
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
قبول25اردبيلتكنسين فني 6039638771عيسي هوشيار1
قبول30اردبيلتكنسين فني 1451142161مسعود قهرماني2
قبول33اردبيلمدير فني1450057500سعيد قهرماني3
مردود23اصفهانمدير فني1080387293ابراهيم سواري4
قبول26اصفهانتكنسين فني 4440108695اشكان آرين5
مردود23اصفهانتكنسين فني1280392282امير عباس پور جوزداني عباس6
مردود16اصفهانتكنسين فني 1270385593ثمينه شيرمحمدي7
مردود15اصفهانتكنسين فني ايلياصعود نقش جهان1292218010جمال الدين احمدي احمدي8
قبول31اصفهانتكنسين فني محقق آسانبر كيهان1150170514داود طالبي9
قبول27اصفهانتكنسين فني 1292675071رسول ترابي زيارتگاهي10
مردود15اصفهانتكنسين فني 1292845503سيمين رستمي11
قبول32اصفهانتكنسين فني 1751442292عزيز سلمانيان12
مردود14اصفهانتكنسين فني 1293560774مجتبي فتحي13
مردود17اصفهانتكنسين فني 1130253171مجيد هاروني14
قبول25اصفهانتكنسين فني 1270092936محمد جواد صداقت دهقي15
مردود20اصفهانتكنسين فني 1270574930محمدنبي شامگاني مشهدي16
مردود16اصفهانتكنسين فني 1129783103محمود شياسي17
مردود20اصفهانتكنسين فني 1129100898مصطفي شياسي18
مردود20اصفهانتكنسين فني 1129816011مهدي شياسي19
مردود18اصفهانتكنسين فني 1198647167موعود نامجويان20
قبول28اصفهانتكنسين فني 1271498030ميالد شاهپوري21
مردود22اصفهانمدير فني1200073541ايمان سعيدي22
مردود17اصفهانمدير فني1290889521حبيب روح بخش خالق دوست23
قبول32اصفهانمدير فني1120066794روح اله شياسي دهسوري24
قبول31اصفهانمدير فني1290418373سعيد رجبي25
قبول37اصفهانمدير فني1210063141سعيد فياضي26
مردود26اصفهانمدير فني1120046750علي شياسي دهسوري27
مردود18اصفهانمدير فني5110691525محسن آقاابراهيميان28
مردود19البرزتكنسين فني آسايش سير البرز6479813855جواد شكري29
غيبتالبرزتكنسين فنيسماء آسانبر ايرانيان1639823034سكينه رحيميان كلور30
قبول24البرزتكنسين فني سماء آسانبر ايرانيان3256930840محمد توحيدي اصل31
مردود23البرزتكنسين فني بهفخر0079535704محمدرضا رستمي32
مردود14البرزتكنسين فني ليدوما آسانبر ايرانيان4899899335محمدعلي احمدي33
مردود26البرزمدير فنيكارياران سپاروك0080830811علي پيشه صفا34
مردود26البرزمدير فنيآسمان فراز هشتگرد4911481463محمود جعفري35
قبول38البرزمدير فنيآريا كيان0310602726مهرداد فرامرزي36
مردود16ايالممدير فنيچوبين آسانبر غرب4549954124امين همتي37
مردود15ايالمتكنسين فني 4500115293علي اكبر حيدري38
مردود17ايالمتكنسين فني 4501116552مجتبي بابامرادي39
مردود29ايالممدير فني4540099851رهام قلي پور40
مردود25ايالممدير فني4500776291عباس بابامرادي41
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانسور و پله برقي ايمن اوج بر1381730485امين لطفي42
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانسور اولدوز نيرو1700018711رحيم پري فسقنديس43
غيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيبرج گستر گوني1729930761سعيد دهقان شندي44
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فني برج گستر گوني1720091382سعيد طاقتي شندي45
مردود18آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانسور و پله برقي ايمن اوج بر1360796991سيروس عليزاده ينكجه46
غيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيبرج گستر گوني1720140790سيما نماززاده47
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فني آسانسورآريان سير يگانه5198314048قربانعلي خدائي48
غيبتآذربايجان شرقيتكنسين فني برج گستر گوني1729939661محمدرضا اصغري شندي49
قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فني برج گستر گوني1729939244وحيد طاقتي شندي50
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فني آسان بر روان صنعت تبريز1360350721ياسر سبزي قيسناب51
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قبول30آذربايجان شرقيمدير فنيخاتم صعود تبريز1361155418سعيد خردمند52
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيآسيا صنعت آريان تاوريژ1361084502سعيد دهقان53
قبول30آذربايجان شرقيمدير فنيآسيا صنعت آريان تاوريژ6049965951واحد جواني54
مردود23بروجردمدير فنيبرج پيماي هفت آسمان5289832610بهنام بهزادي نيا55
مردود20بروجردتكنسين فني فلك پيماي پارس6139947839امين ميرزاوند56
مردود17بروجردتكنسين فني برج پيماي هفت آسمان4060933554علي بهزادي نيا57
مردود18بروجردتكنسين فني آذرخش عروج آكام4120575225محمد امير سرداري58
مردود12بروجردتكنسين فني سهند آسانبر پوريا2739864906وحيد ترنگ59
مردود21بروجردمدير فنيخرم آسانبر لرستان5280040576محمد نوريان قالبي60
مردود19بوشهرمدير فني3490136160جعفر عبداله زاده61
مردود23بوشهرمدير فني3490370422رسول حيدر پور62
مردود21بوشهرمدير فني2294641663ريحان تيموك63
مردود22بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي64
مردود24بوشهرمدير فني2430022613نصراله عبدالهي65
مردود26تهرانمدير فنيايمن سازه آماج4120177866آذر صلح جو66
قبول35تهرانمدير فني0011249188	حسن بايراميان67
غيبتتهرانتكنسين فني0873165381	احمد توناي مقدم68
قبول35تهرانمدير فني1540301478حسين بهمرد69
مردود18تهرانتكنسين فني 0061556173	افشين گلريز70
مردود12تهرانتكنسين فني 0068749929	الهام نجيبي71
مردود23تهرانمدير فني3934773354حسين روزبهاني72
مردود16تهرانتكنسين فني 0075486806	امير مزيناني73
مردود14تهرانتكنسين فني 5048876385ايرج روشن چشم74
قبول33تهرانتكنسين فني 3230869011آرمان ميرزايي75
قبول30تهرانتكنسين فني 1520204231بهزاد هاشمي76
مردود23تهرانتكنسين فني 0011535024	پريا محمد حسيني77
غيبتتهرانتكنسين فني 5210117391جمال نرقاني78
مردود16تهرانتكنسين فني 2710106795حامد اسماعيل دوست79
مردود20تهرانتكنسين فني 5190053997حسن آذرمي اميراباد80
قبول24تهرانتكنسين فني 0082487650	حسين حاجي امين بيگي81
قبول28تهرانتكنسين فني 0017425281	رامين رافعي82
غيبتتهرانتكنسين فني1382628048رامين عمراني83
مردود17تهرانتكنسين فني 0081041241	رضا رسولي انزابي84
نامعلوم-تهرانتكنسين فني 2660126631ساسان محمدي85
مردود26تهرانمدير فني0012523380	ساالر زينالي86
قبول26تهرانتكنسين فني 0015329372	سپهر جانفشان87
قبول25تهرانتكنسين فني 3860706918سعيد حاتم پور88
مردود20تهرانتكنسين فني 2190039800سعيد خواجوند89
مردود20تهرانتكنسين فني 5199964951سلمان اسدزاده90
قبول31تهرانتكنسين فني 0015738231	شهاب شفيعي زرگر91
مردود22تهرانتكنسين فني 0371225167	صادق شرف الدين92
قبول25تهرانتكنسين فني 3790342051صمد سرابي93
مردود17تهرانتكنسين فني 5849749713عباس سوري94
مردود18تهرانتكنسين فني 0082188998	علي اعال95
مردود10تهرانتكنسين فني 5219833316علي خادمي96
قبول30تهرانتكنسين فني 0820001937	علي رازقي97
مردود17تهرانتكنسين فني 0080133037	عليرضا عمو محمديان98
مردود18تهرانمدير فني6239965812سميه اصغري99
مردودتهرانمدير فني0082896070	سيد ايمان حسيني100
مردود22تهرانتكنسين فني 1972259751عيسي مسعودي101
قبول29تهرانتكنسين فني 3860707922كاظم عبداهللا زاده102
مردود23تهرانتكنسين فني 0453472982	مجتبي آزادي103
قبول30تهرانتكنسين فني 0076280446	مجيد عقيلي104
قبول24تهرانتكنسين فني 0074937944	محمد حسين غروي105
مردود20تهرانتكنسين فني 1652955038محمود جهاندوست ماليي106
مردود15تهرانتكنسين فني 0083181857	مرتضي توكلي107



قبول26تهرانتكنسين فني 4132295494مريم صلح جو108
قبول33تهرانتكنسين فني 2219761398مژگان پورمحمود109
غيبتتهرانتكنسين فني 1382643012مسعود اصل خوبي110
غيبتتهرانتكنسين فني 0946705471	مسعود رضايي مقدم111
مردود23تهرانتكنسين فني 0064091716	مسعود نوري112
غيبتتهرانتكنسين فني6350082737مصطفي شفاعتي113
مردود13تهرانتكنسين فني 0083754873	مهدي شاهي دزجي114
قبول25تهرانتكنسين فني 0019128800	مهيار زاغي115
قبول25تهرانتكنسين فني 1540168761ميالد عليرضائي جاهد116
قبول34تهرانتكنسين فني 0010337318	نسترن پورويسه117
غيبتتهرانتكنسين فني2080067966نيلوفر پازكي طرودي118
قبول29تهرانتكنسين فني 0069715459	وحيد جليلي119
مردود17تهرانمدير فني0068017022	عباس كريمي120
مردود13تهرانتكنسين فني حسن مجلسي121
قبول29تهرانتكنسين فني حميد رضا سقرجوقي122
قبول33تهرانمدير فني1219909629عليرضا ساجد123
قبول30تهرانمدير فنيسپندار افق مهرگان0942887255	محمد فراهاني124
مردودتهرانمدير فني0071335153	مرتضي طالبي طاري125
مردود18تهرانمدير فني0610146017	مسعود محمدي126
غيبتتهرانمدير فني3257143631مهدي فروتن127
مردود23تهرانمدير فني0081890087	مهرداد رزاقي عميدي گلپايگاني128
مردودتهرانمدير فني4172746306ميثم طالبي129
قبول32تهرانمدير فني0492062064	هادي عرفاني مقدم130
مردود27چهار محال و بختياريمدير فني3933395747سيد ايمان محسني131
مردود20چهار محال و بختياريتكنسين فني اميد آسانبر دانش4622488523عبدالرضا دانش شهركي132
مردود18چهار محال و بختياريتكنسين فني 4623371433علي فاضل دهكردي133
مردود20چهار محال و بختياريتكنسين فني 4610579650محمد حيدري134
مردود21چهار محال و بختياريتكنسين فني 4623346382مرتضي آرش135
مردود17خراسان جنوبيتكنسين فني 5230016159سيد عزيز حسيني136
مردود22خراسان جنوبيتكنسين فني 0653290128	محمد غالمي137
مردود17خراسان جنوبيتكنسين فني 0944837689	وحيد افضل138
مردود27خراسان رضويمدير فنيبايا صنعت صعود نوين فراز0920333664	افسانه جدي ازغندي139
مردود14خراسان رضويمدير فنيآرتين آسانبر سام0945273711	اميرحسين خاكپور140
مردود28خراسان رضويمدير فنيمهندسي سفيران برق قدرت0942422570	سيد محسن برادران هاشمي زاده141
مردود16خراسان رضويتكنسين فني آسانبر توس خزر5228714022ام كلثوم نقره بقمچ142
قبول24خراسان رضويتكنسين فني بهران صعود آسانبر0946691665	امير زارعان جاغرق143
مردود13خراسان رضويتكنسين فنياطمينان گستر هوشمند توس0938206230	امير قرباني144
مردود23خراسان رضويتكنسين فني اطمينان گستر هوشمند توس0872976981	بهزاد شفاعتي145
مردود20خراسان رضويتكنسين فني برج آسانبر خاوران0780252683	جالل غاريان دادرس146
مردود20خراسان رضويتكنسين فني سيوان ايمن گستر ماهان0780045106	حسن چشمي147
قبول24خراسان رضويتكنسين فني سهند پيمايش شرق0920048897	شهيار حقي نوري148
مردود21خراسان رضويتكنسين فني تندر آسانبر پارس0939839156	عباس شجاعي كالته بالي149
غيبتخراسان رضويتكنسين فنيتنديس آسانبر البرز0946222878	علي اصغر سلطاني150
مردود16خراسان رضويتكنسين فني صعود آسانبر آماتيس0690411995	علي موالئي151
مردود14خراسان رضويتكنسين فني تندر آسانبر پارس0944967698	فرهاد مهربان سيدآباد152
مردود15خراسان رضويتكنسين فني البرز آسانبر سناباد0944726690	فريبا قانع عباسي153
غيبتخراسان رضويتكنسين فني اطمينان گستر هوشمند طوس2691279243فريدون توكليان154
قبول27خراسان رضويتكنسين فني تك ساز آسانبر سمامي0941419800	مجتبي ايزدبخش برزي155
قبول26خراسان رضويتكنسين فني سيوان ايمن گستر ماهان0872764168	مجتبي بكلري بيكلر156
مردود17خراسان رضويتكنسين فني جاودان آسانبر آسمان0922667454	محمد امين لقماني يزدي157
مردود14خراسان رضويتكنسين فني آريس آسانبر توس6599856209محمد قاسمي158
مردود22خراسان رضويتكنسين فني فني مهندسي بهاوند هيوا بينالود0920936504	محمدجواد مهرعلي پور مهري159
مردود13خراسان رضويمدير فنيابر سازه ماهان ماندگار0946850097	قاسم خاكي160
مردود17خراسان رضويتكنسين فني بايا صنعت صعود نوين فراز0934543828محمدحسن دوست محمدي161
مردود18خراسان رضويتكنسين فني تك ساز آسانبر سمامي0872399516	محمدرضا يكتاي دوغائي162
قبول28خراسان رضويتكنسين فني سايان فراز بيهق1063939712مرتضي ترابي163



مردود19خراسان رضويتكنسين فني تيوان آسانسور0860157156	مصطفي مالعلي فرخاني164
مردود12خراسان رضويتكنسين فني آريا آسانبر نگين خراسان0938016415	مهدي اكرامي مهرآبادي165
مردود17خراسان رضويمدير فنيمانا يكتا آراد5229907681مجتبي سعادتي166
مردودخراسان رضويمدير فنيرضوان آسانبر سورنا0873096703	محمد رضائي يزدان آباد167
مردود17خراسان شماليتكنسين فني 0829001433	صمد قرباني168
قبول25خراسان شماليتكنسين فني 0670113514	محمدحسين رحيمي169
قبول25خراسان شماليتكنسين فني شركت سانا گستر آرون كهربا -0759976708مصطفي كاملي170
مردود18خراسان شماليمدير فني0820248827	محمد شجاع171
مردود29خوزستانمدير فني0080760414رضا برباره172
مردود26خوزستانمدير فني1755816340رضا غيبي173
مردود19خوزستانمدير فني1756085651سيد مسعود تقي زاد174
مردود22خوزستانمدير فني1741136628شهاب سواري175
مردود18خوزستانتكنسين فني 1960016482احمد زيالبي176
مردود16خوزستانتكنسين فني1742044018اميد برقيان177
غيبتخوزستانتكنسين فني 1757602771جاسم احمديان178
مردود19خوزستانتكنسين فني 6639856859سامان سلطاني179
مردود23خوزستانتكنسين فني 6639900270سميرا سلطاني180
مردود18خوزستانتكنسين فني 4810075672علي شيخعلي پوريان181
مردود14خوزستانتكنسين فني 1741257557كبري قاسمي182
مردود13خوزستانتكنسين فني 1756999104محسن نصر ولي183
مردود16خوزستانتكنسين فني 1870114574محمد بهاء184
مردود13خوزستانتكنسين فني 1882223721محمد حسين ثبوت كار185
مردود22خوزستانتكنسين فني 2003370072محمد دهنويان186
مردود22خوزستانتكنسين فني 1911740741محمد رضا مشهدي187
مردود20خوزستانتكنسين فني 1970752130مسلم شجاعي برجوئي188
مردود16خوزستانمدير فني1882229150منصور بهاء189
مردود24زنجانمدير فني4400004198امير بابايي191
مردود24زنجانمدير فني4411245698حامد جليلي192
قبول29زنجانتكنسين فني 4285698031عبالكريم ربي193
قبول27زنجانتكنسين فني 4399915332علي حسامي194
مردود18زنجانتكنسين فني 4285584395محمد زماني195
مردود22زنجانتكنسين فني 3873439883مهدي سمواتي196
مردود27زنجانمدير فني4285798591محمد رمضاني197
مردود20زنجانمدير فني4372137907ميرصادق جعفري198
مردود23سمنانمدير فنيآسمان بران فلك الفالك4580065085محسن عباسي199
مردود18فارسمدير فنيپديده شهر حافظ2297710577ابراهيم حافظ زاده200
مردود23فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2430461331اسماعيل ابراهيمي201
مردود28فارسمدير فنيباالبر صنعت شيراز2298428697اميررضا سنگ تراش202
مردود21فارسمدير فنيآسمان آسانبر اورانوس2420535022پريسا فرج پور203
مردود26فارسمدير فنيريحانه آسانبر ارم گستران فارس2300477432حميد زارع204
مردود28فارسمدير فنيصعود انديشان كيهان فارس2297758383رسول عليايي205
مردود22فارسمدير فنيفرا صنعت ايمن صعود آيرين2520002514سعيد ابراهيمي206
مردود21فارسمدير فنيآسانبر سهند تك جنوب2301113302فرشيد درودي درودزني207
قبول30فارسمدير فنيآسانبر سهند تك جنوب2372654950كيانوش رمضاني208
مردود22فارستكنسين فني تجهيزكاران صنعت آسانبر فراز شيراز2291310364احمدرضا درودي درودزني209
مردود19فارستكنسين فني زرين آسانبر راتين2296331238افسانه وزيري210
مردود19فارستكنسين فني آسانبر خوش راه صنعت جنوب2420384091بهرام رمضاني گرمه211
قبول25فارستكنسين فني اوج بران دقيق حافظ2500241637پوريا نورسيده212
غيبتفارستكنسين فني رسا صنعت برق شيراز2280769506حميدرضا كريمي اينوي213
قبول25فارستكنسين فني صعود انديشان كيهان فارس5489435161خداخواست زراعت214
مردود20فارستكنسين فني سريع صعود فارس2295416531عبدالرضا درودي درودزني215
غيبتفارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2281671178علي رضا زارعي216
نامعلوم-فارستكنسين فني ماهان كبير صنعت پارس مهر2300249960عليرضا توتونچي217
مردود23فارستكنسين فني فراز فرود آريايي2280353652محمد مهرآوران218
نامعلوم-فارستكنسين فني كهكشان آسانبر شهر راز2420178777محمدرضا سلماني219



مردود18فارستكنسين فني ريحانه آسانبر ارم گستران فارس2300913003محمدعلي قدمگاهي220
قبول26فارستكنسين فني تجهيزكاران صنعت نانو2372064487مصطفي حاجي زاده221
مردود13فارسمدير فنيالكترو آسانبر كيان پارس2301184250محمدصادق قاسمي222
مردود19فارستكنسين فني شاهين اوج شهر2300120003مهدي اميرصدقي223
مردود15فارستكنسين فني كران آسانبر شيراز1810505399مهدي مجاهد نقي224
مردود29فارسمدير فنياوج پيماي بختگان5489405856محمدمهدي عليائي225
مردود20فارستكنسين فني ريحانه آسانبر ارم گستران فارس2281512517مهرداد كرمي بهي226
مردود20فارستكنسين فني اوج پيماي بختگان5489888229نجمه اكبري227
مردود16فارستكنسين فني فرا صنعت ايمن صعود آيرين2529921830وحيد ابراهيمي228
مردود20فارسمدير فنيكهكشان آسانبر شهر راز2297802919مهدي كرمدار229
قبول36فارسمدير فنيآسانبر خوش راه صنعت جنوب2280190788وحيد فتحي230
مردود19قزوينمدير فنيتدبير نيروي مينودر5099979319بهمن نظري231
قبول31قزوينمدير فني5099978622محمد هادي سهرابي232
غيبتقزوينتكنسين فني 4324123578مجيد اسدي233
مردود19قزوينتكنسين فني 4324524157مسعود قسطين رودي234
مردود18قزوينتكنسين فني 4311856873مهدي اسدي235
قبول28قزوينتكنسين فني 4073690906ميثم ايماني236
غيبتقزوينتكنسين فني4324294976مينا خودي زاده237
مردود16قزوينتكنسين فني 0063664844	ناصر بخشي زاده238
مردودقممدير فنيشركت آراد رعد آسا0381822151	سيد حسين هاشمي ده سرخي239
مردود21قمتكنسين فني پويش سازه مهر نيرو0371993441	سيد محمد مهدي حسيني240
مردود20قمتكنسين فني طراحان صنعت آسمان صعود6369982733مصطفي ابراهيمي241
مردود21قمتكنسين فني صعود صنعت ماهور4900350036مهدي محمدي پيرقلي242
مردود25كردستانمدير فني3733176014فريد زارعي243
مردود18كردستانتكنسين فني 3873977052سيدمصطفي كارپسند244
قبول34كرمانمدير فنيآداك صنعت سفير آسيا2992620556غالمرضا رضايي245
مردود21كرمانتكنسين فني پاد فراز جنوب6079938219امين ابراهيمي شاه ابادي246
مردود19كرمانتكنسين فني كهكشان رو پارس2992724343حسين مرتضوي عباس آبادي247
مردود22كرمانتكنسين فني ايمن صعود البرز سيرجان3071982666سجاد عزت آبادي پور248
مردود17كرمانتكنسين فني كهكشان رو پارس2994020254علي اصغر قطبي راوندي249
قبول25كرمانتكنسين فني سپهر فراز ايرسا آسانبر2992265438مسعود جهانفر250
قبول24كرمانتكنسين فني ايمن صعود البرز سيرجان3071271931مهدي ساالري فر251
غيبتكرمانتكنسين فني آسمان نورد كوير3479909991مهدي صابري252
مردود14كرمانشاهمدير فنيرخش آسانبر زرين3255515191عباس سلطانقلي253
مردود29كرمانشاهمدير فنيسپندار افق مهرگان3240562618علي سبك دست254
مردودكرمانشاهمدير فنياميدان آسانبر كرمانشاه3720654109محمد اشرفي255
مردود18كرمانشاهتكنسين فنيالماس صنعت سرپل0078337461	امير عظيم وند256
غيبتكرمانشاهتكنسين فني ارشيا آسانبر بهار3259236856امير محمدي257
مردود20كرمانشاهتكنسين فني اطلس آسانبر اسطوره3257660200جواد كريمي258
مردود14كرمانشاهتكنسين فني راژان آسانبر غرب3255481929فريبا عزيزي259
مردود18كرمانشاهتكنسين فني ارشيا آسانبر بهار3256517943مازيار چراغي كلكاني260
قبول24كرمانشاهتكنسين فني ارشيا آسانبر بهار3341555609مرتضي جمشيدي261
قبول35گلستانمدير فنيتنديس صنعت پاسارگاد2122268141سعيد نقوي262
مردود22گلستانمدير فنيآهو فراز هيركانيا2593839503مجيد پورغالم پيربازاري263
قبول26گلستانتكنسين فني اوج فراز هيركانيان2122465018سيد روح اهللا صمدي264
قبول27گلستانتكنسين فني پايا فراز گلستان0795242913	عباس شباني فرد265
قبول31گيالنمدير فني2595674897ابراهيم رمزي چماچائي266
مردود19گيالنمدير فني1382114311حسين نجفي267
قبول35گيالنمدير فني2580175210سروش اميدي نصيرمحله268
قبول25گيالنتكنسين فني 2650079495ابراهيم اصالني آسيابركي269
مردود22گيالنتكنسين فني 2593864117احمد حسني كلشتري270
قبول30گيالنتكنسين فني2580140050امير بهروزي271
مردود17گيالنتكنسين فني 2670343511بهادر رضائي سياه تن272
قبول26گيالنتكنسين فني 5709917699تيرداد جهاني مالل273
قبول26گيالنتكنسين فني 2580345914حسين توفيقي سليماندارابي274
مردود18گيالنتكنسين فني 2580109889سعيد رضاي حقدوست275



مردود23گيالنتكنسين فني 2200073704سينا ضيفي قاسمي276
قبول28گيالنتكنسين فني 2680012518مجيد رمضان پور ترشكوهي277
قبول27گيالنتكنسين فني 2580151362محمود فردي شهرستاني278
مردود28گيالنمدير فني5949973127ناصر اصالني آسيابركي279
قبول32مازندرانمدير فنيشركت آسانسور رادين2190053013جواد خزائي پول280
مردود28مازندرانمدير فنيشركت آسانبر تيزرخش پارس2181806462رضا سهرابي قره تپه281
غيبتمازندرانتكنسين فني شركت ويرا آسانسور پيشرو مازندران2249804583بابك كردجزي282
قبول28مازندرانتكنسين فني شركت ويرا آسانسور پيشرو مازندران2092102621رامين طيبي آالشتي283
قبول27مازندرانتكنسين فني شركت پارس آسانبر خزر2092185004سامان رستميان284
مردود16مازندرانتكنسين فني شركت آسانبر تيزرخش پارس2091292036سيدحيدر هاشمي پلسكي285
مردود19مازندرانتكنسين فني شركت اوج تك فراز گستر2080589490سيدمحسن شجري286
قبول26مازندرانتكنسين فني كت فني و مهندسي نوشهر آسانبرساز تس2190088194مجتبي قرباني ليلستاني287
قبول27مازندرانتكنسين فني شركت صنايع سپهران اوج سها4989600975محمد رئوفي288
مردود19مازندرانتكنسين فني كت فني و مهندسي نوشهر آسانبرساز تس0017665760	مسعود طالبي289
قبول24مازندرانتكنسين فني شركت ديبا صعود فرازپيما2130115470مقداد سلطاني290
مردود21مازندرانتكنسين فني شركت آسانبر تيزرخش پارس3874006301مهدي حقي پور291
مردود17مركزيمدير فنيآسانسور البرز0520241495	جواد شفيعي گواري292
مردود23مركزيمدير فنيآسان سازان آسمان كاوه0602475066	حامد رحيمي293
مردود18مركزيمدير فنينيروسازان برج اطلس5929360111سعيد عبداهللا زاده294
مردود22مركزيتكنسين فني سهند فراز ديباگستر0603361315	علي تهمتن295
غيبتمركزيتكنسين فني الماس صمعت فرداد0520216016	علي شهاب پور296
قبول24مركزيتكنسين فني آسيا آسانبر بنيامين دليجان0610090658	محمد صابري297
مردود21مركزيتكنسين فني آسان سازان آسمان كاوه0603305105	ياسر فرقاني298
مردود24هرمزگانمدير فنيداتيس آسانبر خليج فارس3391662115جعفر صفرزاده نفوتي299
مردودهرمزگانمدير فنيداتيس آسانبر خليج فارس2300706822الدن دهقاني300
مردود17همدانمدير فني3875653777سعيد كردي301
مردودهمدانمدير فني*1377572994عليرضا مرادي302
قبول25همدانتكنسين فني 3874090817حسين زارعين303
مردود17همدانتكنسين فني 3871362875حميد بابازاده همداني304
مردود18همدانتكنسين فني 3860080938شهاب خانيان305
مردود21همدانتكنسين فني كيا پيمان آذين4032416842فرهاد وحدت اعظم306
قبول26همدانتكنسين فني 3860799401مسعود همدمي307


