
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
قبول32اردبيلمدير فني1466548932اسالم قديري مقدم نياري1
مردود22اردبيلتكنسين فني 1450543219اكبر وطن خواه2
مردود9اردبيلتكنسين فني 1450616593آراد بهرامي3
مردود17اردبيلمدير فنينيرو تنديس ميعاد1450124984سعيد كمالي4
مردود17اردبيلمدير فنيسينا گستر ساواالن1461691869قادر شكري5
مردود20اردبيلمدير فنيماهان گستر سبالن1672647886كمال پناهي6
مردود18اردبيلتكنسين فني 1532811081محمد شريفلو7
مردود17اردبيلتكنسين فني 1451200404نيما مظفري عيسي لو8
مردود29اصفهانمدير فني1150038683ابوذر قاسمي نهرخلجي9
مردود20اصفهانمدير فني1292092645اشكان ميشن كار10
مردود13اصفهانتكنسين فني 1270385593ثمينه شيرمحمدي11
قبول25اصفهانتكنسين فني 1240015321حسين سلمان12
مردود28اصفهانمدير فني1290877459حميد كياني سراج13
مردود21اصفهانتكنسين فني 1292914998داريوش تجددفر14
قبول24اصفهانتكنسين فني 1293122181رضا سيفي خرزوقي15
قبول25اصفهانتكنسين فني فني مهندسي آريوبرزن برج ايرانيان1219954349علي اكبر جمالي16
مردود22اصفهانتكنسين فني 1100024001علي آشوري جالل آبادي17
مردود21اصفهانمدير فني1080109501علي گلي نجف آبادي18
قبول26اصفهانتكنسين فني 5759900765مجتبي استكي اورگاني19
مردود10اصفهانتكنسين فني 1293560774مجتبي فتحي20
مردود24اصفهانمدير فني5110691525محسن آقاابراهيميان21
مردود18اصفهانتكنسين فني 1159539553محمد حسن قاسمي22
مردود18اصفهانتكنسين فني شرکت آسانسور ديبا صعود فرازپيما1270016989محمد رضائي23
حذفحذفاصفهانتكنسين فني 1289239185محمد صادق شانه24
مردود24اصفهانمدير فنيفراز پيماي پرهام1271493381محمد عاطف25
مردود16اصفهانتكنسين فني 1291619984محمدرضا ناصري خسروآبادي26
مردود24اصفهانمدير فني1290594181مريم بختياري رناني27
مردود15اصفهانتكنسين فني 1289094586مسعود غالمي سيچاني28
مردود19اصفهانمدير فني1159891265مصطفي محمودي29
قبول26اصفهانتكنسين فني 1289766703مصطفي نادري درباغشاهي30
قبول32اصفهانمدير فني5039948255مصيب كرم پناه مهرآبادي31
قبول24اصفهانتكنسين فني 1129196811موسي فرجي32
قبول27اصفهانتكنسين فني 1129816011مهدي شياسي33
مردود24اصفهانمدير فني1159863458مهدي صالحي34
قبول25اصفهانتكنسين فني 1840208651ندا براتي35
مردود17البرزمدير فني007944291امير شمسيني36
قبول25البرزتكنسين فني 0068575408امين حكم آبادي37
مردود15البرزتكنسين فني 6359973197امين عليزاده شيرغان38
مردود23البرزتكنسين فني 0872985075حسين خجسته شير زن39
مردود20البرزمدير فني4218584052حفيض اهللا باجالني40
قبول24البرزتكنسين فني 6309955632حميد ندائي اشكيت41
قبول26البرزتكنسين فني 0063445298داوود رحيمي42
مردود18البرزتكنسين فني 4400071812رحيم مرادي عميد آبادي43
قبول24البرزتكنسين فني 0013376470ساالر عزيزي44
قبول28البرزتكنسين فني 0322152178سيد مهدي شفيعي بنادكي45
مردود16البرزتكنسين فني 0320599991سيدعلي حسيني46
مردود23البرزمدير فني4199807667عباس درويشي47
قبول24البرزتكنسين فني 0063259958عباس رستمي48
مردود17البرزمدير فني0010123962فرشاد زارع آناقزي49
مردود14البرزتكنسين فني 0059648740فرشيد اقبالي50
مردود23البرزتكنسين فني 4869928361محسن پيرزاده51
مردود19البرزتكنسين فني 2298624763محمد اميني52
قبول27البرزتكنسين فني 5560179558محمد شير محمدي53
مردود23البرزتكنسين فني 0923005412محمد عبدالهي توستاني54
قبول24البرزتكنسين فني 0079535704محمدرضا رستمي55

نتيجه آزمون 29 شهريور ماه



قبول26البرزتكنسين فني 4899899335محمدعلي احمدي56
مردود18البرزتكنسين فني 0074022921محمدعلي فروغي فراهاني57
غيبتغيبتالبرزمدير فني310442982مهناز ابراهيمي58
مردود19ايالممدير فنيچوبين آسانبر غرب4549954124امين همتي59
مردود21ايالمتكنسين فني آسان صعود آالمتو5810023495بهزاد فتاحي60
قبول30ايالممدير فني4540099851رهام قلي پور61
مردود22ايالممدير فنيسهند آسانبر ايالم4529964711سيد احسان موسوي نيا62
مردود17ايالمتكنسين فني 4500115293علي اكبر حيدري63
مردود17ايالمتكنسين فني اوج آسانبر غرب5349975277قدرت صفامنش64
مردود16ايالمتكنسين فني 4501116552مجتبي بابامرادي65
قبول28آذربايجان شرقيتكنسين فني اوج آسانبر ارس5059739333اكبر مداحي66
غيبتغيبتآذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور اوج سهند گونش1361030283سيد علي موسويان67
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيآريان آسانبر خليج فارس كيش1361509813امير محمدي نارين آباد68
مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانسورعبادي5679319934ايرج عبادي69
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنياوج آسانبر ارس5059913961حجت اله اماني70
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فني آريان آسانبر خليج فارس كيش1363320513عرفان محمدي نارين اباد71
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانسور آلتين روان سير آذربايجان5198314331غالمحسين خدايي72
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فني اوج آسانبر ارس5050066786قاسم موسائي73
قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانبر عقاب سهند5198314048قربانعلي خدائي74
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيآلتين تانيش كاران ايرانيان1361082968محمد ملكي اقدم75
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فني اوج آسانبر ارس1570080801مرتضي نمدي76
مردود19آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسوري عبادي1362227927مهدي عبادي77
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانسورعبادی1363060554ميالد عبادي78
مردود24آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور برج پيمای جلفای ارس1382785682يداله رضائي79
قبول41آذربايجان غربيمدير فني2872048251علي بوذرجمهر80
قبول33آذربايجان غربيتكنسين فني 2871893624محمد امين ماوراني81
قبول32آذربايجان غربيتكنسين فني 2871994366يونس حسين پور82
--بوشهرمدير فني2301306941پيمان تيموري منش83
قبول33بوشهرمدير فني2440020818اصغر فتحي84
قبول24بوشهرتكنسين فني 3510272897پدرام صبوري85
مردود28بوشهرمدير فني3510184068حسين غالمي86
مردود27بوشهرمدير فني2294641663ريحان تيموك87
مردود27بوشهرمدير فني2430560887علي اديب88
مردود21بوشهرتكنسين فني 2372708341علي اكبر رحيمي قره مير شاملو89
مردود19بوشهرمدير فني2300051613غفار خاجوي90
مردود23بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي91
مردود21بوشهرتكنسين فني 2283389771محمد اديب92
مردود18بوشهرمدير فني3550068271محمد رضا جنگي93
مردود21بوشهرتكنسين فني 2530229457محمد رضا رضايي ابوالوردي94
مردود19بوشهرمدير فني2430022613نصراله عبدالهي95
مردود14بوشهرتكنسين فني 2301448665وحيد رحيمي قره مير شاملو96
مردود20تهرانتكنسين فني 5110595836اباذر كريميان97
مردود19تهرانتكنسين فني 4848916704احمد خاكباز98
مردود22تهرانتكنسين فني 0084749431 احمد سرخي سيسي99
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني 0078003083 اردشير ساماني100
قبول25تهرانتكنسين فني 0451668324 امير سليماني101
قبول25تهرانتكنسين فني 0082331006 امير گل پروران طهراني102
مردود19تهرانتكنسين فني 0010683151 امير مديري فر103
مردود17تهرانتكنسين فني 0017573653 پويا طالبي104
مردود6تهرانتكنسين فني 2659859612حامد حسيني نژاد كاليه105
مردود19تهرانتكنسين فني 4900371319حسين انوشه106
مردود23تهرانتكنسين فني 0453433979 حسين حاجي مهديقلي107
قبول26تهرانتكنسين فني 0064545431 حميد رضا محمد خاني108
قبول29تهرانتكنسين فني 0069745935 رامين مرادي تقي آبادي109
غيبتغيبتتهرانمدير فني1450160751رسول عباس زاده نوشهر110
مردود18تهرانتكنسين فني 3978771578رضا اسفندياري111
قبول24تهرانتكنسين فني 0068403151 رضا افضل آبادي112
مردود18تهرانتكنسين فني 1819223019رضا شكر پخش نژاد113
مردود20تهرانتكنسين فني 3950280553سجاد نصيري114



مردود18تهرانتكنسين فني 1728782831سعيد حبيب زاده مرادي115
مردود22تهرانتكنسين فني 0065282140 سعيدرضا فغاني116
مردود16تهرانتكنسين فني 4072715506سلمان رفيعي117
مردود28تهرانمدير فني1610245581سهيال شعاعي پرچين سفلي118
مردود20تهرانتكنسين فني 5270056550سيد امين محمد اصل119
مردود18تهرانتكنسين فني 1603003037سيروس ثاني120
مردود20تهرانتكنسين فني 1159235880شيرزاد كريمي121
قبول30تهرانمدير فني0066279461 عبدالرضا قنات آبادي122
مردود22تهرانتكنسين فني 0250075539 علي شادمان123
مردود21تهرانتكنسين فني 0079979424 علي صفري124
قبول27تهرانتكنسين فني 4900249254علي محبي125
مردود20تهرانتكنسين فني شركت آكسون فرازصنعت0084579595 عليرضا فرج يار126
قبول25تهرانتكنسين فني 4410719491عليرضا موالئي127
مردود16تهرانتكنسين فني 1972259751عيسي مسعودي128
مردود18تهرانمدير فني0062906259 فرامرز زمان خانپور129
قبول25تهرانتكنسين فني 3934513557فرشيد يوسفي130
قبول28تهرانتكنسين فني4285611023فروزان سليماني131
قبول26تهرانتكنسين فني 0011061626 كاوه بهروز132
مردود17تهرانتكنسين فني 6229987198مجتبي خوش احوال133
مردود23تهرانتكنسين فني 0453472982 مجتبي فوق آزادي134
مردود21تهرانتكنسين فني 4032139210مجتبي كاوندي طلب135
مردود15تهرانتكنسين فني 1218964537مجيد شادماني136
مردود19تهرانتكنسين فني 0068613881 مجيد مهرنيا137
قبول29تهرانتكنسين فني 0421962615 محسن مهاجر موغاري138
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني 0078058007 محمد اويسي139
مردود23تهرانتكنسين فني 0074696149 محمد رزوان140
مردود23تهرانمدير فني3257179502محمد صيدي141
قبول25تهرانتكنسين فني 0075959003 محمد طبسي142
مردود22تهرانتكنسين فني 0011678089 محمود الوندي143
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني 1652955038محمود جهاندوست ماليي144
قبول29تهرانتكنسين فني 0077081927 محمود حيدري كهرودي145
قبول33تهرانمدير فني0071335153 مرتضي طالبي طاري146
مردود19تهرانتكنسين فني 0015939091 مريم السادات حق بين147
مردود24تهرانمدير فني0610146017 مسعود محمدي148
مردود24تهرانمدير فني0012058165 مصطفي محرمي149
مردود15تهرانمدير فني0017657210 ميالد محمدي150
غيبتغيبتتهرانمدير فني5949973127ناصر اصالني آسيابركي151
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني 0920511058 وحيد تقوي152
مردود23تهرانتكنسين فني 0410302120 وحيد شاهي153
مردود14تهرانتكنسين فني 1263350593هادي پورغالمي آراني154
مردود29چهار محال و بختياريمدير فنيآراد صنعت پايور4610377179حامد غالميان دهكردي155
مردود22چهار محال و بختياريمدير فني3933395747سيد ايمان محسني156
قبول25چهار محال و بختياريتكنسين فني اميد آسانبر دانش4622488523عبدالرضا دانش شهركي157
مردود18چهار محال و بختياريمدير فني4679319208محمد قاسمي گوجاني158
مردود21خراسان جنوبيتكنسين فني 0640518052 ابوالفضل طوري159
قبول25خراسان جنوبيتكنسين فني 5230016159سيد عزيز حسيني160
قبول29خراسان جنوبيتكنسين فني 0944964151 عليرضا درست161
مردود21خراسان جنوبيتكنسين فني 0944914594 مجتبي صمديه162
مردود15خراسان جنوبيتكنسين فني 0653290128 محمد غالمي163
قبول37خراسان جنوبيمدير فني0640257755 مصطفي كشفي164
قبول27خراسان جنوبيتكنسين فني 0944837689 وحيد افضل165
قبول32خراسان رضويمدير فنياطمينان گستر هوشمند توس0941226131 احمدرضا نسطورپور166
مردود16خراسان رضويتكنسين فني سايان فراز توس0828298432 احيامحمد براتي مقدم167
مردود20خراسان رضويمدير فنيبايا صنعت صعود نوين فراز0920333664 افسانه جدي ازغندي168
مردود10خراسان رضويتكنسين فني مبتكران صنعت رابين6529957065الهام سادات نبوي169
مردود14خراسان رضويتكنسين فني اروند فراز آسانبر0923146431 پويا نوري170
قبول26خراسان رضويتكنسين فني برج آسانبر خاوران0780252683 جالل غفاريان دادرس171
مردود23خراسان رضويتكنسين فني آران آسانبر ثاقب0924561531 جواد رضازاده نقندر172
قبول31خراسان رضويتكنسين فني سيوان ايمن گستر ماهان0780045106 حسن چشمي173



مردود17خراسان رضويمدير فنيالماس آسانبر آذرخش0920336825حسين اسديان174
مردود22خراسان رضويمدير فنيريزين آسانبر نامق0942145135 حميدرضا خواجه زاده نامقي175
مردود21خراسان رضويتكنسين فني آران آسانبر ثاقب0921462794 رحمان فاضل عيدگاهي176
مردود18خراسان رضويتكنسين فني تنديس آسانبر البرز0946781011 رسول صادق پورهروي177
مردود22خراسان رضويتكنسين فني مهندسي ابرسازه ماهان ماندگار0939843171 رضا شهري178
قبول37خراسان رضويمدير فنياوج فراز بيهق0889832676 رضا عبداهللا نژاد179
مردود17خراسان رضويتكنسين فني مبتكران صنعت رابين0640104894 سعيد طهماسبي180
مردود20خراسان رضويمدير فنيسانيار آسانبر آريا1050021592سعيد نصرآبادي181
مردود13خراسان رضويمدير فنيايمن آسانبر حافظ0942060520 سميه علي خاني محمدآباد182
مردود15خراسان رضويتكنسين فني آسانبر مانا صنعت0690488955 سيد محسن حسيني حصاري183
قبول28خراسان رضويتكنسين فني اطمينان گستر هوشمند توس2219813622سيد محمدكاظم خوش نويس184
قبول30خراسان رضويمدير فنيآلفا صنعت آذرخش0946258503 سيدجواد حسيني185
مردود19خراسان رضويتكنسين فني تنديس آسانبر البرز0946222878 علي اصغر سلطاني186
مردود22خراسان رضويتكنسين فني سيكاس صنعت داتيس0770029531 علي صولتي جشن آباد187
مردود10خراسان رضويتكنسين فني برج آسانبر خاوران0790410915 علي گردشي حسن آباد188
مردود21خراسان رضويمدير فنيابر سازه ماهان ماندگار0946850097 قاسم خاكي189
مردود18خراسان رضويتكنسين فني كارن آسانبر جاويد ثمين0943113512 مجتبي صفري فرخد190
قبول24خراسان رضويتكنسين فني مهندسی پديده شهر آريا0770013015 مجيد بيكزاده بردر191
مردود29خراسان رضويمدير فنيآران آسانبر ثاقب0921189230 محتشم نوري192
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فنيرضوان آسانبر سورنا0873096703 محمد رضائي يزدان آباد193
قبول32خراسان رضويتكنسين فني بايا صنعت صعود نوين فراز0934543828 محمدحسن دوست محمدي194
مردود19خراسان رضويتكنسين فني آسمان فراز درخشان پارس0923172548 محمدرضا افخم195
قبول27خراسان رضويتكنسين فني صنعت آسانبر پارسه خراسان0934545596 محمدرضا شعباني زرخوان196
مردود22خراسان رضويمدير فنيريزين آسانبر نامق0860000524 مرتضي رمضانيان باجگيران197
مردود22خراسان رضويتكنسين فني آرسس فراز آسمان آريا0921238142 مسعود جعفري198
مردود15خراسان رضويتكنسين فني آريا آسانبر نگين خراسان0938016415 مهدي اكرامي مهرآبادي199
مردود16خراسان رضويتكنسين فني اوج آسانبران مهر هشتم5230055472مهدي طوري200
مردود20خراسان رضويتكنسين فني اروند فراز آسانبر0921219628 مهدي متدين201
قبول34خراسان شماليمدير فني0630076774ابراهيم آذين مهر202
مردود20خراسان شماليمدير فنيشركت آريا يورد بجنورد0682324507 اسماعيل خوشدل203
مردود23خراسان شماليتكنسين فني 0829694676 ابوالفضل رازقي204
مردود15خراسان شماليتكنسين فني 0670480215 امير كوهستاني205
مردود20خراسان شماليتكنسين فني 0670231703 جواد برزگر206
مردود20خراسان شماليتكنسين فني كيفيت تراز ايمان0820196649 رحيم قلي پور207
مردود20خراسان شماليتكنسين فني اطمينان گستر هوشمند توس0860278093 سيد حسن حسيني208
مردود11خراسان شماليتكنسين فني 0829001413 صمد قرباني209
مردود21خراسان شماليتكنسين فني 0682629456 عباس اصفهاني210
مردود18خراسان شماليتكنسين فني سينا آسانبر شيروان0681881267 علي اكبر پوريان مهر211
قبول36خراسان شماليمدير فني3962592581علي ساعي فر212
مردود15خراسان شماليتكنسين فني شركت صنعت وندا آسانبر برسام0681936134 غالمرضا داور پناه213
قبول30خراسان شماليمدير فني0065358082 فرزانه نظامي تر214
مردود19خراسان شماليتكنسين فني اطمينان گستر هوشمند طوس2691279243فريدون توكليان215
قبول30خراسان شماليتكنسين فني 0630155569 محسن آذين مهر216
مردود16خراسان شماليتكنسين فني 1050306384محمد دانش طلب217
مردود21خراسان شماليمدير فني0820248827 محمد شجاع218
مردود10خراسان شماليتكنسين فني 0310191890 محمد محمد پور اقدم219
مردود18خراسان شماليتكنسين فني 0681895233 هادي آوخ220
مردود14خوزستانتكنسين فني 1757602771جاسم احمديان221
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني 1740007913حسين دغاغله222
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني 2002728984حسين صاحب محمدي نژاد223
مردود21خوزستانمدير فني1757454845حسين وطن خواه224
مردود27خوزستانمدير فني4810182541حمزه پاي رنج225
مردود29خوزستانمدير فني0080760414 رضا برباره226
مردود22خوزستانمدير فني6639856859ساسان سلطاني227
مردود22خوزستانتكنسين فني 6639911183سامان سلطاني228
مردود17خوزستانتكنسين فني 6639900270سميرا سلطاني229
مردود21خوزستانتكنسين فني 1900220652سيد رضا موسوي230
مردود21خوزستانتكنسين فني 2003181008سيد سعيد پروهان231
مردود26خوزستانمدير فني1741136628شهاب سواري232



قبول30خوزستانمدير فني1750737310عادل باوي233
قبول24خوزستانتكنسين فني 1740867521علي ايالتي234
مردود18خوزستانتكنسين فني 1989555039علي فريساوي235
مردود15خوزستانتكنسين فني 2003370072محمد دهنويان236
مردود28خوزستانمدير فنيايمن فراز آنزان كوشا1911740741محمدرضا مشهدي237
قبول30خوزستانمدير فني4680053267مرتضي ابراهيمي238
مردود18خوزستانمدير فني1160016232ندا درخشنده فر239
مردود18خوزستانمدير فني1830074921ندا قلي پور240
مردود15زنجانتكنسين فني 4120937607ابوالفضل پارسا241
مردود13زنجانتكنسين فني 4400237311امير حسين داودي242
مردود16زنجانمدير فني4131487411حسين پارسا243
مردود18زنجانتكنسين فني 4271142352سعيد الماسي244
قبول29زنجانتكنسين فني 4271322954فرزاد فرهمنديان245
مردود20زنجانتكنسين فني 4285584395محمد زماني246
مردود13زنجانتكنسين فني 4284955748محمد كريمي247
مردود22زنجانمدير فني3873439883مهدي سمواتي248
مردود19زنجانتكنسين فني 4372137907ميرصادق جعفري249
مردود19زنجانتكنسين فني 2939836388مينا عليمحمدي250
قبول26سمنانتكنسين فني كيان سورن پارسيان4133301463سيامك صلح جو251
مردود20سمنانتكنسين فني ماهان گستر عرش4568877210علي اصغر شهابي252
مردود27سمنانمدير فنيآسمان بران فلک الفالک4580065085محسن عباسي253
مردود17سيستان و بلوچستانتكنسين فني *3710353300افشين كوهبان گروكي254
مردود21سيستان و بلوچستانتكنسين فني 3710396948سجاد كوهبان گروكي255
مردود19سيستان و بلوچستانتكنسين فني 3610633808علي داوطلب256
مردود20سيستان و بلوچستانمدير فني3660120741فرهاد نعيم ساراني257
مردود19سيستان و بلوچستانتكنسين فني 3621198601محسن جعفري زاده258
مردود11سيستان و بلوچستانمدير فني3621660437يحيي داوطلب259
حذفحذففارستكنسين فني نيروصنعت آسمان فراز دماوند5139762048احسان شجاعي260
مردود19فارستكنسين فني آسمان فراز ارم2298661146احمد زماني261
مردود17فارستكنسين فني تجهيزكاران صنعت آسانبر فراز شيراز2291310364احمدرضا درودي درودزني262
مردود22فارستكنسين فني زرين آسانبر راتين2296331238افسانه وزيري263
مردود19فارستكنسين فني آسمان فراز ارم2298071365امير ارمي264
مردود21فارسمدير فنيآسمان فراز ارم2300407930امين ارمي265
قبول25فارستكنسين فني الكترو آسان صعود دراك2280666715امين قلي زاده266
مردود21فارستكنسين فني آسانبر خوش راه صنعت جنوب2420384091بهرام رمضاني گرمه267
مردود23فارستكنسين فني آسمان آسانبر اورانوس2420535022پريسا فرج پور268
مردود22فارسمدير فنياوج آسمان شيراز2470990483حميد رضا نيامي269
قبول34فارسمدير فنيريحانه آسانبر ارم گستران فارس2300477432حميد زارع270
مردود12فارستكنسين فني پارت باالرو كيميا2300376547حميدرضا جوانمرد271
غيبتغيبتفارستكنسين فني رسا صنعت برق شيراز2280769506حميدرضا كريمي اينوي272
مردود28فارسمدير فنيزاگرس ليفت جنوب2298730571راحله علي بابائيان273
مردود13فارستكنسين فني سرا پرديس فارس آرمان2297687109راضيه آذري274
مردود19فارستكنسين فني پرشين فارس آسانرو شيراز2300378817زرين اتحاد275
غيبتغيبتفارسمدير فنيآسانبر زاگرس تك پارس2480041816سجاد رضائي276
مردود14فارستكنسين فني آسانبر سهند تك جنوب4269826827سحر فرد277
مردود23فارستكنسين فني ماهان كبير صنعت پارس مهر2298071195شيوا مسعودي278
مردود25فارسمدير فنيزاگرس ليفت جنوب2291298259عباس علي بابائيان279
مردود21فارستكنسين فني سريع صعود فارس2295416531عبدالرضا درودي درودزني280
مردود28فارسمدير فنيبهساز صنعت هگمتانه3873394790علي شاهرخي281
مردود16فارستكنسين فني زاگرس ليفت جنوب2280742020علي علي بابائيان282
مردود13فارسمدير فنيآسانبر قدرت بوشهر2360180436علي گودرزي283
مردود24فارسمدير فنيفاخر رخش اورسيا2297014945عليرضا نقره پوش284
مردود18فارستكنسين فني رصين آسانبر شاهين پارس0022795383 فاطمه ذاكرين285
غيبتغيبتفارسمدير فنيسپهر اوژن نوين پارس2390885780فرشيد پارسانژاد286
قبول38فارسمدير فنياداك اسانبر بي همتاي جنوب2301399771فرشيد دارابي287
مردود17فارستكنسين فني تجهيزكاران صنعت آسانبر فراز شيراز2297025580قاسم درودي درودزني288
مردود19فارستكنسين فني آسمان فراز ارم2549493044قوام رحيمي خوشمكاني289
مردود17فارستكنسين فني رصين آسانبر شاهين پارس2297980094كاظم ذاكرين290
مردود28فارسمدير فني2298625220محمد صادق قاسمي291



مردود20فارستكنسين فني نوين آسانبر صنعت تابا2281012611محمد فروغي درودزني292
مردود13فارستكنسين فني ريحانه آسانبر ارم گستران فارس2300913003محمدعلي قدمگاهي293
مردود21فارسمدير فنياوج پيماي بختگان5489405856محمدمهدي عليائي294
مردود15فارسمدير فنيتجهيزكاران صنعت آسانبر فراز شيراز2280760401مريم درودي درودزني295
غيبتغيبتفارسمدير فنيتجهيزكاران صنعت آسانبر فراز شيراز2280760401مريم درودي درودزني296
قبول29فارستكنسين فني صعود انديشان كيهان فارس2301065529منصور عليايي297
مردود17فارستكنسين فني سپهر اوژن نوين پارس2298670511منيژه احمدي دوقزلو298
مردود22فارستكنسين فني آسانبر زاگرس تك پارس2281947726مهدي دهقان299
مردود22فارسمدير فنيکهکشان آسانبر شهر راز2297802919مهدي كرمدار300
مردود19فارستكنسين فني اوج پيمای بختگان5489888229نجمه اكبري301
مردود19فارستكنسين فني فرا صنعت ايمن صعود آيرين2529921830وحيد ابراهيمي302
مردود24قزوينمدير فني5090122369ابوالحسن سهرابي نودهي303
مردود21قزوينتكنسين فني 3330299444بهنام تربتي304
مردود16قزوينمدير فني4310295797جواد رستمي305
قبول31قزوينتكنسين فني 4310744168رضا قلعه قوند306
مردود23قزوينمدير فنيآرين گستر شايان سهند4324260257سعيد كاكاوند307
مردود10قزوينمدير فني4310821545سيد محمد حسين نجم آبادي308
مردود19قزوينتكنسين فني 4310089879علي اكبر مصطفايي309
مردود22قزوينمدير فني4310096352علي عسگري نوده310
مردود14قزوينتكنسين فني آريانا فراز كاسپين4310592910عليرضا پورفرجاد311
مردود13قزوينتكنسين فني 4311370733مجتبي صادقي پارسا312
مردود21قزوينتكنسين فني 5590017130مجمد حاجي نصيري313
مردود10قزوينمدير فني4310713157محسن اسدي314
مردود21قزوينتكنسين فني كوشا آيين دانش4324524157مسعود قسطين رودي315
مردود24قزوينمدير فني4310689043مهدي كبيري316
قبول24قزوينتكنسين فني 5090022471نعمت عباسي نودهي317
مردود27قزوينمدير فنيآسان رسان کيميا5099842747ولي عسگري نوده318
--قزوينتكنسين فني 4311856873مهدي اسدي319
مردود25قممدير فنيشركت آراد رعد آسا0381822151 سيد حسين هاشمي ده سرخي320
مردود18قمتكنسين فني پويش سازه مهر نيرو0371993441 سيد محمد مهدي حسيني321
مردود9قممدير فنيشركت آراد دامون آريانا0015553590 سيدمحمدعلي خليلي322
قبول24قمتكنسين فني غدير آسانبر آدرين0371625475 صابر شعبانلو323
قبول33قممدير فنيهمنورد امين كهكشان0370902173 عباس لطيف324
مردود22قممدير فنيپويش سازه مهر نيرو1755035799علي بالسيوس325
مردود22قمتكنسين فني پويش سازه مهر نيرو0370781279 محمدتقي پورعلي326
مردود18قمتكنسين فني صعودگستركارا0082763895 محمود كاتب327
مردود29كردستانمدير فني3732603611آرام بني صدر328
مردود18كردستانتكنسين فني 3720380815پوريا صوفي آرا329
مردود27كردستانمدير فني3720340279ذكريا مرادي330
مردود18كردستانتكنسين فني 3720421104فريبا قادري331
مردود17كردستانتكنسين فني 3733129741مهدي شريعتي332
مردود20كردستانتكنسين فني 3720029395ميالد هرمزي سرخمي333
مردود18كرمانتكنسين فني 2993803204امان اهللا عرب ناصري334
مردود22كرمانمدير فنيشركت صعود سازان بلند اختر2993976400امين دهقاني335
قبول27كرمانتكنسين فني شركت آذر هما سير5199349783بهادر محمودزاده336
مردود15كرمانتكنسين فني شركت بازرگاني سپنتا صنعت كريمان3179831472حميد بهزادي لكي337
مردود15كرمانتكنسين فني 3131606551صادق غضنفري338
مردود15كرمانتكنسين فني 3131312068عباس قلندري كر339
مردود23كرمانتكنسين فني فراز صنعت عدالت2980209112علي اصغر فرحبخش340
مردود21كرمانمدير فني3060247404علي سلجوقي341
مردود22كرمانمدير فنيكهكشان باالبر پايتخت كارمانيا2993849001علي مرداني گوكي342
مردود14كرمانتكنسين فني 3762055009محمد شاه ويسي343
قبول31كرمانمدير فني3131485531محمد صادق سلطاني نژاد344
مردود22كرمانتكنسين فني شركت بازرگاني سپنتا صنعت كريمان2993761153محمد علي نگارستاني345
قبول25كرمانتكنسين فني 1861368038محمد فرخنده فر346
مردود13كرمانتكنسين فني كهكشان باالبر پايتخت كارمانيا2981156683محمدحسين عامري347
مردود13كرمانتكنسين فني 2994106566محمدرضا محمدحسين زاده348
غيبتغيبتكرمانمدير فنيسپهر آسانبر آكام3120234753مريم زارع349
مردود20كرمانتكنسين فني فراز صنعت عدالت3391694297مسعود تواناي بلوكي350



مردود27كرمانمدير فنيشركت عمران صباي كارمانيا3701752151مسلم نخعي عبدل آبادي351
مردود8كرمانتكنسين فني شركت آذر هما سير3120306770مهدي بيگمرادي352
مردود13كرمانتكنسين فني آسمان نورد كوير3479909991مهدي صابري353
مردود27كرمانمدير فنيشرکت صعود سازان بلند اختر2992908517مهدي كاظمي زاده354
مردود15كرمانتكنسين فني شرکت آذر هما سير3180029870مهشاد پورعلي ياري355
قبول25كرمانتكنسين فني شرکت بهرو صنعت بام2980715719هاني معبودي356
قبول32كرمانشاهمدير فنيرخش آسانبر زرين3241009335سحر قهرمان زيبري357
مردود23كرمانشاهتكنسين فني رخش آسانبر زرين3359843193شايسته اسدي358
مردود19كرمانشاهمدير فنيرخش آسانبر زرين3255515191عباس سلطانقلي359
مردود29كرمانشاهمدير فنيسپندار افق مهرگان3240562618علي سبك دست360
مردود22كرمانشاهتكنسين فني راژان آسانبر غرب3255481929فريبا عزيزي361
قبول24كرمانشاهتكنسين فني عطارد آسانبر آسمان3258902305يزدان حيدريان362
غيبتغيبتكهگيلويه و بوير احمدمدير فنيشركت آسانسوري سپهر آسانبر صبا4231876177احمد ياوري پيرا363
مردود23گلستانمدير فنيآسانبر فراز شمال گلستان2110199490ابراهيم مرادي364
قبول32گلستانمدير فنيآهو فراز هيرکانيا2593839503مجيد پورغالم پيربازاري365
مردود25گيالنمدير فني2595999648امير پوراكبري شهرستاني366
مردود14گيالنتكنسين فني 2670343511بهادر رضائي سياه تن367
مردود23گيالنمدير فني1382114311حسين نجفي368
قبول31گيالنمدير فني2648737944خسرو فتحي نژاد369
قبول31گيالنتكنسين فني 2580109889سعيد رضاي حقدوست370
مردود21گيالنتكنسين فني 2581205040سهيل اشجعي دلچه371
مردود21گيالنتكنسين فني 0076629724 كاظم اميري372
مردود21گيالنتكنسين فني 0078141125 محمد جهان پور373
مردود21گيالنتكنسين فني 2595795988ميثم پتكي374
قبول38گيالنمدير فني5949973127ناصر اصالني آسيابركي375
مردود22گيالنتكنسين فني 2739247885نواب رجب پور مردمكده376
مردود20لرستانتكنسين فني اوج پيماي تاراز4219056221احمد رضا رهبري377
مردود21لرستانتكنسين فني پارت اوج اعتماد4172186580اكبر رشيدي378
مردود23لرستانمدير فنياوج پيماي تاراز4072729205اكبر وكيلي379
مردود26لرستانمدير فنيراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالك4073653393الهام شاكرمي380
مردود20لرستانتكنسين فني اوج پيماي تاراز4133331125ايمان جهاني381
مردود21لرستانمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان5289832610بهنام بهزادي نيا382
مردود14لرستانتكنسين فني 6139947839امير ميرزاوند383
قبول27لرستانتكنسين فني آرمين گستر بهسازان زاگرس4120836908رضا ايوز384
قبول31لرستانمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان4060492744سجاد آرش385
مردود10لرستانتكنسين فني اوج پيماي تاراز4073303481سجاد پير داده بيرانوند386
مردود17لرستانتكنسين فني اوج پيماي تاراز4073239198سجاد جعفري گله داري387
مردود16لرستانتكنسين فني پارت اوج اعتماد4172786103عباس شيخ انصاري388
غيبتغيبتلرستانمدير فنيفراز پيما افالك4172687441علي اصغر رحيمي389
غيبتغيبتلرستانتكنسين فني برج پيماي هفت آسمان4060933554علي بهزادي نيا390
مردود17لرستانمدير فنيپارت اوج اعتماد4172169651عليرضا زرباري روزبهاني391
قبول24لرستانتكنسين فني آذرخش عروج آکام4120575225محمد امير سرداري392
مردود18لرستانتكنسين فني سهند آسانبر پوريا4060875856محمد حبيبي393
قبول29لرستانتكنسين فني آريا آتيس4130890281محمدعلي ملك زاده394
قبول30لرستانمدير فنيراحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افالك5289832629منظر بهزادي نيا395
غيبتغيبتلرستانتكنسين فني سهند آسانبر پوريا2739864906وحيد ترنگ396
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فني شركت ديبا صعود فرازپيما2720754511اسماعيل قرباني ليالستاني397
قبول27مازندرانتكنسين فني شركت اوج بران آسمان آبي2080026305ابراهيم قرباني398
مردود27مازندرانمدير فنيشركت آسان فراز درخشان شمال2064757858آرمان جانعلي زاده روشن399
مردود21مازندرانتكنسين فني شركت ويرا آسانسور پيشرو مازندران2249804583بابك كردجزي400
مردود20مازندرانمدير فنيشركت آرام پيمايش صعود ايمن خزر0013314106 حسين فرهودي يگانه401
مردود18مازندرانتكنسين فني شركت اوج بران آسمان آبي2093404451حميد شمسي جامخانه402
مردود20مازندرانمدير فنيشركت اوج بران آسمان آبي2080167642رامين براري403
مردود15مازندرانتكنسين فني شركت آسانسور سپهر صنعت بهدين2092332724رزا غربي404
مردود23مازندرانمدير فنيشركت آسانبر تيزرخش پارس2181806462رضا سهرابي قره تپه405
مردود16مازندرانتكنسين فني شركت آرام پيمايش صعود ايمن خزر4980080510سيداسماعيل احمدي406
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فني شركت آسانبر تيزرخش پارس2091292036سيدحيدر هاشمي پلسكي407
مردود22مازندرانتكنسين فني شركت آسانسور آرام فراز خزر5010865130سيدعلي اصغر حسيني آزاد408
قبول27مازندرانتكنسين فني شركت آسانبر و پله برقي رسام0670142409 سيدهدايت فيروزه409



مردود20مازندرانتكنسين فني شركت آسان گستر پديده هوشمند ساري6350062612عليرضا جعفرزاده410
مردود23مازندرانتكنسين فني شركت آسانبر و پله برقي رسام0074295020 غالمرضا دروديان نقوسيان411
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فني شرکت آرايه آسانبر کاسپين2181324344محسن اصغري412
مردود16مازندرانتكنسين فني شركت آرام پيمايش صعود ايمن خزر2080057332محمد محمدنژادكلكناري413
مردود17مازندرانتكنسين فني شركت فني و مهندسي نوشهر آسانبرساز تسال0017665760 مسعود طالبي414
مردود20مازندرانتكنسين فني شركت آسانبر تيزرخش پارس3874006301مهدي حقي پور415
مردود18مازندرانتكنسين فني شرکت آسانسور ديبا صعود فراز پيما2130342140مهران عزيزي416
مردود20مازندرانتكنسين فني شرکت ايمن صعود شمال جاويدان2064977597ياسر وهاب زاده درونكالئي417
مردود15مركزيتكنسين فني ايمن باالبران شهاب0520656679 احسان جعفري انجداني418
مردود25مركزيمدير فنيآسانسور البرز0520241495 جواد شفيعي گواري419
مردود20مركزيتكنسين فني 0066857074 حسين شاكردنيوي420
قبول26مركزيتكنسين فني 6180003386حسين شريعت421
قبول25مركزيتكنسين فني 0603324207 سعيد فدائي مولودي422
مردود20مركزيتكنسين فني آسان باالبر رادين0535008104 علي بغدادي423
مردود23مركزيتكنسين فني سهند فراز ديباگستر0603361315 علي تهمتن424
مردود20مركزيتكنسين فني الماس صمعت فرداد0520216016 علي شهاب پور425
مردود29مركزيمدير فني0622349831 ميثم حيدرپور426
قبول35مركزيمدير فنيآرمان فزار عصر0410214108 ندا تقوائي427
غيبتغيبتهرمزگانمدير فنيباالبر صنعت شيراز2298428697اميررضا سنگ تراش428
مردود19هرمزگانتكنسين فني توسعه تاسيسات و زير ساخت پديده شهري3391662115جعفر صفرزاده نفوتي429
مردود21هرمزگانمدير فنيحراآسانبر آداك3380411426مصيب حاجبي صلغي430
غيبتغيبتهمدانتكنسين فني 0320599991 سيد علي حسيني431
قبول26همدانتكنسين فني 3874072053الهام نظري432
مردود26همدانمدير فني3979857441پژمان نيك روش433
غيبتغيبتهمدانتكنسين فني 5059963454جواد شريفي434
قبول33همدانمدير فني3874068935حامد يونسي435
مردود19همدانتكنسين فني 0076418936 حسين وثوقي فريد436
قبول24همدانتكنسين فني 3871362875حميد بابازاده همداني437
مردود16همدانتكنسين فني 3801398471خالد مفاخري438
مردود20همدانتكنسين فني 4020189031رضا مرادي439
مردود7همدانتكنسين فني 3934575633روح اله خليلي440
قبول34همدانمدير فني3920077482سيد محمد حسيني441
قبول27همدانتكنسين فني 3871483151علي رضا مهرابي442
مردود19همدانتكنسين فني 4032022321علي نام آور443
قبول28همدانتكنسين فني آسان فراز آريا3873590263عليرضا چوبكيان444
غيبتغيبتهمدانتكنسين فني كيا پيمان آذين4032416842فرهاد وحدت اعظم445
مردود21همدانمدير فني3950069305مجيد بيات446
مردود22همدانتكنسين فني مهرگان نما آرا0076508331 مجيد زارعي محب447
مردود23همدانمدير فني3874506568محمد باروتيان448
قبول26همدانتكنسين فني 0922210136 محمد حاجي زاده449
مردود21همدانتكنسين فني 3920329279محمد علي محمدي450
مردود17همدانتكنسين فني 3875820312مرتضي سطوتي رفيع451
قبول31همدانتكنسين فني 3873430363مسعود محمودي شناس452
مردود15همدانتكنسين فني 6179871043مسلم نوروزي453
مردود29همدانمدير فني4280502099منصور رضائي454
غيبتغيبتهمدانمدير فني4280502099منصور رضائي455
مردود23همدانتكنسين فني 3790316938مهدي زارعي456
مردود22همدانتكنسين فني 3950012990ميثم لطيفي457
قبول25همدانتكنسين فني 3873572435ياسر شريفي458
مردود22يزدتكنسين فني 4430676259مجيد حسيني459
مردود17يزدتكنسين فني 4460030292محسن كسمايي460
مردود20يزدتكنسين فني 0385029276 محمدعلي اميري461
قبول25يزدتكنسين فني 4460016321مرتضي زارع بيدكي462


