
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
قبول28اردبيلتكنسين فنيفناوران بنا گستر صدف1450455875آيدين بيوك زاده بريس1
غيبتغيبتاردبيلمدير فني1660159369حجت بشيري لنج اباد2
قبول28اردبيلتكنسين فنيسپهر كنترل آريا مهر1467228591رامين اذري3
قبول28اردبيلتكنسين فنيفناوران بنا گستر صدف1465936637فرهاد جدي4
مردود16اردبيلتكنسين فني1520401256محمد فتحي5
مردود22اردبيلتكنسين فني1464708568منصور بابازاده كريم كندي6
مردود19اصفهانتكنسين فني1271145278احسان شهابي7
مردود22اصفهانتكنسين فني1292332980امين بهلولي باغان8
غيبتغيبتاصفهانمدير فني1270531751پوريا هالكوئي9
قبول29اصفهانتكنسين فنيارگ نقش جهان4610259044حامد طاهري بني10
قبول27اصفهانتكنسين فنيآسانبربرج نماي سپاهان3149301491حميد عبدلي دهج11
مردود18اصفهانتكنسين فني1270214731رسول طاهري12
مردود17اصفهانتكنسين فني6209820522زهرا پاهنگي13
مردود28اصفهانمدير فني1972257757سيدمسلم صالحي14
مردود23اصفهانتكنسين فني1250298644علي اصغر رحمتي پور15
قبول35اصفهانمدير فنيايلياصعود نقش جهان1293330434علي زادهوش16
قبول26اصفهانتكنسين فنيايمن فراز بام سپاهان0491579985	قاسم نادري سيبكي17
مردود17اصفهانتكنسين فني1209960516مجيد رستمي18
قبول26اصفهانتكنسين فنينيكان آسانسور سپاهان1240035896محسن محمدزاده19
مردود24اصفهانمدير فنيآسانبربرج نماي سپاهان1150041791وحيد عيسي پره20
غيبتغيبتالبرزتكنسين فني0012997137	علي نصيري21
قبول24ايالمتكنسين فنيسهند آسانبر ايالم6349983653ايوب شيرواني22
قبول24ايالمتكنسين فنيتعاوني 3042 تي تو ملكشاهي4529823709رحمن جهاني23
مردود24ايالممدير فني0059703271	عليرضا كاظمي24
قبول24ايالمتكنسين فنيسپهر آسانبر غرب3874121811مرتضي زهره وند25
قبول27ايالمتكنسين فنيسپهر آسانبر صنعت غرب4539840651موالمراد احمدزاده26
غيبتغيبتايالممدير فني0016118227	ميالد مظفري27
قبول33آذربايجان شرقيمدير فنيفراز پيماي تندر1382096127ابراهيم مرادي كلوكدرق28
مردود29آذربايجان شرقيمدير فني5198890731احمد محبوب محمود عليلو29
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر سيما سير آذربايجان5190096467اكبر عبداله زاده30
مردود14آذربايجان شرقيتكنسين فني1360723722بابك بادپرور31
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فني1376054620جواد خسروي باويلي32
مردود11آذربايجان شرقيتكنسين فني1376636611حسين خسروي33
مردود25آذربايجان شرقيمدير فني1552220133رسول شكرپور اشكون34
مردود26آذربايجان شرقيمدير فني1360911502رضا اسمعيلي سهالن35
مردود14آذربايجان شرقيتكنسين فني1361848294رضا بادپرور36
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فني1361338751سعيد تنهايي اسكانلو37
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن سير آذربايجان1382793553سعيد نخجيري38
قبول31آذربايجان شرقيمدير فنيهما روان نويد1370863993سيد عباس موسوي اقداش39
مردود14آذربايجان شرقيتكنسين فنيامداد آسانبر اوج تبريز5199936190عليرضا محمودي40
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيتوان فراز تبريز1361629932فاطمه پورالهيار41
قبول31آذربايجان شرقيمدير فنيطرح انديشان طاليي1376541556فرزاد فريدي پارسا42
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مردود18آذربايجان شرقيتكنسين فني1377170233محمد آفاق43
مردود15آذربايجان شرقيمدير فني1740875631محمدرضا نقش باباعلي44
مردود26آذربايجان شرقيمدير فني5049880688موسي نظري گيگلو45
مردود22آذربايجان شرقيمدير فني1583215912مهدي امين زاده46
مردود26آذربايجان شرقيمدير فني1690027800مهرداد كالنتري47
قبول30آذربايجان شرقيمدير فنيخاتم صعود تبريز1360686320نيما بيرامي مشيرآباد48
مردود21آذربايجان غربيتكنسين فني2754996443حسين رحماني فر49
قبول33آذربايجان غربيمدير فنيكيهان عرش سپر1360603484سيامك رضائي50
مردود21آذربايجان غربيتكنسين فني2740194269كوروش محمودي دوستان51
مردود21بروجردتكنسين فني4132458652افشين كيارش52
مردود20بروجردمدير فني5289832610بهنام بهزادي نيا53
قبول29بروجردتكنسين فنيفرور فراديس خرم آباد5449969244رضا غياث آبادي فراهاني54
مردود17بروجردتكنسين فني5289838430علي احمدي55
مردود17بروجردتكنسين فني4060933554علي بهزادي نيا56
مردود17بروجردتكنسين فنيماهان راهبر لرستان4120278190علي پيريايي57
مردود20بروجردمدير فني5289596054غالمعلي شرفي58
مردود18بروجردتكنسين فنيآسمان گستر آبان4133400461كيومرث گودرزي59
قبول27بروجردتكنسين فنيسهند آسانبر پوريا 4060265421محسن بهرامي60
مردود23بروجردتكنسين فني4133180372محسن صالحي زاده61
مردود20بروجردتكنسين فني4073367943مريم مالزيري62
مردود24بروجردمدير فني4073042025مهدي ترابي63
مردود20بروجردتكنسين فني4040217144ميالد عباسي64
مردود23بروجردتكنسين فني4072502413ناصر شرفي65
قبول31بروجردمدير فنيسهند آسانبر پوريا2739864906وحيد ترنگ66
مردود16بوكانتكنسين فني3761380501محمد ابراهيمي67
مردود21بوكانتكنسين فني2929437669هه ژار رمضاني68
مردود18خراسان جنوبيتكنسين فني0653182600	زهرا زحمت كش69
مردود18خراسان جنوبيتكنسين فني5239955859عيسي طوري70
قبول35خراسان جنوبيمدير فنيبهران صعود آسانبر0947123059	محمد هاشمي71
مردود26خراسان جنوبيمدير فني0902524151	مهدي رحماني مقدم72
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0860090401	اسداله شفاعتي73
مردود21خراسان رضويتكنسين فني0872493016	امين جعفري74
مردود20خراسان رضويتكنسين فني0921238789	حجت نيك انديش75
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيدايان فراز بارثاوا0670012998	حسن تقي پور76
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فني0829731644	حسن فيروزي77
مردود21خراسان رضويتكنسين فني0933560680	رضا اميني نيا78
قبول31خراسان رضويمدير فنيتعاوني كارافرينان آتيس آسانبر0946949621	سلمان زين اوقلي79
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيبهفخر صنعت تميم0946629684	عباس نيك پور80
قبول30خراسان رضويمدير فنيصعود آسانبر آبان6350050411علي اكبر حبشي81
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيآتيس فراز سپهر ايرانيان1063271576عليرضا سلطاني82
مردود17خراسان رضويتكنسين فني0944726690	فريبا قانع عباسي83
مردود19خراسان رضويتكنسين فني6359611732قنبر اكبرزاده يارم گنبد84
مردود21خراسان رضويمدير فني0651972280	ماجد خشنود85
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيپويا رهروي سعيد توس0933196458	محسن سعيدي86
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0945557930	محمد صابري87



قبول34خراسان رضويمدير فنيميالد آسانبر شرق0923921664	محمدرضا پوراصغر امنداتي88
قبول33خراسان رضويمدير فنينيك آسانبر پرديس شايان0872923215	مرتضي شادمان پيره89
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فني0930841697	مريم روحاني حسيني نقاب90
مردود27خراسان رضويمدير فني0945443005	مصطفي اسدي91
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيرايمون آسانبر اطلس0921579314	مصطفي حسن زاده حصار92
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيآتيس آسان بر0933459051	مهدي راوي زاك93
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فنيآسلنسور پويا رهرو سعيد توس0946652899	مهدي سليماني94
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيپارتيان آسانبر پيشرو0923428216	مهدي صفري نصرآبادي95
مردود16خراسان رضويتكنسين فني5230105739مهدي طوري96
مردود22خراسان رضويمدير فني0945219121	مهران علي پور97
قبول27خراسان رضويتكنسين فنينيك آسانبر پرديس شايان0872980936	ميالد برادران98
قبول31خراسان رضويتكنسين فنيآتي فراز ايرانيان0943126241	وحيد آشفته يزدي99
مردود27خراسان رضويمدير فني0939989964	يداله بهرامي بيگلر100
قبول27خراسان شماليتكنسين فني فني مهندسي مهر رايا كنترل0681801514	ابوالفضل حمزانلوئي مقدم101
قبول30خراسان شماليمدير فنياختر استحكام آسان بر جاودان0860152324	اكبر سجادي برگي102
مردود18خراسان شماليتكنسين فني0942034430	امير ناصري استاج103
مردود18خراسان شماليتكنسين فني0873030540	حميد خانمحمدي104
مردود27خراسان شماليمدير فني0682114073	مصطفي كيوان مهر105
مردود13خراسان شماليتكنسين فني0759916926	هادي نيازي106
مردود28خوزستانمدير فني2002280673احسان ابوالقاسمي پور107
مردود14خوزستانتكنسين فني1830275275اكرم موسوي صالحي108
مردود16خوزستانتكنسين فني1971752134ايمان ايرانپور109
مردود21خوزستانتكنسين فني1751340171بهروز محمد كورائي110
مردود21خوزستانتكنسين فني1754947980بهزاد ملك111
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني1740847822دانيال لكي زاده112
مردود27خوزستانمدير فني0080760414	رضا برباره113
مردود19خوزستانتكنسين فني1755997541سجاد سبك خيز114
مردود14خوزستانتكنسين فني1754627242سعيد احمديان115
مردود21خوزستانتكنسين فني1740386035سيد علي غرابي116
مردود23خوزستانتكنسين فني1756932395شهاب اصغرزاده117
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني1752556518عقيل هواشم118
غيبتغيبتخوزستانمدير فني1960527711مبين ظاهري عبده وند119
مردود23خوزستانتكنسين فني1756981884محسن فيروزي120
قبول30خوزستانمدير فنيآسمان افراش دزفول1742400851محمد صفايي زاده121
مردود19خوزستانتكنسين فني1757644318محمد عياشي122
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني4810009696محمد ممبيني123
غيبتغيبتخوزستانمدير فني1750980355مريم اصغر زاده124
غيبتغيبتخوزستانمدير فني1755899238ناصر كياني جم125
مردود27زنجانمدير فني2972331087احمد مختاري126
مردود16زنجانتكنسين فني4285499983اكرم سلطاني127
مردود15زنجانتكنسين فني4285779811بهنام الماسي128
مردود19زنجانتكنسين فني4285695243پريسا عليجانيان129
مردود20زنجانمدير فني4270001372جواد حاتمي130
مردود18زنجانتكنسين فني4270468394خديجه محمدي131



قبول24زنجانتكنسين فنيبرج پيماي كاسپين4284486527رضا حميدي132
مردود29زنجانمدير فني5399952742رضا محمدي133
مردود20زنجانتكنسين فني4270833599سعيده تقيلو134
مردود18زنجانتكنسين فني4280476659عباس الماسي135
مردود14زنجانتكنسين فني4411186209علي زماني136
مردود23زنجانمدير فني5899468211علي سليماني137
قبول24زنجانتكنسين فنيآسان فراز گستر غرب4280539316عليرضا الماسي138
مردود16زنجانتكنسين فني4400243613فرشته زماني139
مردود21زنجانتكنسين فني4280670943كريم عليجانيان140
مردود22زنجانتكنسين فني4271357235وحيد سليماني141
قبول25سمنانتكنسين فنيآسانبر باالپرواز قومس4560171769علي ابوجعفري142
مردود23سمنانتكنسين فني4600077326مريم قنبري143
مردود14شعبه بوكانمدير فني2920053140سليمان شريفي ايونچي144
مردود28فارسمدير فني2471225128ابوالفضل قناعت جهرمي145
مردود23فارسمدير فني2430461331اسماعيل ابراهيمي146
مردود19فارستكنسين فني2391788241اشكان رحيمي147
مردود21فارستكنسين فني2432983394اكبر كريمي148
مردود0فارسمدير فنيتجاري بازرگاني اهورا صنعت آبتين2300820560اميد برزگر149
مردود20فارستكنسين فني2280859025اميرحسين حسن پور150
مردود18فارسمدير فني2300930323اميرحسين رستمي151
قبول27فارستكنسين فنينوين آسانبر صنعت تابا2281123804آيدا رحماني152
مردود22فارستكنسين فني2280311968بهبود زارعي153
غيبتغيبتفارستكنسين فني2392035253پژمان ساالري154
غيبتغيبتفارسمدير فني2540045227پيمان بهاء الديني155
مردود21فارسمدير فني2391985894تيمور واحدي156
قبول26فارستكنسين فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2420001621حامد رحماني157
مردود17فارسمدير فني2300108747حسن رستگار158
قبول31فارسمدير فني2300501856حسين حق گو159
غيبتغيبتفارستكنسين فني2298696748حميد رضايي160
مردود20فارستكنسين فني2392035679رضا بهزادفر161
غيبتغيبتفارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2433007607سلمان قاسمي162
قبول33فارسمدير فني0072655887	شاهين كريمي جعفري163
قبول24فارستكنسين فنيآسانبر ايمن فراز اطلس2281916863صادق رحيم زاده164
قبول32فارسمدير فني2301041689عظيم جاهد165
قبول33فارسمدير فني2471785859عليرضا نيكنام166
غيبتغيبتفارستكنسين فني2430396076غالمحسين تنها دورودزني167
مردود17فارسمدير فني2420407751غالمرضا ميرزائي دورودزني168
مردود18فارستكنسين فني2298398011كريم رئيسي169
قبول37فارسمدير فني2295392330مجيد سرگزي170
قبول29فارستكنسين فنيسنا آسانبر آسمان صدرا2300119201محسن قاسمي171
قبول27فارستكنسين فنيآسا صنعت پارس كوشا5480075918محمد ابراهيم قاسمي172
مردود29فارسمدير فني2560189674محمد ديداري رونيزي173
مردود19فارستكنسين فني2281012611محمد فروغي درودزني174
مردود20فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2295439124محمد كرمي آباد شاپوري175



مردود14فارستكنسين فني2372436015محمد كياني176
غيبتغيبتفارستكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر2300352583محمد مهدي اميري177
غيبتغيبتفارستكنسين فني2296950337محمدرضا رستم بروجردي178
قبول38فارسمدير فني2296919804محمدرضا نيك مرام179
غيبتغيبتفارسمدير فني2301184250محمدصادق قاسمي180
قبول27فارستكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر5149909998مرتضي گشتاسبي تزنگي181
مردود22فارستكنسين فني2298002088مرضيه عزيزي182
مردود17فارسمدير فني2391939876مصطفي سليماني183
غيبتغيبتفارستكنسين فني0074795163	مهدي پازاني184
قبول25فارستكنسين فنيالكترو ايليا آسانبر صنعت جنوب2391910282مهدي سليماني185
قبول31فارستكنسين فنيالكترو رهاورد آريا آسانبر شيراز2299670203هادي شريفي186
قبول36فارسمدير فني2298722536هادي صفوي187
مردود14قزوينتكنسين فني1602919844اعظم نعمتي188
مردود13قزوينتكنسين فني5099979319بهمن نظري189
قبول33قزوينمدير فنيآسانبر دنا پيماي چاسارگاد4322314627خديجه فالح شيخلري190
مردود25قزوينمدير فني0322229794	فرزين آذرخش تازه آبادي191
غيبتغيبتقزوينتكنسين فني4324132968مرتضي محمدعباسي192
مردود29قممدير فني0386486107	آرزو صادق زاده193
مردود29قممدير فني0580050467	جعفر علي194
مردود16قمتكنسين فني3980008347علي امجدي195
مردود29قممدير فني0386430837	علي حبيبي ربيع196
مردود19قمتكنسين فني4210258326محمد بوساك197
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