
نتيجه آزمون 30 شهريور ماه 1400

نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
قبول31اردبيلمدير فني1451368909احمد راثي1
قبول32اردبيلمدير فني1660069076بهمن سالمت مغانلو2
مردود22اردبيلمدير فني1461691869قادر شكري3
مردود22اردبيلتكنسين فني1464708568منصور بابازاده كريم كندي4
مردود13اصفهانتكنسين فني1271145278احسان شهابي5
مردود15اصفهانتكنسين فني1755870930اميد صالحي6
مردود20اصفهانتكنسين فني1292332980امين بهلولي باغان7
قبول31اصفهانتكنسين فني1293296015امين عظيمي8
قبول31اصفهانتكنسين فني1292606002آمنه نجار9
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فني1129935841بهنام اله دادي10
مردود27اصفهانمدير فني1270531751پوريا هالكوئي11
قبول31اصفهانمدير فني1271686120حامد تركان12
مردود22اصفهانتكنسين فني4610259044حامد طاهري بني13
مردود16اصفهانتكنسين فني1270214731رسول طاهري14
مردود18اصفهانتكنسين فني1240007655رضا افالكي15
غيبتغيبتاصفهانمدير فني1129785416روح اله رحيمي16
مردود28اصفهانمدير فني1972257757سيد مسلم صالحي17
قبول33اصفهانتكنسين فني1292375531عباس ابوطالبيان اليادراني18
مردود16اصفهانتكنسين فني4160129218عباس بيات19
مردود26اصفهانمدير فني1293330434علي زادهوش20
قبول28اصفهانتكنسين فني1270271350عليرضا ابوطالبي جوزداني21
مردود23اصفهانتكنسين فني0491579985	قاسم نادري سيبكي22
مردود14اصفهانتكنسين فني1209960516مجيد رستمي23
قبول30اصفهانمدير فني1285901967محمد امين الرعايايي24
مردود24اصفهانمدير فني1270523309محمد توسلي كجاني25
قبول27اصفهانتكنسين فني1111921733محمدجواد قاسمي بادكوبه تخته چوبي26
مردود23اصفهانتكنسين فني1292156597محمدرسول محسني اژيه27
قبول31اصفهانمدير فني1140236857محمدرضا تاجمير رياحي28
قبول29اصفهانتكنسين فني1288041349منصور پرورش نژاد29
قبول31اصفهانمدير فني1754378560مهدي چهارلنگي30
قبول27اصفهانتكنسين فني1288800347مهرزاد بادكوبه31
مردود16اصفهانتكنسين فني1120127408نبي اهللا رحيمي32
مردود26البرزمدير فني5989964390ارسالن منصوري33
غيبتغيبتالبرزتكنسين فني6369833819اسفنديار فيضي34
مردود15البرزتكنسين فني6359973197امين عليزاده شيرغان35
غيبتغيبتالبرزمدير فني0015393690	بهزاد ثنائي فركوش36
مردود22البرزتكنسين فني0066511089	حامد شجاعي نيا37
مردود20البرزتكنسين فني5940009212حامد صحرائي پشت كالئي38
مردود19البرزتكنسين فني0084109300	حسن حسيني مقدم39
مردود23البرزمدير فني4050822911حميد شكري40
قبول30البرزتكنسين فني2930083875رضا شهيدي قراعمر41
قبول25البرزتكنسين فني4899748418زهرا نديمي42
غيبتغيبتالبرزتكنسين فني0872921395	سعيد محمودي43
مردود23البرزتكنسين فني4960011742سيدرحمان فرشاديان44
قبول28البرزتكنسين فني0014095386	سيدعليرضا طاهري ميراني45
مردود19البرزتكنسين فني0062496123	سيدعليرضا فخر46
قبول31البرزتكنسين فني0451145704	سيدمهدي دهقان نيري47
قبول34البرزتكنسين فني0320230074	سيدمهدي شريفي ارداني48
مردود20البرزتكنسين فني2063374988علي اصغر رهبر49
غيبتغيبتالبرزتكنسين فني0012997137	علي نصيري50
قبول31البرزمدير فني0310973368	مجتبي تاجيك51
قبول28البرزتكنسين فني5389771321مجتبي شيخي سبزه پوش52
مردود14البرزتكنسين فني0321723139	مجيد فتاحي بافقي53
مردود17البرزتكنسين فني4899927290محسن خداشاهي54
قبول24البرزتكنسين فني3240260859محسن سليمي55
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مردود20البرزتكنسين فني0071104577	محمد رشوند56
غيبتغيبتالبرزتكنسين فني0070735948	محمد سرچشمه بنيسي57
مردود26البرزمدير فني0323868649	محمدرضا جليلوند58
مردود21البرزتكنسين فني0324016387	محمدفريد ابراهيم زاده59
غيبتغيبتالبرزتكنسين فني0070355983	محمود مقدم فرد60
قبول26البرزتكنسين فني0311123198	مرتضي سيدمحمدلو61
غيبتغيبتالبرزتكنسين فني0078921511	مسعود نوبخت سوها62
مردود22البرزتكنسين فني0310916331	مهدي مشگريز63
مردود20البرزمدير فني0310521548	مهناز سيجاني64
مردود16البرزتكنسين فني1590278216ميالد فيضي65
مردود18البرزتكنسين فني1990508741يونس اعرابيان66
--البرزمدير فني6359420902محمود سليمي67
مردود23ايالمتكنسين فني6349983653ايوب شيرواني68
مردود20ايالمتكنسين فني4529823709رحمن جهاني69
مردود22ايالممدير فني0059703271	عليرضا كاظمي70
مردود17ايالمتكنسين فني3874121811مرتضي زهره وند71
مردود17ايالمتكنسين فني4539840691موالمراد احمدزاده72
مردود21ايالممدير فني0016118227	ميالد مظفري73
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فني1375966995احمد طالبي نهر74
قبول30آذربايجان شرقيمدير فني1382606133بهنام پورعلي ملحي75
مردود21آذربايجان شرقيمدير فني1570117349بهنام عابديني ليواري76
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فني1374067075حامد هادي چالن77
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فني1362748196حسين ايراني نخجوانلو78
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فني1362748196حسين ايراني نخجوانلو79
قبول29آذربايجان شرقيتكنسين فني1360850627حسين پورعلي صومعه80
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فني1739906489حسين محمدزاده81
قبول27آذربايجان شرقيتكنسين فني1361261390حميد پورسعادتي82
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فني5198957968داور دهقان83
مردود28آذربايجان شرقيمدير فني1552220133رسول شكرپور اشكون84
مردود12آذربايجان شرقيتكنسين فني2790194122رضا بالل زاده85
قبول35آذربايجان شرقيمدير فني1379436338سعيد امين برنجي86
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فني1361338751سعيد تنهايي اسكانلو87
قبول32آذربايجان شرقيتكنسين فني2972263855سعيد رضواني88
مردود18آذربايجان شرقيتكنسين فني1382793553سعيد نخجيري89
مردود15آذربايجان شرقيمدير فني1379453941سيد مرتضي موسوي خلخالي90
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فني5199936190عليرضا محمودي91
مردود21آذربايجان شرقيمدير فني1361629932فاطمه پورالهيار92
مردود27آذربايجان شرقيمدير فني1376541556فرزاد فريدي پارسا93
مردود12آذربايجان شرقيتكنسين فني1377379183فهيمه فرج الهي نظرلو94
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فني1378472020كامروز مقام اسالمي95
مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فني1377170233محمد آفاق96
مردود15آذربايجان شرقيمدير فني1739904761مرتضي مناجاتي97
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فني1739785061موسي جعفرپور آقداش98
مردود27آذربايجان شرقيمدير فني5049880688موسي نظري گيگلو99
مردود25آذربايجان شرقيمدير فني1583215912مهدي امين زاده100
قبول27آذربايجان شرقيتكنسين فني1360686320نيما بيرامي مشيرآباد101
قبول31آذربايجان شرقيتكنسين فني1377549623وحيد صفري انور102
قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فني1708893909هادي مقدم كيا103
مردود21بوشهرتكنسين فني3510167155سيامك خواجوي قره شاملو104
مردود25بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي105
قبول24بوشهرتكنسين فني4232056181قاسم خادم106
قبول41بوشهرمدير فني2420524586محمد رضا عزيزي107
قبول34بوكانتكنسين فني1381036155اكبر ايالتي108
قبول34بوكانتكنسين فني6049981027شهرام علي پور109
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيستاره آسانبر آركا0079400663	ابراهيم جلمباداني110
مردود18تهرانتكنسين فنيشركت هاني فراز تهران1360742506احسان ريحاني111
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مردود22تهرانتكنسين فنيشركت تجارت ايران مال0011305551	احسان زماني زاده112
مردود19تهرانمدير فنيآسمان سرير آريا0078003083	اردشير ساماني113
مردود21تهرانتكنسين فني0610165976	اسماعيل شاه محمدي114
مردود22تهرانتكنسين فني0014833506	افشين مرادي115
مردود13تهرانمدير فني0323403093	اميد خدابنده لو116
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت مهندسي نيك آسا فراز0078698561	اميد ملكي117
مردود20تهرانمدير فنيآسانسور ايمن پاي آسا0078337461	امير عظيم وند118
غيبتغيبتتهرانمدير فنييگانه اسانبر نيكان0078556201	امير عليمحمدي119
مردود22تهرانمدير فني0010443347	امير قرباني120
مردود20تهرانتكنسين فني0075486806	امير مزيناني121
قبول34تهرانمدير فني0068578601	اميرحسين جليني122
قبول24تهرانتكنسين فني0810061562	ايمان رستم نژاد123
مردود22تهرانتكنسين فنيآسمان سرير آريا2181773777ايمان ياري124
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني3920267761ايوب بهرامي125
مردود25تهرانمدير فني0078793599	آرش اكراطالشيان126
مردود18تهرانتكنسين فني0012922390	آرش تجدد سويگلي تپه127
مردود18تهرانمدير فني0014991276	بهزاد فراهاني128
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيايمن پاي آسا4050689091پژمان خوش صحبت129
قبول27تهرانتكنسين فني5190049817پيمان خان نژاد130
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت سهند سير سرو آسمان6359300133جواد مالكي131
غيبتغيبتتهرانمدير فنيشركت اوج آسانبر ارس5059913961حجت اله اماني132
قبول25تهرانتكنسين فنيآرام فراز خاور4170243773حجت اله فتحي ساالروند133
قبول28تهرانتكنسين فني0011249188	حسن بايراميان134
مردود27تهرانمدير فنيشركت آسانسور ايمن صعود سهند4899935102حسين اسدي135
مردود22تهرانمدير فني1540301478حسين بهمرد136
قبول25تهرانتكنسين فني0082487650	حسين حاجي امين بيگي137
قبول44تهرانمدير فني0062035622	حسين رحيمي138
مردود25تهرانمدير فني3934773354حسين روزبهاني139
قبول30تهرانمدير فني0054176735	حسين زارع حقيقي140
قبول29تهرانتكنسين فني0453045723	حسين مرادي تره لر141
مردود25تهرانمدير فني0016488407	حسين معصومي گلوجه142
مردود25تهرانمدير فني6350027752حسين وطن دوست قوشخانه143
قبول25تهرانتكنسين فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0010991271	حميد زارع مقدم144
مردود15تهرانمدير فنيشركت ايمن نيروي مهستان0014304120	حميد محمدپورفسنقري145
مردود17تهرانتكنسين فني0080536685	حميدرضا پورزرندي146
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت آرام رو آسانبر مانلي0067894909	داود ارزانش147
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت فراز فرود تهران1601845715داود بخشي زاده148
قبول33تهرانتكنسين فني3934802257داود چهارمحالي149
قبول25تهرانتكنسين فني0491537638	داود گودرزي150
مردود16تهرانتكنسين فني0017755999	داود مفتخري151
مردود13تهرانتكنسين فني0084737409	داود ملكي152
مردود18تهرانتكنسين فنيآرمين فراز تهران0013839055	رامين رحماني153
قبول31تهرانمدير فني0070298556	رسول بهرامپور قره تپه154
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت تيراژه سازان ايرانيان0020017677	رضا عباس نژاد155
مردود23تهرانمدير فني0780413334	رضا همتي156
قبول25تهرانتكنسين فني1210012911رضا ياوري157
مردود22تهرانتكنسين فنيآسمان گستران آدلي0017356814	ساالر آقاپور158
مردود25تهرانمدير فني0012523380	ساالر زينالي159
غيبتغيبتتهرانمدير فني4011726672سجاد هاتفي نيا160
مردود25تهرانمدير فني0422148776	سعيد پاكدل انيلو161
قبول25تهرانتكنسين فني0080570720	سعيد ثروتي162
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنينفيس آرام بر اخوان0080302513	سعيد خامه چي163
قبول28تهرانتكنسين فنيشركت پيشرو آسانبر راشا0020360355	سعيد رحيمي164
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت آريا آسانبر رويا0410164917	سعيد منصوري مقصد165
قبول29تهرانتكنسين فني2150357895سيد حسين قوامي ماسوله166
مردود24تهرانمدير فنيشركت ايمن نيروي مهستان2122650591سيد داريوش درياباري167
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مردود18تهرانتكنسين فنينفيس آرام بر اخوان0061236551	سيد علي اكبر حيدري168
مردود29تهرانمدير فني0939611694	سيد محسن سعيدي169
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت ايمن نيروي مهستان0081366401	سيد ميثم درياباري170
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني0080914241	سيد ناصر موسوي171
مردود25تهرانمدير فني0795255829	سيدكاظم نامني172
مردود16تهرانتكنسين فنينظام وظيفه عجب شير1603003037سيروس ثاني173
مردود23تهرانمدير فني5199846736سيروس درگاهي174
قبول24تهرانتكنسين فني0370751876	شقايق غالمي175
مردود28تهرانمدير فني0322559502	عباس فرح پور176
قبول38تهرانمدير فنيشركت مهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام2050113031عرفان ذاكري دالور177
مردود24تهرانمدير فني0440568447	عرفان معلم زاده178
مردود23تهرانتكنسين فنيبرج پيماي آرين0558112110	علي اكبر كماني179
مردود21تهرانتكنسين فنيآرام رو مانلي0077257952	علي اكبر يوسفي180
مردود15تهرانتكنسين فني0010302931	علي پور خدابخشي181
مردود15تهرانتكنسين فني0067896103	علي رحيم زاده182
مردود28تهرانمدير فني1756155089علي مكوندي فر183
مردود20تهرانتكنسين فني0012625353	عليرضا پوررحيم بلقيس آباد184
مردود29تهرانمدير فني0060701390	عليرضا جمشيدپور185
قبول39تهرانمدير فنيآسمان فراز كيوان3801800921عيسي كريمي186
قبول36تهرانمدير فني0793488631	غالمحسين فرح پور187
قبول35تهرانمدير فنيشركت مهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام4120233073فرزاد ميرزائي گودرزي188
مردود27تهرانمدير فني0014497476	فرشاد باغبان189
مردود28تهرانمدير فنيآسان سازان ياران0011526165	فرشيد بيات كمامردخي190
مردود18تهرانمدير فني0082245193	فرهاد پوراسكندر191
قبول33تهرانمدير فنيآسانبرفرازداداشي2580531531فرهاد داداش زاده192
مردود22تهرانمدير فني3255477603فرهاد سيم چي صحنه193
غيبتغيبتتهرانمدير فني5739777186قربانعلي احمد ابادي194
قبول30تهرانتكنسين فني0014987570	كيوان اقبالي195
حذفحذفتهرانمدير فني4324613540مجتبي داداش علي ها196
قبول26تهرانتكنسين فنيآرمان فراز برج2181812160مجتبي گرجيان197
قبول24تهرانتكنسين فنيشركت آسانسوري5190152391مجيد پورعبدالعلي198
قبول38تهرانمدير فني0082652457	مجيد حسن آبادي199
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0820131466	مجيد لطيفيان پور200
مردود20تهرانتكنسين فني0068613881	مجيد مهرنيا201
قبول43تهرانمدير فنيروان پرديس آسمان تهران0070396663	محبوبه رحماني202
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني5409904151محسن ثقفي203
قبول27تهرانتكنسين فني0014661047	محسن حسن آبادي204
قبول27تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي سامين توسعه اطلس0079776264	محسن عليمي205
مردود24تهرانمدير فني4880112712محسن وزيري دوزين206
مردود18تهرانمدير فني0013339451	محمد بدريكتا207
مردود26تهرانمدير فني0066088054	محمد حسين جمشيد پور208
مردود13تهرانتكنسين فني0012742295	محمد حسين طوري209
مردود24تهرانمدير فني3978527529محمد خانميرزايي210
قبول29تهرانتكنسين فنيشركت مهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام0013290614	محمد روزبهاني211
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيزيما سپهر0077619072	محمد صادق يوسفي212
مردود22تهرانتكنسين فني2900025850محمد عسگري213
مردود13تهرانتكنسين فنيفني مهندسي آسان صعود نيما5309913191محمد علي زياري214
قبول42تهرانمدير فني0082004961	محمد فالحي كيا215
مردود17تهرانتكنسين فني0610056808	محمد محمدي216
مردود15تهرانتكنسين فني4911797746محمد مهدي سليمي217
مردود29تهرانمدير فني0068513331	محمد هراتي218
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت آرام فراز ايرانيان0450484009	مرجان جديري219
قبول32تهرانمدير فنياسكان فراز دلتا0063539616	مژده خان بكي220
مردود20تهرانتكنسين فني0083246010	مسعود جامعي221
قبول33تهرانمدير فني0069696721	مسعود خزاعي نيا222
غيبتغيبتتهرانمدير فني2909642501مسعود فرهادنيا223
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قبول30تهرانمدير فني0012023922	مسعود مقصدي224
مردود21تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور شكوه ايرانيان3962700935مسلم زرين نژاد225
قبول25تهرانتكنسين فني0083742093	منصور شهسواري226
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت ايمن سپهر پيما0018773524	مهدي اله ورديلي227
مردود22تهرانتكنسين فني4270340827مهدي جراحي228
مردود28تهرانمدير فنيايمن پاي آسا4899435568مهدي جعفري229
مردود12تهرانتكنسين فني4219746617مهدي شاياني فرد230
مردود20تهرانتكنسين فني3980345521مهدي عيوضي231
مردود28تهرانمدير فني0082508232	مهدي مهرابي232
مردود13تهرانتكنسين فنيتهران6440072714مهران حجتي راد233
مردود23تهرانتكنسين فني0078521955	ميثم طاهري234
مردود18تهرانتكنسين فنيشركت ايمن نيروي مهستان0010995511	ميالد دايي تورانسرايي235
مردود21تهرانتكنسين فني1540168761ميالد عليرضائي جاهد236
غيبتغيبتتهرانمدير فنيآسانبركاران آذر5560409170ميالد فتحي237
قبول26تهرانتكنسين فنيفني شروانا0014418797	نيلوفر ترابي238
مردود29تهرانمدير فنيفني مهندسي آسان صعود نيما5197896851نيما رشيدي قبادلو239
قبول29تهرانتكنسين فني0493471871	وحيد تركمان پري240
غيبتغيبتتهرانمدير فني0075753898	هادي بهرام پور241
مردود23تهرانتكنسين فني4020053618هادي غيبي242
قبول27تهرانتكنسين فني0013924672	هادي مالئي ورزقاني243
قبول25تهرانتكنسين فني0084163496	ياسر فرج زاده244
قبول30چهار محال و بختياريمدير فني4610201259محمود گودرزي واناني245
قبول31چهار محال و بختياريمدير فني4623412288مهدي ابراهيمي شيخ شباني246
مردود14چهار محال و بختياريمدير فني4610213591مهرداد قاسمي گوجاني247
مردود16چهار محال و بختياريتكنسين فني4623392171مهين قاسمي گوجاني248
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0920571891	ابراهيم قادري249
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0872912590	احسان شرفي خبوشان250
مردود22خراسان رضويمدير فني1064068480احسان محسني251
قبول30خراسان رضويمدير فني0872911969	احسان هاشم فتح آبادي252
مردود16خراسان رضويتكنسين فني0860090401	اسداهللا شفاعتي253
مردود25خراسان رضويمدير فني0860152324	اكبر سجادي برگي254
مردود18خراسان رضويتكنسين فني6359865734الهه ابراهيمي نژاد بيركي255
مردود18خراسان رضويتكنسين فني0872493016	امين جعفري256
مردود18خراسان رضويتكنسين فني0920877257	ايمان نظام ملكي مشهدي257
قبول30خراسان رضويمدير فني0941163032	آرش افراشته258
مردود25خراسان رضويمدير فني0943061121	آرش سعيدعسكري259
قبول35خراسان رضويمدير فني6359333333جعفر قانعي بيركي260
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0941269401	جواد برزگر قازاني بيك261
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني0946965684	جواد پورمقدم262
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0920853331	جواد كفاشباشي263
مردود19خراسان رضويمدير فني0920853331	جواد كفاشباشي264
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0921332157	حامد مركاني265
مردود18خراسان رضويتكنسين فني0921238789	حجت نيك انديش266
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0829731644	حسن فيروزي267
مردود20خراسان رضويتكنسين فني5589483913حسن قادرمزي268
مردود19خراسان رضويتكنسين فني0872370216	حسين تهمتن مقدم269
قبول32خراسان رضويمدير فني0941002004	حسين صفريان عيدگاهي270
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0938045598	حسين عراقي مقدم271
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0922264562	حميدرضا ملك خاني272
قبول34خراسان رضويمدير فني0941068072	رسول الماسيان273
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني5320156543رسول رسول زاده274
مردود21خراسان رضويتكنسين فني0933560680	رضا اميني نيا275
قبول24خراسان رضويتكنسين فني5749897974رضا ايرواني276
قبول31خراسان رضويمدير فني5220172530رضا خداداد277
مردود23خراسان رضويتكنسين فني0922780242	رضا عزيزي يزدان آباد278
مردود27خراسان رضويمدير فني0946949621	سلمان زين اوقلي279
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مردود18خراسان رضويتكنسين فني0941167933	سيدرضا حسيني280
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني0942478835	سيده هاله فاطمي281
مردود20خراسان رضويتكنسين فني0920048897	شهيار حقي نوري282
قبول30خراسان رضويمدير فني0945891709	عباس سفيدگر283
قبول25خراسان رضويتكنسين فني0768912083	عبدالخالق تيموري بقساني284
مردود19خراسان رضويتكنسين فني0941281213	علي رضا عرفاني پيروي285
قبول29خراسان رضويتكنسين فني0946478831	علي صالحي286
مردود16خراسان رضويتكنسين فني0872974561	عليرضا بهادري287
مردود19خراسان رضويتكنسين فني1063271576عليرضا سلطاني288
قبول25خراسان رضويتكنسين فني0073459925	عليرضا ظفرمنش289
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0944967698	فرهاد مهربان290
مردود19خراسان رضويتكنسين فني0944726690	فريبا قانع عباسي291
مردود20خراسان رضويتكنسين فني2691279243فريدون توكليان292
مردود25خراسان رضويمدير فني0639758037	فريده رشيد293
مردود20خراسان رضويتكنسين فني6359611732قنبر اكبرزاده يارم گنبد294
مردود15خراسان رضويمدير فني0651972280	ماجد خشنود295
مردود23خراسان رضويتكنسين فني0933196458	محسن سعيدي296
قبول33خراسان رضويمدير فني5220095056محمد اميدي297
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0922667454	محمد امين لقماني يزدي298
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0945557930	محمد صابري299
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0008879853	محمدابراهيم داريوش فر300
مردود26خراسان رضويمدير فني0923921664	محمدرضا پوراصغر امنداني301
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني0094418594	محمدرضا زواري اره كمر302
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني0007348065	محمدرضا نامجويان303
قبول25خراسان رضويتكنسين فني0769807771	محمود منصوري علي آبادي304
مردود18خراسان رضويمدير فني0780316967	مرتضي حسن پور305
مردود25خراسان رضويمدير فني0872923215	مرتضي شادمان پيره306
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني0921489374	مريم عدالتي ميرنامي307
مردود11خراسان رضويتكنسين فني0921579314	مصطفي حسن زاده حصار308
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني9206490090مصطفي عقيقي عالقه جنبان309
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0922967768	مصطفي يكه310
مردود22خراسان رضويتكنسين فني3673625799منصور مالشاهي نجار311
مردود21خراسان رضويمدير فني0946652899	مهدي سليماني312
مردود13خراسان رضويمدير فني0943446597	مهين حسيني313
مردود20خراسان رضويتكنسين فني0872980936	ميالد برادران314
قبول30خراسان رضويتكنسين فني0690023634	مينا كاظمي تهراني315
مردود20خراسان رضويتكنسين فني0943126241	وحيد آشفته يزدي316
مردود25خراسان رضويمدير فني0939989964	يداله بهرامي بيگلر317
قبول27خراسان شماليتكنسين فني0829456181	احسان شاد318
مردود17خراسان شماليمدير فني0682324507	اسماعيل خوشدل319
مردود16خراسان شماليتكنسين فني4431826033اميرعلي موحدي320
مردود23خراسان شماليتكنسين فني0670501034	حامد شجاعي321
قبول28خراسان شماليتكنسين فني0670385891	حسين گريواني322
قبول31خراسان شماليمدير فني0820005551	حميد الهي323
قبول30خراسان شماليمدير فني0828500002	علي باكند324
مردود18خراسان شماليتكنسين فني6350071182محمد غالمزاده325
مردود24خوزستانمدير فني2002280673احسان ابوالقاسمي پور326
قبول30خوزستانمدير فني2002311975احمد محمودي نژاد327
مردود15خوزستانتكنسين فني1830275275اكرم موسوي صالحي328
قبول26خوزستانتكنسين فني1951281780امير عساكره329
مردود17خوزستانتكنسين فني1971752134ايمان ايرانپور330
مردود21خوزستانتكنسين فني1751340171بهروز محمد كورائي331
قبول27خوزستانتكنسين فني1870296796بهزاد متولي332
مردود16خوزستانتكنسين فني1754947980بهزاد ملك333
قبول29خوزستانتكنسين فني0221071550	پوريا پور اسد334
مردود18خوزستانتكنسين فني1757602771جاسم احمديان335
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مردود21خوزستانتكنسين فني1740847822دانيال لكي زاده336
مردود18خوزستانمدير فني1740350421رسول نبهاني337
مردود25خوزستانمدير فني0080760414	رضا برباره338
قبول36خوزستانمدير فني1757283668رضا غفاري339
مردود17خوزستانتكنسين فني1755997541سجاد سبك خيز340
مردود20خوزستانتكنسين فني1740386035سيد علي غرابي341
مردود18خوزستانتكنسين فني1756932395شهاب اصغرزاده342
غيبتغيبتخوزستانمدير فني1740608712طارق عبودي343
مردود14خوزستانتكنسين فني1752556518عقيل هواشم344
مردود20خوزستانمدير فني1755783108علي محمد ترتيف زاده345
مردود18خوزستانمدير فني1960527711مبين ظاهري عبده وند346
مردود19خوزستانتكنسين فني1756981884محسن فيروزي347
مردود26خوزستانمدير فني1742400851محمد صفايي زاده348
مردود16خوزستانتكنسين فني1757644318محمد عياشي349
مردود13خوزستانمدير فني1750980355مريم اصغر زاده350
مردود20خوزستانتكنسين فني1970752130مسلم شجاعي351
مردود13خوزستانتكنسين فني1990585221ميالد زاده حسين352
مردود17خوزستانمدير فني1755899238ناصر كياني جم353
مردود15زنجانتكنسين فني4285499983اكرم سلطاني354
غيبتغيبتزنجانتكنسين فني4285695243پريسا عليجانيان355
مردود19زنجانمدير فني4400039250جمال آقاياري356
مردود16زنجانمدير فني4270001372جواد حاتمي357
قبول31زنجانمدير فني4285586479زهرا رحيمي358
مردود16زنجانتكنسين فني4270566663سميه اسكندري359
مردود24زنجانمدير فني4969757518عابدين خوش چهره360
مردود24زنجانمدير فني5899468211علي سليماني361
مردود22زنجانتكنسين فني4400243613فرشته زماني362
قبول25زنجانتكنسين فني4271549940محمدرضا رحيمي363
غيبتغيبتزنجانتكنسين فني4411262770مسعود افشاري364
مردود13زنجانتكنسين فني4271357235وحيد سليماني365
مردود23سيستان و بلوچستانتكنسين فني0933721153	داود سرگزي366
مردود22سيستان و بلوچستانمدير فني0946382001	سيد امين آذربنياد367
مردود27فارسمدير فني2471225128ابوالفضل قناعت جهرمي368
غيبتغيبتفارستكنسين فني2420290011اسحاق سعدي خاني369
مردود15فارستكنسين فني2391788241اشكان رحيمي370
غيبتغيبتفارستكنسين فني2432983394اكبر كريمي371
مردود28فارسمدير فني5489467843اكبر نورمحمدي372
مردود23فارسمدير فني2300820560اميد برزگر373
مردود17فارستكنسين فني2452065651بابك كشاني ني ريزي374
مردود13فارستكنسين فني2280311968بهبود زارعي375
مردود20فارسمدير فني2391985894تيمور واحدي376
غيبتغيبتفارسمدير فني2432937945رضا بيات377
قبول29فارستكنسين فني2300666545رضا حاجي فقهاء378
قبول27فارستكنسين فني2301397947رضا كشاورز379
قبول32فارسمدير فني2431250520سارا مختاري380
مردود17فارستكنسين فني5489907908سعيد عليايي381
قبول24فارستكنسين فني2298073635سيد محمدمهدي مجدنيا382
مردود26فارسمدير فني0072655887	شاهين كريمي جعفري383
قبول24فارستكنسين فني4240236754صادق اعتصامي384
قبول34فارسمدير فني2295522544علي اصغر شاه نظر نژاد خالصي385
قبول32فارستكنسين فني2470756367علي معتمد386
مردود15فارستكنسين فني2430396076غالمحسين تنها دورودزني387
مردود24فارسمدير فني2420407751غالمرضا ميرزائي دورودزني388
قبول34فارسمدير فني2281062384كاظم حسني389
قبول27فارستكنسين فني2291101951كتايون شبدري390
مردود18فارستكنسين فني2298398011كريم رئيسي391
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غيبتغيبتفارستكنسين فني2301299287مجيد زارع ملك ابادي392
مردود21فارستكنسين فني2300119201محسن قاسمي393
مردود23فارسمدير فني5599250458محمد احمدي عليائي394
مردود16فارستكنسين فني2295439124محمد كرمي آباد شاپوري395
مردود14فارستكنسين فني2372436015محمد كياني396
غيبتغيبتفارستكنسين فني2300352583محمد مهدي اميري397
--فارسمدير فني2291291661محمدجواد چرخ آبي398
غيبتغيبتفارسمدير فني2301184250محمدصادق قاسمي399
قبول32فارسمدير فني2298438153محمدعلي نياكان400
مردود27فارسمدير فني6839979466محمدمهدي برومند401
مردود11فارستكنسين فني5480003887محمدمهدي خارستاني402
مردود22فارستكنسين فني5149909998مرتضي گشتاسبي تزنگي403
مردود20فارستكنسين فني2280497441مژده صادقي سروستاني404
مردود20فارستكنسين فني0074795163	مهدي پازاني405
مردود26فارسمدير فني2296890776مهدي زارعي406
قبول25فارستكنسين فني2297802919مهدي كرمدار407
مردود10فارستكنسين فني5139947366ناصر روستايي408
مردود22فارستكنسين فني2299670203هادي شريفي409
مردود24فارسمدير فني2298722536هادي صفوي410
قبول24فارستكنسين فني5489506156يوسف رحيمي411
غيبتغيبتقزوينتكنسين فني1602919844اعظم نعمتي412
مردود11قزوينتكنسين فني5099979319بهمن نظري413
غيبتغيبتقزوينمدير فني4310485258سعيد زرين كاسه414
مردود15قزوينتكنسين فني0323229794	فرزين آذرخش415
مردود17قزوينتكنسين فني4324132968مرتضي محمدعباسي416
مردود22قممدير فنيصدرا پيماي مهرگان0580050467جعفر علي علي417
مردود25قممدير فنيايمن صعود ياران0384972861سيد حسين  خسروي418
مردود27قممدير فنيآسانسور غدير0386430837علي حبيبي ربيع419
مردود23قممدير فنيصدرا پيماي مهرگان0589955632محمد حسيني420
مردود21قمتكنسين فنيپويش ستزه1271644381محمدعلي محسن زاده جودي421
مردود23قمتكنسين فنيماهور4900350036مهدي محمدي پيرقلي422
مردود22قمتكنسين فنيآسانسور غدير4219859012ياسر بوساك423
مردود28كردستانمدير فني6469966439ارسالن رحماني424
مردود24كردستانمدير فني3810068608بابك رحماني425
غيبتغيبتكردستانتكنسين فني3839815126بشير فاني426
مردود13كردستانتكنسين فني3873977052سيدمصطفي كارپسند427
مردود27كردستانمدير فني3720654109محمد اشرفي428
قبول37كردستانمدير فني3790048577محمد صابر ثنايي429
مردود16كردستانتكنسين فني3720427005محمد صادق قادري430
مردود27كرمانمدير فني2980956521سبحان حسن زاده سيرچي431
مردود17كرمانتكنسين فني5359968524علي اكبر سيف الهي ده ميري432
مردود17كرمانتكنسين فني0370383249	مصطفي رحيمي433
مردود17كرمانتكنسين فني2980585610ميثم بايستي434
مردود25كرمانشاهمدير فني4490084201شهاب محبي435
قبول30كرمانشاهمدير فني3240719002علي بياباني حجت آبادي436
مردود19كرمانشاهمدير فني3240562618علي سبك دست437
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فني3309540936محسن حيدريان438
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فني3801806030محمد رمضاني439
مردود19كرمانشاهتكنسين فني0942887255	محمد فراهاني440
مردود26كرمانشاهمدير فني3240494698مسلم حيراني441
مردود27كرمانشاهمدير فني3309558312هومن رضائي442
مردود24گيالنمدير فني2739262892ابراهيم عليجاني الكمه سري443
قبول25گيالنتكنسين فني2660232822اميررضا جهان پور حسين آبادي444
مردود16گيالنتكنسين فني2580255389بهرام وامق نظافت445
مردود21گيالنتكنسين فني2660250235پويا اندامي446
قبول24گيالنتكنسين فني2649923210تلمان رستگار447
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قبول28گيالنتكنسين فني2669974414جواد كمالي فر448
قبول37گيالنمدير فني0083354255	حامد سليمي پيرزمان449
قبول24گيالنتكنسين فني2680119071حسن آقابراري450
مردود15گيالنتكنسين فني6530005366حميدرضا يوسفي جوبنه451
قبول29گيالنتكنسين فني1451310919دانيال صابر نوشنق452
مردود8گيالنتكنسين فني2648736824داود عيسي بني يعقوب آبكنار453
قبول26گيالنتكنسين فني5099718094رحيم روحي زهرائي454
مردود26گيالنمدير فني4310550673سعيد صديق455
قبول26گيالنتكنسين فني2593896711سميه جمشيدي456
مردود23گيالنتكنسين فني2580107223سيد سعيد رجائي457
مردود23گيالنتكنسين فني2595792989سيد مجيد رجائي458
قبول36گيالنمدير فني2649601957سيدسعيد ضيائي ضيابري459
مردود17گيالنمدير فني0084705892	سيدمهدي منصوري460
مردود23گيالنمدير فني6309955195صائب كاظمي461
مردود19گيالنتكنسين فني1639833293صغري جعفري462
مردود10گيالنتكنسين فني2594514470علي علي زاده فشتامي463
مردود15گيالنتكنسين فني6319848200عيسي خليلي اربوسرا464
مردود22گيالنتكنسين فني5180055921محسن كوچك زاده طالمي465
قبول26گيالنتكنسين فني2595967266محمد برهمن466
مردود14گيالنتكنسين فني2594566306مرتضي قويدل بجاركني467
قبول24گيالنتكنسين فني2580555986مرتضي مومن باالگفشه468
قبول26گيالنتكنسين فني6300077421مهدي حسين نيا شوكي469
قبول30گيالنمدير فني2590830610ناصر جمشيدي470
مردود19گيالنتكنسين فني2580055381نويد حاجي پور471
مردود23گيالنتكنسين فني2620153441وحيد ابراهيمي خيمه سري472
قبول35گيالنمدير فني2669863973هومن باقرزاده خداشهري473
قبول26گيالنتكنسين فني2669312020ياسر زارع گشتي474
مردود23مازندرانمدير فنيشركت شفق پيماي آسمان2065056444ابوالفضل اكبريان475
مردود14مازندرانتكنسين فنيشركت صنايع سپهران اوج سها0440083346امير حاجي علي كوه پايه476
مردود18مازندرانتكنسين فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود كبير2130065661ايمان شيري477
مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت سوربن آسانرو فرنام مهرگان2080948563بهنام اور478
مردود16مازندرانتكنسين فنيشركت آقاي آسانبر پيش رو طبرستان2050101929جابر رمضاني برسمناني479
مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت سپهر آسانبرآريانوين تنكابن2210145996حامد بشيري480
مردود25مازندرانمدير فنيشركت آقاي آسانبر پيش رو طبرستان4989710878حامد مسعودي481
قبول29مازندرانتكنسين فنيشركت راحت براحسان اوچ پيما2065028122حسن رضاپور482
مردود29مازندرانمدير فنيشركت آسانبر ناجي4989720008حسين نائيجي483
مردود21مازندرانتكنسين فنيشركت آسان رسان انرژي توان1220007196رضا  مقيمي484
قبول26مازندرانتكنسين فنيشركت آرايه آسانبركاسپين2181806462رضا سهرابي قره تپه485
مردود16مازندرانتكنسين فنيشركت صعود اطمينان خزر0638907861رضا نامورزاده486
قبول26مازندرانتكنسين فنيشركت سپهر آسانبرآريانوين تنكابن2210075149سپهر سپهري راد487
مردود28مازندرانمدير فنيشركت آرايه آسانبركاسپين579993931سونيا دولتخواه دورابي488
مردود17مازندرانتكنسين فنيشركت توسعه پيشتاز ونوشه هراز2130236766سيدمحمد موسوي مقدم489
مردود12مازندرانتكنسين فنيشركت آسانسور اوج گستر شهر2080005898سيدمهدي علوي تلوكالئي490
مردود16مازندرانتكنسين فنيشركت شفق پيماي آسمان2140221427عباس ترابي491
مردود16مازندرانتكنسين فنيشركت نوين آسانبر رضوان بارفروش2259148778غالمعلي يوسفي492
قبول30مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي غريب0047820128فراز لطفي493
مردود23مازندرانمدير فنيشركت سپهر آسانبرآريانوين تنكابن2210133548فروغ شاپوري494
مردود19مازندرانتكنسين فنيشركت بهينه گستر ساري2093670747فريبرز قاسميان پاشائي495
مردود19مازندرانمدير فنيشركت نوين آسانبر رضوان بارفروش2064996192كميل اسماعيل پور برسمناني496
مردود22مازندرانمدير فنيشركت يكتا فردوس ترنج شمال2093493251مجتبي صفري497
مردود19مازندرانتكنسين فنيشركت يكتا فردوس ترنج شمال2080090259محسن محسني498
مردود21مازندرانتكنسين فنيشركت نوين آسانبر رضوان بارفروش2064225897محمد اسماعيل پور برسمناني499
مردود25مازندرانمدير فنيشركت صنايع سپهران اوج سها2150309203محمد رضائي500
مردود19مازندرانتكنسين فنيشركت صنايع سپهران اوج سها4989600975محمد رئوفي501
مردود22مازندرانتكنسين فنيشركت كهكشان پيمان خيرگستر5309889604محمدباقر جنيدي502
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فنيشركت ايمن صعود شمال جاويدان3131486074محمدجواد باباجان نژاد افروزي503
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مردود21مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989792254محمدرضا نائيجي504
مردود18مازندرانتكنسين فنيشركت آقاي آسانبر پيش رو طبرستان2063157707مرتضي تقي نژاد505
مردود26مازندرانمدير فنيبهينه اوج نيرو مازندران2142181724مريم ساعي506
مردود26مازندرانمدير فنيشركت آسانسور اوج گستر شهر2130173251مهدي حسن پور507
مردود19مازندرانتكنسين فنيشركت فني و مهندسي آرام صعود كبير2690458322مهدي زارع گز افرودي508
مردود22مازندرانتكنسين فنيشركت اوج بران خزر2150478668مهدي مجيديان509
مردود12مازندرانتكنسين فنيشركت ايمن صعود شمال جاويدان2143293471ميثم خرسندي510
مردود25مازندرانمدير فنيشركت ايمن صعود شمال جاويدان0011738863ميالد شيرزاد511
مردود13مازندرانتكنسين فنيشركت شفق پيماي آسمان2065048999هادي حاجي نيااسبو512
مردود25مازندرانمدير فنيشركت تميشان اوج4569966731هادي نوروزي513
قبول26مركزيتكنسين فني0534797954	بهنام رضائي514
مردود20مركزيتكنسين فني0622327429	داود سميعي515
غيبتغيبتمركزيتكنسين فني0520188901	روح اهللا باقري ثابت516
قبول36مركزيتكنسين فني0569973783	عليرضا ملكي517
مردود20مركزيتكنسين فني0520358491	محمد آقاباقري مرزيجراني518
قبول26مركزيتكنسين فني0520326202	مصطفي فرهمند519
مردود13مركزيتكنسين فني0603326633	ميثم محمدياني520
مردود14مركزيمدير فني0410214108	ندا تقوائي521
مردود20هرمزگانتكنسين فني4433538159حامد منتظري هدش522
مردود26هرمزگانمدير فني4579938437حسن شمسي523
قبول28هرمزگانتكنسين فني3131496258رسول مكي آبادي524
--هرمزگانتكنسين فني3071438788محمد حسن پور525
مردود22هرمزگانمدير فني4431744002محمدحسن حاجي ابوالهادي526
قبول24همدانتكنسين فني3860004832سعيد مرادي527
قبول25همدانتكنسين فني3932727789سيد مسعود خرسندي مقدم528
مردود14همدانتكنسين فني3257448503فربد زرافشان529
مردود28همدانمدير فني3875585895ميثم مظاهري530


