
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتنام  نام خانوادگيرديف
مردود22تهرانتكنسين فنيآسانسور وپله برقي سام سازه ديبااحسان زينلي1
قبول30تهرانتكنسين فنيسهندافشين فرزانه2
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت رادآسانبرسپهرامير مزيناني3
مردود12تهرانتكنسين فنيآسان محك غربآتاناز زرگري4
مردود15تهرانتكنسين فنيمهرويان آسانبر همامبهمن براز5
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت كيميا صنعت فرازجعفر آيئني6
قبول30تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور آرين دنا شرقجعفر نيك كيان7
قبول24تهرانتكنسين فنيشركت پويان آفرينان راه سامانجمال شكري8
مردود17تهرانتكنسين فنيآسانسور وپله برقي سام سازه ديباحجت اهللا بشارتي9
مردود18تهرانتكنسين فنيآسانسور فرازنما آسمانحسين همتي سيسي10
مردود21تهرانتكنسين فنيحميدرضا پورزرندي11
قبول30تهرانتكنسين فنيآرتا آسانبر ويستارامين مرادي تقي آبادي12
مردود17تهرانتكنسين فنيآسمان گستران آدليرضا رنج كار سركندي13
قبول24تهرانتكنسين فنيشركت دانشوران كهن پارسهرمضان پورمند14
مردود22تهرانتكنسين فنيتهران شركت فراز بام ماهانسعيد فخم ذاكري15
مردود18تهرانتكنسين فنيشركت پويان آفرينان راه سامانسعيد مجيدي16
مردود20تهرانتكنسين فنيعزيز اسمعيل لو17
قبول33تهرانتكنسين فنيمبتكران پرشين آسانبرعلي اصغر عبدلي گنزق18
مردود19تهرانتكنسين فنيآرام رو مانليعلي اكبر يوسفي19
مردود21تهرانتكنسين فنيعلي محمد باقرنژاد20
قبول26تهرانتكنسين فنيشركت ايمن كهكشان آريانعليرضا احمدوند شاهوردي21
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت پارت شميم گسترغالمرضا محمدي كنجاني22
مردود19تهرانتكنسين فنيسپهر آسانرو اوجفرزانه ابراهيمي23
مردود13تهرانتكنسين فنيشركت آرين دنا شرقفرشاد سعيدي باليني24
قبول24تهرانتكنسين فنيافالك مهركامران رضاكاشاني25
مردود21تهرانتكنسين فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعتمجيد لطيفيان پور26
مردود15تهرانتكنسين فنيشركت پويان آفرينان راه سامانمحمد جناني27
مردود18تهرانتكنسين فنيشركت سپهر اوج ايمنمحمد روشني جعفراباد28
مردود20تهرانتكنسين فنياروين صنعت اسان نوردمرتضي حسين زاده29
قبول26تهرانتكنسين فنييگانه رو ارشيامهران حجتي راد30
مردود19تهرانتكنسين فنياسانبرصبانادر رستمي31
مردود19تهرانتكنسين فنيشركت خدماتي توحيد آسانبروحيد بشارتي كاليه32
قبول24تهرانتكنسين فنيراه ياب زرفامهادي غيبي33
مردود23تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور كيميا صنعت فرازيوسف عبدالملكي34
مردود22تهرانمدير فنيآسمان سرير آريااردشير ساماني35
مردود22تهرانمدير فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعتامير ابراهيمي36
مردود24تهرانمدير فنيمبتكران آسانرو سپنتابهزاد ثنائي فركوش37
مردود23تهرانمدير فنيشركت هيدروكشش كيانبهنام زارعي38
مردود22تهرانمدير فنيپيمان همايون عبدالرزاق39
مردود16تهرانمدير فنيشركت آسانسور ايمن صعود سهندحسين اسدي40
مردود23تهرانمدير فنيآرتا آسانبر ويستاسعيد حيدريان قره گل41
قبول30تهرانمدير فنياوج ايمن بر پيمانسيدكاظم نامني42
مردود27تهرانمدير فنيشركت پارت شميمعلي اميري43
نامشخص-تهرانمدير فنيمحمد خانميرزايي44
مردود28تهرانمدير فنيمحمد زماني اصل45
قبول34تهرانمدير فنيايمن صعود برج پيماياسر اسدي46
غيبت0تهرانتكنسين فنيداود ملكي47
غيبت0تهرانمدير فنيعبدالرضا قنات آبادي48
غيبت0تهرانتكنسين فنيمهدي شاياني فرد49
غيبت0تهرانتكنسين فنيشركت آسانسور و پله برقي آتيسناصر بخشي زاده50
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