
نتیجهنمرهاستانآزموننام شرکتکدملینام  نام خانوادگیردیف

قبول32اصفهانمدیر فنیپارسیان برج پارت1270542877احمد سرجوقیان1

مردود28اصفهانمدیر فنی1289159671امیرحسین یادگارنیا نایینی2

قبول29اصفهانتکنسین فنی1111480036حمید رضا رمضانی ممدی3

مردود28اصفهانمدیر فنی1120046750علی شیاسی4

مردود15اصفهانتکنسین فنی1091572844فریدون مهدور5
قبول25اصفهانتکنسین فنی1272374947متین عبادت6
مردود20اصفهانمدیر فنیفراز پیمای پرهام1271493381محمد عاطف7

مردود22اصفهانتکنسین فنی1129783103محمود شیاسی8

قبول27اصفهانتکنسین فنی1263384412مرتضی زرشکی پور قزاآن9

مردود17اصفهانمدیر فنی1270532758مریم حاجی حسینی پائین دروازه10

مردود20اصفهانتکنسین فنی1270782101مهدی محمود زاده فرد11

قبول27اصفهانتکنسین فنی1290689636نوشین پیشه ور اصفهانی12

قبول25اصفهانتکنسین فنی2802838717هادی سرخوش13

غیبتاصفهان4622620154امیر قادری14

غیبتاصفهان0013858637 سید محمد پوریاسلطان پناهی15

مردود25البرزمدیر فنی0081800908 احسان اهروان16

مردود22البرزتکنسین فنی0610165976 اسماعیل شاه محمدی17

مردود18البرزتکنسین فنی0323564641 اسماعیل محرابیان18

قبول27البرزتکنسین فنی0080871453 افسانه سادات نواده19

مردود25البرزمدیر فنی0068575408 امین حکم آبادی20

قبول24البرزتکنسین فنی6359973197امین علیزاده شیرغان21

قبول30البرزتکنسین فنی0062541781 حسین دارابی عارف22

قبول29البرزتکنسین فنی0860038521 رضا قدرتی کواکی23

قبول30البرزمدیر فنی0311418740 سجاد بهدوج24

مردود20البرزتکنسین فنی0622378491 سید مهدی حسینی25

قبول24البرزتکنسین فنی1639823034سیده سکینه رحیمیان کلور26

مردود15البرزمدیر فنی0310530407 عرفان شفایی27

مردود17البرزتکنسین فنی4899743327عیسی کریمی28

مردود23البرزتکنسین فنی5080001860کوروش صالحی29

قبول29البرزتکنسین فنی0923005412 محمد عبداللهی توستانی30

قبول25البرزتکنسین فنی0074022921 محمدعلی مزرعی فراهانی31

قبول26البرزتکنسین فنی0311000797 میثم نور محمدی گلوجه32

مردود17ایالممدیر فنیچوبین آسانبر غرب4549954124امین همتی33

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنیتیز ریل متین آذربایجان5190023291افشین قهرمانی حدادان34

قبول27آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانبر رهاسیر تبریز5190039536اکبر مظهری موالن35

مردود20آذربایجان شرقیمدیر فنیافق فراز سیر1361053631امیر صفائی مقدم36

مردود13آذربایجان شرقیتکنسین فنیپایا رفاه ایمن صنعت1382591632ایوب حبیبی راد37

مردود15آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور نگین برج آذربایجان1362064874سجاد نافذی دوغان38

مردود20آذربایجان شرقیمدیر فنیلیفت آذرآسانسور1360785035سمیرا محمد زاده مرادی39

مردود23آذربایجان شرقیتکنسین فنیروان سازان پیشرو آذربایجان1361128372علیرضا شکری خسرقی40

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانبر روان صنعت تبریز1370654774فریدون علیزاده41

مردود15آذربایجان شرقیتکنسین فنیبرج پیمای جلفای ارس5050066786قاسم موسائی42

مردود21آذربایجان شرقیتکنسین فنیکمال سیر سهند آذربایجان1360009930مجید بصیری گله بان43

قبول32آذربایجان شرقیتکنسین فنیبهران افراز آسانبر1382643012مسعود اصل خوبی44

قبول26آذربایجان شرقیتکنسین فنیلیفت آذر آسانسور1362143642مسعود محمد زاده مرادی45

مردود17آذربایجان شرقیتکنسین فنیروان سازان پیشرو آذربایجان1361026022میر مهرداد موسوی46

قبول35آذربایجان شرقیمدیر فنیآسانبر فلک افالک3990096966نعمت اله ایمانی47

مردود17بوشهرمدیر فنی3521361640ابوالقاسم شجریان48

قبول32بوشهرمدیر فنی2301306941پیمان تیموری منش49

قبول35بوشهرمدیر فنی2294641663ریحان تیموک50

قبول31بوشهرتکنسین فنی2470929369سعید لیموپرور جهرمی51

مردود25بوشهرمدیر فنی2430560887علی ادیب52

مردود16بوشهرتکنسین فنی3330404566محمد جواد قنبری53

قبول28بوشهرتکنسین فنی2360480081محمد صیادفرد رحیمی54

مردود20بوشهرتکنسین فنی3501057881محمد مهدی صمیمی55

قبول25بوشهرتکنسین فنی2471665667محمدجعفر کاظمی زاده56

مردود28بوشهرمدیر فنی2471643957محمود پهلوان پورفردجهرمی57

مردود27بوشهرمدیر فنی2570148970مهدی بهرامی58

مردود26بوشهرمدیر فنی2430022613نصراله عبدالهی59

غیبتبوشهر1817324012راحله حیدر شناس60

غیبتبوشهر2571849859رضا بهرامی61

مردود24تهرانمدیر فنی0078719143 ابراهیم شیخلو62

مردود20تهرانمدیر فنی0064822621 احمد حیدری63

مردود17تهرانتکنسین فنی0016476840 احمد عباسی64

مردود19تهرانتکنسین فنی0047461608 احمد نوروزی قرقشه65

قبول32تهرانمدیر فنی3782250230احیاء مسیبی فرد66

مردود21تهرانمدیر فنی5059911561اکبر حدادی67

مردود19تهرانتکنسین فنی0016360583 امید بقایی68

مردود21تهرانتکنسین فنی4860199642امید صارمیان69

مردود18تهرانتکنسین فنی0083005749 امیر اصالن زاد70

قبول24تهرانتکنسین فنی0019663021 امیر اقوامی71

قبول26تهرانتکنسین فنی0077993136 امیر حسین رسولی72

قبول28تهرانتکنسین فنی0440428165 آارش صفری73

مردود19تهرانتکنسین فنی1250066298پیمان جمالی74

مردود22تهرانتکنسین فنی0820017434 حسن لطیفیان پور75

قبول30تهرانمدیر فنی6309505254حسین اسماعیل زاده76

مردود13تهرانتکنسین فنی0078719917 حسین پویازاد77

قبول31تهرانمدیر فنی0068100566 حمیدرضا شیرین زاده78

قبول35تهرانمدیر فنی2980081582حمیدرضا صفری شکاکمی79

مردود21تهرانتکنسین فنی0064834921 داوود بشوشی80

مردود19تهرانتکنسین فنی5560028010رضا اسکندری81
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مردود19تهرانتکنسین فنی0016045076 سامان یاری82

مردود13تهرانتکنسین فنی0075251051 سمیرا عباسی83

مردود27تهرانمدیر فنی0075444437 سهیل عباسی84

قبول35تهرانتکنسین فنی0073233633 سید حسین سجادی85

قبول32تهرانمدیر فنی1239879717سید علی علیزاده طباطبائی86

مردود21تهرانتکنسین فنیشرکت بام بران توست0077732545 سیدامین حسینی خو87

قبول25تهرانتکنسین فنی0060116439 سیدعلی موسوی88

قبول33تهرانمدیر فنی1520239386شایان علیزاده89

مردود15تهرانتکنسین فنی2720317578شیرزاد حقیقی90

مردود20تهرانتکنسین فنی5199263269صابر برتبون91

مردود20تهرانمدیر فنی3874443868طیبه میرزایی92

قبول28تهرانتکنسین فنی0075718235 عباس خزلی93

قبول24تهرانتکنسین فنی3978705249عباس خزلی94

مردود18تهرانتکنسین فنی0069771871 عباس خسروآبادی95

مردود22تهرانتکنسین فنی3992575594عباس رضایی انوار96

قبول31تهرانتکنسین فنی0069116148 عبدالجواد ابراهیمی خبیر97

مردود23تهرانمدیر فنی1520040687علی آزادی98

مردود21تهرانتکنسین فنی0070030138 علی جواهری کیا99

قبول37تهرانمدیر فنی0702788953 علی محمد ضیائی نصر آبادی100

قبول34تهرانتکنسین فنی0452440777 علیرضا اختری101

قبول34تهرانمدیر فنیاوج آسانبرآتوسا0370194349 علیرضا حسین خانی102

مردود18تهرانتکنسین فنی0078038685 علیرضا دیزانی103

مردود13تهرانتکنسین فنی1271946106علیرضا نصر ازادانی104

قبول27تهرانتکنسین فنی1150176334غالم رضا عباسی قودجانکی105

مردود20تهرانتکنسین فنی0793488631 غالمحسین فرح پور106

مردود21تهرانتکنسین فنی0410178640 فرهاد کورش اعظم107

قبول24تهرانتکنسین فنی2297736665فریبا عالئین108

قبول33تهرانمدیر فنی1520344988فرید آزادی109

قبول28تهرانتکنسین فنی0072355281 مجتبی کریمی110

مردود25تهرانمدیر فنی5449980841مجید ماستری فراهانی111

قبول25تهرانتکنسین فنی0014302330 محمد حسین عسگری جهقی112

مردود22تهرانتکنسین فنی3992576027محمد رضایی انوار113

مردود20تهرانتکنسین فنی0440372021 محمد کاظم حنفی114

قبول36تهرانمدیر فنی0010968271 محمد هادی کامکار115

قبول32تهرانمدیر فنی0323641180 محمدحسن واشقانی116

مردود23تهرانتکنسین فنی0011678089 محمود الوندی117

مردود17تهرانتکنسین فنی0083181857 مرتضی توکلی118

قبول25تهرانتکنسین فنی0065861337 مهدی شایان119

مردود27تهرانمدیر فنی0480052638 میالد ریاحی دلخوش120

قبول36تهرانتکنسین فنی0942527658 نعیم ضیائی نصرآبادی121

مردود27تهرانمدیر فنی3801752518هژیر ثنائی122

مردود20تهرانتکنسین فنی0453406262 یاسر عبدائی123

غیبتتهران3992482502جالل احمدی متصوف124

غیبتتهران0453303153 حامد اشراقی ورنامخواستی125

غیبتتهران0073130958 حسین فاتحی126

غیبتتهران1239879717سید علی علیزاده طباطبائی127

قبول33چهار محال و بختیاریتکنسین فنیتوسعه تاسیسات و زیر ساخت پدیده شهری3391662115جعفر صفرزاده نفوتی128

مردود22چهار محال و بختیاریمدیر فنی4623314871حمید چراغی بابادی129

مردود20چهار محال و بختیاریتکنسین فنی5558786949رضا چراغی بابادی130

قبول24چهار محال و بختیاریتکنسین فنی3380143790رضا رهبر131

مردود26چهار محال و بختیاریمدیر فنی4679968524قاسم بهرامی فیل آبادی132

مردود17چهار محال و بختیاریتکنسین فنی4623354245مرتضی محمدپور133

مردود13چهار محال و بختیاریتکنسین فنی4621503121منوچهر غالمیان134

مردود22چهار محال و بختیاریتکنسین فنی4623390284وحید چراغی بابادی135

مردود15خراسان جنوبیتکنسین فنی0640309852 امین توکلی آرا136

قبول34خراسان جنوبیمدیر فنی0640091814 حسین بنی اسدی137

مردود19خراسان جنوبیتکنسین فنی0850040779 سعید رهبر138

قبول25خراسان جنوبیتکنسین فنی0640442382 علی خراشادی زاده139

قبول24خراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان0925678929 ابوالفضل عدالتی میرنامی140

مردود12خراسان رضویمدیر فنیتاپ آسانبر شهر0920873790 امید رحمانی141

قبول27خراسان رضویتکنسین فنیهانا یکتا آراد0078631882 امیر مداح142

مردود28خراسان رضویمدیر فنیصبا باالبر دماوند0872493016 امین جعفری143

مردود14خراسان رضویتکنسین فنیکیان فراز تاو پاسارگاد0921934505 آرزو رضائی صدرآبادی144

مردود22خراسان رضویتکنسین فنیآریس آسانبر توس0942960831 جالل روحانی145

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیکیان فراز سناباد5749779645حسن چنارانی146

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیهانا یکتا آراد0082223564 حمیدرضا مداح147

قبول24خراسان رضویتکنسین فنیپور افالک آسانبر طوس0073722693 داریوش محتشمی148

مردود21خراسان رضویتکنسین فنیتوسعه ماهان فراز همتا0941701123 رضا احمدی149

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیآریا آسانبر نگین خراسان0890580960 رضا حمیدی ممرآبادی150

مردود16خراسان رضویتکنسین فنینیک آسانبر شرق بینالود1050380460رضا خرمکی151

مردود20خراسان رضویمدیر فنیایمن آسانبر حافظ0942060520 سمیه علی خانی محمدآباد152

مردود13خراسان رضویتکنسین فنیهانا یکتا آراد0922541531 علیرضا پارسایی دامن سبز153

مردود20خراسان رضویتکنسین فنیریزین آسانبر نامق6350022920علیرضا گلزاده فردبیرکی154

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیتندر آسانبر پارس0944967698 فرهاد مهربان سیدآباد155

مردود26خراسان رضویمدیر فنیفاخر نگار خراسان2980199311قاسم کیانی نهاد156

مردود22خراسان رضویمدیر فنیاوج آسانبر مزداوند0946930376 مجتبی پرهیزکار157

مردود14خراسان رضویتکنسین فنیهانا یکتا آراد0946645028 محمد حبیبی158

مردود20خراسان رضویمدیر فنیپیشگامان آسانبر سناباد6350039475محمدرضا نورمحمدزاده بیرک علیا159

مردود26خراسان رضویمدیر فنیفاخر نگار خراسان0921489374 مریم عدالتی میرنامی160

قبول31خراسان رضویمدیر فنیآرنا صعود نگین شرق0920799299 مسعود سیدی آخوند161

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیفاخر نگار خراسان0922967768 مصطفی یکه162

مردود15خراسان رضویتکنسین فنیتعاونی کارآفرینان آتیس آسانبر خراسان1063445426مهدی پیرانی163

قبول32خراسان رضویمدیر فنیتندیس آسانبر البرز0945504926 مهدی فرهمندپور164

قبول25خراسان رضویتکنسین فنیکیان فراز سناباد0944918018 هادی صادقی165



مردود14خراسان رضویتکنسین فنیهانا یکتا آراد5229832835وحید جعفری166

مردود21خراسان رضویتکنسین فنیمرداس صنعت فاخر0922965201 یاسر فتحی167

قبول30خراسان رضویتکنسین فنیپیشرو صنعت ابتکاران فردوس0945196091 یونس خواجه نقندر168

مردود25خراسان شمالیمدیر فنیشرکت آریا یورد بجنورد0682324507 اسماعیل خوشدل169

مردود8خراسان شمالیتکنسین فنی4622620154امیر کوهستانی170

مردود23خراسان شمالیتکنسین فنیشرکت دلتا آسانبر طوس0670385891 حسین گریوانی171

مردود19خراسان شمالیتکنسین فنی0682629456 عباس اصفهانی172

مردود28خراسان شمالیمدیر فنیشرکت مه جهان آسانبر اعتماد شرق1062774396محمد رضا عشقی173

غیبتخراسان شمالی0829694676 ابوالفضل رازقی174

غیبتخراسان شمالی0829694676 ابوالفضل رازقی175

مردود21خوزستانتکنسین فنی1756895791بهنام نوری نوروزی176

مردود25خوزستانمدیر فنی4810182541حمزه پای رنج177

مردود24خوزستانمدیر فنی1757403426روزبه رشیدی178

قبول24خوزستانتکنسین فنیتکساز نوآوران امین2659889635محمد نوری زاده گلنکشی179

مردود19خوزستانمدیر فنی1990277640محمد هدایتی راد180

مردود19خوزستانتکنسین فنی1990124186محمود دهنوی181

قبول31زنجانمدیر فنی4285518309بهنام محمدی خلف182

قبول30زنجانمدیر فنی4400011021پوریا یوسفی183

مردود22زنجانتکنسین فنی4400202321سعیده ذوالفقاری184

مردود22زنجانتکنسین فنی4270049693عادل ارغند185

مردود19زنجانتکنسین فنی4270860456لیال سلمانی186

مردود22زنجانتکنسین فنی4270000716محمد حسن حسنلو187

مردود19زنجانتکنسین فنی4285584395محمد زمانی188

مردود17زنجانتکنسین فنی4284955748محمد کریمی189

مردود21زنجانتکنسین فنی6150138143محمدرضا زارع190

قبول30زنجانمدیر فنی4400023621مسعود سلیمانی191

مردود15زنجانتکنسین فنی4270824001مهدی بهینه192

مردود27زنجانمدیر فنی4285855593مهدی دین محمدی193

مردود19زنجانتکنسین فنی4270989106مونا اجاقلو194

مردود23زنجانتکنسین فنی4285806541میر عرفان حسینی195

مردود22زنجانتکنسین فنی4372137907میرصادق جعفری196

غیبت-سیستان و بلوچستانتکنسین فنی5630002449اسماعیل اردونی197

مردود20سیستان و بلوچستانتکنسین فنی*3621198601محسن جعفری زاده198

مردود27فارسمدیر فنیمتین فراز صعود ارتفاع1289756791ابراهیم نصیری ده سرخی199

مردود21فارستکنسین فنیآسانسورالکترو صنعت آراد هیراد2300856808احمدرضا مسعودی200

قبول33فارسمدیر فنیآسمان فراز ارم2300407930امین ارمی201

مردود20فارستکنسین فنیصعود اندیشان کیهان فارس5130004469امین کریمی202

مردود16فارسمدیر فنیآرمان فراز شهر شیراز2529908060ایمان فرودیان203

قبول30فارسمدیر فنیآرمان فراز شهر شیراز5489396539جعفر زارع204

قبول27فارستکنسین فنیارم آسانبر صدرا6489920379جواد جاویدی205

مردود20فارستکنسین فنیالکترو آسانرو کیان پارس2297712091زریتا تابع بردبار206

قبول32فارسمدیر فنیسیالب آسانبر فارس1270776673زهره بهاءلوهوره207

مردود20فارستکنسین فنیآسانبر شیراز دیبا4709959447سعید انصاری208

قبول27فارستکنسین فنیآرمان فراز شهر شیراز1950052133سناتور افشار209

مردود23فارستکنسین فنیالکترو رهاورد آریا آسانبر شیراز2281622703علی شریفی210

مردود21فارسمدیر فنیآسانبر شیراز دیبا2281179354علی صادقی211

مردود20فارستکنسین فنیمثلث توان نوآور پارس2300580993علیرضا جمعه212

قبول25فارستکنسین فنیآسانبر شیراز دیبا4709959099فاروق ابراهیمی213

قبول25فارستکنسین فنیآسانسورالکترو صنعت آراد هیراد2291106236مجید قلی زاده214

قبول29فارستکنسین فنیفاتحان فن آوری فارس2280432331محسن کاظمی215

مردود26فارسمدیر فنیالکترو آسانرو کیان پارس2301184250محمدصادق قاسمی216

مردود15فارستکنسین فنیالماس نگین جنوب2539015999مریم صلواتی217

قبول24فارستکنسین فنیفاتحان فن آوری فارس2296374727مصطفی احمدی218

قبول24فارستکنسین فنیمتین فراز صعود ارتفاع2297028768مصطفی باقر زاده219

مردود12فارستکنسین فنیمتین فراز صعود ارتفاع2391939876مصطفی سلیمانی220

مردود23فارسمدیر فنیآسانسوز الکترو صنعت آراد هیراد2540001051هادی زارعی قلعه خلیلی221

مردود25فارسمدیر فنیایمن صنعت تخت جمشید2432988442یداله زارع222

غیبتفارس2430788853رحمن کدخدائیسی سختی223

قبول26قزوینتکنسین فنی5170012748ابوذر شعبانی224

مردود23قزوینتکنسین فنی5090112959امیر توسلی225

مردود16قزوینمدیر فنی4310295762امیر ذوالفقاری226

مردود28قزوینمدیر فنی4324145245امین علیپور مادرسرا227

مردود19قزوینتکنسین فنی5090069001بهروز عسگری نودهی228

مردود18قزوینمدیر فنی4324532287بهمن کشاورز229

مردود23قزوینمدیر فنیتدبیر نیروی مینودر5099979319بهمن نظری230

مردود10قزوینمدیر فنی4310295797جواد رستمی231

مردود22قزوینتکنسین فنی4324686920داود غالمرضایی232

مردود19قزوینتکنسین فنی4310368778سجاد حیدری علی آبادی233

مردود20قزوینتکنسین فنی4310089003سعید کالنتری234

مردود14قزوینتکنسین فنی5809955452شهرام ملکی الموتی235

مردود16قزوینتکنسین فنی5900016439علی نصیری236

مردود14قزوینمدیر فنی2650240873فاطمه شمسینی غیاثوند237

مردود19قزوینتکنسین فنی4310141234کامران امانی238

مردود23قزوینمدیر فنی5090086060محسن توکلی239

قبول33قزوینمدیر فنی5599954404محمد رسولی240

مردود27قزوینمدیر فنی4310632130محمد رضا صمدی241

مردود21قزوینمدیر فنی1755801947محمد گروسی242

مردود27قزوینمدیر فنیافراز مهسا گستر آفتاب0944947931 مرتضی محمدی243

قبول24قزوینتکنسین فنی5090159750مصطفی برزگر گنجی244

قبول30قزوینمدیر فنی0010799291 مصطفی زینلی245

مردود25قزوینمدیر فنی2679178483مهدی امدادی246

مردود18قزوینتکنسین فنی4322916295مهدی غیانلویی247

مردود28قزوینمدیر فنی4320781821وحید صالحی248

مردود23قزوینمدیر فنیآسان رسان کیمیا5099842747ولی عسگری نوده249



قبول29قزوینتکنسین فنی3240420228یزدان ملکی250

غیبتقزوین5099819461جواد عباسی نودهی251

مردود20قمتکنسین فنیهمنورد امین کهکشان0371176301 احمد احمدی252

مردود15قممدیر فنی1001همراه صعود خرم 0371748070 امیرحسین محمدی253

مردود20قمتکنسین فنیهمنورد امین کهکشان0384905935 جواد اسفندیاری254

مردود25قممدیر فنیآذین گستر آسان فراز تیراژه0370089669 حسین علی بیدقی255

مردود21قمتکنسین فنیصعود صنعت ماهور0384796346 سیدجواد طباطبائی وایقان256

مردود26قممدیر فنیروان رو صنعت صعود گستر دنا3980071065علی مرادی درجزینی257

مردود13قمتکنسین فنیهمنورد امین کهکشان4219852727محمد فوالدوند258

قبول24کرمانتکنسین فنیآسمان خراش سیرجان2992914101ایمان حاج شیخ احمدی259

مردود13کرمانتکنسین فنیشرکت آداک صنعت سفیر آسیا2992858293جواد رضائی استخروئیه260

مردود14کرمانتکنسین فنیپارسیان آسانبر سیرجان3071879601روح اهلل محیاپور لری261

مردود16کرمانتکنسین فنیفراز صنعت عدالت2980846341علیرضا آروند262

مردود25کرمانمدیر فنیآسمان خراش سیرجان3080069331محسن امیری اپورواری263

مردود16کرمانتکنسین فنیآسمان خراش سیرجان3040150121محمد علی آشیری264

قبول36کرمانمدیر فنیبهرو صنعت بام کرمان2993863347ناصر رجب زاده265

مردود15کرمانتکنسین فنیآسمان خراش سیرجان2994131153ناصر شاهدادی266

مردود13کرمانشاهتکنسین فنیرخش آسانبر زرین3255515191عباس سلطانقلی267

مردود22گلستانمدیر فنیورنا هفت آسمان1370903502اسالم رحیم زاده268

مردود22گلستانتکنسین فنیکاسپین آسانبر هیرکان0058604405 امیر حیدری269

قبول24گلستانتکنسین فنیسپهر ماموت هیرکان2122725359بهادر محمدی270

مردود8گلستانتکنسین فنیالماس آسانبر اوج گلستان4600063554حفصه بالش زر271

قبول28گلستانتکنسین فنیسپهر ماموت هیرکان2110814934حمیدرضا سپهری272

مردود23گلستانتکنسین فنیکاسپین آسانبر هیرکان2020281899محمد خم بر273

مردود18گلستانتکنسین فنیسپهر ماموت هیرکان0931962323 مهدی محمدی274

قبول34گیالنمدیر فنیسما تک کابین خزر5949975014ابوالفضل سمیعی سیبنی275

قبول30گیالنمدیر فنیتجهیز صنعت هوشمند2595999648امیر پوراکبری شهرستانی276

مردود15مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانسور اوج سیرشمال2250020401احسان شیرزادمرگاوی277

مردود21مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانسور رادین2121565663میثم نجفی278

مردود29مرکزیمدیر فنی0520569024 عباس خادمی پور279

مردود26مرکزیمدیر فنیآیسان آسانبر0532501098 علیرضا کریمی280

مردود19مرکزیتکنسین فنیآسان باالبر رادین0610249703 محمدرضا صالحی281

قبول30مرکزیتکنسین فنیآیسان آسانبر0533479940 مهدی مزرعی فراهانی282

قبول25هرمزگانتکنسین فنی0083966846 فرامرز نوری283

غیبتهرمزگان3421833303اسماعیل رحیمی شهواری284

مردود23همدانتکنسین فنی1753592933الهام رحمت تویسرکانی285

مردود23همدانمدیر فنی3860237012امیر حسین احمدی286

مردود14همدانتکنسین فنی3860430173امین دارچینیان287

مردود16همدانتکنسین فنی4040118111بهزاد گل محمدی288

مردود23همدانتکنسین فنی3860622390پژمان زارعی289

قبول25همدانتکنسین فنی5059963454جواد شریفی290

مردود19همدانتکنسین فنی3873572990جواد فریدنیا291

مردود18همدانتکنسین فنی3860254057حامد حیدری292

مردود21همدانتکنسین فنی3874675998حسین وکیلیان293

قبول27همدانتکنسین فنی1819223019رضا شکر پخش نژاد294

مردود20همدانتکنسین فنی3934575633روح اله خلیلی295

مردود23همدانتکنسین فنی3860004832سعید مرادی296

قبول31همدانمدیر فنی3860513001سید عابدین آقا محمدی297

مردود18همدانتکنسین فنی3875707354محسن خوشبخت298

مردود20همدانتکنسین فنی3875820312مرتضی سطوتی رفیع299

قبول30همدانتکنسین فنی0079318525 مرتضی علیان نژادی300

مردود24همدانمدیر فنی4052089502مصطفی پناهی آبان301

مردود27همدانمدیر فنی4032274886مصطفی خدابنده لو302

مردود23همدانتکنسین فنی4020145032مصطفی سحاب گلشنی303

قبول25همدانتکنسین فنی3860017624وحید تربت عینی304

قبول32همدانمدیر فنی3790158186یونس زارعی305


