
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
مردود12 اردبيلتكنسين فني1461624479بابك اقبال51
مردود18 اردبيلتكنسين فني5040354681پويا احدي گيگلو68
مردود19 اردبيلتكنسين فني1639125531اسماعيل شكري بورگهم20
مردود23 اردبيلتكنسين فني1360217096رامين محمدي سردار اباد124
مردود23 اردبيلمدير فني1451105703ميالد احمدزاده396
قبول28 اردبيلتكنسين فني1639833471رضا آقائي130
قبول32 اردبيلمدير فني6039923369اكبر شهرياري22
قبول32 اردبيلتكنسين فني1639821171وحيد اسحق زاده409
قبول34 اردبيلمدير فني1450657931پوريا پورعلي مغانلو65
مردود18 ايالمتكنسين فنيچوبين آسانبر غرب4549954124امين همتي43
مردود18 ايالمتكنسين فنيچوبين آسانبر4070395679مجتبي زينيوندلرستاني283
مردود13 آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر آخارسير1378123131سعيد معرفت مازگر171
مردود15 آذربايجان شرقيمدير فنيآذرهما روان1502174219سعيد زرگرزاده167
مردود15 آذربايجان شرقيتكنسين فنيپايا رفاه ايمن صنعت1540213412ميالد رحمتي امير397
مردود17 آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1700018711رحيم پري فسقنديس125
مردود17 آذربايجان شرقيتكنسين فنيبيو گونگ تكنيك آسانبر1381763995رضا عليزاده نهند138
مردود19 آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1709890894جابر خالقي اسگوئي71
مردود20 آذربايجان شرقيتكنسين فنيكاسپين فراز سير1590313951احمد علي پور گنجينه كتاب10
مردود21 آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور اولدوز نيرو1700018493الهه اژدرزاده اسكوئي25
مردود22 آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور برج پيماي جلفاي ارس1382785682يداله رضائي423
قبول24 آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر آخارسير1380463351معصومه معرفت372
قبول25 آذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ5198860824غالمرضا آقائي242
مردود27 آذربايجان شرقيمدير فني0549807174 جالل الدين جوان مقدم73
قبول30 آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر ايمن سير آذربايجان5049880688موسي نظري گيگلو375
قبول25 آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر ايمن برج1739906489حسين محمدزاده100
قبول35 آذربايجان غربيتكنسين فني2754996443حسين رحماني فر94
مردود18 بوشهرتكنسين فني5179863090سهيال رجين176
قبول25 بوشهرتكنسين فني3550074980حسين حيدرپور92
قبول31 بوشهرتكنسين فني3490137655نسترن محمودي فرد405
قبول26 بوكانتكنسين فنيشركت كيان آسانبر ماد2872475567كمال بدخشانيان277
قبول37 بوكانمدير فني3750014833الناز پاك نهاد24
قبول28 چهار محال و بختياريتكنسين فني1971751251مسلم محمودي364
مردود15 خراسان رضويتكنسين فنيرايمون آسانبر اطلس0880037954 جواد خسروي77
مردود16 خراسان رضويتكنسين فنيپرواز آسانبر درويش0860018385 حسين فرامرزي كالته97
مردود16 خراسان رضويتكنسين فنيالبرز آسانبر سناباد0944726690 فريبا قانع عباسي269
مردود17 خراسان رضويتكنسين فنيآسانبر سيمرغ افالك0920508774 اميد محمدي30
مردود17 خراسان رضويتكنسين فنيسيمرغ نيوار سناباد0933661711 محمدصادق حيدري342
مردود18 خراسان رضويتكنسين فني0092099441 احمد رمضان يار9

مردود19 خراسان رضويتكنسين فنيپرواز آسانبر درويش0921317239 سيد مرتضي قدمگاهي190
مردود19 خراسان رضويتكنسين فنيتندر آسانبر پارس0944967698 فرهاد مهربان سيدآباد265
مردود19 خراسان رضويتكنسين فنيفاخر نگار خراسان0922967768 مصطفي يكه370
مردود20 خراسان رضويتكنسين فنيآسايش صعود هوشيار0921477589 محمد طاهري329
مردود20 خراسان رضويتكنسين فنيآرمان صعود آسانبر5230105739مهدي طوري381
مردود21 خراسان رضويتكنسين فنيبرج آسانبر خاوران0780252683 جالل غفاريان دادرس74
مردود22 خراسان رضويتكنسين فنيپارس فراز آسانبر5228335390حيدر حيدريار116
مردود22 خراسان رضويتكنسين فنيآرن صعود فرداد گستر0075507651 رضا صفائي136
مردود22 خراسان رضويتكنسين فنيآسايش صعود هوشيار0794867456 عليرضا رازقندي236
مردود22 خراسان رضويتكنسين فنيآسانبر سيمرغ افالك0921643993 مجتبي باقري281
قبول26 خراسان رضويتكنسين فنيآرن صعود فرداد گستر0062838768 روح اهللا صفائي145
غيبتغيبت خراسان رضويتكنسين فنيفاخر نگار خراسان0920571891 ابراهيم قادري افتخاري3
غيبتغيبت خراسان رضويتكنسين فنيآرمان صعود آسانبر0946691665 امير زارعان جاغرق33
مردود13 خراسان شماليتكنسين فنيسينا آسانبر شيروان0681881267 علي اكبر پوريان مهر212
مردود16 خراسان شماليتكنسين فني0670800910 اميد گريواني29
مردود19 خراسان شماليتكنسين فني0670002471 رضا آ آوخ129
مردود19 خراسان شماليتكنسين فني0827952554 رضا عباس زاده137
مردود20 خراسان شماليتكنسين فني6350051084حميد كريم زاده107
مردود20 خراسان شماليتكنسين فني0670113514 محمدحسين رحيمي336
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مردود21 خراسان شماليمدير فنيشركت آريا يورد بجنورد0682324507اسماعيل خوشدل19
مردود22 خراسان شماليتكنسين فنيشركت اختر استحكام آسان بر جاودان0942034430 امير ناصري استاج36

مردود23 خراسان شماليتكنسين فنيشركت صنعت وندا آسانبر برسام0681936134 غالمرضا داور پناه243
مردود23 خراسان شماليتكنسين فنيشركت مه جهان آسانبر اعتماد شرق0820139874 محمود قلي پور350
مردود23 خراسان شماليمدير فنيشركت صنعت وندا آسانبر برسام0682420255وحيد شيرزاد ايرج413
قبول24 خراسان شماليتكنسين فنيشركت اختر استحكام آسان بر جاودان0941280314 محمدعلي يوسفي344
مردود25 خراسان شماليمدير فنيشركت مه جهان آسانبر اعتماد شرق1062774396محمد رضا عشقي320
قبول28 خراسان شماليتكنسين فني0681956453 مسعود عسگري359
قبول30 خراسان شماليتكنسين فني0681814861 شهريار خجسته198
قبول35 خراسان شماليمدير فني0681979062 وحيد محوري414
غيبتغيبت خراسان شماليتكنسين فنيشركت آباد آسانبر آسمان0681887044 هادي صادقي437
مردود14 زنجانتكنسين فني4285779811بهنام الماسي59
مردود17 زنجانتكنسين فني4271322954فرزاد فرهمنديان252
مردود17 زنجانتكنسين فني2399836388مينا عليمحمدي402
مردود18 زنجانتكنسين فني4399915332علي حسامي217
مردود20 زنجانتكنسين فني5890022865فرشيد سليماني258
مردود22 زنجانتكنسين فني0150338368 سينا خوش چهره195
مردود22 زنجانتكنسين فني4280476659عباس الماسي202
مردود22 زنجانمدير فني4270902256محمود حسني348
مردود22 زنجانتكنسين فني0084364610 مصطفي تاران365
مردود23 زنجانتكنسين فني4270507282پريسا عليخاني63
مردود10 قزوينتكنسين فني2721870671امير حسيني بيجائيه32
مردود13 قزوينتكنسين فني4324123578مجيد اسدي288
مردود17 قزوينتكنسين فني3330299444بهنام تربتي60

مردود17 قزوينتكنسين فني4311856873مهدي اسدي377
مردود17 قزوينتكنسين فنيآسان رسان كيميا5099842747ولي عسگري نوده415
مردود20 قزوينتكنسين فني4311039891سيده كيميا ساداتي رودسري193
مردود21 قزوينتكنسين فنيآرين گستر شايان سهند4324260257سعيد كاكاوند169
قبول27 قزوينتكنسين فنيآرين گستر شايان سهند5090041806جواد برزگر محمدي76

قبول32 قزوينتكنسين فني4323727461كريم آچاك275
مردود12 كردستانتكنسين فني3830135998قهرمان مايجاني274
مردود19 كردستانتكنسين فني3801741567هاتف قنادي416
مردود22 كردستانتكنسين فني3821172381اسماعيل امجدي18
قبول25 كردستانتكنسين فني3720022791آرمان اصالني46
قبول28 كردستانتكنسين فني2929877057اميد عليدوست28
قبول31 كردستانتكنسين فني3720208923فرهاد طهماسبي263
قبول32 كردستانتكنسين فني6460048045سيامك رحماني178
قبول33 كردستانتكنسين فني3821371013سامان پرتوي154
نامشخص- كردستانتكنسين فني3733022599حميد ايوبي104
مردود13 كرمانشاهتكنسين فنيمهرگان نما آرا0084579595 عليرضا فرج يار240
مردود15 كرمانشاهتكنسين فنيآسانسور ستاره سرخ3240397226الدن كلوند279
مردود17 كرمانشاهتكنسين فني0063796600 سعيد مددي170
مردود18 كرمانشاهتكنسين فنيمحكم پي سازان جاويد3240461218علي جاويد نيا216
مردود19 كرمانشاهمدير فنيسپندار افق مهرگان3240562618علي سبك دست224
مردود20 كرمانشاهتكنسين فنياعتماد آسانبر الماس غرب3255481929فريبا عزيزي268
مردود21 كرمانشاهمدير فنيآسانسور ستاره سرخ3359495543فرهاد سنبلي262
مردود23 كرمانشاهتكنسين فنياعتماد آسانبر الماس غرب3330017783فرهاد پرواز261
قبول24 كرمانشاهتكنسين فنيمهرگان نما آرا4208226927حميد نوروز پور110
قبول24 كرمانشاهتكنسين فنيمهرگان نما آرا3256724418شهاب ابوم گر197
مردود28 كرمانشاهمدير فنيايمن آسان ره راسا3240318288پوريا نجاتي سرجوبي67
مردود29 كرمانشاهمدير فنيرخش آسانبر زرين3241009335سحر قهرمان زيبري163
قبول40 كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر غرب2980026646شايان زمان پور196
نامشخص- كرمانشاهمدير فنيپرشيا صنعت اوج حركت0039459861 احمد فروغي11

غيبتغيبت كرمانشاهتكنسين فنيسپندار افق مهرگان0017303291 سيامك حيدري
غيبتغيبت كرمانشاهتكنسين فنيسپندار افق مهرگان0079535704 محمدرضا رستمي433
مردود14 گلستانمدير فنيفراز شمال گلستان2110199490ابراهيم مرادي5

مردود16 گلستانتكنسين فنياوج كهكشان آريانا2122867132مرتضي گلوي351
مردود17 گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار2121638377محمد بيات310
مردود25 گلستانمدير فنيآهو فراز هيركانيا2593839503مجيد پورغالم پيربازاري293
مردود26 گلستانمدير فنيآسانبر كهكشان رادكان گلستان2122725540كريم صمدي276
قبول30 گلستانمدير فنيپيام اوج پارسيان4970230803محسن راهداري299



قبول30 گلستانمدير فنيبوژان فردوس4970139318مصطفي راهداري366
قبول34 گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار2121545204علي طهماسبي228
مردود21 گيالنتكنسين فني6539935341علي زارعي بودااللو223
مردود21 گيالنتكنسين فني2580362231ميثم اصالني جوبنه392
مردود22 گيالنتكنسين فني4400005860رضا يوسفلي141
مردود23 گيالنتكنسين فني2580501304آتوسا زارع44
قبول24 گيالنتكنسين فني2739556438رضا رجبي132
قبول26 گيالنتكنسين فني2670218581علي ابراهيمي سحرخيز اباتري211
قبول28 گيالنتكنسين فني2596088045زهرا قلمرخ بجاربنه150
قبول28 گيالنتكنسين فني2594540005مهتاب قاسم نژاد پيربازاري376
قبول29 گيالنتكنسين فني3258689751بابك رنجبر52
قبول30 گيالنتكنسين فني2594374482بهروز علي اكبري سونداني عراقي57
قبول31 گيالنتكنسين فني2678511901هادي نصيري ويشه سرائي420
قبول33 گيالنتكنسين فني2594410039مهدي گليگر388
مردود10 مازندرانتكنسين فني2143228511كيوان شفاعي278
مردود13 مازندرانتكنسين فني2150185768آروين صادقي ابوخيلي48
مردود13 مازندرانتكنسين فني2064977597ياسر وهاب زاده درونكاليي422
مردود17 مازندرانتكنسين فني0011745037ميثم آوازه393
مردود18 مازندرانتكنسين فني2064715711محمد خاكباز بابلي318
مردود19 مازندرانتكنسين فني2092185004سامان رستميان155
مردود20 مازندرانتكنسين فني4989600975محمد رئوفي325
مردود20 مازندرانتكنسين فني2130525131مهدي قربان نژادمنقاري385
مردود22 مازندرانتكنسين فني2080002211فواد واسعي270
مردود25 مازندرانمدير فني2064757858آرمان جانعلي پورروشن47
مردود26 مازندرانمدير فني4980118518فرشاد سعيدي256
مردود28 مازندرانمدير فني4989710878حامد مسعودي86

قبول31 مازندرانمدير فني2150309203محمد رضائي322
قبول36 مازندرانمدير فني0011738863 ميالد شيرزاد399
غيبتغيبت مازندرانتكنسين فني2092274430ام ليال صالحي الليمي26

غيبتغيبت مازندرانتكنسين فني1220007196رضا مقيمي430
مردود17 مركزيمدير فنينيروسازان برج اطلس5929360111سعيد عبداهللا زاده168
مردود18 مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برج0622327429 داود سميعي118
مردود20 مركزيتكنسين فنيپويندگان صنعت گستر دليجان0579719871 مجيد باحور289
قبول29 مركزيتكنسين فنيآرمان فراز پيشرو آرسس0520188901 روح اهللا باقري ثابت144
مردود17 همدانتكنسين فني3875660757سعيد رنجبران165
مردود17 همدانتكنسين فني4032416842فرهاد وحدت اعظم266
مردود19 همدانتكنسين فنيالماس صنعت آسيا راد3257448503فربد زرافشان248
مردود22 همدانتكنسين فني3860362615جواد بختياري75
مردود23 همدانتكنسين فني4051946884حسين زارعي96
قبول16 همدانتكنسين فنيالماس صنعت آسيا راد3860344161مهدي قرباني386
مردود20 يزدمدير فني1249985390وحيد آخوندي410
قبول30 يزدتكنسين فني4420594330محمدحسين زارع ابراهيم آباد337
مردود10اصفهانتكنسين فني4232128956فرزاد آرمش250
مردود13اصفهانتكنسين فني1290907201مرضيه بختياري رناني353
مردود15اصفهانتكنسين فني1111809496مريم احمدي355
مردود17اصفهانتكنسين فني1292315466اميد الياسي27
مردود17اصفهانمدير فني1270994832بهنام ربيعي اصفهاني مقدم62
مردود17اصفهانتكنسين فني1080286888حسن قندهاري علويجه89
مردود18اصفهانتكنسين فني3300163498پوريا فشخوراني66

مردود18اصفهانتكنسين فني1289330743فرهنگ صهبا267
مردود19اصفهانتكنسين فنيپديده آسمان زاينده رود1271574314حميد طاهري بني105
مردود19اصفهانتكنسين فني1150125829غالمحسين عباسي دره بيدي241
مردود20اصفهانمدير فنيايمن آسانبر زنده رود1129785416روح اله رحيمي146
مردود20اصفهانتكنسين فنيپيمان فرازان نوين آسيا كاوشگران1292895942فرهاد گودرزي فرد264
مردود20اصفهانتكنسين فني1284827887محمد حاجيان313
مردود20اصفهانمدير فني1290594181مريم بختياري رناني356
مردود21اصفهانمدير فني1141312115حسين گلي99
مردود21اصفهانتكنسين فني1292731265زهره روح الهي152
مردود21اصفهانمدير فنيفراز پيماي پرهام1271493381محمد عاطف330
مردود23اصفهانمدير فني4120044580احمد محرابي13
قبول24اصفهانتكنسين فنيفني مهندسي آريوبرزن برج ايرانيان1293452475ناصر قاسمي كيچي404



قبول26اصفهانتكنسين فني5410014154فرزاد كريم پور253
قبول28اصفهانتكنسين فني1129934871علي خداپرست218
مردود28اصفهانمدير فني1292650680مجتبي كارآور286
قبول32اصفهانتكنسين فني1292608536محسن اكبري298
قبول36اصفهانمدير فني1289065381علي رضازاده222
قبول20اصفهانتكنسين فني1272875008مهدي قرباني387
غيبتغيبتاصفهانتكنسين فنيآسمان پيماي نقش جهان1091431604حسام الدين فروزان نجف آبادي427
مردود14البرزتكنسين فنيآراد آسانبر هوناميك0872985075حسين خجسته شيرزن93
مردود18البرزتكنسين فنيافرا دژ راستين0322926531حامد اديب81
مردود19البرزمديرفنيبهدوج صنعتكاران البرز0311418740سجاد بهدوج159
مردود19البرزتكنسين فنيبرج پيماي آسمان شهر3256930840محمد توحيدي اصل311
مردود20البرزتكنسين فنيبهرو صنعت ويهان البرز0063485656غالمعلي بهروج246
مردود21البرزتكنسين فنيبهدوج صنعتكاران البرز0451207890احمد بهدوج8

مردود21البرزتكنسين فنيبهرو صنعت ويهان البرز4310156762عباس باقري203
مردود23البرزتكنسين فنيبهدوج صنعتكاران البرز0440179297بهادر بهدوج53
قبول24البرزتكنسين فنيآرمان آسانبر البرز ايرانيان0924105879علي رحماني 220
مردود26البرزمديرفنيبهرو صنعت ويهان البرز0451420144محمد حسن بهدوج315
قبول29البرزتكنسين فنيايمن سازه آماج4120177866آذر صلح جو45
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غيبتغيبتالبرزتكنسين فنيآسان باالبر توسعه البرز0311949614محراب حيدري431
مردود15بوشهرمدير فني2294641663ريحان تيموك147
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مردود22بوشهرمدير فني2430022613نصراله عبدالهي406
مردود24بوشهرمدير فني3490370422رسول حيدر پور126
مردود27بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي249
مردود12تهرانتكنسين فني1601845715داود بخشي زاده117
مردود12تهرانتكنسين فني0081067100 مهناز مددي391
مردود13تهرانتكنسين فني2754271317روبيگ  عيشو گلپاشين143
مردود13تهرانتكنسين فني5949801318سيد احمد موسوي179
مردود13تهرانتكنسين فني1159235880شيرزاد كريمي199
مردود13تهرانتكنسين فني0070577986 محمد روشني جعفراباد324
مردود16تهرانمدير فني0670259561 سيد حسين بني هاشم182
مردود16تهرانتكنسين فني0059722241 سيد مسعود ميرزازاده تكيه191
مردود16تهرانتكنسين فني3980113817علي نصرتي يمين232
مردود16تهرانتكنسين فني0795015283 مجيد باللي290
مردود17تهرانتكنسين فني0017755999 داود مفتخري120
مردود17تهرانمدير فني6239965812سميه اصغري175
مردود18تهرانمدير فني0078003083 اردشير ساماني16

مردود18تهرانتكنسين فني4072715506سلمان رفيعي173
مردود18تهرانتكنسين فني0016389697 سيد محمد سيد طاهر نسل188
مردود19تهرانمدير فني0068100566 حميدرضا شيرين زاده112
مردود19تهرانتكنسين فني0075026686 حميدرضا قاسمي114
مردود19تهرانمدير فني0076548562 علي خودسياني219
مردود19تهرانتكنسين فني0080133037 عليرضا عمو محمديان239
مردود19تهرانتكنسين فني0794902881 مجتبي سخايي284
مردود19تهرانتكنسين فني0065616073 محمد جهاني زرنقي312
مردود19تهرانمدير فني0012058165 مصطفي محرمي368
مردود20تهرانتكنسين فني0078690536 امير وكيلي نژاد39
مردود20تهرانتكنسين فني1210037521رضا سالمي135
مردود20تهرانتكنسين فني0060330155 سيد اميد قوامي ماسوله181
مردود20تهرانتكنسين فني0491721617 علي محمد باقرنژاد230
مردود20تهرانتكنسين فني4132353702مجتبي گودرزي287
مردود20تهرانتكنسين فني0070958361 نادر رستمي403
مردود20تهرانمدير فني0860205290 يوسف شفاعتي425
مردود21تهرانتكنسين فني0620364629 احمد مقصودي14
مردود21تهرانمدير فني3770190955بهنام خضري61

مردود21تهرانتكنسين فني0079774016 محمد سينا سهيلي نيا328
مردود21تهرانتكنسين فني4219746617مهدي شاياني فرد380



مردود22تهرانتكنسين فني0070490171بهروز برزگر جهاني56
مردود22تهرانتكنسين فني5059963454جواد شريفي78
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مردود23تهرانتكنسين فني1050100948سيد وحيد حسيني192
مردود23تهرانتكنسين فني0610104284 عليرضا شعباني237
مردود23تهرانتكنسين فني1129796620مهدي فوالدي384
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قبول24تهرانتكنسين فني3871147699حامد زندي قائم83
قبول24تهرانتكنسين فني0058971637 حسن تقيان87
مردود24تهرانمدير فني0082489289 داود فراهاني119
مردود24تهرانمديرفني1377572994عليرضا مرادي291
مردود24تهرانمدير فني0078921511 مسعود نوبخت سوها363
مردود24تهرانمدير فني0068247249 ميثم طهرانچي بلدي395
قبول25تهرانتكنسين فني1652325255بهزاد رزمي58
قبول25تهرانتكنسين فني2050182082سيد حميدرضا اوليايي184
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قبول26تهرانتكنسين فني0015165388 مسعود برزگر محمدي358
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مردود28تهرانمدير فني2122650591سيد داريوش درياباري185
قبول28تهرانتكنسين فني0520659325 قاسم دانشپور271
قبول29تهرانتكنسين فني3875747704فائزه مرادي247
مردود29تهرانمدير فني0440302171 محمدعلي سلمان يزدي343
قبول29تهرانتكنسين فني0451265297 مسعود محمد زاده رسولي362
مردود29تهرانمدير فني0012522244 مهرداد گل محمدي390
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قبول30تهرانتكنسين فني1450838650علي امامي سلطان آبادي214
قبول30تهرانمدير فني0014497476 فرشاد باغبان255
قبول30تهرانمدير فني0639335551 محمداسمعيل صدقي334
قبول30تهرانتكنسين فني0012857051 مسعود قاسمي361
قبول30تهرانمدير فني5197896851نيما رشيدي قبادلو408
قبول31تهرانمدير فني0063020726 حسن شمس88
قبول32تهرانتكنسين فني0010968271 محمد هادي كامكار333
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قبول37تهرانمدير فني1829286420محمد سعادت ساالري326
نامشخص-تهرانتكنسين فني0520314395 سيد حميد حسيني183
قبول31تهرانمدير فني4209791601محبوبه محمدي295
غيبتغيبتتهرانمدير فني5199615513پيمان همايون عبدالرزاق70
غيبتغيبتتهرانتكنسين فني0013165208 حامد اسدي426
مردود20چهار محال وبختياريمدير فنيآراد صنعت پايور4610377179حامد غالميان دهكردي84
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مردود27چهار محال وبختياريمدير فني4623457362سجاد نوروزي سورشجاني162
غيبتغيبتچهار محال وبختياريمدير فني4623427706نريمان شعله436
غيبتغيبتچهار محال وبختياريتكنسين فني4623186512حسين عسگري428
مردود17خراسان رضوي مدير فنيگيتي آسانبر ايمان1064217281رسول شريفان128
مردود18خراسان رضوي مدير فنيرضوان آسانبر سورنا0873096703 محمد رضائي يزدان آباد323
مردود18خراسان رضوي مدير فنيفاخر نگار خراسان0921489374 مريم عدالتي ميرنامي357



مردود19خراسان رضوي مدير فنيفاخر نگار خراسان2980199311قاسم كياني نهاد273
مردود24خراسان رضوي مدير فنيفاخر نگار خراسان0920175694 حامد قديميان نقندر85
مردود24خراسان رضوي مدير فنيافالك آسانبر توس5220156543رسول رسول زاده127
مردود25خراسان رضوي مدير فنيپيشتاز پديده شهرنوين آفاق0770013015 مجيد بيكزاده بردر292
قبول33خراسان رضوي مدير فنيآرشام آسانبر هامون0820017469 حسين قاسمي98
قبول33خراسان رضوي مدير فنيآسانبر توس خزر0941190803 حميد نمازي109
قبول33خراسان رضوي مدير فنيپويا ره رو سعيد توس0702544612 رضا رياحي فرد133
قبول34خراسان رضوي مدير فنيباران صنعت فراز آسمان0921189230 محتشم نوري296
قبول35خراسان رضوي مدير فنيصنايع آسانبر آستان رضا0921794576 سيد علي رضوي نژاد187
قبول36خراسان رضوي مدير فنيپويا ره رو سعيد توس0933196458 محسن سعيدي303
غيبتغيبتخراسان رضوي مدير فنيفاخر نگار خراسان0920649009 مصطفي عقيقي عالقه جنبان435
مردود14خوزستانتكنسين فني1740674049سيد مرتضي روحاني پور189
مردود15خوزستانتكنسين فني1755850220قاسم راد پرور272
مردود17خوزستانتكنسين فني4810075672علي شيخعلي پوريان227
مردود17خوزستانتكنسين فني1870114574محمد بهاء309
مردود17خوزستانمدير فني1911740741محمدرضا مشهدي341
مردود18خوزستانتكنسين فني1900220652سيد رضا موسوي186
مردود18خوزستانمدير فني1750677571فرزاد زنگنه251
مردود20خوزستانتكنسين فني1882223721محمد حسين ثبوت كار316
مردود21خوزستانتكنسين فني1742233899سعيد زرگران166
مردود21خوزستانتكنسين فني1989555039علي فريساوي229
مردود22خوزستانمدير فني1972344617آسيه شجاعي تبار50
مردود22خوزستانمدير فني1882229150منصور بهاء373
مردود22خوزستانتكنسين فني1990585221ميالد زاده حسين398
مردود24خوزستانمدير فني1870020081سامان گتوندي157
مردود24خوزستانمدير فني1130017011منصور زرگران374
مردود28خوزستانمدير فني1972202091عليرضا طاهري238
مردود29خوزستانمدير فني4818942138محسن زنگنه بنداني302
قبول30خوزستانمدير فني0381450856ابراهيم محمدي4

قبول30خوزستانمدير فني4130550675عباس گيوه كي207
قبول30خوزستانمدير فني4130797794محسن گودرزي305
نامشخص-خوزستانتكنسين فني1757568981محمد حسين شريف زاده نجفي317
غيبتغيبتخوزستانمدير فني1870510267محمد روستائي432
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مردود25زنجانمدير فني4285855593مهدي دين محمدي379
قبول31زنجانمدير فني4285584727عباس سرداري204
مردود23سمنانمدير فني4591330192علي شهرستانكي226
مردود23سمنانمدير فنيآسمان بران فلك الفالك4580065085محسن عباسي304
مردود28سمنانمدير فنينگين فراز ايده ال5789959407رمضان نصيري وليكچالي142
مردود29سمنانمدير فنيآسانبر ايثار كومش4569895093مرضيه مومني354
مردود23سيستان و بلوچستانتكنسين فني3621920315زينب شاهسوار153
مردود15فارسمدير فنيپديده شهر حافظ2297710577ابراهيم حافظ زاده1

مردود15فارستكنسين فنيآريا فراز پيمان2281461173حنانه توان115
مردود15فارستكنسين فنيآسانسور پرتو آذين2511330482زهرا طاهري149
مردود15فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2281671178علي رضا زارعي221
مردود15فارستكنسين فنيآسانبر زاگرس تك پارس2281450041محمدحسين بذرگر335
مردود17فارسمدير فنيهيدروالماس شرق آسيا0780197161 محمد نودهاني332
مردود18فارسمدير فنيسيالب آسانبر فارس1270776673زهره بهاءلوهوره151
مردود18فارستكنسين فنيآسانسور پرتو آذين2500248402عليرضا ارزانفروش234
مردود18فارستكنسين فنياوج آسمان شيراز2291103709يوسف چراغي نيا424
مردود19فارسمدير فنيباالبر صنعت شيراز2298428697اميررضا سنگ تراش41
مردود19فارستكنسين فنيباالبر صنعت شيراز2300408775بهرنگ حيدري54
مردود19فارستكنسين فنيآسانبر زاگرس تك پارس2480041816سجاد رضائي161
مردود20فارسمدير فنيآرمان آسانبر شهريار5489387823عقيل بذرافكن210
مردود21فارستكنسين فنيبي تا سازه تيرازيس2391788241اشكان رحيمي21
مردود21فارستكنسين فنياهورا صنعت آبتين2280859025اميرحسين حسن پور40
مردود21فارستكنسين فنيآسانبر زاگرس تك پارس2281947726مهدي دهقان378
مردود22فارسمدير فنيتجهيزكاران صنعت نانو2420407751غالمرضا ميرزائي دورودزني245
مردود22فارستكنسين فنيسهند آسانبر شيراز2297621787مجتبي رفيعي282



مردود22فارسمدير فنياوج آسانبر دراك5489947306محمدحسين كشاورزي338
مردود23فارسمدير فنيآسمان آسانبر اورانوس2420535022پريسا فرج پور64

مردود23فارسمدير فنياوج آسمان شيراز2420274520زهرا اميري148
قبول24فارستكنسين فنيدراك توان ارم3510350278فروزان ديرنيك260
قبول25فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2370665602رضا زارع جدسي134
مردود25فارسمدير فنياوج آسانبر دراك0084632240 سمانه محمدپور فوشازده174
مردود26فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2430461331اسماعيل ابراهيمي17
قبول26فارستكنسين فنيآسمان آسانبر اورانوس2430399237عباد قاسم لو201
مردود27فارسمدير فنيآسانسورواپايشصنعتفارس4172703356سيامك دهقاني177
قبول27فارستكنسين فنيمهندسي سبا آسانبر2300519917محمد رضا نادي321
مردود27فارسمدير فنيآسمان آسانبر اورانوس2433021359هادي مرادزاده419
مردود28فارسمدير فنياوج پيماي بختگان5489405856محمدمهدي عليائي345
مردود29فارسمدير فنياوج آسانبر دراك2460186231حسين رحيميان پور95
قبول30فارستكنسين فنيآسانسور پرتو آذين2470977916حميد ايمانيان103
قبول30فارستكنسين فنيآسانسور پرتو آذين2470874777مجتبي ايمانيان280
قبول31فارسمدير فنيسپهر آرا شمس3962575545حميدرضا پيريايي111
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مردود28قزوينمدير فنيآسانبر برج پيماي پديده4322319033محمد آذربايجاني308
قبول30قزوينمدير فنياوج صعود پارس آسيا4311282461محمدمهدي نورياني346
مردود15قمتكنسين فنيغدير آسانبر آدرين0371625475 صابر شعبانلو200
مردود16قمتكنسين فنيآسا برج پيمامهر0371445043 حسين احمدي90
مردود16قمتكنسين فنيدانشوران ايليا صنعت فرزانگر0491902557 داود نجفي121
مردود16قمتكنسين فنيآرارات آسانبر قم3980122093محمد سليمي327
مردود17قممدير فنيمديران سازه سهند3920395379حسين مرادطجري101
مردود18قمتكنسين فنيآرارات آسانبر قم3980120848حميد موالبيگي108
مردود19قمتكنسين فنيماهور4900350036مهدي محمدي پيرقلي389
مردود20قمتكنسين فنيآرارات آسانبر قم3992480674امير موالبيگي35
مردود20قمتكنسين فنيدانشوران ايليا صنعت فرزانگر6649927880محمدرضا حسيني340
مردود20قمتكنسين فنيآرارات آسانبرقم0386545278 ميثم خوش كالم394
مردود21قمتكنسين فنيسپهر آذر معين روان1600589030رضا ناطقي قلعه جوق140
مردود21قمتكنسين فنيغدير آسانبر آدرين0371670861 عرفان ديندار209
مردود22قمتكنسين فنيسما پيماي كوير0383945178 سيد اكبر احمدي180
مردود23قمتكنسين فنيشركت آتيه روشن پارت4282603992عباس عباسي206
قبول24قمتكنسين فنيمه سازه ليان0081377096 مرتضي محمدي پيرقلي352
قبول27قمتكنسين فنيسپهر آذر معين روان0386686432 مصطفي محمديان369
مردود29قممدير فنياتيه روشن پارت0383922615 مجتبي علي آبادي285
مردود18كردستانمدير فني3720379361ميالد قمري400
مردود22كردستانمدير فني3720173585آزاد منيجه زاد49
مردود26كردستانمدير فني3810241921پيمان امجدي69

مردود29كردستانمدير فنياميدان آسانبر كرمانشاه3720654109محمد اشرفي307
قبول30كردستانمدير فني3720260801هيوا احمدي421
مردود9كرمانمدير فنيگروه بازرگاني سپنتا صنعت كريمان3051414905حميد عباسي106
مردود18كرمانتكنسين فنيپارس اسانرو مانا فراز2990864830رضا حق بين131
مردود19كرمانتكنسين فنيپارس اسانرو مانا فراز2980016624امير نظام غياثي38
مردود19كرمانتكنسين فنيپادفرازجنوب6079938219امين ابراهيمي شاه آبادي42
مردود21كرمانتكنسين فنيكهكشان رو پارس5359968524علي اكبر سيف الهي ده ميري213
قبول24كرمانتكنسين فنيسپهر فراز ايرسا آسانبر2992814237محسن رمضاني نژاد301
قبول34كرمانتكنسين فنيشاهين باالبر فرهام صنعت370383249مصطفي رحيمي367
قبول28كرمانشاه تكنسين فني3255373761مهدي جهانگيري225
غيبتغيبتكهگيلويه و بوير احمدمدير فنيشركت آسانسوري سپهر آسانبر صبا4231876177احمد ياوري پيرا15
قبول33گلستانمدير فني6249970827احمد گيلك12
مردود22گيالنمدير فني2593821231مهدي فرد خنفچه383



مردود27گيالنمدير فني2580086854هادي جباري417
مردود29گيالنمدير فني2580001409سامان محبوب رباني158
قبول31گيالنمدير فني2739262892ابراهيم عليجاني الكمه سري2

قبول32گيالنمدير فني2710192608فرنام آذريان259
قبول33گيالنمدير فني2595802852عليرضا حيدري صوفياني235
مردود20مركزيمدير فنيآسانسور البرز0520241495 جواد شفيعي گواري79
مردود17هرمزگانتكنسين فنيهمسو ايمن صعود3874066630هادي فرزام مهر418
مردود23هرمزگانمدير فني3380411426مصيب حاجبي صلغي371
قبول27هرمزگانتكنسين فنيآسانبر بام صنعت كيش3732414442فرشيد ايوبي257
قبول30هرمزگانتكنسين فنيكادوس آسانسور كيش2680151364سعيد اقاحمدي تكاسي164
قبول31هرمزگانتكنسين فنيآسانبر بام صنعت كيش0048414700 محمدرضا بزرگي339
قبول32هرمزگانتكنسين فنيسپهر صنعت هرمزگان3330070031بهروز اكبري55
قبول34هرمزگانتكنسين فنيسپهر صنعت هرمزگان3719605493داود واحدي سرريگاني123
قبول39هرمزگانمدير فنيهمسو ايمن صعود2649937564سيده هاجر عاشوري بزايه194

مردود22همدانتكنسين فني3873590263عليرضا چوبكيان


