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قبول33اردبیلمدیر فنیاحد ستایش شیخ احمد1

قبول24اردبیلتکنسین فنیبهزاد فیاض2

قبول28اردبیلتکنسین فنیپیمان فیاض قهرمانلو3

قبول26اردبیلتکنسین فنیحسین کمالی4

مردود15اردبیلتکنسین فنیرضوان رهیما5

مردود28اردبیلمدیر فنیسعید کمالی6

قبول24اردبیلتکنسین فنیعلیرضا مقداری7

مردود19اصفهانتکنسین فنیامیر عباس پورجوزدانی8

مردود23اصفهانمدیر فنیامیر قادری9

مردود22اصفهانمدیر فنیابراهیم سواری10

مردود21اصفهانتکنسین فنیاشکان آرین11

مردود17اصفهانمدیر فنیحبیب روح بخش خالق دوست12

مردود26اصفهانمدیر فنیروح اله شیاسی دهسوری13

مردود18اصفهانمدیر فنیسعید رجبی14

مردود20اصفهانتکنسین فنیعزیز سلمانیان15

مردود23اصفهانتکنسین فنیعلی رضا احمدی16

مردود22اصفهانمدیر فنیعلی شیاسی دهسوری17

قبول25اصفهانتکنسین فنیعلیرضا اسدی18

مردود15اصفهانتکنسین فنیمجتبی فتحی19

مردود19اصفهانتکنسین فنیمجید هارونی20

مردود21اصفهانتکنسین فنیمحمد جواد صداقت دهقی21

قبول31اصفهانتکنسین فنیمحمد جوکار22

مردود13اصفهانتکنسین فنیمحمدرضا ناصری حسن آبادی23

مردود19اصفهانتکنسین فنیمحمدنبی شامگانی مشهدی24

مردود21اصفهانتکنسین فنیمحمود شیاسی25

مردود14اصفهانمدیر فنیمهدی صالحی اسکندری26

مردود23اصفهانتکنسین فنیمیالد شاهپوری ارانی27

مردود23اصفهانتکنسین فنیندا براتی28

قبول31اصفهانتکنسین فنیهادی رئیسی29

مردود22البرزتکنسین فنیاحمد بهدوج30

مردود20البرزمدیر فنیامیرشمسینی غیاثوند31

مردود21البرزتکنسین فنیبهادربهدوج32

قبول25البرزتکنسین فنیحامد ادیب33

مردود7البرزتکنسین فنیرحیم مرادی عمید آبادی34

مردود21البرزمدیر فنیسجاد بهدوج35

مردود22البرزتکنسین فنیسید مهدی حسینی36

مردود23البرزتکنسین فنیسید مهدی شفیعی بنادکی37

مردود25البرزمدیر فنیعلی پیشه صفا38

قبول25البرزتکنسین فنیفاطمه بختیاری39

قبول31البرزمدیر فنیقاسم گل محمدی کرجی40

قبول33البرزتکنسین فنیمحراب حیدری41

مردود19البرزتکنسین فنیمحمد علی احمدی42

مردود18البرزتکنسین فنیمحمد علی مزرعی فراهانی43

مردود22البرزتکنسین فنیمحمدتوحیدی اصل44

قبول29البرزتکنسین فنیمیالدعزتی قره آغاج45

مردود21ایالممدیر فنیعباس بابامرادی46

مردود15ایالممدیر فنیعلی وارسته47

مردود20ایالممدیر فنیعلیرضا آذر افروز48

مردود19ایالمتکنسین فنیغالمرضا فتاحی نیا49

مردود18ایالمتکنسین فنیقدرت صفامنش50

قبول24آذربایجان شرقیتکنسین فنیرسول داداشی51

مردود21آذربایجان شرقیتکنسین فنیرضا علیزاده نهند52

مردود19آذربایجان شرقیمدیر فنیسید علی موسویان53

مردود13آذربایجان شرقیمدیر فنیشاکری بهادر یاسین54

مردود21آذربایجان شرقیتکنسین فنیفرهاد حیدری نهر55

قبول24آذربایجان شرقیتکنسین فنیناصر عاطفی فر56

مردود28آذربایجان شرقیمدیر فنیناصر عاطفی فر57

مردود19بروجردتکنسین فنیاحمد رضا رهبری58



مردود21بروجردتکنسین فنیافشین مرادی59

مردود25بروجردمدیر فنیاکبر وکیلی60

قبول26بروجردتکنسین فنیامین خدادادی61

مردود18بروجردتکنسین فنیامین میرزاوند62

قبول25بروجردتکنسین فنیامین وکیلی منش63

مردود15بروجردتکنسین فنیایمان جهانی64

مردود25بروجردمدیر فنیبهنام بهزادی نیا65

مردود12بروجردتکنسین فنیداریوش شاکرم66

قبول28بروجردتکنسین فنیرسول رحمتی همت آباد67

مردود26بروجردمدیر فنیسجاد آرش68

قبول30بروجردتکنسین فنیعلی احمدی69

مردود15بروجردتکنسین فنیعلی بهزادی نیا70

قبول25بروجردتکنسین فنیفاطمه رازانی71

قبول24بروجردتکنسین فنیکیومرث گودرزی72

مردود20بروجردتکنسین فنیمحمد حبیبی73

مردود22بروجردمدیر فنیمحمد نوریان قالبی74

مردود16بروجردتکنسین فنیمحمود شاکرم75

مردود20بروجردتکنسین فنیوحید ترنگ76

مردود18بوشهرمدیر فنیجعفر عبداله زاده77

مردود22بوشهرمدیر فنیریحان تیموک78

مردود19بوشهرمدیر فنیفرج شریفی79

مردود14بوشهرمدیر فنیمحمد رضا جنگی80

مردود21تهرانتکنسین فنیابراهیم دیواندری81

قبول25تهرانتکنسین فنیاحسان دیواندری82

قبول25تهرانتکنسین فنیاحمد رحیمی83

مردود22تهرانتکنسین فنیامید روستائی84

مردود20تهرانمدیر فنیامیر مزینانی85

مردود18تهرانتکنسین فنیآتاناز زرگری86

مردود18تهرانتکنسین فنیبابک طاهری87

مردود23تهرانتکنسین فنیبهروز برزگر جهانی88

مردود17تهرانتکنسین فنیجمال نرقانی89

قبول24تهرانتکنسین فنیجواد دهباشی90

مردود28تهرانمدیر فنیحسن بایرامیان91

مردود12تهرانتکنسین فنیحسن قانعی یارم گنبد92

قبول31تهرانمدیر فنیحسن مردی93

مردود19تهرانتکنسین فنیحسن نظری94

مردود23تهرانمدیر فنیحسین اسدی95

مردود29تهرانمدیر فنیحسین بهمرد96

مردود16تهرانتکنسین فنیحسین حاجی امین بیگی97

مردود27تهرانمدیر فنیحسین روزبهانی98

مردود23تهرانتکنسین فنیحسین روزگرد99

مردود17تهرانتکنسین فنیحسین فاتحی100

مردود17تهرانتکنسین فنیحمید رضا ناصر نیکجه101

مردود21تهرانمدیر فنیحمید هاشمی102

مردود18تهرانتکنسین فنیحمیدرضا سقرجوقی فراهانی103

مردود18تهرانتکنسین فنیداود عشقعلی پور104

مردود22تهرانتکنسین فنیرامین اسمعیلی105

مردود15تهرانتکنسین فنیرامین رافعی106

قبول24تهرانتکنسین فنیرامین رحمانی107

مردود18تهرانتکنسین فنیرضا عباس نژاد108

مردود17تهرانتکنسین فنیسامان استادرضای زرگری109

قبول31تهرانمدیر فنیسعید سیف پور110

مردود17تهرانتکنسین فنیسعید مددی111

مردود16تهرانتکنسین فنیسلمان اسدزاده112

مردود23تهرانمدیر فنیسمیه اصغری113

قبول24تهرانتکنسین فنیسید احمد موسوی114

مردود15تهرانتکنسین فنیسید امین محمد اصل115

قبول25تهرانتکنسین فنیسید محمد پوریا سلطان پتاهی116

قبول31تهرانتکنسین فنیسید محمد حسن طاهری پورفرد117

مردود19تهرانتکنسین فنیسید یوسف حسینی کالیه118



مردود13تهرانتکنسین فنیشیرزاد کریمی119

قبول28تهرانتکنسین فنیصادق رحمانی بیرک120

قبول32تهرانتکنسین فنیصادق رشیدی121

مردود23تهرانتکنسین فنیصمد سرابی122

مردود22تهرانتکنسین فنیعباس سوری123

مردود13تهرانتکنسین فنیعلی اعال124

مردود13تهرانتکنسین فنیعلی خادمی125

مردود23تهرانتکنسین فنیعلی رازقی126

مردود20تهرانتکنسین فنیعلی رضا ولی زاده127

مردود27تهرانمدیر فنیعلی زند128

مردود21تهرانتکنسین فنیعلی محمد باقرنژاد129

مردود16تهرانتکنسین فنیعلیرضا عرب حلوائی130

مردود22تهرانتکنسین فنیعلیرضا عمو محمدیان131

مردود15تهرانتکنسین فنیعلیرضا نصر ازادانی132

قبول37تهرانمدیر فنیغالمرضا نادر الیگودرزی133

قبول24تهرانتکنسین فنیفرزاد روهنده134

قبول25تهرانتکنسین فنیفرزانه ابراهیمی135

مردود23تهرانتکنسین فنیفرهاد بیات کمامردخی136

مردود21تهرانتکنسین فنیکیوان اقبالی137

مردود23تهرانتکنسین فنیمجتبی آزادی138

مردود18تهرانتکنسین فنیمجتبی گودرزی139

قبول30تهرانمدیر فنیمحسن ذنوبی140

مردود23تهرانتکنسین فنیمحمد باقری مهر141

مردود17تهرانتکنسین فنیمحمد حسین غروی142

قبول30تهرانمدیر فنیمحمد سرمدی ورزیده143

مردود27تهرانمدیر فنیمحمد صیدی144

مردود18تهرانتکنسین فنیمحمد طاهری145

مردود16تهرانتکنسین فنیمحمد طبسی146

مردود23تهرانتکنسین فنیمحمد عبدالهی147

مردود29تهرانمدیر فنیمحمد فراهانی148

مردود23تهرانمدیر فنیمحمد مهدی اعیان فرد149

مردود16تهرانتکنسین فنیمحمود جهاندوست مالیی150

مردود24تهرانمدیر فنیمرتضی احسانی151

مردود20تهرانتکنسین فنیمرتضی کاویانی152

قبول25تهرانتکنسین فنیمسعود جامعی153

مردود25تهرانمدیر فنیمصطفی نقدی154

مردود25تهرانمدیر فنیمهدی جعفری155

مردود29تهرانمدیر فنیمهدی خادمی فر156

مردود29تهرانمدیر فنیمهدی شاکری157

مردود17تهرانتکنسین فنیمهدی شاهی دزجی158

قبول32تهرانمدیر فنیمهران مهدیزاده لنگرودی159

مردود22تهرانمدیر فنیمهرداد رزاقی عمیدی گلپایگانی160

مردود9تهرانتکنسین فنیمهناز مددی161

مردود28تهرانمدیر فنیمیثم علیزاده صدقیانی162

مردود15تهرانتکنسین فنینادر اسالمی163

قبول24تهرانتکنسین فنیناصر قصابی بیرامی164

مردود19تهرانتکنسین فنینیلوفر جمالیه بسطامی165

قبول26تهرانتکنسین فنینیما کلهری166

مردود25تهرانمدیر فنیهادی عرفانی مقدم167

مردود21تهرانتکنسین فنیوحید جلیلی168

قبول24تهرانتکنسین فنییاسین رحیمی169

مردود21تهرانمدیر فنیمهدی فروتن 170

مردود16چهار محال و بختیاریمدیر فنیحامد غالمیان دهکردی171

مردود23چهار محال و بختیاریتکنسین فنیحمید احمدزاده چالشتری172

مردود23چهار محال و بختیاریمدیر فنیسید ایمان محسنی173

مردود19چهار محال و بختیاریمدیر فنیمحمد قاسمی گوجانی174

مردود18خراسان جنوبیتکنسین فنیسید عزیز حسینی175

مردود23خراسان جنوبیتکنسین فنیمحمد غالمی176

مردود13خراسان جنوبیتکنسین فنیوحید افضل177

مردود15خراسان رضویتکنسین فنیامیر زارعان جاغرق178



قبول27خراسان رضویتکنسین فنیابراهیم قادری افتخاری179

قبول32خراسان رضویتکنسین فنیاحمدرضا نسطورپور180

مردود27خراسان رضویمدیر فنیافسانه جدی ازغندی181

قبول25خراسان رضویتکنسین فنیامید محمدی182

مردود14خراسان رضویتکنسین فنیامیر قربانی183

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیبهزاد شفاعتی184

مردود17خراسان رضویتکنسین فنیجالل غاریان دادرس185

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیجواد کفاشباشی186

مردود19خراسان رضویمدیر فنیحسین اسدیان187

قبول29خراسان رضویتکنسین فنیحمید حیدری188

قبول29خراسان رضویتکنسین فنیرضا رجب پور189

مردود27خراسان رضویتکنسین فنیرضا عبداهلل نژاد190

مردود17خراسان رضویتکنسین فنیشهیار حقی نوری191

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیفریدون توکلیان192

مردود20خراسان رضویتکنسین فنیمجتبی ایزدبخش برزی193

مردود14خراسان رضویتکنسین فنیمحسن دادخواهی194

مردود19خراسان رضویمدیر فنیمحمد رضائی یزدان اباد195

قبول35خراسان رضویتکنسین فنیمحمد کاظمی196

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیمحمدجواد مهرعلی پور مهری197

مردود21خراسان رضویتکنسین فنیمحمدحسن دوست محمدی198

قبول27خراسان رضویتکنسین فنیمحمدرضا قاسمی199

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیمحمدرضا یکتای دوغائی200

قبول25خراسان رضویتکنسین فنیمحمود پیامی معین آباد201

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیمرتضی ترابی202

مردود28خراسان رضویمدیر فنیمریم عدالتی میرنامی203

قبول27خراسان رضویتکنسین فنیمسعود عابدیان204

قبول33خراسان رضویمدیر فنیمصطفی جاللی طلب205

مردود27خراسان رضویمدیر فنیمصطفی عقیقی عالقه جنبان206

مردود17خراسان رضویتکنسین فنیمصطفی مالعلی فرخانی207

مردود15خراسان رضویمدیر فنیمینو خواجه احمدی208

قبول25خراسان رضویتکنسین فنیوحید رحمان دوست209

مردود22خراسان شمالیمدیر فنیاسماعیل خوشدل210

قبول28خراسان شمالیتکنسین فنیامیر ناصری استاج211

مردود19خراسان شمالیمدیر فنیامین جعفری212

مردود19خراسان شمالیتکنسین فنیجواد برزگر213

قبول27خراسان شمالیتکنسین فنیحمید کریم زاده214

قبول24خراسان شمالیتکنسین فنیسعید خجسته شیرزن215

قبول24خراسان شمالیتکنسین فنیعباس سفیدگر216

قبول27خراسان شمالیتکنسین فنیمجتبی افسری زینتی217

قبول30خراسان شمالیمدیر فنیمحمد امیدی218

قبول30خراسان شمالیتکنسین فنیمحمد تقی نامور219

مردود23خراسان شمالیمدیر فنیمحمد رضا عشقی220

مردود17خراسان شمالیتکنسین فنیمحمدحسین رحیمی221

مردود15خراسان شمالیتکنسین فنیمصطفی کاملی222

مردود19خراسان شمالیتکنسین فنیمهیار دهقان223

غیبتغیبتخوزستانتکنسین فنیامید آل خمیس224

غیبتغیبتخوزستانتکنسین فنیامید برقیان225

مردود16خوزستانتکنسین فنیامین آل خمیس226

مردود12خوزستانتکنسین فنیحمید حسین زاده چم227

مردود16خوزستانمدیر فنیحسین وطن خواه228

مردود22خوزستانمدیر فنیحمزه پای رنج229

مردود23خوزستانمدیر فنیرضا برباره230

مردود27خوزستانمدیر فنیرضا غیبی231

مردود12خوزستانتکنسین فنیروح اله قاسمی232

مردود12خوزستانتکنسین فنیسمیرا سلطانی233

مردود23خوزستانمدیر فنیشهاب سواری234

قبول26خوزستانتکنسین فنیعرفان قماشی235

مردود19خوزستانتکنسین فنیعلی شریفی236

مردود17خوزستانتکنسین فنیعلی مکوندی زاده237

مردود22خوزستانمدیر فنیفرزاد زنگنه238



قبول30خوزستانمدیر فنیکاظم صالحی239

مردود19خوزستانتکنسین فنیکبرا قاسمی240

مردود26خوزستانمدیر فنیمحمد جعفری241

مردود19خوزستانتکنسین فنیمحمد دهنویان242

مردود18خوزستانتکنسین فنیمحمدرضا مشهدی243

مردود24خوزستانمدیر فنیمهدی حامدیان244

مردود19خوزستانمدیر فنیمهدی دوره باف245

مردود19خوزستانتکنسین فنیمهرداد خسروی246

مردود20خوزستانتکنسین فنیمیالد زاده حسین247

مردود12خوزستانتکنسین فنیمیالد مهرانفر248

قبول24خوزستانتکنسین فنیناصر امیدی249

مردود20زنجانمدیر فنیحامد جلیلی250

قبول28زنجانتکنسین فنیسید محسن شرفی251

مردود23زنجانتکنسین فنیعباس آشوری252

مردود20زنجانتکنسین فنیعبدالکریم ربی253

مردود22زنجانتکنسین فنیعلی حسامی254

مردود23زنجانمدیر فنیفرزاد احمدی255

مردود19زنجانتکنسین فنیفرشید سلیمانی256

مردود29زنجانمدیر فنیمحمد رمضانی257

مردود16زنجانتکنسین فنیمحمد زمانی258

مردود16زنجانتکنسین فنیمحمد کریمی259

مردود21زنجانتکنسین فنیمهدی سمواتی260

مردود20زنجانتکنسین فنیمیر عرفان حسینی261

قبول25سمنانتکنسین فنیابوالفضل شمس262

مردود28سمنانمدیر فنیمحسن عباسی263

مردود23فارسمدیر فنیامیررضا سنگ تراش264

مردود27فارسمدیر فنیامین فروغی رودبالی265

مردود18فارستکنسین فنیاحمدرضا درودی درودزنی266

مردود11فارستکنسین فنیاشکان رحیمی267

مردود22فارستکنسین فنیبهرام رمضانی گرمه268

مردود19فارسمدیر فنیپریسا فرج پور269

مردود12فارسمدیر فنیجعفر زارع270

قبول27فارستکنسین فنیجالل باقری271

قبول31فارستکنسین فنیحسن محمدی خواه272

مردود26فارسمدیر فنیحمید زارع273

مردود19فارستکنسین فنیحمیدرضا کریمی اینوی274

مردود23فارسمدیر فنیحمیدرضا نیامی275

مردود18فارستکنسین فنیخداخواست زراعت276

قبول27فارستکنسین فنیرسول سهراب277

مردود28فارسمدیر فنیرسول علیایی278

قبول32فارسمدیر فنیرضا زراع جدسی279

قبول27فارستکنسین فنیروح اله پیامیا280

مردود16فارستکنسین فنیزرین اتحاد281

مردود19فارسمدیر فنیسعید ابراهیمی282

قبول26فارستکنسین فنیسعید دورودی283

مردود10فارستکنسین فنیسناتور افشار284

مردود19فارستکنسین فنیعبداله اتحاد285

مردود22فارسمدیر فنیعقیل بذرافکن286

مردود15فارستکنسین فنیعلی رضا زارعی287

مردود16فارسمدیر فنیعلی گودرزی288

قبول30فارسمدیر فنیعیسی غالمیان289

مردود21فارسمدیر فنیغالمرضا میرزائی دورودزنی290

مردود20فارسمدیر فنیفرشید پارسانژاد291

مردود15فارسمدیر فنیفرشید درودی درودزنی292

مردود15فارستکنسین فنیکریم رئیسی293

قبول26فارستکنسین فنیکیانوش رمضانی294

مردود20فارستکنسین فنیمحمد مهرآوران295

قبول33فارستکنسین فنیمحمدحسین بذرگر296

مردود18فارستکنسین فنیمحمدعلی قدمگاهی297

مردود27فارسمدیر فنیمحمدمهدی علیائی298



مردود18فارستکنسین فنیمهدی مجاهد نقی299

قبول34فارسمدیر فنیمهران شیرزادی300

مردود19فارستکنسین فنیمهرداد کرمی بهی301

مردود17فارستکنسین فنیمهرزاد پور مرتضوی302

مردود22فارستکنسین فنینجمه اکبری303

مردود28فارسمدیر فنیوحید فتحی304

مردود19قزوینتکنسین فنیحسین لطفی305

مردود21قزوینمدیر فنیرسول عباسی نودهی306

مردود15قزوینمدیر فنیسعید کاکاوند307

مردود12قزوینتکنسین فنیسعید محمدی308

مردود15قزوینتکنسین فنیعلی رحیمی309

مردود22قزوینتکنسین فنیمجمد حاجی نصیری310

قبول25قزوینتکنسین فنیمحسن اسدی311

قبول28قزوینتکنسین فنیمحمد حسن اسدی312

مردود19قزوینمدیر فنیمحمد رضا مفتاحی313

مردود26قزوینمدیر فنیمحمد هادی سهرابی314

مردود28قممدیر فنیامید احتشامی315

مردود19قمتکنسین فنیداود نجفی316

قبول26قمتکنسین فنیسید اکبر احمدی317

مردود23قممدیر فنیسیدمحمدعلی خلیلی318

مردود23قمتکنسین فنیصابر شعبانلو319

قبول28قمتکنسین فنیعرفان دیندار320

مردود21قمتکنسین فنیمهدی محمدی پیرقلی321

قبول29کردستانتکنسین فنیفرید زارعی322

مردود21کردستانتکنسین فنیقهرمان مایجانی323

قبول25کردستانتکنسین فنیمحمد صادق قادری324

قبول30کرمانتکنسین فنیامیرنظام غیاثی325

مردود23کرمانتکنسین فنیامین ابراهیمی شاه ابادی326

مردود14کرمانتکنسین فنیسجاد عزت آبادی پور327

مردود21کرمانتکنسین فنیعلی اصغر فرحبخش328

مردود20کرمانتکنسین فنیعلی اکبر سیف الهی ده میری329

مردود17کرمانمدیر فنیعلی مردانی گوکی330

مردود19کرمانمدیر فنیغالمرضا رضایی331

مردود15کرمانتکنسین فنیمحسن جعفری زاده332

مردود18کرمانتکنسین فنیمحمدحسین عامری333

مردود17کرمانتکنسین فنیمسعود توانای بلوکی334

مردود20کرمانتکنسین فنیمسعود جهانفر335

مردود23کرمانمدیر فنیمسلم نخعی عبدل آبادی336

مردود23کرمانتکنسین فنیمهدی ساالری فر337

مردود4کرمانتکنسین فنیمهدی صابری338

مردود14کرمانمدیر فنیمهدی کاظمی زاده339

مردود20کرمانشاهتکنسین فنیامیر عظیم وند340

مردود15کرمانشاهتکنسین فنیامیر محمدی341

مردود19کرمانشاهمدیر فنیبهروز غیاثوند342

قبول33کرمانشاهمدیر فنیپوریا نجاتی سرجوبی343

قبول31کرمانشاهتکنسین فنیپیام اخوان گورانی344

مردود22کرمانشاهتکنسین فنیجواد کریمی345

مردود26کرمانشاهمدیر فنیعلی سبک دست346

مردود22کرمانشاهتکنسین فنیفریبا عزیزی347

مردود20کرمانشاهتکنسین فنیمازیار چراغی کلکانی348

قبول26کرمانشاهتکنسین فنیمحمد پرنا349

مردود13کرمانشاهمدیر فنیعباس سلطانقلی 350

مردود13کرمانشاهتکنسین فنیمرتضی جمشیدی351

مردود26کرمانشاهمدیر فنیسحر قهرمان زیبری352

مردود24کهگیلویه و بویر احمدمدیر فنیاحمد یاوری پیرا353

مردود15گلستانتکنسین فنیابوذر ویزواری354

مردود24گلستانمدیر فنیافسانه کریم355

مردود0گلستانمدیر فنیامیر حیدری356

مردود12گلستانتکنسین فنیآرمین ویزواری357

قبول25گلستانتکنسین فنیحسن غفران شورود358



مردود17گلستانتکنسین فنیحسین فرامرزی359

مردود0گلستانتکنسین فنیسحر مازیاری360

قبول30گلستانمدیر فنیسعید شورآبی ثانی361

مردود13گلستانتکنسین فنیسید روح اهلل احمدی362

مردود16گلستانتکنسین فنیعباس شبانی فرد363

قبول35گلستانمدیر فنیکریم صمدی364

مردود26گلستانمدیر فنیمجید پورغالم پیربازاری365

مردود20گلستانمدیر فنیمحمد علی اسبوئی تقی آباد366

قبول31گلستانتکنسین فنیمحمود نوچمنی367

مردود11گلستانتکنسین فنیمهرداد عرب عامری368

مردود28گیالنمدیر فنیابراهیم رمزی چماچائی369

مردود19گیالنتکنسین فنیاحمد حسنی کلشتری370

مردود21گیالنتکنسین فنیامیر بهروزی371

مردود18گیالنتکنسین فنیبهادر رضائی سیاه تن372

مردود21گیالنتکنسین فنیتیرداد جهانی مالل373

مردود17گیالنتکنسین فنیحسین توفیقی سلیماندارابی374

مردود19گیالنمدیر فنیحسین نجفی375

مردود22گیالنتکنسین فنیساسان مهرنگار376

مردود26گیالنمدیر فنیسروش امیدی نصیرمحله377

مردود11گیالنتکنسین فنیسعید رضای حقدوست378

مردود16گیالنتکنسین فنیسید نوید خلیلی آلهاشم379

مردود19گیالنمدیر فنیسیدنبوت خلیلی آلهاشم380

قبول27گیالنتکنسین فنیسیده نازنین موسوی دیزکوهی381

مردود17گیالنتکنسین فنیسینا ضیفی قاسمی382

مردود20گیالنمدیر فنیعبدالرضا فروزی383

مردود12گیالنتکنسین فنیمجید رمضان پور ترشکوهی384

مردود21گیالنتکنسین فنیمحمود فردی شهرستانی385

مردود16گیالنمدیر فنیناصر اصالنی آسیابرکی386

مردود21گیالنتکنسین فنییاسر جمالی387

قبول25مازندرانتکنسین فنیایمان شیری388

مردود21مازندرانتکنسین فنیآرمان جانعلی زاده روشن389

مردود21مازندرانمدیر فنیجواد خزائی پول390

مردود20مازندرانتکنسین فنیرامین طیبی آالشتی391

مردود22مازندرانمدیر فنیرضا سهرابی قره تپه392

مردود21مازندرانتکنسین فنیسامان رستمیان393

مردود14مازندرانتکنسین فنیسیدحیدر هاشمی پلسکی394

مردود17مازندرانتکنسین فنیعلیرضا جعفرزاده395

قبول32مازندرانمدیر فنیکوروش عنایتی ماچک پشتی396

قبول24مازندرانتکنسین فنیکیوان شفاعی397

مردود18مازندرانتکنسین فنیمجتبی قربانی لیلستانی398

مردود23مازندرانتکنسین فنیمحمد رئوفی399

مردود23مازندرانتکنسین فنیمسعود طالبی400

مردود21مازندرانتکنسین فنیمقداد سلطانی401

مردود22مازندرانتکنسین فنیمهدی حقی پور402

مردود23مازندرانتکنسین فنیمهدی قربان نژادمنقاری403

قبول36مازندرانمدیر فنیناصر صالحی فر404

مردود11مازندرانتکنسین فنییاسر وهاب زاده درونکالئی405

مردود21مرکزیمدیر فنیجواد شفیعی گواری406

مردود24مرکزیمدیر فنیحامد رحیمی407

مردود26مرکزیمدیر فنیحامد رحیمی408

مردود22مرکزیتکنسین فنیعلی شهاب پور409

قبول29مرکزیتکنسین فنیمجید گودرزی410

مردود18مرکزیتکنسین فنیمحمد صابری411

قبول30مرکزیتکنسین فنیمهدی شرافتی412

قبول30مرکزیمدیر فنیمیترا صوفی زاده413

مردود15مرکزیتکنسین فنییاسر فرقانی414

مردود20نمایندگیتکنسین فنیکاربر415

قبول32نمایندگی خراسان شمالیمدیر فنیرضا عباس زاده416

قبول31نمایندگی فارسمدیر فنیعلی افراسیابی417

قبول33نمایندگی قزوینمدیر فنیرضا قلعه قوند418



مردود19هرمزگانمدیر فنیجعفر صفرزاده نفوتی419

مردود18هرمزگانتکنسین فنیحمزه غالمشاهی420

مردود18هرمزگانتکنسین فنیسجاد ایارده421

مردود20هرمزگانمدیر فنیالدن دهقانی422

مردود21همدانتکنسین فنیحسین زارعین423

مردود28همدانمدیر فنیعلیرضا مرادی424

مردود19همدانتکنسین فنیفرهاد وحدت اعظم425

مردود11همدانمدیر فنیمحمد فالحی کیا426

مردود20همدانتکنسین فنیمسعود همدمی427

مردود22یزدتکنسین فنیمجید حسینی428

مردود18یزدتکنسین فنیمحسن کسمایی429

مردود20یزدتکنسین فنیمحمد صالح زمانی430

قبول32یزدمدیر فنیمحمد طالبی پور سانیج431

قبول25یزدتکنسین فنیوحید آخوندی432


