
نتیجهنمرهاستانآزموننام شرکتکدملینام  نام خانوادگیردیف

غیبتغیبتاردبیلتکنسین فنی1461624479بابک اقبال1

قبول33اردبیلتکنسین فنی5040354681پویا احدی گیگلو2

قبول24اردبیلتکنسین فنی1630164852حسن اقایی3

قبول35اردبیلتکنسین فنی1360217096رامین محمدی سردار اباد4

قبول25اردبیلتکنسین فنی1450072747فردین توکلی5

مردود12اردبیلتکنسین فنی1630163171مرتضی اقلی6

قبول30اردبیلمدیرفنی1467686557مهدی توکلی7

مردود26اردبیلمدیرفنی1451105703میالد احمدزاده8

قبول32اصفهانمدیرفنی4120044580احمد محرابی9

مردود22اصفهانمدیرفنی4622620154امیر قادری10

مردود25اصفهانمدیرفنی6209963463آرمان لطفی چم یوسفعلی11

مردود19اصفهانتکنسین فنیبرج امید نقش جهان0590148699 آفرین نعمتی12

غیبتغیبتاصفهانمدیرفنی1141312115حسین گلی13

قبول31اصفهانمدیرفنی4231933790سیدمحی الدین قاسم زاده14

مردود22اصفهانمدیرفنیبرج امید نقش جهان1292270152فرهاد بابااصفهانی15

قبول37اصفهانمدیرفنی1292650680مجتبی کارآور16

مردود29اصفهانمدیرفنیفراز پیمای پرهام1271493381محمد عاطف17

مردود22اصفهانتکنسین فنی1142217337امید اله یاری18

غیبتغیبتاصفهانتکنسین فنی1292315466امید الیاسی19

قبول27اصفهانتکنسین فنی3300163498پوریا فشخورانی20

قبول25اصفهانتکنسین فنیآسمان پیمای نقش جهان1091431604حسام الدین فروزان نجف آبادی21

قبول26اصفهانتکنسین فنی1080286888حسن قندهاری علویجه22

مردود13اصفهانتکنسین فنیبرج امید نقش جهان1272362949حسین سر ملی سعید23

قبول26اصفهانتکنسین فنیپدیده آسمان زاینده رود1271574314حمید طاهری بنی24

قبول25اصفهانتکنسین فنی1292731265زهره روح اللهی25

مردود20اصفهانتکنسین فنی2280959690صابر پوربلورچیان26

مردود19اصفهانتکنسین فنی2691316092علی اقا احمدی27

قبول27اصفهانتکنسین فنی6339952623علی اکبر عباسی تشنیزی28

مردود19اصفهانتکنسین فنی4160459099علیرضا اسدی29

مردود14اصفهانتکنسین فنی1240026242فائزه یوسفی نائینی30

مردود19اصفهانتکنسین فنی4232128956فرزاد آرمش31

مردود14اصفهانتکنسین فنی1289330743فرهنگ صهبا32

مردود22اصفهانتکنسین فنی1120097258قاسم رحیمی33

مردود23اصفهانتکنسین فنی1284827887محمد حاجیان34

غیبتغیبتاصفهانتکنسین فنی1270574930محمد نبی شامگانی مشهدی35

مردود20اصفهانتکنسین فنی1280431105محمدجواد رضایی36

مردود24اصفهانتکنسین فنی1111809496مریم احمدی37

مردود23اصفهانتکنسین فنی1129816011مهدی شیاسی38

مردود19اصفهانتکنسین فنی1271498030میالد شاهپوری39

مردود21البرزتکنسین فنیبهدوج صنعتکاران البرز0451207890احمد بهدوج40

مردود15البرزتکنسین فنیکوروش آسانبر البرز6369833819اسفندیارفیضی41

مردود23البرزمدیرفنیبرسام آسانبر البرز0077944291امیرشمسینی غیاثوند42

مردود20البرزتکنسین فنیبهدوج صنعتکاران البرز0440179297بهادر بهدوج43

مردود20البرزمدیرفنیبهدوج صنعتکاران البرز0311418740سجاد بهدوج44

مردود23البرزتکنسین فنیسماء آسانبر1639823034سکینه رحیمیان کلور45

قبول26البرزتکنسین فنیبهرو صنعت ویهان البرز4310156762عباس باقری46

مردود26البرزمدیرفنیکاریاران سپاروک0080830811علی پیشه صفا47

قبول26البرزتکنسین فنیبهرو صنعت ویهان البرز0063485656غالمعلی به روج48

مردود18البرزتکنسین فنی برج پیمای آسمان شهر3256930840محمد توحیدی اصل49

مردود24البرزمدیرفنیبهرو صنعت ویهان البرز0451420144محمد حسن بهدوج50

قبول32البرزمدیرفنیدیبا صنعت البرز پاژ6359420902محمود سلیمی51

مردود12البرزتکنسین فنیبرسام آسانبر البرز5560385001میالد عزتی قره آغاج52

مردود19ایالمتکنسین فنیچوبین آسانبر غرب4549954124امین همتی53

قبول28ایالمتکنسین فنیایمن آسانبر فناوران نوین4539886746عاطفه کشاورزفر54

مردود16ایالمتکنسین فنیچوبین آسانبر4070395679مجتبی زینیوندلرستانی55

قبول30ایالمتکنسین فنیایمن آسانبر فناوران نوین4500762809محمدرضا نظربیگی56

مردود20آذربایجان شرقیمدیرفنی0549807174 جالل الدین جوان مقدم57



مردود23آذربایجان شرقیمدیرفنیآسیا صنعت آریان تاوریژ1361084502سعید دهقان58

قبول32آذربایجان شرقیمدیرفنیفراز سیر5679289490سعید یوسفی59

غیبتغیبتآذربایجان شرقیمدیرفنیآسانسور اوج سهند گونش1361030283سیدعلی موسویان60

مردود27آذربایجان شرقیمدیرفنیشهاب صنعت آسان سیر1552825728مرتضی نژاد محمدی61

غیبتغیبتآذربایجان شرقیمدیرفنیشهاب صنعت آسان سیر1540169650نوید ابوالخیر62

قبول34آذربایجان شرقیمدیرفنیاطمینان سازان آسانبر شاهین شمالغرب1381893491هادی گودرزی63

مردود22آذربایجان شرقیمدیرفنیشهاب صنعت آسان سیر1540184730هادی نقی زاده64

مردود23آذربایجان شرقیمدیرفنیآسانسور اطلس سیر آتا1361399791یاسر جوادپور65

مردود19آذربایجان شرقیتکنسین فنی0138730485 امین لطفی66

قبول28آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور و پله برقی ایمن اوج بر1360746013حسین شهبازی67

مردود21آذربایجان شرقیتکنسین فنیبیوگونک تکنیک آسانبر1381763995رضا علیزاده نهند68

مردود15آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانبر آخار سیر1378123131سعید معرفت مازگر69

قبول24آذربایجان شرقیتکنسین فنیآذر ائل آسانبر1361487119علی محمدزاده70

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور آلتین روان سیر آذربایجان5198314331غالمحسین خدایی71

مردود14آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور اطلس سیر آتا5679235579مرسل نوری72

مردود19آذربایجان شرقیتکنسین فنیپایا رفاه ایمن صنعت1540213412میالد رحمتی امیر73

مردود14آذربایجان شرقیتکنسین فنیآذر ائل آسانبر5199876600همت قهرمانی74

مردود20بروجردتکنسین فنیآذرخش عروج آکام4132458652افشین  کیارش75

مردود20بروجردتکنسین فنیالکا آسانبر هوشمند3256448658افشین  مرادی76

4073653393الهام  شاکرمی77
طراحی و مونتاژ آسانسور تخت 

جمشیدآسانبر افالک
مردود21بروجردمدیرفنی

5280040886امید شاکرمی78
طراحی و مونتاژ آسانسور تخت 

جمشیدآسانبر افالک
مردود24بروجردمدیرفنی

غیبتغیبتبروجردتکنسین فنیفلک پیمای پارس5289834362امین ایمانی راد79

مردود14بروجردتکنسین فنیفلک پیمای پارس6139947839امین میرزاوند80

مردود23بروجردمدیرفنیبرج پیمای هفت آسمان5289832610بهنام  بهزادی نیا81

مردود14بروجردتکنسین فنیفلک پیمای پارس5289832149داریوش  شاکرم82

قبول26بروجردتکنسین فنیبرج پیمای هفت آسمان4060492744سجاد آرش83

مردود18بروجردتکنسین فنیالکا آسانبر هوشمند4132172724سعید  طیوری84

قبول24بروجردتکنسین فنیخرم آسانبر لرستان4073258532شهرام  حافظی85

مردود20بروجردتکنسین فنیفرور فرادیس خرم آباد5289838430علی  احمدی86

مردود16بروجردتکنسین فنیبرج پیمای هفت آسمان4060933554علی  بهزادی نیا87

مردود23بروجردتکنسین فنیالکا آسانبر هوشمند3256712878کیوان رحمانی سید شکری88

مردود19بروجردتکنسین فنیآذرخش عروج آکام4120575225محمد  امیر سرداری89

مردود23بروجردتکنسین فنیخرم آسانبر لرستان5280040576محمد  نوریان قالبی90

مردود25بروجردمدیرفنیماهان راهبر لرستان4120200426محمد رضا خسروی91

مردود17بروجردتکنسین فنیخرم آسانبر لرستان5289834214محمود  شاکرم92

5289832629منظر  بهزادی نیا93
طراحی و مونتاژ آسانسور تخت 

جمشیدآسانبر افالک
قبول26بروجردتکنسین فنی

قبول25تهرانتکنسین فنی0620364629 احمد مقصودی94

مردود25تهرانمدیرفنی0078003083 اردشیر سامانی95

قبول24تهرانتکنسین فنی0069512191 اکبر آبید96

مردود20تهرانتکنسین فنی0081720084 امیر امیرخانی97

قبول34تهرانمدیرفنی0082331006 امیر گل پروران طهرانی98

مردود19تهرانتکنسین فنی0017386896 امیر محمد رییس حسینی99

مردود19تهرانمدیرفنی0075486806 امیر مزینانی100

قبول31تهرانتکنسین فنی0024539082 امیرحسین چرخی101

قبول31تهرانمدیرفنی3770190955بهنام خضری102

مردود16تهرانتکنسین فنی0076991717 بهنام قرداشخانی حمل آبادی103

مردود18تهرانتکنسین فنی0070336709 پیمان بیگ زاده104

مردود29تهرانمدیرفنی5199615513پیمان همایون عبدالرزاق105

مردود14تهرانتکنسین فنی0013165208 حامد اسدی106

مردود24تهرانمدیرفنی4899935102حسین اسدی107

قبول32تهرانمدیرفنی0082489289 داود فراهانی108

قبول28تهرانتکنسین فنی0083628525 داود نظری گنجه109

مردود23تهرانتکنسین فنی5560028010رضا اسکندری110

مردود18تهرانتکنسین فنی3770167228رضا رضایی111

قبول40تهرانمدیرفنی0081974493 رضا گلریز112



قبول32تهرانتکنسین فنی0067058981 روح اهلل گلریز113

مردود12تهرانمدیرفنی3979866807سجاد فضلعلی114

مردود17تهرانتکنسین فنی5949801318سید احمد موسوی115

مردود20تهرانتکنسین فنی0015673200 سید امیر موسوی116

مردود23تهرانمدیرفنی2122650591سید داریوش دریاباری117

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنی1050100948سید وحید حسینی118

مردود20تهرانتکنسین فنی1159235880شیرزاد کریمی119

مردود20تهرانتکنسین فنی5849749713عباس سوری120

مردود13تهرانتکنسین فنی0023055650 علی افضلی121

مردود20تهرانتکنسین فنی0069552436 علی علیمحمدی122

قبول34تهرانمدیر فنی آریا آسانبرآسمان72363754امیرمحمدپور123

مردود23تهرانتکنسین فنی0071021663 علی مجاهدکعبه124

قبول32تهرانمدیرفنی0012997137 علی نصیری125

قبول25تهرانتکنسین فنی0610104284 علیرضا شعبانی126

مردود20تهرانتکنسین فنی0080133037 علیرضا عمو محمدیان127

قبول32تهرانتکنسین فنی0012545732 غالمرضا توانا128

مردود15تهرانتکنسین فنی0492432058 غالمرضا وحدتی نیا129

مردود21تهرانتکنسین فنی1590263332قاسم فتحی پور130

قبول32تهرانمدیرفنی0021408890 متین احمدی131

مردود22تهرانتکنسین فنی0075914611 مجتبی مرادی132

مردود17تهرانتکنسین فنی0070510636 مجید طالبی133

قبول26تهرانتکنسین فنی0079774016 محمد سینا سهیلی نیا134

قبول35تهرانتکنسین فنی5489946921محمد هاشم ایزدی135

قبول32تهرانمدیرفنی0440302171 محمدعلی سلمان یزدی136

مردود17تهرانتکنسین فنی1652955038محمود جهاندوست مالیی137

قبول31تهرانتکنسین فنی0017627508 مریم قربانی138

قبول32تهرانتکنسین فنی0059729988 مهدی عاملی139

قبول26تهرانتکنسین فنی1129796620مهدی فوالدی140

قبول35تهرانمدیرفنی0012522244 مهرداد گل محمدی141

مردود17تهرانمدیرفنی0559431058 میثم رنجبر142

قبول29تهرانتکنسین فنی1729932959ناصر خداپرست شندی143

مردود18تهرانمدیرفنی0078059445 هومن افتخاری144

قبول34چهار محال و بختیاریمدیرفنی1270634054امید نوری145

مردود21چهار محال و بختیاریمدیرفنیآراد صنعت پایور4610377179حامد غالمیان دهکردی146

مردود22چهار محال و بختیاریتکنسین فنی4623186512حسین عسگری147

مردود27چهار محال و بختیاریمدیرفنیکیهان صنعت رهام پاسارگاد4623613054سجاد حیدری بنی148

قبول19چهار محال و بختیاریمدیرفنی4623457362سجاد نوروزی سورشجانی149

مردود23چهار محال و بختیاریمدیرفنی4623427706نریمان شعله150

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان0920571891 ابراهیم قادری افتخاری151

غیبتغیبتخراسان رضویتکنسین فنیکار و اندیشه فطرس0920299441 احمد رمضان یار152

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیآسانبر سیمرغ افالک0920508774 امید محمدی153

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیآرمان صعود آسانبر0946691665 امیر زارعان جاغرق154

مردود16خراسان رضویتکنسین فنیآریس آسانبر طوس0942960831 جالل روحانی155

مردود20خراسان رضویمدیرفنیبرج آسانبر خاوران0780252683 جالل غفاریان دادرس156

قبول28خراسان رضویتکنسین فنییکتا میالد مهرگان0946433763 جواد عابدی157

مردود26خراسان رضویمدیرفنیفاخر نگار خراسان0920175694 حامد قدیمیان نقندر158

مردود16خراسان رضویتکنسین فنیآسمان فراز درخشان پارس0938045598 حسین عراقی مقدم159

مردود16خراسان رضویتکنسین فنیپرواز آسانبر درویش0860018385 حسین فرامرزی کالته160

مردود21خراسان رضویتکنسین فنیبهاوند هیوا بینالود5749213031حمید حیدری161

مردود25خراسان رضویمدیرفنیافالک آسانبر توس5220156543رسول رسول زاده162

مردود21خراسان رضویمدیرفنیگیتی آسانبر ایمان1064217281رسول شریفان163

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیآرن صعود فرداد گستر0075507651 رضا صفائی164

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیپرواز آسانبر درویش0921317239 سید مرتضی قدمگاهی165

مردود22خراسان رضویتکنسین فنیارغوان آسانبر توس0920834779 علی اصغر قاسمیان کوچک166

مردود20خراسان رضویمدیرفنیفاخر نگار خراسان2980199311قاسم کیانی نهاد167

قبول27خراسان رضویتکنسین فنیآسانبر سیمرغ افالک0921643993 مجتبی باقری168

قبول30خراسان رضویمدیرفنی0921189230 محتشم نوری169

غیبتغیبتخراسان رضویمدیرفنیرضوان آسانبر سورنا0873096703 محمد رضائی یزدان آباد170

مردود22خراسان رضویتکنسین فنیآریس آسانبر طوس6599856209محمد قاسمی171



قبول32خراسان رضویمدیرفنیالبرز آسانبر سناباد0873103556 محمود مالعلی فرخانی172

مردود24خراسان رضویمدیرفنیفاخر نگار خراسان0921489374 مریم عدالتی میرنامی173

مردود27خراسان رضویمدیرفنیفاخر نگار خراسان0920649009 مصطفی عقیقی عالقه جنبان174

مردود16خراسان رضویتکنسین فنیتیوان آسانسور0860157156 مصطفی مالعلی فرخانی175

مردود15خراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان0922967768 مصطفی یکه176

مردود27خراسان رضویمدیرفنیتوس خزر5080047526مهدی سمامی177

قبول34خراسان رضویمدیرفنینوید صنعت خانه طالیی آذرخش0942654455 مهدی شرفی178

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیآرمان صعود آسانبر5230105739مهدی طوری179

مردود25خراسان شمالیمدیرفنیشرکت آریا یورد بجنورد0682324507 اسماعیل خوشدل180

غیبتغیبتخراسان شمالیمدیرفنی0082496889 ساسان ریحانی پور181

مردود17خراسان شمالیتکنسین فنی0670800910 امید گریوانی182

مردود22خراسان شمالیتکنسین فنیشرکت اختر استحکام آسان بر جاودان0942034430 امیر ناصری استاج183

مردود23خراسان شمالیتکنسین فنی6350051084حمید کریم زاده184

مردود20خراسان شمالیتکنسین فنی0670002471 رضا آ آوخ185

قبول25خراسان شمالیتکنسین فنی0827952554 رضا عباس زاده186

غیبتغیبتخراسان شمالیتکنسین فنی9872889866عبدالعلی رمضانی باجگیران187

مردود18خراسان شمالیتکنسین فنیسینا آسانبر شیروان0681881267 علی اکبر پوریان مهر188

قبول27خراسان شمالیتکنسین فنیشرکت مه جهان آسانبر اعتماد شرق0820139874 محمود قلی پور189

مردود22خوزستانمدیرفنی1972202091علیرضا طاهری190

مردود17خوزستانمدیرفنی1750677571فرزاد زنگنه191

مردود25خوزستانمدیرفنی2140748281کاظم صالحی192

غیبتغیبتخوزستانتکنسین فنی2003368760سعید موحدی تبار193

مردود16خوزستانتکنسین فنی1740674049سید مرتضی روحانی پور194

مردود24خوزستانمدیرفنی1841616745عباس محمدی لندی195

غیبتغیبتخوزستانتکنسین فنی1755850220قاسم رادپرور196

قبول30خوزستانتکنسین فنی4818942138محسن زنگنه بندانی197

مردود11خوزستانتکنسین فنی1757354824محمد صالحیان مهر198

غیبتغیبتخوزستانتکنسین فنی1829905848مهدی زهیری199

مردود18خوزستانتکنسین فنی1990585221میالد زاده حسین200

مردود20زنجانتکنسین فنی4270507282پریسا علیخانی201

قبول24زنجانتکنسین فنی0150338368 سینا خوش چهره202

مردود18زنجانتکنسین فنی4399915332علی حسامی203

مردود21زنجانتکنسین فنی4271322954فرزاد فرهمندیان204

مردود13زنجانتکنسین فنی5890022865فرشید سلیمانی205

مردود18زنجانتکنسین فنی4285584395محمد زمانی206

مردود21زنجانتکنسین فنی4285634120مرتضی حاتمی207

غیبتغیبتزنجانتکنسین فنی0084364610 مصطفی تاران208

مردود20زنجانمدیرفنی0068045093 مصطفی حاتمی209

مردود14زنجانتکنسین فنی3873439883مهدی سمواتی210

مردود16زنجانمدیرفنی4372137907میرصادق جعفری211

قبول39زنجانمدیرفنی4284856944وحید رضوی212

قبول33سمنانمدیرفنینگین فراز ایده ال5789959407رمضان نصیری ولیکچالی213

قبول35سمنانمدیرفنیروان صعود البرز4591330192علی شهرستانکی214

غیبتغیبتسمنانمدیرفنیآسانبر ایثار کومش4569895093مرضیه مومنی215

مردود23فارسمدیرفنیآسانبر صنعتگر دیار کورش2430461331اسماعیل ابراهیمی216

مردود23فارستکنسین فنیایمن فراز فرنام2432983394اکبر کریمی217

مردود22فارسمدیرفنیباالبر صنعت شیراز2298428697امیررضا سنگ تراش218

مردود15فارسمدیرفنیآسانبر شیراز دیبا2298625166آرش جویا219

مردود14فارستکنسین فنیآسانبر خوش راه صنعت جنوب2420384091بهرام رمضانی گرمه220

غیبتغیبتفارستکنسین فنیباالبر صنعت شیراز2300408775بهرنگ حیدری221

مردود19فارستکنسین فنیسیالب آسانبر فارس2280054590بهنام گرائی دوقزلو222

مردود28فارسمدیرفنیآسمان آسانبر اورانوس2420535022پریسا فرج پور223

مردود23فارسمدیرفنیاوج آسانبر دراک2460186231حسین رحیمیان پور224

مردود23فارسمدیرفنیریحانه آسانبر ارم گستران فارس2300477432حمید زارع225

مردود14فارستکنسین فنیسپهر آرا شمس2300376547حمیدرضا جوانمرد226

مردود25فارسمدیرفنیماهان کبیر صنعت پارس مهر2370665602رضا زراع جدسی227

مردود22فارسمدیرفنیسیالب آسانبر فارس1270776673زهره بهاءلوهوره228



قبول26فارستکنسین فنیآسانبر زاگرس تک پارس2480041816سجاد رضائی229

مردود28فارسمدیرفنیاوج آسانبر دراک0084632240 سمانه محمدپور فوشازده230

قبول32فارسمدیرفنیآسانسورواپایشصنعتفارس4172703356سیامک دهقانی231

مردود15فارستکنسین فنیماهان کبیر صنعت پارس مهر2281671178علی رضا زارعی232

مردود23فارسمدیرفنیتجهیزکاران صنعت نانو2420407751غالمرضا میرزائی دورودزنی233

مردود20فارسمدیرفنیسپهر اوژن نوین پارس2390885780فرشید پارسانژاد234

مردود17فارستکنسین فنیسیالب آسانبر فارس2298398011کریم رئیسی235

قبول29فارستکنسین فنیسهند آسانبر شیراز2297621787مجتبی رفیعی236

مردود14فارستکنسین فنیآسانبر زاگرس تک پارس2281450041محمدحسین بذرگر237

مردود21فارستکنسین فنیسپهر اوژن نوین پارس2281807630محمدعلی احمدی دوقزلو238

مردود18فارستکنسین فنیریحانه آسانبر ارم گستران فارس2300913003محمدعلی قدمگاهی239

مردود19فارسمدیرفنیاوج پیمای بختگان5489405856محمدمهدی علیائی240

قبول27فارستکنسین فنیآسانبر خوش راه صنعت جنوب2299957502محمود فتوح آبادی241

مردود17فارستکنسین فنیآریا فراز پیمان2281638881مریم رضائی242

مردود17فارستکنسین فنیآسانبر زاگرس تک پارس2281947726مهدی دهقان243

مردود23فارستکنسین فنیریحانه آسانبر ارم گستران فارس2281512517مهرداد کرمی بهی244

قبول35فارسمدیرفنیآسمان آسانبر اورانوس2433021359هادی مرادزاده245

مردود18فارسمدیرفنیآسانبر خوش راه صنعت جنوب2280190788وحید فتحی246

غایب23قزوینمدیرفنی4323498519بهرام غالمپور247

مردود24قزوینتکنسین فنینصرت اله رحمنی248

مردود28قزوینمدیرفنی5099857086رسول عباسی نودهی249

مردود27قزوینمدیرفنیایمن فراز البرز4310485251سعید زرین کاسه250

مردود5قزوینتکنسین فنی5809955452شهرام ملکی الموتی251

مردود16قزوینمدیرفنی4310089879علی اکبر مصطفایی252

مردود21قزوینمدیرفنی4310060927مجید برزگر محمدی253

مردود14قزوینتکنسین فنی4310713157محسن اسدی254

مردود24قزوینمدیرفنیآسانبر برج پیمای پدیده4322319033محمد آذربایجانی255

قبول26قزوینتکنسین فنی4324260257سعیدکاکاوند256

مردود11قزوینمدیرفنی4324593795محمد حسن اسدی257

مردود24قزوینمدیرفنی4324345211مسعود علیخانی258

مردود28قزوینمدیرفنی4310093434مهدی رمضانی259

قبول27قزوینتکنسین فنی5099842747ولی عسگری نوده260

قبول26قمتکنسین فنیآرارات آسانبر قم3992480674امیر موالبیگی261

مردود21قمتکنسین فنیآسا برج پیمامهر0371445043 حسین احمدی262

قبول31قممدیرفنیمدیران سازه سهند3920395379حسین مرادطجری263

مردود23قمتکنسین فنیآرارات آسانبر قم3980120848حمید موالبیگی264

قبول31قمتکنسین فنیسپهر آذر معین روان1600589030رضا ناطقی قلعه جوق265

مردود23قمتکنسین فنیسما پیمای کویر0383945178 سید اکبر احمدی266

مردود22قممدیرفنیشرکت آراد دامون آریانا0015553590 سیدمحمدعلی خلیلی267

مردود15قمتکنسین فنیغدیر آسانبر آدرین0371625475 صابر شعبانلو268

قبول29قمتکنسین فنیشرکت آتیه روشن پارت4282603992عباس عباسی269

مردود21قمتکنسین فنیغدیر آسانبر آدرین0371670861 عرفان دیندار270

قبول31قمتکنسین فنیغدیر آسانبر آدرین0372272959 علیرضا سلیمی271

قبول35قممدیرفنیاتیه روشن پارت0383922615 مجتبی علی آبادی272

غیبتغیبتقمتکنسین فنیصعود گستر کارا0082593345 محمدرضا فرهادی273

قبول26قمتکنسین فنیسهندسازان تدبیر صعود5449900775محمود شیرین آبادی فراهانی274

قبول26قمتکنسین فنیهانی صعود گستر قم0385237871 مرتضی احمدی275

مردود22قمتکنسین فنیماهور4900350036مهدی محمدی پیرقلی276

غیبتغیبتقمتکنسین فنیآرارات آسانبرقم0386545278 میثم خوش کالم277

مردود23قمتکنسین فنیاطلس تک پشتیبان0370309121 میالد حسن قرنلو278

قبول26قمتکنسین فنیاطلس تک پشتیبان3992419843ناصر فتحیان احمر279

مردود20قمتکنسین فنیطراحان صنعت آسمان صعود0385961626 علی افشار280

مردود19قمتکنسین فنی3980071065علی مرادی281

مردود15قمتکنسین فنیآرارات آسانبر قم3980122093محمد سلیمی282

مردود19کردستانتکنسین فنیمهین آسای زمانه3821172381اسماعیل امجدی283

مردود17کردستانمدیر فنیایمن سازان رامان سنه دژ3359503211امیر وکیلیان284

مردود27کردستانمدیر فنیساینا آسانبر سنه3720173585آزاد منیجه زاد285

مردود29کردستانمدیر فنیمهین آسای زمانه3810241921پیمان امجدی286

مردود22کردستانتکنسین فنیاندرزیان آسانبر آسایش کردستان3733022599حمید ایوبی287



مردود15کردستانتکنسین فنیتندیس آسانبر کارآزما پویا3733176014فرید زارعی288

مردود23کردستانتکنسین فنیبانتا آسانبر پدیده هور3830135998قهرمان مایجانی289

مردود24کردستانمدیر فنیآسانبر اهورا رونیکا صدرا3720654109محمد اشرفی290

مردود18کردستانمدیر فنیساینا آسانبر سنه3720379361میالد قمری291

قبول25کرمانتکنسین فنیآسمان نورد کویر3060111634احسان اسکندری نسب292

مردود19کرمانتکنسین فنیپارس آسانرو مانا فراز2980016624امیرنظام غیاثی293

مردود19کرمانتکنسین فنیپاد فراز جنوب6079938219امین ابراهیمی شاه ابادی294

غیبتغیبتکرمانتکنسین فنیکهکشان رو پارس2992724343حسین مرتضوی عباس آبادی295

مردود17کرمانتکنسین فنیپارس آسانرو مانا فراز2993566407رضا حق بین296

غیبتغیبتکرمانتکنسین فنیکهکشان رو پارس2994020254علی اصغر قطبی راوندی297

مردود20کرمانمدیرفنیکهکشان باالبر پایتخت کارمانیا2993849001علی مردانی گوکی298

مردود16کرمانتکنسین فنیکهکشان باالبر پایتخت کارمانیا2981156683محمدحسین عامری299

مردود9کرمانتکنسین فنیآسمان نورد کویر3479909991مهدی صابری300

قبول34کرمانشاهمدیرفنیپرشیا صنعت اوج حرکت0039459861 احمد فروغی301

مردود13کرمانشاهتکنسین فنیبهار آسانسور3259236856امیر محمدی302

مردود23کرمانشاهمدیرفنیمهرگان نما آرا3256724418شهاب ابوم گر303

مردود18کرمانشاهمدیرفنیبرزین آسانبر ماد3340181187عباسعلی کمری304

قبول25کرمانشاهتکنسین فنیمحکم پی سازان جاوید3240461218علی جاوید نیا305

مردود16کرمانشاهتکنسین فنیراژان آسانبر غرب0084579595 علیرضا فرج یار306

قبول24کرمانشاهتکنسین فنیاعتماد آسانبر الماس غرب3330017783فرهاد پرواز307

مردود17کرمانشاهتکنسین فنیاعتماد آسانبر الماس غرب3255481929فریبا عزیزی308

مردود14کرمانشاهتکنسین فنیبهار آسانسور3256517943مازیار چراغی309

مردود8کرمانشاهتکنسین فنیبهار آسانسور3341555609مرتضی جمشیدی310

مردود17کرمانشاهتکنسین فنیالماس صنعت سرپل0081849028 مرتضی زارعی311

غیبتغیبتکرمانشاهتکنسین فنیراژان آسانبر غرب0074921886 مهدی ملکوتی312

مردود24کرمانشاهمدیرفنیایمن آسان ره راسا3240318288پوریا نجاتی سرجوبی313

مردود26کرمانشاهمدیرفنیالماس صنعت سرپل5080074809حمید فالح اتانکی314

غیبتغیبتکرمانشاهمدیرفنیسپندار افق مهرگان0942887255 محمد فراهانی315

مردود24کهگیلویه و بویر احمدمدیرفنیشرکت آسانسوری سپهر آسانبر صبا4231876177احمد یاوری پیرا316

مردود19گلستانتکنسین فنیبوژان فردوس2110260491ابوالفضل تیمور317

مردود11گلستانتکنسین فنیآرمان اوج شمال2269485661احسان سوخته سرایی318

مردود6گلستانتکنسین فنیالماس آسانبر اوج گلستان4600063554حفصه بالش زر319

مردود27گلستانمدیرفنیاوج کهکشان آریانا2110208481حمید عرب عامری320

قبول31گلستانمدیرفنیآرمان توتم گنبد4880218707حمیدرضا کلندی321

مردود25گلستانمدیرفنیآسانبر کهکشان رادکان گلستان2122725540کریم صمدی322

مردود19گلستانمدیرفنیآهو فراز هیرکانیا2593839503مجید پورغالم پیربازاری323

قبول26گلستانتکنسین فنیاوج فراز هیرکان2122935758محسن اسمعیلی324

مردود15گلستانتکنسین فنیپارس کسری گلستان2110455438محمود نوچمنی325

قبول24گلستانتکنسین فنیاوج کهکشان آریانا2122867132مرتضی گلوی326

قبول31گیالنمدیرفنی2580001409سامان محبوب ربانی327

قبول29گیالنتکنسین فنی6539935341علی زارعی بودااللو328

قبول32گیالنمدیرفنی2593821231مهدی فرد خنفچه329

قبول26گیالنتکنسین فنی2580362231میثم اصالنی جوبنه330

قبول33گیالنمدیرفنی2580086854هادی جباری331

مردود17مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانبر شتاب نور مازندران2150185768آروین صادقی ابوخیلی332

قبول33مازندرانمدیرفنیشرکت آسانبر ریل های طالیی ایرانیان4989710878حامد مسعودی333

مردود18مازندرانتکنسین فنیشرکت سپهر آسانبر آریا نوین تنکابن2217951793روح اله خانمدی334

مردود21مازندرانتکنسین فنیشرکت پارس آسانبر خزر2092185004سامان رستمیان335

2093479699سیدمهدی رمضانی جعفرکالئی336
شرکت آسان گستر پدیده 

هوشمندسازی
مردود17مازندرانتکنسین فنی

مردود29مازندرانمدیرفنیشرکت آقای آسانبر پیش رو طبرستان4980118518فرشاد سعیدی337

مردود19مازندرانتکنسین فنیشرکت توسعه پیشتاز ونوشه هراز2143228511کیوان شفاعی338

مردود23مازندرانتکنسین فنیشرکت صادق فراز گستر باالتجن2064715711محمد خاکباز بابلی339

مردود19مازندرانتکنسین فنیشرکت صنایع سپهران اوج سها4989600975محمد رئوفی340

مردود20مازندرانتکنسین فنیشرکت ایمن صعود شمال جاویدان2064977597یاسر وهاب زاده درونکالئی341

مردود26مرکزیمدیرفنیآرمان فزار عصر0410214108 ندا تقوائی342

مردود21مرکزیمدیرفنیآسانسور البرز0520241495 جواد شفیعی گواری343



مردود16مرکزیمدیرفنی0602475066 حامد رحیمی344

مردود12مرکزیتکنسین فنیآرمیتا دژ شرق0622436309 حمید گل محمدی345

مردود20مرکزیتکنسین فنیسامانه دیباج برج0622327429 داود سمیعی346

مردود18مرکزیتکنسین فنی0610090658 محمد صابری347

مردود20مرکزیتکنسین فنی0603326374 مهدی شرافتی348

مردود16مرکزیتکنسین فنی0603305105 یاسر فرقانی349

قبول26همدانتکنسین فنیکیا پیمان آذین3860362615جواد بختیاری350

مردود22همدانتکنسین فنیصفا الکترونیک پروند4051946886حسین زارعی351

قبول24همدانتکنسین فنیکیا پیمان آذین3875660757سعید رنجبران352

مردود21همدانتکنسین فنیآسان فراز آریا3873590263علیرضا چوبکیان353

مردود21همدانتکنسین فنیکیا پیمان آذین4032416842فرهاد وحدت اعظم354

مردود28همدانمدیرفنی1377572994علیرضا مرادی355

قبول25یزدتکنسین فنی4431698884علی شادمان یزدی356

قبول31یزدتکنسین فنی3050658207علیرضا ابوالحسنی زاده357

قبول31یزدمدیرفنی1249983835مهدی رفیع358












































