
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
مردود22فارسمدير فنيپديده شهر حافظ2297710577ابراهيم حافظ زاده1
قبول24البرزتكنسين فنيشركت سهند سيرسرو آسمان0077269081	ابراهيم شيرخانلو2
مردود17خوزستانمدير فني0381450856	ابراهيم محمدي3
قبول30مازندرانمدير فني4999907356ابراهيم ملك باال4
مردود22خراسان شماليمدير فنيشرك تجارت آرمان مفخم نيكان0681801514	ابوالفضل حمزانلوئي مقدم5
قبول30مركزيتكنسين فنينگين آسانبر پرند0590058304	ابوالفضل راسخ6
قبول27گيالنتكنسين فنيافرا صعود هيركان2659596565ابوذر خاني شيركوهي7
قبول24البرزتكنسين فنيشركت پيمان آسانبر عرش پارسيان البرز1653144130احد جبارزاده ايدلو8
مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن آلتين فراز آذر1382547137احد وجدي باالن9
مردود19خوزستانتكنسين فني1960461941احسان بهداروند مرغا10
مردود16فارستكنسين فنيآسانبر صعود سازان فارس2280727390احسان بيرمي11
قبول25خراسان رضويتكنسين فني0922556164	احسان شاهسون12
مردود14خراسان رضويتكنسين فني0872912590	احسان شرفي13
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فني1271145278احسان شهابي14
مردود24خراسان رضويمدير فنيصعود صنعت جام جم ايرانيان0872911969	احسان فتح آبادي15
مردود23فارسمدير فنيآسانبر شهر كابين شيراز2280859599احسان نيكوزاد شهركي16
مردود25اصفهانمدير فني4623598322احمد سهرابي17
مردود21مركزيتكنسين فنيارتفاع بران كيهان0520494040	احمد شعباني پور18
قبول30لرستانمدير فنيآسمان گستر آبان4133312236احمد گودرزي19
مردود24گلستانمدير فني6249770827احمد گيلكي20
قبول24فارستكنسين فنياوج گستران آسانبر ارم2491377756احمدرضا خاكي21
مردود18كردستانمدير فني3720315355ادريس بيور22
مردود21كردستانمدير فني6469966438ارسالن رحماني23
مردود27البرزمدير فنيشركت آسايش سيرالبرز5989964390ارسالن منصوري24
قبول30فارستكنسين فنيبهساز صنعت هگمتانه2380104840اسفنديار محمدي آزاد25
غيبتغيبتاردبيلتكنسين فني1465841350اسالم پورجعفر مغانلو26
مردود23فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2430461331اسماعيل ابراهيمي27
قبول24فارستكنسين فنينگار پارسيان قشقايي2420026950اسماعيل سعدي خاني28
قبول32خراسان رضويتكنسين فني2720754511اسماعيل قرباني لياستاني29
مردود17فارستكنسين فنيآرمان آسانبر شهريار2500303391افسانه اسماعيلي30
مردود19لرستانتكنسين فنيآذرخش عروج آكام4132458652افشين كيارش31
مردود19زنجانمدير فني5899955563اكبر سليماني32
مردود15فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2432983394اكبر كريمي33
مردود22فارسمدير فنيكيان آسانبر هخامنش فارس5489467843اكبر نورمحمدي34
مردود19زنجانتكنسين فني4285499983اكرم سلطاني35
مردود23لرستانتكنسين فنيتخت جمشيدآسانبر افالك4073653393الهام شاكرمي36
مردود23فارسمدير فنيتجاري بازرگاني اهورا صنعت آبتين2300820560اميد برزگر37
قبول26اصفهانتكنسين فني1130033511اميد برزوئي كوشكي38
مردود19خوزستانتكنسين فني1742044018اميد برقيان39
قبول27البرزتكنسين فنيشركت سپيد فراز آسانبر مهر صنعت0078398738	اميد دهقان نيري40
غيبتغيبتكردستانتكنسين فني3720384962اميد فرجي41
مردود21فارستكنسين فنيآسانبر شهر كابين شيراز2301070591اميد نيكوزاد شهركي42
مردود22تهرانتكنسين فني4310003583امير ابراهيمي43
مردود27تهرانمدير فنيفني مهندسي اكسون فراز صنعت0070141479	امير ابراهيمي44
قبول34فارسمدير فنياهورا صنعت آبتين2297066430امير برزگر45
قبول27همدانتكنسين فني3860237012امير حسين احمدي46
حذفغيبتتهرانتكنسين فني0078740363	امير رضائي47
مردود17تهرانتكنسين فنيشركت سيناصعوديكتا0017360315	امير عباسي حساس48
مردود29تهرانمدير فنييگانه اسانبر نيكان0078556201	امير عليمحمدي49
مردود29تهرانمدير فني0068578601	اميرحسين جليني50
مردود22فارستكنسين فنياهورا صنعت آبتين2280859025اميرحسين حسن پور51
مردود17فارسمدير فنيبي تا سازه تيرازيس2300930323اميرحسين رستمي52
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مردود18سمنانمدير فني4570056512اميرحسين نجاريان53
مردود22هرمزگانمدير فني1550480545اميرعطار عباسي54
مردود19گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان2580083790امين پاكشاد ثابت طلب55
غيبتغيبتفارستكنسين فنيبال ايمن فراز0077591577	امين شريف56
مردود19چهار محال و بختياريمدير فني4610056161امين طيراني ساماني57
مردود22خوزستانمدير فني1757004181امين مرادي بابا هادي58
مردود17تهرانتكنسين فنيماهان آسانبر پارسيان0072364181	ايرج جعفري59
قبول34تهرانمدير فنيآروين تجارت آسانبر0534616437	ايمان اهنگراني فراهاني60
مردود21مازندرانتكنسين فني2130065661ايمان شيري61
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0920877257	ايمان نظام الملكي62
مردود17ايالمتكنسين فني6349983653ايوب شيرواني63
مردود22كردستانتكنسين فني3762068259ايوب مراديان64
مردود21قزوينتكنسين فنيايمن صنعت تبيان0311098967	آذر اكبرزاده65
مردود22اصفهانتكنسين فني1282657178آرارات اروجيان زرنه66
مردود15قممدير فني0386486107	آرزو صادق زاده67
مردود18قزوينتكنسين فنيايمن صنعت تبيان4310007570آرش رياحي راد68
قبول24مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520688171	آرمان اعتمادي نيا69
قبول31تهرانمدير فنيصنايع ريل فراز تيما0079965571	آرمان مقدسي70
مردود13كردستانتكنسين فني3720105296آزاد زارعي71
غيبتغيبتكردستانمدير فني3810068608بابك رحماني72
مردود12آذربايجان شرقيتكنسين فنيهمافراز مبتكر آذربايجان1738170578باقر حاجي پور73
مردود17اردبيلتكنسين فني5049887003بهرام روح اله زاده74
مردود27مركزيمدير فنيپيشتاز صنعت راشين0534846640	بهروز خراساني75
مردود17خوزستانتكنسين فني1751340171بهروز محمد كورائي76
مردود22تهرانمدير فنياعتماد آسانبر الماس غرب0015393690	بهزاد ثنائي فركوش77
مردود17خوزستانتكنسين فني1870296796بهزاد متولي78
مردود25اردبيلمدير فني1660069076بهمن سالمت مغانلو79
مردود18قزوينتكنسين فنيتدبير نيروي مينودر5099979319بهمن نظري80
قبول32آذربايجان غربيتكنسين فني1361305754بهنام اسمعيل زاده81
مردود24لرستانمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان5289832610بهنام بهزادي نيا82
قبول24بوشهرتكنسين فني2530071969بهنام چكاو83
مردود28اصفهانمدير فني1972301543بهنام خداداد كريم وند84
قبول24گيالنتكنسين فنيتك سازان ستاره فردا2596192683بهنام رستمي85
مردود5مركزيتكنسين فنيآسانبر ديباران پيشتاز0534797954	بهنام رضائي86
مردود21آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر شاهين فراز آذربايجان1570117349بهنام عابديني ليواري87
مردود26كردستانمدير فني3733196661بهنام قمري88
مردود21زنجانتكنسين فني4285695243پريسا عليجانيان89
مردود18خوزستانتكنسين فني2210071550پوريا پور اسد90
مردود21كردستانتكنسين فني3720194991پويا شاه محمد نژاد91
قبول30البرزمدير فني آسانسور سهند فراز ديبا گستر2620044308پويان عبداله92
مردود26فارسمدير فنيالكترو افالك بران پارسه2301351971پيمان زارعي93
مردود18اردبيلمدير فني5049693713پيمان مرادزاده94
حذفحذففارسمدير فنيپديده شهر حافظ2300969483پيمانه طاهري95
قبول34فارسمدير فنيآتيس پوالد صنعت0039466681	تورج حسن زاده96
مردود23مازندرانمدير فني0324049994	جعفر سولقاني97
مردود23خراسان رضويمدير فنيفيدار آسانا ونوس6359333333جعفر قانعي98
قبول31خراسان رضويمدير فني0889848475	جالل قلي نژاد99
قبول32فارسمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2550006267جليل علي مرداني100
مردود12كردستانمدير فنيتنديس آسانبر كارآزما پويا3720370690جمال كريمي101
مردود20كردستانمدير فني4949219839جمشيد نظري102
مردود17خراسان رضويتكنسين فني0941269401	جواد برزگر103
مردود15زنجانمدير فني4270001372جواد حاتمي104
مردود21مازندرانتكنسين فني2140311371جواد نوذري105
قبول33تهرانمدير فنيانديشه كاران بيهق0012820296	حامد بهشتيان مفرد106
قبول32كرمانشاهمدير فني3350006582حامد پرويني107



مردود21اردبيلتكنسين فني1467415871حامد حميديان108
مردود23فارستكنسين فنيآسانسور گسترده فارس2300573601حامد زارعي109
قبول27قزوينتكنسين فنيشركت تدبير توان زرين4324312281حامد ساجدي پور110
قبول31خراسان رضويتكنسين فني0946800741	حامد سيدي111
غيبتغيبتكرمانمدير فني3052109111حامد عباسي112
مردود21مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520013123	حامد مزرعي فراهاني113
مردود19تهرانمدير فني4011450431حبيب زائري اعظم114
مردود17تهرانتكنسين فنيآرام فراز خاور4170243773حجت اله فتحي ساالروند115
قبول31اردبيلمدير فني1467555010حجت بابايي116
قبول34اصفهانمدير فني1291993339حسام اسداللهي117
مردود23هرمزگانتكنسين فني3161315936حسن حمزه118
مردود17فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2300108747حسن رستگار119
مردود22فارستكنسين فنيالكترو آسانبر كيان پارس2281509869حسن روستا120
مردود22گلستانتكنسين فني0921833156	حسن زارعي121
غيبتغيبتسمنانتكنسين فني0491720564	حسن زياري122
مردود25تهرانمدير فنيآبادگران فراز پيما0063020726	حسن شمس123
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0829731644	حسن فيروزي124
مردود18مركزيمدير فنيمدائن پگاه اراك0530668629	حسن مبارك آباد125
مردود20قمتكنسين فني0370749561	حسن ناوران126
مردود20فارستكنسين فنيآذرخش هوشمند ساز گيتي2300535238حسن نگهداري127
نامعلوم-خوزستانتكنسين فني1971554626حسين الهي فر128
مردود7آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر رها سير تبريز1362748196حسين ايراني نخجوانلو129
مردود28فارسمدير فنيطوبي آسانبر شيراز2430397226حسين چراغي نيا130
قبول25اردبيلتكنسين فني1467443212حسين حسن نژاد131
قبول26خراسان رضويتكنسين فني0944984290	حسين رجبي132
مردود17فارستكنسين فنيالكترو الوند مهر فارس2298466203حسين رعيت پيشه133
مردود23البرزتكنسين فنيشركت سپيد فراز آسانبر مهر صنعت2300352184حسين زندي فر134
مردود26خراسان رضويمدير فنيآونگ پوالد بارثاوا0941002004	حسين صفاريان عيدگاهي135
قبول24خوزستانتكنسين فني1751935795حسين عياشي136
مردود15تهرانتكنسين فنيشركت سرمايه گذاري آسه تك5739659655حسين فاضلي نيا137
مردود27زنجانمدير فني4284978632حسين كريمي138
مردود29مركزيمدير فنيفدك آسانبر ماهان0520394542	حسين مبارك آبادي139
مردود24مازندرانمدير فني4989720008حسين نائيجي140
قبول29مازندرانتكنسين فني4172038956حشمت اله طالبي141
مردود19فارستكنسين فنياوج آسانبر هخامنش5489923891حمزه خارستاني142
غيبتغيبتفارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2390835651حميد رزمجويي143
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور افالك پيمان غرب1376671476حميد عليزاده144
مردود15لرستانتكنسين فنيآسانسور تخت جمشيدآسانبر افالك4060669520حميد كرد علي وند145
مردود16مركزيتكنسين فنيآرميتا دژ شرق0622436309	حميد گل محمدي146
مردود18تهرانمدير فني0057498075	حميد لطفعلي نيا147
قبول26خراسان رضويتكنسين فني0941286959	حميد محمدي سرغاوه148
مردود22خراسان رضويتكنسين فني0922264562	حميد ملك خاني149
مردود25فارسمدير فنيباالن آسانبر اطمينان هخامنش2433057183حميد مهمي قلعه خليلي150
قبول25اصفهانتكنسين فني1270085794حميد هاروني151
قبول27فارستكنسين فنيفاتح فراز آسان بر2298292183حميدرضا دهقاني152
قبول32خراسان رضويمدير فنيرسپينا صنعت افراخته0932070851	خادم الرضا گلي153
قبول25فارستكنسين فنيالكترو رهاورد آريا آسانبر شيراز2292956225داراب شريفي154
مردود20خوزستانتكنسين فني1972415174داود احمدي نورالدين وند155
قبول30خوزستانمدير فني1971674052داود اسدي156
مردود18تهرانتكنسين فنيشركت فراز فرود تهران1601845715داود بخشي زاده157
مردود20سمنانتكنسين فني0065161920	داود پيرشيد158
قبول24تهرانتكنسين فنيشركت سام آسانبر مهام4132981398داود نصرالهي159
مردود20اردبيلمدير فني1465745955داور عزيزي گورادل160
مردود15مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520109694	رامين حسني161
مردود21تهرانتكنسين فنيآرمين فراز تهران0013839055	رامين رحماني162



مردود19اردبيلتكنسين فني1467336874رامين صالحي163
قبول32اصفهانمدير فني1142254542راهله پيماني فروشاني164
قبول31گيالنتكنسين فنيافرا صعود هيركان2596179091رحمت عباسي چناري165
مردود20فارستكنسين فنيالكترو الوند مهر فارس2430788853رحمن كدخدائي166
قبول25خراسان شماليتكنسين فنيكيفيت تراز ايمان0820196649	رحيم قلي پور167
مردود29خراسان رضويمدير فنيسپيد عمارات اهورا0941068072	رسول الماسيان168
مردود18خراسان رضويمدير فني5220156543رسول رسول زاده169
مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيآذر پرتو مراغه1552220133رسول شكرپور اشكون170
غيبتغيبتقزوينتكنسين فنيايمن فراز البرز4323250738رسول كاظمي171
مردود21خوزستانمدير فني1740350421رسول نبهاني172
مردود19اصفهانتكنسين فني1240007655رضا افالكي173
مردود21خراسان رضويتكنسين فني5749897974رضا ايرواني174
غيبتغيبتفارسمدير فنينگار باال بران سعدي2432937945رضا بيات175
مردود29تهرانمدير فنياوج بران سنا سهند1757250824رضا پورشايگان176
مردود18فارسمدير فنيهوناميك آسانبر شهر راز2300666545رضا حاجي فقهاء177
مردود20خراسان رضويمدير فنيصعود آسانبر پايدار5220172530رضا خداداد178
غيبتغيبتگيالنمدير فنيايمن بران درفك2593320192رضا سبزه كار شالكوهي179
قبول31خوزستانمدير فني1990250981رضا ظاهر نداف180
مردود19خوزستانمدير فني1755816340رضا غيبي181
مردود22همدانتكنسين فني3875489640رضا قرباني182
مردود19فارستكنسين فنيشيراز شيد فارس2301397947رضا كشاورز183
مردود23مازندرانتكنسين فني1220007196رضا مقيمي184
قبول25همدانتكنسين فني3875728742رضا نادري سفر185
مردود22همدانتكنسين فني3934575633روح اهللا خليلي186
مردود19بوشهرمدير فني3501169760روح اله بحريني187
مردود21كهگيلويه و بويراحمدمدير فني4232057498روح اله خادم188
مردود22البرزتكنسين فنيشركت آرمان فراز پديده4899748418زهرا نديمي چوري189
مردود24كرمانمدير فني2980956521سبحان حسن زاده سيرچي190
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مردود24خوزستانمدير فني2003210857محمد حسين بيگدلي شاملو374
قبول30فارستكنسين فنيآرمان شهاب روزبهان0320564851	محمد حسيني375
مردود26قممدير فني0589955632	محمد حسيني376
مردود19فارسمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2560189674محمد ديداري رونيزي377
نامعلوم-البرزتكنسين فنيشركت خزرصعود فراز البرز3991799626محمد ذاكري378
مردود22البرزتكنسين فنيشركت فراروپرداز بنيس0070735948	محمد سرچشمه بنيسي379
قبول25فارستكنسين فنيبرزين فراز دراك2297035160محمد سلطاني380
مردود19اصفهانتكنسين فني4623217523محمد سهرابي بارده381
مردود23فارستكنسين فنيآرمان آسانبر شهريار2281429415محمد سيفي382



مردود24كردستانمدير فني3790048577محمد صابر ثنايي383
قبول31گيالنمدير فنيافرا صعود هيركان2580393242محمد صديقي كيساري384
مردود27يزدمدير فني4433499854محمد طالبي پور سانيج385
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني2900025850محمد عسگري386
حذفحذفآذربايجان غربيتكنسين فني2960012070محمد عطاري387
مردود19خوزستانتكنسين فني1757644318محمد عياشي388
مردود26تهرانمدير فني0942887255	محمد فراهاني389
مردود19مازندرانتكنسين فني0011481501	محمد قاسمي390
مردود16مركزيتكنسين فنيپيشتاز صنعت راشين0534949789	محمد كربالئي حسني391
مردود17فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2295439124محمد كرمي آباد شاپوري392
مردود18زنجانتكنسين فني4270745568محمد كريمي393
مردود12فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2372436015محمد كياني394
مردود23البرزتكنسين فنيشركت تكين صنعت اوج البرز5909964690محمد متقي395
غيبتغيبتالبرزتكنسين فنيشركت تكين صنعت اوج البرز5909964690محمد متقي396
مردود20مازندرانتكنسين فني2080057332محمد محمدنژادكلكناري397
قبول35فارسمدير فنياوج آسانبر هخامنش2392172455محمد محمدي398
مردود11مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برج0621475718	محمد محمدي399
مردود11فارستكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر2300352583محمد مهدي اميري400
مردود25تهرانمدير فنينفيس ارام بر اخوان0079984381	محمد مهدي خامه چي401
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسان سير آذرتاش1382752687محمد نظري402
قبول35فارسمدير فنيآذرخش هوشمند ساز گيتي2539847498محمد نگهداري403
قبول27قمتكنسين فني3992166643محمد نوروزي404
قبول32تهرانمدير فنيطراحي مهندسي آساقدر0072331674	محمد هاشم علم بيگي405
مردود17خراسان رضويتكنسين فني0922667454	محمدامين لقماني يزدي406
مردود16مازندرانتكنسين فني5309889604محمدباقر جنيدي407
مردود22قزوينتكنسين فنيايمن فراز البرز4310192858محمدباقر ميرزائي408
مردود21قمتكنسين فني0370781279	محمدتقي پورعلي409
مردود23فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2291291661محمدجواد چرخابي410
مردود15هرمزگانتكنسين فني4690169683محمدجواد لقماني411
مردود17قممدير فني0370362373	محمدحسين خلج412
قبول33خراسان رضويمدير فنيآسانبر ريل هاي طاليي ايرانيان0943023076	محمدرضا برادران فرد413
قبول27كرمانتكنسين فني3071825412محمدرضا پورحسينعلي414
مردود12فارستكنسين فنيهيدروالماس شرق آسيا2296950337محمدرضا رستم بروجردي415
مردود23البرزمدير فنيشركت رابين صعود شهر0321790596	محمدرضا رستمي416
مردود19خراسان رضويمدير فنيرسپينا صنعت افراخته0944185894	محمدرضا زواره اي كمر417
مردود23فارستكنسين فنيآريان آسانبر اسپادانا2298077096محمدرضا شاهداعي418
قبول32اصفهانتكنسين فني1271183447محمدرضا مسعود ناصري419
مردود20گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان5188905191حمدرضا مهمان نواز گورابجيري420
مردود18مازندرانتكنسين فني4989792254محمدرضا نائيجي421
مردود18فارسمدير فنيآسا صنعت پارس كوشا2296919804محمدرضا نيك مرام422
نامعلوم-فارسمدير فنيالكترو آسانرو كيان پارس2301184250محمدصادق قاسمي423
قبول25فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك5039962991محمدعلي صالحي ابرقوئي424
مردود25فارسمدير فنيريحانه گستر فارس2296305288محمدعلي كشاورزي425
مردود16قمتكنسين فني1271644381محمدعلي محسن زاده جودي426
مردود20فارسمدير فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2298438153محمدعلي نياكان427
مردود28فارسمدير فنيروبينا مهر مهر فارس2297097425محمدهادي زمان ثاني428
قبول25فارستكنسين فنيماهان صعود نيكان2432972996محمدهاشم دورودي429
نامعلوم-خراسان رضويمدير فنيمعراج آسانبر نشتيفان0768853265	محمود تيموري بقساني430
مردود18خوزستانتكنسين فني4621728709محمود جعفري اسنكي431
مردود26البرزمدير فنيشركت ديبا صنعت البرز پاژ6359420902محمود سليمي زادك432
نامعلوم-فارسمدير فنيپديده شهر حافظ0067396097	محمود محمدي433
مردود16خراسان رضويتكنسين فني0769807771	محمود منصوري434
قبول25مازندرانتكنسين فني2162483580محمود يونسي435
قبول29البرزتكنسين فنيشركت آسايش سيرالبرز0311123198	مرتضي سيدمحمدلو436
قبول26كرمانتكنسين فني3071956037مرتضي صادقي گوغري437



قبول24فارستكنسين فنيريحانه گستر فارس2420006021مرتضي فالحي438
قبول26مازندرانتكنسين فني2130159508مرتضي كشاورزي439
قبول25فارستكنسين فنياوج آسانبر هخامنش4231941882مرتضي منصوري شيرازي440
مردود21همدانتكنسين فني0410058599	مرتضي نظري حسابي441
غيبتغيبتگيالنتكنسين فنيايمن بران درفك2595690043مرضيه سبزه كار442
مردود26البرزمدير فنيشركت سپيد فراز آسانبر مهر صنعت0310025567	مرضيه مهدي زاده443
مردود24مازندرانمدير فني2142181724مريم ساعي444
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيجام جم فراز تبريز0073824321	مريم عارفي ايلخچي445
مردود21سمنانتكنسين فني4600077326مريم قنبري446
مردود22لرستانتكنسين فنيبرج پيماي هفت آسمان4073367943مريم مالزيري447
مردود12سيستان و بلوچستانتكنسين فني1819539581مزدك افشار448
مردود24تهرانمدير فنياسكان فراز دلتا0063539616	مژده خان بكي449
مردود11فارستكنسين فنيدياكو راستين هونام2280497441مژده صادقي450
غيبتغيبتزنجانتكنسين فني4411262770مسعود افشاري451
مردود22تهرانمدير فني0012023922	مسعود مقصدي452
مردود24فارسمدير فنيآسانسور شهر كابين شيراز2296986862مسعود نيكوزاد شهركي453
مردود16خوزستانتكنسين فني1970752130مسلم شجاعي454
مردود21فارستكنسين فنيالكترو پارس كوماس جنوب1740077695مسيح صالحي فرگني455
مردود17تهرانتكنسين فني6350082737مصطفي شفاعتي456
مردود15خراسان رضويتكنسين فني0759976708	مصطفي كاملي457
قبول27اصفهانتكنسين فني1142458296مصطفي كريمي قرطماني458
مردود19مازندرانتكنسين فني2143227711مصطفي كشاورزي459
مردود25زنجانمدير فني1063964105معصومه شورابي460
مردود16خراسان رضويمدير فني0703696947	مليحه عباس نيا461
مردود14اردبيلتكنسين فني1464708568منصور بابازاده كريم كندي462
مردود15لرستانتكنسين فنيتخت جمشيدآسانبر افالك5289832629منظر بهزادي نيا463
مردود22مازندرانمدير فني2259817955مهدي اسدپور464
مردود9سيستان و بلوچستانتكنسين فني3621602569مهدي اكسير465
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر آسان صعودبر تبريز1583215913مهدي امين زاده466
مردود15لرستانمدير فنيتخت جمشيدآسانبر افالك4132597032مهدي انوري467
مردود26كرمانمدير فني2991603283مهدي ثمره468
مردود19تهرانتكنسين فنيبهران آسانبر پاسارگاد0079751970	مهدي جهانگرد مقصودي469
مردود17كرمانشاهتكنسين فني3255373161مهدي جهانگيري470
مردود26مازندرانمدير فني2130173251مهدي حسن پور471
مردود16فارسمدير فنياتيس پوال صنعت2300816768مهدي دهقان472
مردود26فارسمدير فنيالكترو افالك بران پارسه2296890776مهدي زارعي473
مردود16قزوينتكنسين فنيايمن صنعت تبيان6350036166مهدي شجاع يارم گنبد474
مردود18همدانتكنسين فني3873041111مهدي صفري475
قبول30خراسان رضويتكنسين فني5720061479مهدي عباسي ثاني476
غيبتغيبتگلستانمدير فني2122840846مهدي علي راد477
قبول27فارستكنسين فنيالكترو الوند مهر فارس2297642385مهدي قناعت پيشه478
مردود15كرمانتكنسين فني0064395383	مهدي كريمي افشار479
مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيآذر گوزل سير تبريز1362141186مهدي كوزل صوفياني480
مردود18مازندرانتكنسين فني2150478668مهدي مجيديان481
قبول24البرزتكنسين فنيشركت نقطه اوج افالك0384211933	مهدي محمدعليخاني482
مردود29تهرانمدير فني0082508232	مهدي مهرابي483
قبول28تهرانتكنسين فنيآسانبر عروج فراز0070519145	مهدي نوربخت484
مردود21اصفهانمدير فني1270921371مهران احمدي485
مردود14چهار محال و بختياريتكنسين فني4623333371مهران قاسمي گوجاني486
مردود24تهرانمدير فني0080447376	مهران مجيدي ثمرين487
قبول31مركزيمدير فنيفراز برج ديبا0610076264	مهرداد شرفي488
مردود23چهار محال و بختياريمدير فني4610213591مهرداد قاسمي گوجاني489
قبول30اصفهانمدير فني1755874065مهرداد كاظمي490
مردود19چهار محال و بختياريتكنسين فني4623392171مهين قاسمي گوجاني491
نامعلوم-البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات4380172503ميثم اميري492



مردود23تهرانتكنسين فنيآسانبر و پله برقي سپهرپلكان4000114387ميثم بهرامي493
مردود21مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برج0622359831	ميثم حيدرپور494
قبول30تهرانمدير فنييكسون نيرو پارس0068087632	ميثم حيدري495
قبول35خراسان رضويتكنسين فني6359954036ميثم قانعي بيركي496
مردود19مركزيتكنسين فنيآرمان فزار عصر0603326633	ميثم محمدياني497
مردود23همدانمدير فني3875585895ميثم مظاهري498
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت ايمن نيروي مهستان0010995511	ميالد دايي تورانسرايي499
قبول25تهرانتكنسين فنيشركت روان گستر حامد0016468260	ميالد رزمي500
مردود22خوزستانتكنسين فني1990585221ميالد زاده حسين501
مردود26تهرانمدير فني3950024824ميالد ساساني502
مردود20لرستانتكنسين فنيآسمان گستر آبان4040217144ميالد عباسي503
مردود19تهرانتكنسين فني0010050337	ميالد محمدي504
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيخاتم صعود تبريز1381837484نادر خردمند505
مردود24تهرانمدير فني1728164494نادر اليق شندي506
مردود26آذربايجان شرقيمدير فنيخاتم صعود تبريز1382431041ناصر اسمعيلي507
غيبتغيبتفارستكنسين فنيالكترو افالك بران پارسه5139947366ناصر روستايي508
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيافالك پيمان غرب6239710687ناصر عاطفي فر509
مردود22اصفهانتكنسين فني1293452475ناصر قاسمي گيچي510
مردود13خوزستانمدير فني1755899238ناصر كياني جم511
مردود22چهار محال و بختياريتكنسين فني4623158853نبي اهللا رئيسي نافچي512
مردود22مركزيمدير فنيآرمان فزار عصر0410214108	ندا تقوائي513
مردود15تهرانتكنسين فنيفني شروانا0014418797	نيلوفر ترابي514
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيخاتم صعود تبريز1360686320نيما بيرامي مشيرآباد515
مردود19تهرانمدير فنيفني مهندسي آسان صعود نيما5197896851نيما رشيدي قبادلو516
مردود15لرستانتكنسين فنيآسانسور سهند آسانبر پوريا2739864906وحيد ترنگ517
قبول29بوشهرتكنسين فني3490069341وحيد حاجي زاده518
مردود23تهرانتكنسين فني2820014313وحيد رنجي519
مردود17زنجانتكنسين فني4271357235وحيد سليماني520
مردود29آذربايجان شرقيمدير فنيفراز پيماي تندر1377549623وحيد صفري انور521
قبول24فارستكنسين فنيآسا صنعت پارس كوشا2298590796وحيد قلي زاده522
مردود16گلستانمدير فني2122727330وحيد مهاجرنيا523
قبول24بوشهرتكنسين فني3501591535وهب حاجي زاده524
مردود22البرزتكنسين فنيشركت نگين صعود تات0452705207	هادي باروتي525
قبول26چهار محال و بختياريتكنسين فني4679952768هادي خسروي راستابي526
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنيآلتين عمود سير1382514281هادي خليل زاده527
غيبتغيبتگيالنتكنسين فنيايمن بران درفك2593267488هادي سبزه كار528
مردود16بوشهرتكنسين فني3521311831هادي شريفي529
مردود20فارستكنسين فنيالكترو رهاورد آريا آسانبر شيراز2299670203هادي شريفي530
مردود29فارسمدير فنيسنا آسانبر آسمان صدرا2298722536هادي صفوي531
قبول27خراسان رضويتكنسين فني0889837309	هادي كرمي532
مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيآسان سير آذرتاش1360444467هادي نظري533
غيبتغيبتفارستكنسين فنيآسانسور گسترده فارس2293507734هوشنگ قاسم پور534
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مردود24آذربايجان شرقيمدير فنيخاتم صعود تبريز1382785682يداله رضائي537
قبول35آذربايجان غربيمدير فني5069883781يوسف اسعدي شيشوان538
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