
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
مردود14 اردبيلمدير فني1450124984سعيد كمالي1
قبول40 اردبيلمدير فني1451105703ميالد احمدزاده2
غيبتغيبت اصفهانمدير فني6209963463ارمان لطفي چشم يوسفعلي3
مردود29 اصفهانمدير فني4622620154امير قادري4
مردود17 اصفهانمدير فني1200073541ايمان سعيدي5
مردود28 اصفهانمدير فني1141312115حسين گلي6
مردود21 اصفهانمدير فني1210063141سعيد فياضي7
مردود29 اصفهانمدير فني1290594181مريم بختياري رهناني8
مردود26 ايالممدير فني5349928481علي وارسته9

مردود25 آذربايجان شرقيمدير فني1360463216ساناز شاكري بهادر10
مردود23 آذربايجان شرقيمدير فني1382314655عليرضا عباسي امراله11

قبول37 آذربايجان شرقيمدير فني1552825728مرتضي نژاد محمدي12
مردود21 آذربايجان شرقيمدير فني1540169650نويد ابوالخير13
قبول31 آذربايجان شرقيمدير فني1540184730هادي نقي زاده14
مردود23 آذربايجان شرقيمدير فني1361399791ياسر جوادپور15
مردود15 بوشهرمدير فني3490370422رسول حيدر پور16
مردود18 بوشهرمدير فني2294641663ريحان تيموك17
مردود24 بوشهرمدير فني2430022613نصراله عبدالهي18
قبول30 چهار محال و بختياريمدير فني4623613054سجاد حيدري بني19
مردود22 خراسان رضويمدير فني0920333664	افسانه جدي ازغندي20
مردود18 خراسان رضويمدير فني0945273711	اميرحسين خاكپور21
مردود22 خراسان رضويمدير فني0780252683	جالل غفاريان دادرس22
قبول31 خراسان رضويمدير فني0920175694	حامد قديميان نقندر23
مردود18 خراسان رضويمدير فني0840036728	حسن آخرتي24
مردود20 خراسان رضويمدير فني5220156543رسول رسول زاده25
مردود21 خراسان رضويمدير فني1064217281رسول شريفان26
مردود20 خراسان رضويمدير فني1050021592سعيد نصرآبادي27
مردود14 خراسان رضويمدير فني0942422570	سيد محسن برادران هاشمي زاده28
مردود19 خراسان رضويمدير فني2980199311قاسم كياني نهاد29

مردود22 خراسان رضويمدير فني0770013015	مجيد بيكزاده بردر30
مردود25 خراسان رضويمدير فني0873096703	محمد رضائي يزدان آباد31
مردود28 خراسان رضويمدير فني0945438613	مصطفي جاللي طلب32
مردود26 خراسان رضويمدير فني0920649009	مصطفي عقيقي عالقه جنبان33
مردود15 خوزستانمدير فني4810182541حمزه پاي رنج34
غيبتغيبت خوزستانمدير فني1841616745عباس محمدي لندي35
قبول30 خوزستانمدير فني1972202091عليرضا طاهري36

مردود19 خوزستانمدير فني1750677571فرزاد زنگنه37

مردود19 خوزستانمدير فني2140748281كاظم صالحي38

مردود23 زنجانمدير فني4284955748محمد كريمي39
مردود17 زنجانمدير فني4372137907ميرصادق جعفري40
مردود27 سمنانمدير فني4580065085محسن عباسي41
قبول34 سمنانمدير فني4569895093مرضيه مومني42
مردود22 فارسمدير فني2430461331اسماعيل ابراهيمي43
مردود21 فارسمدير فني2298428697اميررضا سنگ تراش44
مردود26 فارسمدير فني2420535022پريسا فرج پور45
مردود26 فارسمدير فني2460186231حسين رحيميان پور46
مردود22 فارسمدير فني2300477432حميد زارع47
مردود23 فارسمدير فني2470990483حميدرضا نيامي48
مردود27 فارسمدير فني2370665602رضا زراع جدسي49
قبول38 فارسمدير فني2420274520زهرا اميري50
مردود21 فارسمدير فني1270776673زهره بهاءلوهوره51
مردود28 فارسمدير فني2420407751غالمرضا ميرزائي دورودزني52

غيبتغيبت فارسمدير فني2390885780فرشيد پارسانژاد53
غيبتغيبت فارسمدير فني2280760401مريم درودي درودزني54
مردود28 قزوينمدير فني4324312281حامد ساجدي پور55
مردود22 قزوينمدير فني5099857086رسول عباسي نودهي56
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مردود24 قزوينمدير فني4310485251سعيد زرين كاسه57
مردود23 قزوينمدير فني4324260257سعيد كاكاوند58
قبول39 قزوينمدير فني4310089879علي اكبر مصطفايي59

قبول32 قزوينمدير فني4322319033محمد آذربايجاني60
مردود24 قزوينمدير فني4324593795محمد حسن اسدي61
مردود17 قزوينمدير فني4310522467محمد رضا مفتاحي62
قبول33 قزوينمدير فني4324345211مسعود عليخاني63
مردود22 قممدير فنيآسانسور تيراژه3980071065علي مرادي درجزيني64

قبول32 كردستانمدير فني3720173585آزاد منيجه زاد65
قبول33 كردستانمدير فني3810241921پيمان امجدي66
مردود19 كرمانمدير فني3120234753مريم زارع67
مردود19 كرمانمدير فني3701752151مسلم نخعي عبدل آبادي68
مردود18 كرمانمدير فنيكهكشان رو2992908517مهدي كاظمي زاده69
مردود29 كرمانشاهمدير فنيآسانسور ايمن آسان ره راسا3240318288پوريا نجاتي سرجوبي70
قبول35 كرمانشاهمدير فني5080074809حميد فالح اتانكي71
قبول25 كرمانشاهمدير فني3720654109محمد اشرفي72
قبول26 كرمانشاهمدير فني0942887255	محمد فراهاني73
قبول30 گلستانمدير فني2110208481حميد عربعامري74
مردود20 گلستانمدير فني2593839503مجيد پورغالم پيربازاري75
قبول31 گلستانمدير فني6029935755ناهيد عبادي76
قبول37 گيالنمدير فنينمايندگي استان گيالن6539740743تينا جمشيدي77
مردود29 گيالنمدير فنينمايندگي استان گيالن2580175210سروش اميدي نصيرمحله78
مردود20 گيالنمدير فنينمايندگي استان گيالن5949973127ناصر اصالني آسيابركي79
مردود18 مازندرانمدير فني2064757858آرمان جانعلي پورروشن80
مردود26 مازندرانمدير فني2190053013جواد خزائي پول81
قبول38 مازندرانمدير فني4980118518فرشاد سعيدي82

مردود25 مازندرانمدير فني2093764369كوروش عنايتي ماچك پشتي83
مردود21 مركزيمدير فني0602475066حامد رحيمي84
مردود19 مركزيمدير فني5929360111سعيد عبداهللا زاده85
قبول35 مركزيمدير فني0533228506	محمود خوئي86
مردود20 مركزيمدير فني0570056179	ميترا صوفي زاده87
مردود23 يزدمدير فني4433499854محمد طالبي پور سانيج88
قبول30 يزدمدير فني0920008224	محمد مهدي زارع ابراهيم آباد89
مردود20اردبيلتكنسين فني1461624479بابك اقبال90
قبول28اردبيلتكنسين فني1451168055حسين راثي عاطف91
مردود15اردبيلتكنسين فني1466806508حسين كمالي92
مردود15اردبيلتكنسين فني1451280688مهرداد آزاد عموقين93
قبول31اصفهانتكنسين فني5110595836اباذر كريميان94
قبول24اصفهانتكنسين فني1142217337اميد اهللا ياري95
قبول25اصفهانتكنسين فني1292315466اميد الياسي96
قبول25اصفهانتكنسين فني5410107381حميد ابراهيمي درچه كلماراني97
قبول24اصفهانتكنسين فني4670128647حميد رفيعي كراني98
قبول32اصفهانتكنسين فني2280959690صابر پوربلورچيان99

مردود19اصفهانتكنسين فني1751442292عزيز سلمانيان100

مردود12اصفهانتكنسين فني2691316092علي اقااحمدي101

مردود19اصفهانتكنسين فني4160459099عليرضا اسدي102

قبول28اصفهانتكنسين فني5709713740فائز حسن پوردشت ميان103

قبول26اصفهانتكنسين فني1240026242فائزه يوسفيان نائيني104

مردود15اصفهانتكنسين فني4232128956فرزاد ارامش105

قبول24اصفهانتكنسين فني1289330743فرهنگ صهبا106

قبول32اصفهانتكنسين فني1120097258قاسم رحيمي107

قبول26اصفهانتكنسين فني1080487621مجتبي آقاجاني خويگاني108
قبول25اصفهانتكنسين فني1280431105محمد جواد رضايي109
مردود22اصفهانتكنسين فني1170750974محمد جوكار110
قبول32اصفهانتكنسين فني1284827887محمد حاجيان111
مردود17اصفهانتكنسين فني5659968430محمد صادقي سكاني112
قبول30اصفهانتكنسين فني1270112899محمدرضا كوجاني113
قبول32اصفهانتكنسين فني1290907201مرضيه بختياري114
مردود22اصفهانتكنسين فني1129816011مهدي شياسي115
قبول30اصفهانمدير فني1270921371مهران احمدي116



قبول31اصفهانتكنسين فني1292646640ميثم رئيسي117
قبول26اصفهانتكنسين فني1270364804هادي شاكري مباركه118
مردود23البرزتكنسين فنيكوروش آسانبر البرز6369833819اسفنديار فيضي119
مردود16البرزمدير فنيبرسام آسانبر البرز0077944291امير شمسيني غياثوند120
مردود18البرزتكنسين فنيآسانبر فراز معين مهستان6359973197امين علي زاده شيرغان121
قبول25البرزتكنسين فنيداالهو صنعت ايرسا5890030418امين قزلباش122
قبول29البرزتكنسين فنيآريانا فراز ايساتيس3341541993تورج طهماسبي بابايي123
قبول27البرزتكنسين فنيآسايش سير البرز4400065774حميد رضا قزلباش124
قبول25البرزتكنسين فنيطراحان آسانبر سحر1502634694رضا جعفريان بسطام125
مردود29البرزمدير فنيكارياران سپاروك0080830811علي پيشه صفا126

مردود18البرزتكنسين فنيليدوما آسانبر ايرانيان0323227414فاطمه بختياري127

مردود29البرزمدير فنيليدوما آسانبر ايرانيان3256416136قاسم گل محمدي كرجي128

مردود23البرزتكنسين فنيآسان باالبر توسعه البرز0311949614محراب حيدري129
قبول34البرزمدير فنيبهرو صنعت ويهان البرز0451420144محمد حسن بهدوج130
مردود19البرزتكنسين فنيليدوما آسانبر ايرانيان4899899335محمد علي احمدي131
مردود19البرزتكنسين فنياوج نگر آريا0074022921محمد علي مزرعي فراهاني132
مردود16البرزتكنسين فنيبرسام آسانبر البرز5560385001ميالد عزتي قره آغاج133
قبول24ايالمتكنسين فني4219118128احمد آزادي صدر134
مردود17ايالمتكنسين فني4549954124امين همتي135
قبول27ايالمتكنسين فني4073640356حامد هاشمي ثابت136
قبول24ايالمتكنسين فني4210174017سجاد آزادي پور137
مردود15ايالمتكنسين فني5819838793غالمرضا فتاحي نيا138

مردود20ايالمتكنسين فني5349975277قدرت صفامنش139

مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فني1700018493الهه اژدرزاده اسكوئي140
حذف19آذربايجان شرقيتكنسين فني1709890894جابر خالقي اسگوئي141
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فني1361449357حامد شادنام142
حذف17آذربايجان شرقيتكنسين فني1700018711رحيم پري فسقنديس143
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فني1371004366رسول داداشي144
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فني1729930761سعيد دهقان شندي145
مردود13آذربايجان شرقيتكنسين فني1720091382سعيد طاقتي شندي146
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فني1361357673علي فتح پور147

مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فني1730124771محمد واحدي148
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فني1729939661محمدرضا اصغري شندي149
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فني1362349534مهدي محمدزاده150
غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فني6239710687ناصر عاطفي فر151
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فني5199876600همت قهرماني152
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فني1729939244وحيد طاقتي شندي153
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فني1360350721ياسر سبزي قيسناب154
مردود27آذربايجان شرقيمدير فني1382785682يداله رضائي155
مردود23بروجردتكنسين فنيالكا آسانبر هوشمند3256448658افشين  مرادي156
مردود29بروجردمدير فنيحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افال4073653393الهام  شاكرمي157
قبول30بروجردمدير فنيحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افال5280040886اميد شاكرمي158
مردود17بروجردتكنسين فنيفلك پيماي پارس5289834362امين ايماني راد159
مردود23بروجردتكنسين فنيفلك پيماي پارس6139947839امين ميرزاوند160
مردود14بروجردمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان5289832610بهنام  بهزادي نيا161
مردود11بروجردتكنسين فنيفلك پيماي پارس5289832149داريوش  شاكرم162
قبول32بروجردمدير فنيحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افال4072812511رستم  جمشيدي زاده163
مردود29بروجردمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان4060492744سجاد آرش164
مردود15بروجردتكنسين فنيفرور فراديس خرم آباد5289838430علي  احمدي165

مردود23بروجردتكنسين فنيبرج پيماي هفت آسمان4060933554علي  بهزادي نيا166

قبول27بروجردتكنسين فنيالكا آسانبر هوشمند3256712878كيوان رحماني سيد شكري167
قبول32بروجردمدير فنيسهند آسانبر پوريا 4060265421محسن  بهرامي168
قبول28بروجردتكنسين فنيماهان راهبر لرستان4131955261محسن پيريائي169
قبول26بروجردتكنسين فنيخرم آسانبر لرستان5280040576محمد  نوريان قالبي170
مردود14بروجردتكنسين فنيخرم آسانبر لرستان5289834214محمود  شاكرم171
مردود28بروجردمدير فنيحي و مونتاژ آسانسور تخت جمشيدآسانبر افال5289832629منظر  بهزادي نيا172
مردود19بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي173

قبول36تهرانمدير فنيآسمان سرير آريا0078003083	اردشير ساماني174
قبول30تهرانتكنسين فني0860278778	اسداله شفاعتي175
قبول30تهرانتكنسين فني0081742258	اكبر موحدي176



مردود21تهرانتكنسين فني0070490171بهروز برزگر جهاني177
قبول25تهرانتكنسين فنيشندي مبتكر صنعت0070336709	پيمان بيگ زاده178
مردود28تهرانمدير فني5199615513پيمان همايون عبدالرزاق179
مردود24تهرانمدير فني1540301478حسين بهمرد180
مردود19تهرانتكنسين فنيستاره آسانبر آركا0073130958	حسين فاتحي181
قبول32تهرانمدير فنيشركت آسانسور وپله برقي پايدار0491865481	حسين كماني182
مردود12تهرانتكنسين فنيارتفاع باالبر صنعت جهاني0069994897	حسين مزيكي183
مردود19تهرانتكنسين فنيدلتا اذين0440196681	حميد حسيني184
غيبتغيبتتهرانمدير فني0057498075	حميد لطفعلي نيا185
غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيشركت سانا صعود فرتاك0081521235	حميدرضا سقرجوقي فراهاني186
غيبتغيبتتهرانمدير فنيآسمان فراز الموت0880071745	خليل رشيدي187
مردود20تهرانتكنسين فنيشركت فراز فرود تهران1601845715داود بخشي زاده188
قبول30تهرانتكنسين فني0017755999	داود مفتخري189
مردود19تهرانتكنسين فني0017425281	رامين رافعي190
قبول24تهرانتكنسين فنيتهران3770167228رضا رضايي191
قبول37تهرانتكنسين فني0944908942	سارا صفائيان سيني192
مردود22تهرانمدير فني0012523380	ساالر زينالي193
مردود17تهرانتكنسين فني4989857607سامان كياني194
غيبتغيبتتهرانمدير فني0011031425	سعيد خواجه وند195
مردود20تهرانتكنسين فني5949801318سيد احمد موسوي196
مردود23تهرانتكنسين فني5270056550سيد امين محمد اصل197
قبول31تهرانمدير فني0310110769	سيد رضا موسويان خطير198
مردود20تهرانتكنسين فني4723312609سيد محمد حسن طاهري پورفرد199
مردود19تهرانتكنسين فني0016389697	سيد محمد سيد طاهر نسل200
مردود14تهرانتكنسين فني0059722241	سيد مسعود ميرزازاده تكيه201
‐‐تهرانتكنسين فنيشركت قائم آسانسور1159235880شيرزاد كريمي202

مردود20تهرانتكنسين فنيشركت فني مهندسي سديد سايه5849749713عباس سوري203
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