
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتنام  نام خانوادگيرديف
مردود13اردبيلتكنسين فنيتعارف پورعلي مغانلو1
مردود26اردبيلمدير فنيحامد پورعلي مغانلو2
مردود21اردبيلتكنسين فنيهادي پورعلي مغانلو3
مردود21اصفهانتكنسين فنيابوالفضل نوروزي چم يوسف علي4
مردود26اصفهانمدير فنياحمد سرجوقيان5
قبول29اصفهانتكنسين فنيمهندسي آسانبر پديده شهر آرياامين بهلولي باغان6
قبول25اصفهانتكنسين فنيبهنام اله دادي7
مردود20اصفهانتكنسين فنيپژمان نقي پور8
قبول33اصفهانمدير فنيسيرصعود گيتيپوريا هالكوئي9
مردود7اصفهانتكنسين فنيجمال الدين احمدي10
مردود16اصفهانتكنسين فنيحميد طاهري بني11
مردود19اصفهانمدير فنيروح اله رحيمي12
قبول28اصفهانتكنسين فنيايمن فراز صالحيزهرا پاهنگي13
مردود14اصفهانتكنسين فنيسياوش سروش فر14
قبول30اصفهانمدير فنيمهندسي آسانبر پديده شهر آرياسيدمسلم صالحي15
مردود14اصفهانتكنسين فنيشهاب رضايي16
مردود19اصفهانتكنسين فنيعباس ادهمي17
قبول24اصفهانتكنسين فنيعباس بيات18
قبول27اصفهانتكنسين فنيآسانبربرج نماي سپاهانعلي اصغر رحمتي پور19
مردود24اصفهانمدير فنيعلي اصغر شياسي20
مردود22اصفهانتكنسين فنيمهندسي آسانبر پديده شهر آريامجيد رستمي21
مردود17اصفهانمدير فنيمحمد جهازيان22
مردود28اصفهانمدير فنيمحمد حسين كاجي اصفهاني23
مردود21اصفهانتكنسين فنيمحمد خاشعي24
قبول30اصفهانمدير فنيمحمد علي عسكري25
قبول25اصفهانتكنسين فنيمحمد كاظمپور26
مردود18اصفهانتكنسين فنيمحمدحسين حجتي نجف آبادي27
قبول30اصفهانتكنسين فنيمحمدرسول محسني اژه اي28
مردود14اصفهانتكنسين فنينبي اهللا رحيمي29
مردود21اصفهانتكنسين فنينيما خوشبخت30
حذفحذفاصفهانتكنسين فنيوحيد آروي31
قبول37اصفهانمدير فنيآسانبربرج نماي سپاهانوحيد عيسي پره32
مردود18البرزتكنسين فنياحمد سرخي سيسي33
مردود27البرزمدير فنيبهزاد ثنائي فركوش34
غيبتغيبتالبرزتكنسين فنيحامد دلداري35
مردود15البرزتكنسين فنيحامد صحرائي پشت كالئي36
قبول27البرزتكنسين فنيحسن حسيني مقدم37
مردود16البرزتكنسين فنيحميد سارخاني38
مردود28البرزمدير فنيحميد فالح اتانكي39
مردود20البرزتكنسين فنيسعيد محمودي40
قبول26البرزتكنسين فنيسيدجواد موسوي41
قبول30البرزمدير فنيصادق بهرام زاده42
غيبتغيبتالبرزتكنسين فنيعلي اصغر رهبر43

1400 25 آبان نتيجه آزمون



مردود11البرزتكنسين فنيعلي رحماني44
قبول34البرزمدير فنيعلي مكوندي فر45
قبول33البرزتكنسين فنيفاطمه محمودي نسب ده علينقي46
مردود12البرزتكنسين فنيمحسن خداشاهي47
قبول24البرزتكنسين فنيمحمد رشوند48
مردود17البرزتكنسين فنيمحمد صادقي رود پشتي49
مردود21البرزتكنسين فنيمحمد عباسي50
مردود20البرزتكنسين فنيمحمد قنبري كالچايه51
قبول27البرزتكنسين فنيمحمدفريد ابراهيم زاده52
مردود23البرزمدير فنيشركت ديبا صنعت البرز پاژمحمود سليمي زادك53
مردود18البرزتكنسين فنيمهدي محمدي54
مردود13البرزتكنسين فنيمهدي مشگريز55
مردود13ايالمتكنسين فنيچوبين آسانبر غربامين همتي56
مردود19ايالمتكنسين فنيآرام باالبر دنابنيان خدارحم زاده57
مردود19ايالمتكنسين فنيآرام باالبر دنارحمان خدارحم زاده58
مردود13ايالمتكنسين فنيآرام باالبر دناسجاد خدارحم زاده59
قبول34ايالممدير فنيايالم آسانبر اطمينانعليرضا كاظمي60
مردود24ايالممدير فنيسپهر آسانبر صنعت غربفرشته جمالوندي61
قبول25ايالمتكنسين فنيسپهر آسانبر صنعت غربمحسن زهره وند62
مردود29ايالممدير فنيسپهر آسانبر صنعت غربمرتضي زهره وند63
مردود21ايالممدير فنيآرام باالبر دنامهدي خدارحم زاده64
مردود22ايالممدير فنيآسانبر صنعت غربميالد مظفري65
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر سيما سير آذربايجاناحمد محبوب محمود عليلو66
مردود11آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور آفاق سيرافسانه همت جو قريبه67
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر سيما سير آذربايجاناكبر عبداله زاده68
مردود14آذربايجان شرقيتكنسين فنيسما صعود ارسالنبابك بادپرور69
قبول33آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر شاهين فراز آذربايجانبهنام عابديني ليواري70
مردود19آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسورآلتين روان سير آذربايجانحامد شادنام71
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيبرج پيماي جلفاي ارسحجت حميدوند اقدم72
مردود21آذربايجان شرقيمدير فنيآذرپرتو مراغهرسول شكرپور اشكون73
قبول31آذربايجان شرقيمدير فنيآلتين عمود سيررضا اسمعيلي سهالن74
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فنيسما صعود ارسالنرضا بادپرور75
قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر جام آذرسعيد تنهايي اسكانلو76
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن روان عرش مرسليسيامك سعادتي77
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيبولوت سير تبريزعليرضا عودلي نوبر78
غيبتغيبتآذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور توان فراز تبريزفاطمه پورالهيار79
قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فنيپارسا ليفت افرافرزاد فريدي پارسا80
قبول27آذربايجان شرقيتكنسين فنيآفاق سير آسانبر تبريزمحمد آفاق81
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيبرج پيماي جلفاي ارسمحمد حسين حميدوند اقدم82
مردود16آذربايجان شرقيمدير فنيسما صعود ارسالنمحمدرضا نقش باباعلي83
مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسورجام جم فرار تبريزمريم عارفي ايلخچي84
مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر ايمن سير آذربايجانموسي نظري گيگلو85
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر آسان صعودبرتبريزمهدي امين زاده86
مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور افالك پيمان غربناصر عاطفي فر87
مردود14آذربايجان غربيتكنسين فنيحسين رحماني فر88



قبول29آذربايجان غربيتكنسين فنيكوروش محمودي دوستان89
مردود21بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالكالهام شاكرمي90
مردود21بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالكاميد شاكرمي91
مردود16بروجردمدير فنيبرج پيماي هفت آسمانبهنام بهزادي نيا92
مردود21بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالكحمزه داوودي93
مردود6بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالكحميد كرد علي وند94
در حال بررسيدر حال بررسيبروجردتكنسين فنيبرج پيماي هفت آسمانسجاد آرش95
مردود22بروجردتكنسين فنيعلي احمدي96
در حال بررسيدر حال بررسيبروجردتكنسين فنيماهان راهبر لرستانعلي پيريايي97
مردود27بروجردمدير فنيفرور فراديس خرم آبادغالمعلي شرفي98
قبول24بروجردتكنسين فنيايمن آسانبر بروجردمحسن صالحي زاده99
مردود23بروجردمدير فنيفرور فراديس خرم آبادمحمد شاكرمي100
قبول24بروجردتكنسين فنيبرج پيماي هفت آسمانمريم مالزيري101
مردود18بروجردتكنسين فنيطراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالكمنظر بهزادي نيا102
مردود24بروجردمدير فنيتخت جمشيد آسانير افالكمهدي انوري103
قبول25بروجردتكنسين فنيماهان راهبر لرستانميالد عباسي104
قبول24بروجردتكنسين فنيفرور فراديس خرم آبادناصر شرفي105
قبول29بوشهرتكنسين فنياكبر كرم پور106
مردود25بوشهرمدير فنيآزاده نصيري107
قبول34بوشهرتكنسين فنيبهرام درخش108
قبول29بوشهرتكنسين فنيبهمن درخش109
مردود27بوشهرمدير فنيپيمان تيموري منش110
قبول24بوشهرتكنسين فنيسميرا دهقانيان111
مردود14بوشهرتكنسين فنيسيامك خواجوي قره شاملو112
قبول39بوشهرمدير فنيشهرام درخش113
مردود19بوشهرتكنسين فنيعليرضا ساويز114
مردود24بوشهرمدير فنيفرج شريفي115
قبول27بوشهرتكنسين فنيمحمد صادق عزيزي116
مردود16بوكانتكنسين فنيجواد خسروي باويلي117
قبول26بوكانتكنسين فنيحسين خسروي118
مردود27بوكانمدير فنيسعيد شورآبي ثاني119
قبول32بوكانمدير فنيسليمان شريفي ايونچي120
قبول25بوكانتكنسين فنيسيروان فرامرزفر121
قبول27بوكانتكنسين فنيسيروان ناصري122
قبول27بوكانتكنسين فنيمحمد ابراهيمي123
مردود26بوكانمدير فنيمحمد عطاري124
قبول30بوكانمدير فنيمهرداد كالنتري125
قبول27بوكانتكنسين فنيهادي ترابي اقرا◌ٕ 126
قبول31بوكانتكنسين فنيهه ژار رمضاني127
مردود21تهرانتكنسين فنيابوالفضل روحي128
قبول28تهرانتكنسين فنياحسان ريحاني129
مردود21تهرانتكنسين فنياحسان زماني زاده130
مردود25تهرانمدير فنيآسمان سرير آريااردشير ساماني131
قبول42تهرانمدير فنيمبتكران اسانبر پرشيناصغر نوري پور132



مردود13تهرانمدير فنياوج گسترماندگارامير حسنعلي زاده133
مردود15تهرانتكنسين فنيامير عظيم وند134
مردود20تهرانمدير فنييگانه اسانبر نيكانامير عليمحمدي135
قبول33تهرانمدير فنيامير قرباني136
مردود22تهرانمدير فنيشركت رادآسانبرسپهرامير مزيناني137
قبول34تهرانتكنسين فنيايرج جعفري138
مردود29تهرانمدير فنيشركت مهندسي نيك آسا فرازايمان ملكي139
قبول26تهرانتكنسين فنيبهرام نيكوبخت140
قبول26تهرانتكنسين فنيپژمان خوش صحبت141
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيپوريا شباني جزني142
مردود27تهرانمدير فنيپيمان همايون عبدالرزاق143
مردود23تهرانتكنسين فنيجابر سربازگيگلو144
مردود17تهرانتكنسين فنيحسن محمدي145
مردود23تهرانمدير فنيشركت آسانسور ايمن صعود سهندحسين اسدي146
مردود21تهرانتكنسين فنيحسين پناو147
مردود19تهرانتكنسين فنيحميدرضا پورزرندي148
مردود15تهرانتكنسين فنيداود بخشي زاده149
مردود23تهرانتكنسين فنيداود ملكي150
مردود23تهرانتكنسين فنيرامين مرادي تقي آبادي151
مردود19تهرانتكنسين فنيرضا رنج كار سركندي152
مردود27تهرانمدير فنيشركت آتيس ويستارضا سلطاني فر153
مردود23تهرانتكنسين فنيرمضان پورمند154
غيبتغيبتتهرانمدير فنيساالر زينالي155
قبول26تهرانتكنسين فنيستاره شيردل156
مردود17تهرانمدير فنيسجاد فضلعلي157
مردود25تهرانمدير فنيشركت آتيس ويستاسيد حمزه موسوي نصب158
مردود29تهرانمدير فنيسيد محسن سعيدي159
قبول33تهرانتكنسين فنيسيد ناصر موسوي160
مردود18تهرانتكنسين فنيسيد وحيد حسيني161
مردود28تهرانمدير فنيسيدكاظم نامني162
مردود19تهرانتكنسين فنيسيروس ثاني163
مردود16تهرانمدير فنيشركت ايمن كهكشان آريانشاهين شادمان164
قبول24تهرانتكنسين فنيعلي اكبر ابراهيميان165
مردود19تهرانتكنسين فنيعلي اكبر كماني166
مردود24تهرانمدير فنيشركت پارت شميمعلي اميري167
مردود20تهرانتكنسين فنيعلي محمد باقرنژاد168
مردود11تهرانتكنسين فنيعليرضا احمدوند شاهوردي169
قبول25تهرانتكنسين فنيعليرضا پوررحيم بلقيس آباد170
مردود29تهرانمدير فنيعليرضا جمشيدپور171
مردود18تهرانتكنسين فنيغالمرضا محمدي كنجاني172
مردود12تهرانتكنسين فنيفاطمه مهرجو173
مردود28تهرانمدير فنيفرشاد باغبان174
قبول33تهرانمدير فنيايمن آسانبر يارانفرشيد بيات كمامردخي175
مردود17تهرانتكنسين فنيقاسم فتحي پور176



مردود20تهرانتكنسين فنيكامران رضاكاشاني177
مردود20تهرانتكنسين فنيكيوان اوليائي178
مردود15تهرانتكنسين فنيمجتبي قربانزاده179
مردود16تهرانتكنسين فنيمجيد باللي180
قبول34تهرانتكنسين فنيمجيد رفيعي پور علوي علويجه181
مردود20تهرانتكنسين فنيمحبوبه محمدي182
قبول26تهرانتكنسين فنيمحدثه پورنوروزي كويشاهي183
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيمحمد سينا سهيلي نيا184
قبول24تهرانتكنسين فنيمحمد عسگري185
مردود13تهرانتكنسين فنيمحمد علي زياري186
غيبتغيبتتهرانمدير فنيمبتكران آسانرو سپنتامحمداسمعيل صدقي187
مردود17تهرانتكنسين فنيمرتضي توكلي188
مردود21تهرانتكنسين فنيمرتضي حسين زاده189
مردود18تهرانتكنسين فنيمرتضي مقنيان190
مردود14تهرانتكنسين فنيمسعود برزگر محمدي191
مردود16تهرانتكنسين فنيمصطفي يارمحمدي192
قبول24تهرانتكنسين فنيمعصومه سالطي193
مردود14تهرانتكنسين فنيمهدي رعنايي194
مردود15تهرانتكنسين فنيمهدي عيوضي195
قبول37تهرانتكنسين فنيمهران كهن سال196
مردود12تهرانتكنسين فنيمهرداد طهماسبي197
مردود12تهرانتكنسين فنيمهناز مددي198
مردود18تهرانتكنسين فنيميثم آريان زاده199
غيبتغيبتتهرانمدير فنيآسانسور آذرخشميالد شايسنه فر200
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنينرگس عاكفي قاضياني201
مردود23تهرانمدير فنيفني مهندسي آسان صعود نيمانيما رشيدي قبادلو202
مردود14تهرانتكنسين فنيوحيد بشارتي كاليه203
قبول36تهرانمدير فنيشركت دانشوران كهن پارسههادي جليلي204
مردود15چهار محال و بختياريمدير فنيآراد صنعت پايورحامد غالميان دهكردي205
مردود28چهار محال و بختياريمدير فنيكيهان صنعت رهام پاسارگادسجاد حيدري بني206
مردود26چهار محال و بختياريمدير فنياميد آسانبر دانشعبدالرضا دانش شهركي207
قبول24چهار محال و بختياريتكنسين فنيكيهان صنعت رهام پاسارگادمصطفي پرمايه دستنائي208
مردود24چهار محال و بختياريمدير فنياميد آسانبر دانشمنوچهر غالميان دهكردي209
مردود19چهار محال و بختياريتكنسين فنيكيهان صنعت رهام پاسارگادمهدي قلي پور شهركي210
مردود22خراسان جنوبيتكنسين فنيزهرا زحمت كش211
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مردود17خراسان رضويتكنسين فنيپويا رهرو سعيد طوساسداله شفاعتي215
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مردود18خراسان رضويتكنسين فنيالماس آسانبر آذرخشجواد سيدآبادي221
مردود16خراسان رضويتكنسين فنينيك آسانبر پرديس شايانحجت نيك انديش222
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مردود13خراسان رضويتكنسين فنيايمن آسمان پيماي سانارضا ايزدي ايدليك227
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در حال بررسيدر حال بررسيخراسان رضويمدير فنيايمن باالبران ميالدسعيد گلستاني229
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مردود22خراسان رضويتكنسين فنيآتيس فراز سپهر ايرانيانعليرضا سلطاني236
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيپارتيان آسانبر پيشروفاطمه صحرا پيما237
مردود17خراسان رضويتكنسين فنيالبرز آسانبر سنابادفريبا قانع عباسي238
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قبول26خراسان رضويتكنسين فنيآسان فراز آسمان مشهدمحمد صابري243
مردود18خراسان رضويمدير فنيرسپينا صنعت افراختهمحمدرضا زواري اره كمر244
مردود19خراسان رضويمدير فنيسايان فراز بيهقمرتضي حسن پور245
مردود13خراسان رضويتكنسين فنيبهران گستر توسمرتضي خزاعي فدافن246
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيايمن آسمان پيماي سانامرتضي نارجيلي247
مردود26خراسان رضويمدير فنيداتيس آروين صدرمصطفي اسدي248
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مردود21فارسمدير فنياوج فراز مهديمحمد احمدي عليائي340
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غيبتغيبتفارستكنسين فنيسپهر اوژن نوين پارسمحمدعلي احمدي دوقزلو344
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مردود15فارسمدير فنيالكترو ايليا آسانبر صنعت جنوبمصطفي سليماني349
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مردود20فارسمدير فنيباالبر صنعت شيرازوحيد ابراهيمي353
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قبول28قمتكنسين فنيسيدرضا حسيني364
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مردود21كردستانتكنسين فنيخه بات اردالني374
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مردود21كهگيلويه و بوير احمدمدير فنيشركت آسانسوري سپهر آسانبر صبااحمد ياوري پيرا396



مردود25گلستانمدير فنياحمد گيلك397
در حال بررسيدر حال بررسيگلستانتكنسين فنيالماس آسانبر اوج گلستانحفصه بالش زر398
مردود19گلستانتكنسين فنيآسانبر كهكشان رادكان گلستانكريم صمدي399
مردود16گلستانتكنسين فنييكتا اوج فراز پاسارگادلقمان قربانپور400
قبول26گلستانتكنسين فنييكتا اوج فراز پاسارگادمحمدحسين رهبر نودهي401
مردود19گيالنمدير فنيآسمان آبي الهيجابراهيم عليجاني الكمه سري402
قبول27گيالنتكنسين فنيآريا صعود تابانبهرام وامق نظافت403
مردود17گيالنتكنسين فنيپيشگامان آسانرو سعديحديثه هنرمندحقيقي404
قبول29گيالنتكنسين فنياوج بران درفك شمالحميدرضا  يوسفي جوبنه405
غيبتغيبتگيالنتكنسين فنيآسمان آبي الهيجداود عيسي بني يعقوب آبكنار406
مردود23گيالنتكنسين فنيصعود پيماي كاسپينرضا رجبي407
مردود23گيالنتكنسين فنيآريا صعود تابانسجاد ندائي408
مردود21گيالنتكنسين فنيصعود پيماي كاسپينسعيد  ابيضي409
مردود25گيالنمدير فنيآسان بران ايمن نگين گيلصائب كاظمي410
مردود19گيالنتكنسين فنياوج بران درفك شمالمرتضي قويدل بجاركني411
مردود20گيالنمدير فنيصعود پيماي كاسپينمسعود  كريمي درگاه412
قبول25گيالنتكنسين فنياوج نوردان البرزمهدي  سعيدي آسيابركي413
قبول30گيالنمدير فنيپيشگامان آسانرو سعديهادي هوشنگي چمثقالي414
مردود20گيالنتكنسين فنيپيشگامان آسانرو سعديهامون  هوشنگي چمثقالي415
مردود21مازندرانمدير فنيابوالفضل اكبريان416
قبول27مازندرانتكنسين فنيامير حاجي علي كوه پايه417
مردود22مازندرانتكنسين فنيايمان شيري418
مردود16مازندرانتكنسين فنيآروين صادقي ابوخيلي419
مردود23مازندرانتكنسين فنيجابر رمضاني برسمناني420
مردود16مازندرانتكنسين فنيحامد بشيري421
مردود21مازندرانمدير فنيحامد مسعودي422
مردود21مازندرانتكنسين فنيرضا نامورزاده423
مردود16مازندرانتكنسين فنيسامان رستميان424
قبول31مازندرانمدير فنيسونيا دولتخواه دورابي425
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فنيسيدحسين جباري ولوكالئي426
قبول25مازندرانتكنسين فنيسيدمهدي علوي تلوكالئي427
مردود16مازندرانتكنسين فنيسيدميالد كيانژادتجنكي428
قبول25مازندرانتكنسين فنيعباس ترابي429
قبول30مازندرانمدير فنيفروغ شاپوري430
مردود20مازندرانتكنسين فنيفريبرز قاسميان پاشائي431
مردود28مازندرانمدير فنيمجتبي صفري432
مردود27مازندرانمدير فنيمجيد مشتاقي433
قبول25مازندرانتكنسين فنيمحسن محسني434
قبول24مازندرانتكنسين فنيمحمد اسماعيل پوربرسمناني435
مردود14مازندرانتكنسين فنيمحمد خاكباز بابلي436
مردود21مازندرانمدير فنيمحمد رضائي437
مردود17مازندرانتكنسين فنيمحمد رئوفي438
مردود13مازندرانتكنسين فنيمحمدجواد باباجان نژادافروزي439
قبول24مازندرانتكنسين فنيمحمدرضا نائيجي440



مردود17مازندرانتكنسين فنيمرتضي تقي نژاد441
مردود28مازندرانمدير فنيمريم ساعي442
مردود29مازندرانمدير فنيمهدي حسن پور443
مردود18مازندرانتكنسين فنيمهدي زارع گزافرودي444
مردود14مازندرانتكنسين فنيميثم خرسندي445
مردود26مازندرانمدير فنيميالد شيرزاد446
قبول29مازندرانتكنسين فنيوحيد نعمتي447
قبول27مازندرانتكنسين فنيهادي حاجي نيااسبو448
قبول24مركزيتكنسين فنيپرتو گستران آرينابوالفضل اميرحسيني449
مردود20مركزيتكنسين فنيپرتو گستران آريناحسان جرواني450
مردود23مركزيمدير فنيآسانسور البرزجواد شفيعي گواري451
مردود28مركزيمدير فنيمدائن پگاه اراكحسن مبارك آباد452
قبول25مركزيتكنسين فنيكيان آسانبر كيميا صعودحسين اسدي بزچلوئي453
مردود14مركزيتكنسين فنيآراز صنم نيروحيدر دورقي454
مردود12مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برجداود سميعي455
مردود21مركزيتكنسين فنيآرمان فراز پيشرو آرسسروح اهللا باقري ثابت456
مردود18مركزيمدير فنيآرمان باالبر برج اراكعلي بداغي ديزآبادي457
مردود22مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برجمحمد محمدي458
مردود22مركزيتكنسين فنيآراز صنم نيرومسعود دورقي459
قبول29مركزيتكنسين فنيآرمان فزار عصرميثم محمدياني460
مردود27مركزيمدير فنيآرمان فزار عصرندا تقوائي461
غيبتغيبتمركزيمدير فنيايمن كاران شهبازهمايون باقري فر462
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنياوج بران دقيق حافظامين حسين پور كوهشاهي463
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنياوج بران دقيق حافظانيس سليماني464
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنيداتيس آسانبر خليج فارسآرش آذرفرد465
غيبتغيبتهرمزگانمدير فنياوج بران دقيق حافظپوريا نورسيده466
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنيآسان فراز نيلگونحمزه غالمشاهي467
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنيتوسعه و تاسيسات زير ساخت پديده شهريسجاد اريارده468
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنيداتيس آسانبر خليج فارسعليرضا تاراج469
مردود27هرمزگانمدير فنيزنجير آويز گيتي بام كويرمحسن وزيري دوزين470
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنيصنعت بنيان خليج فارسمحمد حسن پور471
غيبتغيبتهرمزگانمدير فنيصنعت بنيان خليج فارسمحمدحسن حاجي ابوالهادي472
غيبتغيبتهرمزگانتكنسين فنيتوسعه و تاسيسات زير ساخت پديده شهريمحمود شكراللهي473
غيبتغيبتهرمزگانمدير فنيداتيس آسانبر خليج فارسمهدي موحدي474
قبول32هرمزگانمدير فنيزنجير آويز گيتي بام كويريونس آزادواري475
مردود20همدانتكنسين فنيروح اله سرفرازي صالح476
مردود13همدانتكنسين فنيفربد زرافشان477
قبول30همدانمدير فنيمحمدرضا قيطاسي478
مردود20همدانمدير فنيميثم مظاهري479
مردود16يزدمدير فنيامير اميري هفتادرم480
مردود20يزدتكنسين فنياميرحسين حسيني ابراهيم آباد481
قبول35يزدمدير فنيعليرضا جندقي482
مردود18يزدتكنسين فنيمحمدحسين زارع ابراهيم آباد483
مردود25يزدمدير فنيوحيد آخوندي484


