسعود حسن پور سودرجاني173
مردود23يزدتكنسين فني0493521828	مسعود سرسنگي علي آباد174
مردود20خوزستانتكنسين فني1970752130مسلم شجاعي176
مردود21اردبيلتكنسين فنيفيدار آسانبر نهان گستر1464708568منصور بابازاده كريم كندي177
مردود25چهار محال و بختياريمدير فني4623412288مهدي ابراهيمي شيخ شباني178
مردود22كرمانشاهتكنسين فنياوج آسانبر اخوان3255373761مهدي جهانگيري181
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيصنايع آسانسور و پله برقي آپادانا گروپ1376609878مهدي صابري183
قبول31اصفهانمدير فني0068830068	مهدي محبتي185
غيبتغيبتچهار محال و بختياريتكنسين فني4623333371مهران قاسمي گوجاني186
مردود16چهار محال و بختياريمدير فني4610213591مهرداد قاسمي گوجاني187
مردود18چهار محال و بختياريتكنسين فني4623392171مهين قاسمي گوجاني188
مردود17مركزيتكنسين فنيآرمان فزار عصر0603326633	ميثم محمدياني189
مردود24همدانمدير فني3875585895ميثم مظاهري190
مردود22خوزستانتكنسين فني1990585221ميالد زاده حسين191
غيبتغيبتاردبيلتكنسين فنيآرتا آسانبر مدرن شهروند1467343617نادر دهگاني كازير192
قبول28اصفهانتكنسين فني1130150135ناصر صمدي ديناني193
مردود18خوزستانمدير فني1755899238ناصر كياني جم194
مردود18چهار محال و بختياريتكنسين فني4623158853نبي اهللا رئيسي نافچي195
مردود20مركزيمدير فنيآرمان فزار عصر0410214108	ندا تقوائي196
مردود23خوزستانتكنسين فني1830074921ندا قلي پور197
مردود21آذربايجان شرقيمدير فنيعمران صنعت ماهان البرز6049965951واحد جواني199
مردود24خراسان شماليمدير فنيشركت توتم آسانبر شرق0681979062وحيد  محوري200
مردود19گيالنتكنسين فني2620153441وحيد ابراهيمي خيمه سري201
مردود18اصفهانتكنسين فني1110147104وحيد آروي202
قبول29اصفهانتكنسين فني2690309262هاجر يعقوبي پور203
قبول31گيالنتكنسين فنيايمن بران درفك2593267488هادي سبزه كار205


