
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت هاني فراز تهران1360742506احسان ريحاني1
قبول36فارسمدير فنيآسانبر شهر كابين شيراز2280859599احسان نيكوزاد شهركي2
مردود19فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2430461331اسماعيل ابراهيمي3
مردود19فارستكنسين فنيآرمان آسانبر شهريار2500303391افسانه اسماعيلي4
مردود22فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2432983394اكبر كريمي5
مردود20فارسمدير فنيتجاري بازرگاني اهورا صنعت آبتين2300820560اميد برزگر6
مردود19خراسان جنوبيتكنسين فني0653199910	اميد چرم پيشه7
مردود23فارستكنسين فنيآسانبر شهر كابين شيراز2301070591اميد نيكوزاد شهركي8
قبول26تهرانتكنسين فني4310003583امير ابراهيمي9
مردود23تهرانمدير فنيورا آسانبر مهر امين0610189069	امير عالي خاني10
مردود23تهرانمدير فني0061817775	امير كيخسرو حقيقي11
مردود18تهرانمدير فنيشركت رادآسانبرسپهر0075486806	امير مزيناني12
مردود15فارستكنسين فنياهورا صنعت آبتين2280859025اميرحسين حسن پور13
مردود29سمنانمدير فني4570056512اميرحسين نجاريان14
مردود15تهرانتكنسين فني3920267761ايوب بهرامي15
مردود15تهرانتكنسين فنيآسانوران تهران0082671222	بهنام همتي آهويي16
قبول29فارستكنسين فنيآسانسور گسترده فارس2300573601حامد زارعي17
مردود21تهرانتكنسين فنيآرام فراز خاور4170243773حجت اله فتحي ساالروند18
قبول26فارستكنسين فنيالكترو آسانبر كيان پارس2281509869حسن روستا19
مردود21تهرانتكنسين فنيشركت هاني فراز تهران0063645254	حسن محمدي20
مردود23فارستكنسين فنيآذرخش هوشمند ساز گيتي2300535238حسن نگهداري21
مردود18تهرانمدير فنيشركت آسانسور ايمن صعود سهند4899935102حسين اسدي22
قبول30فارسمدير فنيطوبي آسانبر شيراز2430397226حسين چراغي نيا23
قبول28البرزتكنسين فنيشركت سپيد فراز آسانبر مهر صنعت2300352184حسين زندي فر24
قبول26فارستكنسين فنياوج آسانبر هخامنش5489923891حمزه خارستاني25
قبول33فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2390835651حميد رزمجويي26
مردود25تهرانمدير فنيآسانبرستاره غرب آسيا5080074809حميد فالح آتانكي27
قبول33فارسمدير فنيباالن آسانبر اطمينان هخامنش2433057183حميد مهمي قلعه خليلي28
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيآسانبر ستاره غرب آسيا0450132544	داود قاسم نژاد29
قبول33تهرانمدير فنياوج بران سنا سهند1757250824رضا پورشايگان30
مردود20فارسمدير فنيهوناميك آسانبر شهر راز2300666545رضا حاجي فقهاء31
مردود23البرزتكنسين فني2930083875رضا شهيدي قراعمر32
مردود20فارستكنسين فنيشيراز شيد فارس2301397947رضا كشاورز33
قبول28تهرانتكنسين فني4911653299سجاد بهنام راد34
قبول39خراسان جنوبيمدير فني0651958121	سعيد آديناني35
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنينفيس آرام بر اخوان0080302513	سعيد خامه چي36
مردود13تهرانتكنسين فنيشركت پيشرو آسانبر راشا0020360355	سعيد رحيمي37
مردود28فارسمدير فنيپرگاس باالن فراز شايلين2297840977سعيد زارعي38
قبول32فارسمدير فنيآسانبر صعود سازان فارس5489890371سلمان حسن زاده39
مردود23فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2433007607سلمان قاسمي40
مردود25فارسمدير فنيآرمان اسانبر شهريار2572630915سيد اباالفضل آل محمد41
قبول30فارسمدير فنيهوناميك آسانبر شهر راز2280758474سيد احمد كريم پور42
مردود21تهرانتكنسين فنينفيس آرام بر اخوان0061236551	سيد علي اكبر حيدري43
مردود26سمنانمدير فني2181193894سيدقاسم موسوي كنتي44
قبول31فارسمدير فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2282504631شايان ياري45
مردود17تهرانتكنسين فنيبوتيا صنعت ايرانيان0370751876	شقايق غالمي46
قبول35فارستكنسين فنيباالن آسانبر اطمينان هخامنش2298897409شهرام جوانمرد47
قبول30البرزمدير فنيشركت صنعت اسانبر تفتان1552668681صابر ميدان رو علويان48
مردود25تهرانمدير فنيشركت آرام فراز ايرانيان0440568447	عرفان معلم زاده49
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مردود22فارسمدير فنيديبا هفت آسمان پارس مهر2295522544علي اصغر شاه نظر نژاد خالصي50
قبول24تهرانتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي سپهرپلكان0480796203	علي باقرنژاد51
مردود18فارستكنسين فنيالكترو آسانرو كيان پارس2281015246عليرضا جمعه52
مردود26تهرانمدير فنيايمن آسانبر ياران0011526165	فرشيد بيات كمامردخي53
قبول32البرزتكنسين فنيشركت سهند سيرسرو آسمان0083528060	فهيمه شيرخانلو54
مردود23فارسمدير فنيبرزين فراز دراك2281062384كاظم حسني55
مردود18فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2291101951كتايون شبدري56
مردود17تهرانتكنسين فني0014987570	كيوان اقبالي57
قبول29فارستكنسين فنيافرا صنعت صعود ارتفاع2372461869مجتبي افرا58
مردود20فارستكنسين فنيپاسارگاد صنعت شهاب پارسه2282016491مجتبي زارعي59
مردود18البرزتكنسين فنيشركت آسمان برج افق5389771321مجتبي شيخي سبزه پوش60
قبول25فارستكنسين فنيبال ايمن فراز2280244861مجتبي عظيمي بيدگلي61
مردود23تهرانمدير فنيشركت ره سازان آسانبر كيهان0480529965	مجتبي قنبري جانبهان62
قبول27فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2295134226مجيد رضواني63
مردود26خراسان جنوبيمدير فني0640293689	محبوبه مولوي64
مردود20فارستكنسين فنيسنا آسانبر آسمان صدرا2300119201محسن قاسمي65
قبول29البرزتكنسين فنيشركت خزرصعود فراز البرز3991799626محمد ذاكري66
مردود14تهرانتكنسين فنيشركت هاني فراز تهران1382801769محمد ريحاني67
مردود23فارستكنسين فنيآرمان آسانبر شهريار2281429415محمد سيفي68
مردود17تهرانتكنسين فني2900025850محمد عسگري69
مردود23تهرانتكنسين فنيفني مهندسي آسان صعود نيما5309913191محمد علي زياري70
قبول26البرزتكنسين فنيشركت تكين صنعت اوج البرز5909964690محمد متقي71
مردود15فارستكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر2300352583محمد مهدي اميري72
قبول32تهرانمدير فنينفيس ارام بر اخوان0079984381	محمد مهدي خامه چي73
قبول28فارستكنسين فنيآريان آسانبر اسپادانا2298077096محمدرضا شاهداعي74
مردود15فارسمدير فنيالكترو آسانرو كيان پارس2301184250محمدصادق قاسمي75
قبول35فارسمدير فنيريحانه گستر فارس2296305288محمدعلي كشاورزي76
غيبتغيبتفارسمدير فنيدراك صنعت اسانبر جنوب6839979466محمدمهدي برومند77
مردود27فارسمدير فنيروبينا مهر فارس2297097425محمدهادي زمان ثاني78
مردود17البرزمدير فنيشركت ديبا صنعت البرز پاژ6359420902محمود سليمي زادك79
قبول30فارسمدير فنيپديده شهر حافظ0067396097	محمود محمدي80
مردود15تهرانتكنسين فنيشركت راد آسانبرسپهر0083181857	مرتضي توكلي81
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت آرام فراز ايرانيان0450484009	مرجان جديري82
قبول30البرزمدير فنيشركت سپيد فراز آسانبر مهر صنعت0310025567	مرضيه مهدي زاده83
مردود15تهرانتكنسين فنيآسانبر ستاره غرب آسيا0453551262	مسعود اسمعيل زاده84
مردود26تهرانمدير فني0012023922	مسعود مقصدي85
حذف22فارستكنسين فنيآسانسور شهر كابين شيراز2296986862مسعود نيكوزاد شهركي86
قبول32فارستكنسين فنيالكترو پارس كوماس جنوب1740077695مسيح صالحي فرگني87
قبول37خراسان جنوبيمدير فني0640257755	مصطفي كشفي88
قبول25تهرانتكنسين فنيبهران آسانبر پاسارگاد0079751970	مهدي جهانگرد مقصودي89
مردود29تهرانمدير فني0082508232	مهدي مهرابي90
مردود23تهرانتكنسين فنيورا آسانبر مهر امين0081890087	مهرداد رزاقي عميدي گلپايگاني91
قبول27البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات4380172503ميثم اميري92
قبول24تهرانتكنسين فنيآسانبر و پله برقي سپهرپلكان4000114387ميثم بهرامي93
غيبتغيبتفارستكنسين فنيسريع صعود فارس2300234904ميثم پايدار دودجي94
مردود26تهرانمدير فنيشركت روان گستر حامد0016468260	ميالد رزمي95
مردود14تهرانمدير فنيآسانبركاران آذر5560409170ميالد فتحي96
قبول28تهرانتكنسين فني2820014313وحيد رنجي97
قبول27البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات0452705207	هادي باروتي98
مردود21فارستكنسين فنيالكترو رهاورد آريا آسانبر شيراز2299670203هادي شريفي99
مردود23فارسمدير فنيسنا آسانبر آسمان صدرا2298722536هادي صفوي100


