
14 بهمن نتيجه آزمون
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكد ملينام و نام خانوادگيرديف

مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور آذر صنعت احمدي1370846002ابراهيم شهبازي1
مردود10تهرانتكنسين فنيآساك آسانبر ماندگار6359351366ابوالفضل اصغري2
مردود16مركزيتكنسين فنينگين آسانبر پرند0590058304ابوالفضل راسخ3
مردود23خراسان رضويمدير فنيپارسيس پارت آسانبر شرق0322825350ابوالفضل كريميان4
مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت آسان رسان انرژي توان0018621236حسان  اسحقي شرف آبادي5
قبول25اصفهانتكنسين فنيرادمهرآسانبرپارتاك5650013950احسان قرباني6
قبول31اصفهانمدير فنيسپنتا برج پيشرو سپاهان4621759116احسان نوريان دهكردي7
مردود16كهگيلويه و بويراحمدمدير فنيآسانسوري سپهر آسانبر صبا42318761177احمد  ياوري پيرا8
مردود17قممدير فنيسيگما صنعت كيان0371176301احمد احمدي9
قبول25البرزتكنسين فنيشركت مهندسي صبا اسانبر4897522031احمد خان احمدي10
قبول27كرمانتكنسين فنيآسمان خراش سيرجان2993014064احمد خواجه سليمي11
مردود19مركزيتكنسين فنيارتفاع بران كيهان0520494040احمد شعباني پور12
مردود16قمتكنسين فنيالماس كوير0370968931احمدرضا پوراحمدي13
مردود14فارستكنسين فنياوج گستران آسانبر ارم2491377756احمدرضا خاكي14
مردود21تهرانمدير فني0013467506ادهم قيومي15
مردود28كردستانمدير فنيتنديس آسانبر سپيد6469966438ارسالن رحماني16
مردود20فارستكنسين فنينگار پارسيان قشقايي2420290011اسحاق سعدي خاني17
مردود22فارستكنسين فنيبهساز صنعت هگمتانه2380104840اسفنديار محمدي آزاد18
مردود21اردبيلتكنسين فنيآرتا آسانبر آذران تك1465841350اسالم پورجعفر19
مردود22فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2430461331اسماعيل ابراهيمي20
مردود17خراسان شماليمدير فنيشركت آريا يورد0682324507اسماعيل خوشدل21
مردود20فارستكنسين فنينگار پارسيان قشقايي2420026950اسمعيل  سعدي خاني22
مردود16كردستانمدير فنيركت كارزان آسانبر راد صنعت با3733129652اشكان آزاد پور23
مردود21تهرانتكنسين فنيفني مهندسي ساواالن سير آسيا5458764447اكبر جعفري آال تيموري24
مردود25تهرانمدير فنيتوحيد آسانبر1672338654اكبر در گاهي پير الوان25
قبول26زنجانتكنسين فنيآسانبر نور افرينان عرش5899955562اكبر سليماني26
قبول28اصفهانتكنسين فنياسانبر سپاهان صعود كيش1287119913اكبر شعباني پوده27
مردود17تهرانتكنسين فنيصعود گستر راد0071123806اكبر مفخميان28
مردود22فارسمدير فنيكيان آسانبر هخامنش فارس5489467843اكبر نورمحمدي29
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر صنعت احمدي1739940989الهويردي رمضاني بشير30
مردود22تهرانتكنسين فنيآسانبر سير يگانه آريا2730026861اميد اميري تليكاني31
قبول25گيالنتكنسين فنيبال ايمن فراز 2595800809اميد بازغي كيسمي32



مردود23فارسمدير فنياهورا صنعت آبتين2300820560اميد برزگر33
مردود16مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر و پله برقي غريب0078678889اميد ساماني نيا34
مردود16مركزيتكنسين فنيفدك آسانبر ماهان0532995317اميد فراهاني35
مردود21همدانمدير فنيايمن آسانرو رايان صعود3920105036اميد فرخي منفرد36
مردود24هرمزگانمدير فني3450061208اميد مرادسنگي دوالبي37
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيروان آساي تبريز1360209352امير  كرم پور38
مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيشركت سهند آراز گابريس1382682816امير  معصوم بگلو39
مردود21تهرانتكنسين فنيآرمين فراز تهران4310003583امير ابراهيمي40
مردود23تهرانتكنسين فني0062742388امير پورنصيرفرد41
مردود22مازندرانمدير فنينسور و پله برقي تاك تيوا آسان0076294757مير سعادتمند حمل آبادي42
مردود22زنجانتكنسين فنياوچ پيماي روان4285676125امير سليماني43
قبول24تهرانتكنسين فنيعمران صنعت آرتا فر0010443347امير قرباني44
مردود21كرمانمدير فنيآسانسور مدرن آسانبر ژرمانيا2992779921امير كرمي رباطي45
مردود18كرمانشاهتكنسين فنيبهار آسانسور3259236859امير محمدي46
مردود24تهرانمدير فنيآزاد0075486806امير مزيناني47
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فنيافق فراز سير1380091330امير ناصر احمدي صداقت48
مردود17تهرانمدير فنيباالبر پويان پويش0010869158امير هرزنلويي49
مردود22فارستكنسين فنياهورا صنعت آبتين2280859025اميرحسين حسن پور50
قبول24مركزيتكنسين فنيصعود گستر ارگ0521258936اميررضا جعفري انجداني51
قبول25البرزتكنسين فنيشركت عقاب اراس فراز اوج گستران3950030034امين  مراديان52
مردود22اردبيلمدير فنيآرتاويل آسانبر امين1450364004امين اصنافي53
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيافراز آسانبر توس0015379337امين بسطامي54
مردود17فارستكنسين فنيبال ايمن فراز77591577امين شريف55
مردود11آذربايجان غربي - بوكانتكنسين فنيشركت نوين انديشان برق2948925551انور فتحي چپدره56
مردود14مازندرانتكنسين فنيت فني و مهندسي آرام صعود گ2130065661ايمان شيري57
مردود26تهرانمدير فنيآتيس ويستا0780367871ايمان قزي58
قبول32اصفهانمدير فنيكهكشان رو سپاهان1292019875ايمان كاظمي59
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيتك فراز سير سهند1382591632ايوب حبيبي راد60
مردود28كردستانمدير فنيشين آسانبر ايمن رو ارتفاع3720186989آرام ظهوري61
مردود28زنجانمدير فنيآسان فراز رو0016308247آرشيدا ششگالني62
مردود23اصفهانمدير فنياوج پيماي نقش جهان6209963463آرمان لطفي چم يوسفعلي63
مردود20كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3258520062آزيتا  شهرياري عادل64
غيبتغيبتكردستانمدير فنيتنديس آسانبر سپيد3810068608بابك رحماني65
مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر6040007958بايرام فروتن آيدينلو66
مردود17كردستانتكنسين فنيالبرز آسانبر سنه3839815126بشير فاني67
مردود23فارستكنسين فنيدياكو راستين هونام2280311968بهبود زارعي68
قبول28البرزتكنسين فنيشركت داالهو صنعت ايرسا5899966009بهرام  قزلباش69



مردود10خوزستانتكنسين فنيآسانبر باالبر فراز كهن1751340171بهروز  محمد كورائي70
مردود21خراسان رضويتكنسين فنيمعراج آسانبر نشتيفان0872976981بهزاد شفاعتي71
قبول30زنجانمدير فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4280868352بهزاد عليجانيان72
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيارك برج آذربايجان 5199599011بهزاد قهرماني حدادان73
مردود26اردبيلمدير فنيآرتا آسانبر آذران تك1660069076بهمن سالمت74
مردود12مركزيتكنسين فنيفدك آسانبر ماهان0510010131بهنام پيرحسينلو75
مردود28اصفهانمدير فنيشركت آسان بر عرش زنده رود1972301543بهنام خدادادي كريم وند76
مردود15گيالنتكنسين فنيتك سازان ستاره فردا2596192683بهنام رستمي77
مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيشاهين فراز آذربايجان1570117349بهنام عابديني ليواري78
قبول28گلستانتكنسين فنيكيان آسانبر آراد گلستان2031539922بيگ مراد قاضي79
قبول25كرمانشاهتكنسين فنيراژان آسانبر اليپي3839837219پرستو مظفري80
قبول25زنجانتكنسين فنيعصر نوين زنجان5899467851پرويز  سليماني81
مردود20زنجانتكنسين فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4285695243پريسا عليجانيان82
قبول38كرمانشاهمدير فنيحقيقي3240256495پوريا  يزدان شناس83
مردود17كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3241378871پويا حيدرپور84
مردود18البرزتكنسين فنيشركت سيمرغ صعود غرب2620044308پويان عبدالهي85
قبول24فارستكنسين فنيدياكو راستين هونام2540045227پيمان  بهاء الديني اردكاني86
قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اوج رسان تبريز1360359869پيمان پوركرمي ليقوان87
مردود18اردبيلمدير فنيآسانبر رسا اوج پيماي سبحان5049693713پيمان مراد زاده88
مردود20كردستانتكنسين فنيسنه دژ ارتفاع3720200671پيمان وكيلي89
مردود21قمتكنسين فنيپاسيان صعود0589985469تقي  علي90
مردود19تهرانتكنسين فنيصبا آسانبر پارس4360222912جابر نوري91
قبول34خراسان رضويمدير فنيپيشگامان صنعت آسايش1064319602جعفر لزگي92
قبول24تهرانتكنسين فنيسينا صعود البرز0010346902جالل احمدي93
مردود24آذربايجان شرقيمدير فنيافالك پيمان غرب5049807174جالل الدين جوان مقدم94
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيمهرآز بلوچ مكران0946960143جالل عدالتيان سبز95
قبول30زنجانمدير فنيعصر نوين زنجان5899954892جمال سليماني96
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت شوكا آسانبر2162127016جمشيد  اسدي كفشگري97
مردود22تهرانتكنسين فنيآسا مهر بهنام3859901796جميل رضايي98
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيابتكار صنعت اساطير0941269401جواد برزگر قازاني بيك99
مردود14تهرانتكنسين فنيسما آسانبر پارس0078347939جواد حداوندخاني100
قبول24فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2280721422جواد خدادادي101
قبول32بوشهرمدير فنيسيراف آسانسور5479841092جواد فريدوني102
قبول30مازندرانمدير فنيشركت اوج بران خزر4989888065جواد فيروزمندي بندپي103
قبول31اصفهانمدير فنيشركت افق پيماي اصفهان1292273038جواد نصر اصفهاني104
قبول24تهرانتكنسين فنيآزاد0072442433جواد نقي زاده105
قبول28فارستكنسين فنيشركت آرتمن بهبود آسانبرآريا640059058حامد اسداللهي106
مردود21تهرانتكنسين فني4120285324حامد آجرلويي107



مردود20فارستكنسين فنيآسانسور گسترده فارس2300573601حامد زارعي108
قبول35كردستانمدير فنيشركت آذين آسانبر غرب3801875555حامد لطفي109
مردود18آذربايجان شرقيتكنسين فنيگيتا نام كاسپين1375957015حامد مترجمي جمال آباد110
قبول26هرمزگانتكنسين فني4433538159حامد منتظري هدش111
مردود17قمتكنسين فنيپيشگامان افق قرن0370361075حامد نظري112
قبول35فارسمدير فنيارج آسمان جاويد گستر شيراز2430397404حجت اله  اميدي113
مردود14آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور آراز آخار كيهان5190092720حجت صفري كلنتر114
مردود23قزوينتكنسين فنيعرش رسان مدرن زاگرس4324290504حسام  ململي115
مردود24اصفهانمدير فنيهما سپهر اسپادان1291993339حسام اسداللهي116
مردود19كردستانتكنسين فنيسنه دژ ارتفاع3732548635حسام الدين دوستي117
مردود26البرزمدير فنيشركت كاسپين صعود البرز5589483913حسن  قادرمزي118
قبول25فارستكنسين فنيديبا صعود هوناميك2281399801حسن  محمدي خواه119
مردود26تهرانمدير فنيپيشرو صعود سمند0011249188حسن بايراميان120
مردود19تهرانتكنسين فنيمهندسي راه ياب زرفام0019270976حسن پناو121
مردود17تهرانمدير فنيمهندسي آتيس0070348367حسن جيرودي122
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيآس تك0946721122حسن راوري123
مردود27فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2300108747حسن رستگار124
مردود25تهرانمدير فنيپيشرو صعود سمند1620258536حسن علي مردي125
مردود29فارسمدير فنيطوبي آسانبر شيراز2430397226حسين  چراغي نيا126
مردود18خوزستانتكنسين فنيانصار آسانبر پاسارگاد1751935795حسين  عياشي127
مردود21خراسان رضويتكنسين فنيالماس آسانبر آذرخش1060408058حسين احكامي128
مردود19بوشهرتكنسين فنيليان صبا آسانبر3490127218حسين بيدار129
مردود17زنجانمدير فنيآسانبر ارگ رويال4131487411حسين پارسا130
مردود20اردبيلتكنسين فنيباالبر برج اطلس شرق1467443212حسين حسن نژاد131
مردود16فارسمدير فنيليدوما صنعت شيراز2296973523حسين رضايي132
مردود20زنجانتكنسين فنياوچ پيماي روان4271272388حسين سليماني133
مردود19تهرانتكنسين فنيسهند فراز كيميا0074749242حسين عزيز خاني134
قبول29قمتكنسين فنيهمراه صعود0370144538حسين قرباني135
مردود14آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور الدوز نيرو1700147935حسين كرمي اسكوئي136
مردود24مركزيمدير فنيفدك آسانبر ماهان0520394542حسين مبارك آبادي137
مردود18اردبيلتكنسين فنياوج تكين آسانبر برج سبالن1610332296حسين محمدي138
مردود17تهرانتكنسين فنيآسانبر افراشته خرم0440576520حسين مرادي139
مردود23اصفهانتكنسين فنيآرمان برج زرين1270182821حسين هاروني قلعه شاهرخي140
مردود29مازندرانمدير فنيشركت آسانبر ناجي4989720008حسين نائيجي141
مردود17فارستكنسين فنيليدوما صنعت شيراز2298696748حميد  رضايي142
مردود14اصفهانتكنسين فنيآسمان برج مينو1110894457حميد آشوري جالل آبادي143
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيشايان آسانبر توس6350018230حميد شرف زاده144



غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيآسايش گستر اسكو4284497944حميد عاشقي اسكوئي145
مردود16تهرانتكنسين فنيآسانبر سير يگانه آريا453974732حميد محمدي146
غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فنيمهرآز بلوچ مكران0941286959حميد محمدي سرغاوه147
مردود27قممدير فنيسازه پايدار اسان بر3980236803حميد نوروزي148
مردود21اصفهانتكنسين فنيمهندسين مشاور فاخر پيشرو آري1270085794حميد هاروني149
مردود25تهرانمدير فنيچابك تدبيران رادين آسانبر0075929831حميدرضا جليل وند150
مردود23فارستكنسين فنيفاتح فراز آسان بر2298292183حميدرضا دهقاني151
مردود17اصفهانتكنسين فنيشركت آسان بر عرش زنده رود1112130373حميدرضا شفيعي سودرجاني152
قبول25تهرانتكنسين فنيآرك0410114480حميدرضا فعله گري153
مردود19اصفهانتكنسين فنيآسمان فراز عالي قاپو5400025323حميدرضا ياور154
قبول30البرزمدير فنيشركت پيمان آسانبر عرش پارسيان البر032280459حميد  صادقي155
مردود28البرزمدير فنيشركت گيتي صعود البرز0310533481حميد عباسي156
مردود26قزوينمدير فنيآسان بر دنا پيماي پاسارگاد4322314627خديجه فالح شيخلري157
غيبتغيبتتهرانمدير فنيآرساق آسانبر اشراق0872989747خليل شفاعتي158
مردود8مازندرانتكنسين فنيشركت خزر آسانرو فرس شمال2170001931دانيال انواري159
مردود18خوزستانمدير فنيآسانبر باالبر فراز كهن 1755801645داود خاني160
مردود22مركزيمدير فنيصعود برج پارس0621828165داود زاهدي161
غيبتغيبتالبرزتكنسين فنيشركت آسمان خراش آذرخش0323051677داود فنائيان مقدم خباز162
مردود10آذربايجان شرقيتكنسين فنيالماس تراشيده تبريز5198957968داور دهقان163
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مردود11خراسان رضويتكنسين فنيالبرز آسانبر سناباد0944726690فريبا قانع عباسي323
قبول25تهرانتكنسين فنيآوين آسا سپهر0080130216فريبا نجيبي324
مردود20قزوينتكنسين فنيسپهر افرا آريا5709709001فريبرز احمد نژاد325
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت بهينه گستر ساري2093670747فريبرز قاسميان پاشائي326
مردود27كردستانمدير فنياوين آسانبر سنه3830003341فريد كهريزي327
مردود22خراسان رضويمدير فنياوتانا تجارت صدرا0639758037فريده رشيد328
مردود19البرزمدير فنيشركت آسيا باالبرالبرز0014293404فريبا بيگلو329
مردود29مركزيمدير فنيارتفاع بران كيهان0534862314فهيمه صفري تمبر آبادي330



مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآلتين عمود سير1360580751قادر ناصري331
مردود16كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فنيآسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232056181قاسم  خادم332
مردود19اصفهانتكنسين فنيسپنتا برج پيشرو سپاهان5759177850قاسم زماني انالوجه333
مردود11تهرانتكنسين فنيساباط سازان پايدار4911234407قاسم نصيري334
قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر رها سير تبريز5198420468قهرمان مظهري موالن335
مردود18فارسمدير فنيبرزين فراز دراك2281062384كاظم حسني336
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسان پيما تبريز1371003564كامران يوسفي عدل سعدآباد337
مردود15تهرانتكنسين فنيماندگار آسانبرواحد نوين0070973849كاوه داودي كلشتري338
مردود16فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2291101951كتايون شبدري339
مردود21فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك2298398011كريم رئيسي340
مردود18قممدير فنيپاسارگاد0602614309كريم كرمي341
مردود18فارستكنسين فنيآسانبر قدرت بوشهر2297840942كمال بويراني342
قبول24تهرانتكنسين فنيآسا مهر بهنام3850149099كمال رضايي343
مردود15گيالنمدير فنيكيوان كيش0921261454كيوان دوستي344
مردود16اردبيلمدير فنياوج تكين آسانبر برج سبالن1450801439كيوان شهري345
مردود19فارستكنسين فنيپوالد صنعت صعود 2370468262ليال  حجازي نيا346
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسايش گستر اسكو1709368500ليال صحي اسگوئي347
مردود24البرزمدير فنيشركت الكترو ايمن اسانبر الماس0323832301ليلي يعقوبي كيا348
مردود29كرمانشاهمدير فنيبهار آسانسور3256517943مازيار  چراغي كلكاني349
مردود28تهرانمدير فنيآبين آسا سپهر1261723007ماشااله زينلي350
مردود12اردبيلتكنسين فنيآرتا گستر اوجا تيك1610092899مالك پرنيان351
قبول24خراسان شماليتكنسين فنيآسيا آسانبر مهراوج0670276111مجتبي  اصغري352
مردود16فارستكنسين فنيافرا صنعت صعود ارتفاع2372461869مجتبي  افرا353
قبول32خوزستانمدير فنيآراد اروند بخشي زاده 1750487632مجتبي  بخشي زاده354
مردود17فارستكنسين فنيبال ايمن فراز2280244861مجتبي  عظيمي بيدگلي355
مردود17هرمزگانمدير فنياوج بران بيتانور2511918821مجتبي ابراهيمي356
مردود19خراسان جنوبيمدير فنيشركت امداد آسانسورنيما653165293مجتبي ساعي فر357
مردود17چهارمحال و بختياريتكنسين فنيحامي اوج پيما زاگرس1199968757مجتبي فرهاديان358
قبول29البرزتكنسين فنيشركت تكين صنعت اوج البرز5560179558مجتبي  شيرمحمدي359
مردود19فارستكنسين فنينگار باالبران سعدي2301299287مجيد  زارع ملك آبادي360
مردود23قممدير فنيپاسارگاد0386406995مجيد  يوسفي چهرقاني361
مردود18گلستانمدير فنيآهو فراز هيركانيان2593839503مجيد پورغالم پير بازاري362
مردود17تهرانتكنسين فنيايمن بران فراهان0012581917مجيد حاجوي363
مردود19خراسان رضويمدير فنيفراسو گستر بيهق0922656762مجيد دارايي364
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيآرين باالرو صدر1218964537مجيد شادماني365
مردود12مركزيتكنسين فنياطمينان آسانبر مركزي5719845801مجيد قاسمي366
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنياكسون فراز صنعت0820131466مجيد لطيفيان367
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنياسانسور اوج رسان تبريز1729900518مجيد ندائي شنگل368



مردود22فارستكنسين فنيپوالد صنعت صعود2297997965محسن  اسدي369
مردود22البرزمدير فنيشركت تكين صنعت اوج البرز1533934339محسن  عظيمي370
مردود22فارستكنسين فنيسنا آسانبر آسمان صدرا2300119201محسن  قاسمي371
قبول33يزدمدير فنيايمن سازان ابر آسانبر4420295211محسن احتشامي مقدم372
قبول25تهرانتكنسين فنيچابك تدبيران رادين آسانبر0076878651محسن تيمور خاني373
قبول28اصفهانتكنسين فنياصفهان راحت بر1129920518محسن رحيمي374
مردود23تهرانتكنسين فنيرادآسانبر سپهر0453743048محسن صادقي375
قبول24فارستكنسين فنيپيام آسانبر تنها2291980882محمد  تنها دورودزني376
مردود17فارستكنسين فنيبرزين فراز دراك2297035160محمد  سلطاني377
مردود23بوشهرتكنسين فنيآزاد5329957931محمد  شبانكاره378
مردود15خوزستانتكنسين فنيانصار آسانبر پاسارگاد1757644318محمد  عياشي379
قبول24بوشهرتكنسين فنيليان صبا آسانبر0480112002محمد  كهربايي كنده380
مردود22كرمانشاهتكنسين فنياعتماد آسانبر الماس غرب1292316608محمد  مزروعي سبداني381
مردود27خراسان رضويمدير فنيآسانبر ريل هاي طاليي ايرانيان0943023076محمد برادران فرد382
مردود26تهرانمدير فنيآزاد3874521052محمد تركمني رهبر383
مردود24تهرانمدير فنيمهراز بلوچ مكوان0072920238محمد تقي خاني ميقانكي384
مردود28تهرانمدير فنيايمن آسانبر افرند پارسيان3970181585محمد جواد گشاني385
مردود17هرمزگانتكنسين فني3071438788محمد حسن پور386
مردود13فارسمدير فنيآسانبر صعود سازان فارس5489944110محمد حسن زاده387
مردود23قزوينمدير فنيسپهر افرا آريا2691290825محمد حسين  الهيجي388
مردود17مركزيتكنسين فنيصعود گستر ارگ0533004179محمد حسين احمد سليمي389
مردود27كرمانشاهمدير فنيستاره سرخ3258792674محمد حسين اميري زاده390
مردود22فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك320564851محمد حسيني391
مردود20كرمانشاهتكنسين فنيمهر آسانبر بيستون3258022631محمد دهقان ورمزاني392
قبول25فارستكنسين فنيديبا صعود هوناميك2281080331محمد رحيمي مهر393
مردود20البرزتكنسين فنيشركت پيمان آسانبر عرش پارسيان البر0071104577محمد رشوند394
مردود29بوشهرمدير فنيآسان صعود دشتستان3520937395محمد رضا  قرباني نژاد395
قبول24چهارمحال و بختياريتكنسين فنيحامي اوج پيما زاگرس4640000103محمد رضا حمزه زاده بروجني396
مردود20تهرانتكنسين فنينوين فراز باراد0532247787محمد رضا مغازه اي397
مردود21تهرانتكنسين فنيآرام فراز گستر3120066400محمد رضا نژاد سلطاني398
مردود17فارستكنسين فنيكران آسانبر شيراز2281429415محمد سيفي399
قبول27كرمانشاهتكنسين فنيحقيقي3255417422محمد صادق احمدي فر400
مردود16كردستانتكنسين فنيتنديس آسانبر كارآزما پويا3720427005محمد صادق قادري401
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فنيت فني و مهندسي آرام صعود گ2170016155محمد عزيزي وامرزاني402
مردود23مركزيتكنسين فنينگين آسانبر پرند6470014283محمد عسگري403
قبول24اصفهانتكنسين فنيپارتاك ارم1111968845حمد علي عسگريان زازراني404
مردود14اصفهانتكنسين فنيپارتاك ارم1292806389محمد علي متين نژاد405



مردود14مازندرانتكنسين فنيشركت نگين صعود نور0011481501محمد قاسمي406
مردود14قزوينتكنسين فنيسپهر افرا آريا4310770053محمد قنبري كالچاي407
قبول30اصفهانتكنسين فنيهما سپهر اسپادان0083043497محمد كريمي408
مردود23قزوين(البرز)تكنسين فنيتكين صنعت اوج البرز5909964690محمد متقي409
قبول30هرمزگانتكنسين فنيسينا سعود يكتا2649410191محمد محمدزاده410
مردود17مازندرانتكنسين فنيشركت سوربن آسانرو فرنام مهرگا2080057332محمد محمدنژادكلكناري411
قبول35قممدير فنيسيگما صنعت كيان0384878891محمد محمودآبادي412
قبول29قزوينتكنسين فنيآسان فراز پارس ايرانيان4311282461محمد مهدي  نورياني413
غيبتغيبتتهرانمدير فنيازاد0794687407محمد مهدي بهرام پور414
مردود20خراسان رضويمدير فنيصعود سازه مشهد0849880351محمد ميرزابيگي415
مردود21قمتكنسين فنيسازه پايدار اسان بر3992166643محمد نوروزي416
مردود12كرمانتكنسين فنيآسانا فراز2298811776محمد نوروزي نژاد راوري417
قبول30تهرانمدير فني-0068513331محمد هراتي418
مردود17اصفهانتكنسين فنيآسمان فراز غزال اسپادانا1111199590محمدتقي عزيزي419
مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت سوربن آسانرو فرنام مهرگا0778909069محمدتقي غيبي420
مردود23فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر 2291291661محمدجواد چرخ آبي421
مردود16هرمزگانمدير فني44317442002محمدحسن حاجي ابوالهادي422
قبول34فارسمدير فنيآسان روان خرمي2291727087محمدحسين خرمي سعدي423
مردود26اصفهانمدير فنيايوان آسانبر روان1292934328محمدحسين مهرپرور424
مردود20البرزتكنسين فنيشركت گيتي صعود البرز2298012792محمدرضا  زندي فر425
مردود21مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989792254محمدرضا  نائيجي426
قبول30البرزتكنسين فنيشركت تكين صنعت اوج البرز0321455411محمدرضا  يزداني427
قبول35فارسمدير فنيسراب پرديس فارس2291298534محمدرضا زندي428
مردود22فارستكنسين فنيآريان آسانبر اسپادانا2298077096محمدرضا شاهداعي429
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيآسانبر ارم ديبا0922404887محمدرضا مقيمي430
مردود22البرزتكنسين فنيشركت ارس اسانبر آتروپات0579971651محمدصادق ايزدي431
آسانرو كيان پارس2301184250محمدصادق قاسمي432 مردود17فارسمدير فنيالكترو
قبول33آذربايجان شرقيمدير فنيطرح انديشان طاليي1375789120محمدعلي اعلم پور433
مردود23فارسمدير فنيديبا هفت آسمان پارس مهر2291851561حمدعلي شاه نظر نژاد خالص434
مردود17فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك5039962991محمدعلي صالحي ابرقوئي435
مردود22فارسمدير فنيريحانه گستر فارس2296305288محمدعلي كشاورزي436
مردود23قمتكنسين فنيپويش ستزه1271644381محمدعلي محسن زاده جودي437
مردود23البرزتكنسين فنيشركت اوج نگر آريا0074022921محمدعلي  مزرعي فراهاني438
مردود15خراسان رضويتكنسين فنيتعاوني صنايع آسانبر آستان رضا0921636741محمدمهدي اسكندري439
مردود17فارستكنسين فنيبيوگونگ تكنيك آسانبر2300352583محمدمهدي اميري440
مردود21فارسمدير فنيدراك صنعت آسانبر  جنوب6839979466محمدمهدي برومند441



مردود21خوزستانتكنسين فنيآزاد4621728709محمود  جعفري اسنكي442
مردود18خراسان شماليتكنسين فنيشركت آريا يورد0670083380محمود  خوشدل443
قبول26فارستكنسين فنيهيدرو الماس شرق آسيا2432194111محمود فرجي قصر خليلي444
مردود21خراسان رضويمدير فنيمعراج آسانبر نشتيفان0768853265محمود تيموري بقساني445
مردود20تهرانتكنسين فنيويرا آسانبر خليج فارس0794936921مراد علي بداريه446
قبول24خراسان شماليتكنسين فنيآسيا آسانبر مهراوج0670384518مرتضي  آذري447
مردود15ايالمتكنسين فنيسپهر آسانبر صنعت غرب3874121811مرتضي  زهره وند448
مردود29قزوينمدير فنيعرش پيماي دماوند4391411970مريم رحماني449
قبول25البرزتكنسين فنيشركت گيتي صعود البرز0324011865مريم صفري450
مردود20كرمان (مهمان)تكنسين فنيپارس اسپرلوس ابنيه سازان1819539581مزدك افشار451
مردود17زنجانتكنسين فنيكهكشان پيماي پرسپوليس4411262770مسعود  افشاري452
قبول26البرزتكنسين فنيشركت پيمان آسانبر عرش پارسيان البرز0069302391مسعود  بياباني453
مردود16زنجانتكنسين فنيآسانبر بام زنجان4285789450مسعود  پيري454
قبول25تهرانتكنسين فنيچابك تدبيران رادين آسانبر4133053303مسعود محمدي نژاد455
مردود18فارسمدير فنيپوالد صنعت صعود 2300484511مسيح اسدي456
مردود16فارستكنسين فنيالكترو پارس كوماس جنوب1740077695مسيح صالحي فرگني457
قبول27فارستكنسين فنيليدوما صنعت شيراز4231979758مصطفي طاهري458
مردود23خراسان رضويمدير فنيآريان آسانبر پرهام شرق0770003982مصطفي علي نژاد خباز459
قبول29تهرانتكنسين فنيآب رايز4020099261مصطفي قانعي460
مردود17خراسان شماليتكنسين فنيشركت آريا يورد2121739602مصطفي كريم آبادي461
مردود22خراسان شماليتكنسين فنيشركت آريا يورد0682114073مصطفي كيوان مهر462
قبول32همدانمدير فنيبرج اطلس اكباتان3872428055مصطفي مرادي463
غيبتغيبتخراسان رضويمدير فنيكيهان فرازبر اطمينان0941524647مقداد باقدم464
مردود15تهرانتكنسين فنيصعود گستر راد0083742093منصور شهسواري465
قبول26اصفهانتكنسين فنيمبين نماي اصفهان1080144862منصور وحدتي آغچه466
قبول26مازندرانتكنسين فنيشركت راحت بر ايمن تك خزر2064188541موسي حسن تبارموزيرجي467
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اوج رسان تبريز1720018995مهتاب ندائي شنگل468
مردود18مازندرانمدير فنيشركت آسانبر و پله برقي غريب2259817955مهدي  اسدپور469
مردود17فارسمدير فنياتيس پوال صنعت 2300816768مهدي  دهقان470
قبول24زنجانتكنسين فنيعصر نوين زنجان5899956232مهدي  سليماني471
مردود17مازندرانتكنسين فنيشركت اوج بران خزر2150478668مهدي  مجيديان472
مردود22بوشهرتكنسين فنيآرسام صنعت ققنوس3510137426مهدي ارمي473
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيگيتا نام كاسپين1360387986مهدي اهري پور474
قبول31فارستكنسين فنيسراب پرديس فارس2298733783مهدي پسنديده475
مردود18تهرانمدير فنيايمن پاي آسا4899435568مهدي جعفري476
قبول30مركزيمدير فنيصعود گستر ارگ0534760287مهدي جعفري انجداني477
مردود21تهرانتكنسين فنيبهران آسانبر پاسارگاد0079751970مهدي جهانگرد مقصودي478



قبول31خراسان رضويمدير فنيبهاوند هيوا آسمان1050120701مهدي حيدري479
مردود28اصفهانمدير فنيكوشا صعود نقش جهان1249983835مهدي رفيع480
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيآروين پيشكاران پديده5049659132مهدي سبحاني481
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