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مردود21اردبيلتكنسين فنينيكوبران امين آسانبر سبالن1461707137اكبر جوادي1

مردود21اردبيلتكنسين فنيشادان فراز صعود اردبيل1621852474ايوب زياد زاده2

مردود13اردبيلتكنسين فنيآريان آسانبر آستارا1462759718آزاد آزادي3

مردود20اردبيلتكنسين فنيتوان نصب ايمن كار آرتاويل1467555010حجت بابائي4

مردود11اردبيلتكنسين فنيآريان آسانبر آستارا1467262676سعيد آساني مقدم5

مردود17اردبيلتكنسين فنينيكوبران امين آسانبر سبالن1620345692عزيز خشايار6

مردود11اردبيلمدير فنينيكوبران امين آسانبر سبالن6019407497علي بيدار7

مردود20اردبيلمدير فنيآسانبر صعود روان كار كوشا1450082408محسن ذهب پور8

مردود23اردبيلمدير فنيشادان فراز صعود اردبيل1450132812مهران فالحي9

مردود18اردبيلمدير فنيآريان آسانبر آستارا2619718783مهرداد ودودي10

مردود11اردبيلمدير فنيتوان نصب ايمن كار آرتاويل1462203922نعمت بابائي11

قبول29اصفهانتكنسين فنياطمينان سازه آسيا1270542877احمد سرجوقيان12

مردود22اصفهانتكنسين فنيآباد آسانبر پاسارگاد1270403877پدرام كرماني13

قبول31اصفهانتكنسين فنيمحقق آسانبر كيهان1289238847جالل مالئي14

مردود14اصفهانتكنسين فنيافق آسانبر سپاهان1288416172رسول صفري15

قبول24اصفهانتكنسين فنيكاسپين آسا سپاهان1287090461سيد مهدي سجاديه16

قبول27اصفهانتكنسين فنيآسانبر كاخ چهلستون2539610862صدراله جليلي17

قبول30اصفهانتكنسين فنيآرمان فراز اصفهان  1120046750علي شياسي دهسوري18

قبول-اصفهانتكنسين فنيبيتا سازه فرود0492614741محمد حسن شفيعي19

قبول31اصفهانتكنسين فنيفراز پيماي افق1292049510محمد خراساني فردواني20

قبول31اصفهانتكنسين فنيمهندسين مشاور فاخر پيشرو آريا1100107411محمد رحيمي حسين آبادي21

قبول32اصفهانتكنسين فنيپارسيان آسانبر نقش جهان1285034295محمد شكيباي22

قبول31اصفهانتكنسين فنيعرش نورد رخشان1271854759محمد مومزائي23

مردود22اصفهانتكنسين فنيمهندسي آسانسور و پله برقي ارگ نقش جهان1293436615مهدي جهاني زاده24

مردود21اصفهانتكنسين فنيعادل اوج سپاهان 1270782101مهدي محمودزاده فرد25

قبول29اصفهانتكنسين فنيفراز پيماي افق4623213811ياسر دهقاني ساماني26

مردود20اصفهانمدير فنيفراز پيماي افق1270449826مهدي اميري شريفي27

مردود18البرزتكنسين فنيشركت افرا دژ راستين0311246915ابوالفضل نعمتي28

قبول28البرزتكنسين فنيشركت افرا دژ راستين1653144130احد جبارزاده ايدلو29

قبول29البرزتكنسين فنيشركت پيشگامان آركا صعود البرز0078291267جالل مومني30

مردود13البرزتكنسين فنيشركت باالرو آراد نيكو سگال0492708673سعيده خوش نيت31

قبول25البرزتكنسين فنيشركت افرا دژ راستين0310092825عليرضا  نعمتي32

قبول29البرزتكنسين فنيشركت دياكو آسمان نورد4500865721محمد ساالرسخاوت33

مردود19البرزتكنسين فنيشركت اوج پيما البرز0324013401هدي حيدري34

مردود22البرزمدير فنيشركت آسانبر خورشيد البرز4050768844بابك محمدزاده36

قبول27البرزمدير فنيشركت روان صنعت رهام البرز0322227348عليرضا  رستمي گنج آباد37

مردود19البرزمدير فنيشركت رادوين جوان البرز4172776868فهيمه  رشيدي38

مردود19البرزمدير فنيشركت رادوين جوان البرز4172721699محسن رشيدي39

قبول24البرزمدير فنيشركت جهان درفك رابين4890010556مصطفي جهانپور40

مردود18البرزمدير فنيشركت فراز اذر دنا0310253624مهدي  قربان پور41

مردود12آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذرپرتو مراغه1540309101اسماعيل شكرپور اشكون42

مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور ايمن به روان1360358293بهزاد  نجفي نهر43

مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور ايمن به روان1730077641حامد زاير كعبه44

قبول24آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور ايمن به روان1377397394حميد كاويان مهر45
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قبول34آذربايجان شرقيتكنسين فنيجام جم فراز تبريز1570122865رضا پوربايرام46

قبول30آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذربرج پاسارگاد تبريز1380285801هستي باقري48

مردود19آذربايجان شرقيمدير فنيآلتين تانيش كاران ايرانيان1360549153احمد  رحيم پور49

مردود22آذربايجان شرقيمدير فنيآذرپرتو مراغه1552220133رسول شكرپور اشكون50

مردود17آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور اوج سهند گونش1361030283سيدعلي موسويان51

قبول25آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر سپهر آرا تبريز1377572994عليرضا مرادي52

قبول31آذربايجان شرقيمدير فنيايمن عرش روان مرسلي1373845082كريم  احمدي53

مردود21آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور ايمن به روان1381810489مهدي نجفي54

مردود22بندر عباستكنسين فنيوايرا آسانبر خليج فارس2280921154سعيد درودي56

قبول25بوشهرتكنسين فنيآزاد2432973321سجاد  عسكري57

قبول26بوشهرتكنسين فنيسليم آسانبر2300051613غفار خواجوي58

قبول26بوشهرتكنسين فنيصعود كهكشان خليج فارس5479902407محمد كاظم محمديان59

قبول27بوشهرمدير فنيسليم آسانبر3510246284اصغر شريفي60

مردود16بوشهرمدير فنيآپاران عرش آسانسور3521300943فرج  شريفي61

قبول24تهرانتكنسين فنيآسان رو قائم3002620318امير  مرادي پور63

مردود18تهرانتكنسين فنيايمن سازه آماج4120177866آذر صلح جو64

قبول25تهرانتكنسين فنيآسامهر بهنام3859763644جليل  رضايي65

مردود20تهرانتكنسين فني0064212610غالمرضا فرداد67

مردود20تهرانتكنسين فنيآسامهر بهنام3850149099كمال رضايي69

مردود23تهرانمدير فنيآسانبر بهار عقابرو آسيا0451427939بابك محمدپور70

مردود11تهرانمدير فنيآسامهر بهنام3850003949جمال رضايي71

مردود21تهرانمدير فنيخرم آسانبر لرستان5289821023مرتضي شا كرم72

قبول27چهارمحال و بختياريتكنسين فنيآلكا آسانبر هوشمند1292316608محمد مزروعي سبداني73

مردود23چهارمحال و بختياريتكنسين فنياكباتان آسانبر چهارمحال4610201259محمود گودرزي74

قبول31خراسان رضويتكنسين فنيبهروز آسانبر پرشين0941226131احمدرضا نسطورپور75

قبول25خراسان رضويتكنسين فنيپارت آسانبر صعود گستر عطار1050129946امير  لزگي76

مردود20خراسان رضويتكنسين فنيپژواك صنعت ارسكا6359901641بهمن شفاعتي77

قبول28خراسان رضويتكنسين فنيبام بران توس0920158056جواد مجمع78

قبول24خراسان رضويتكنسين فنيپارس آسانبر برج آفتاب5749213031حميد حيدري80

مردود23خراسان رضويتكنسين فنيآروين آسانبر شرق5220105361حميد قلي زاده81

قبول31خراسان رضويتكنسين فنيرسپينا صنعت افراخته0933560680رضا اميني نيا82

قبول28خراسان رضويتكنسين فنيالكتروآسانبر شرق ايرانيان0941309851رضا صفدري83

مردود14خراسان رضويتكنسين فنيپژواك صنعت ارسكا0860154955صادق شفاعتي85

مردود21خراسان رضويتكنسين فنيسيكاس صنعت داتيس5739943787علي اصغر سهيلي نيا86

قبول26خراسان رضويتكنسين فنياوتانا تجارت صدرا0703639048علي اكبر عابدي رودمعجني87

قبول28خراسان رضويتكنسين فنيپيشگامان آسانسور بارثاوا0829640819علي باقريان88

مردود17خراسان رضويتكنسين فنيآروين آسانبر شرق0860161552غالمعلي  بشاش جعفرآباد89

مردود14خراسان رضويتكنسين فنيكيميا آسنبر توس0779332636قاسم خيرخواه90

قبول28خراسان رضويتكنسين فنيپارت آسانبر صعود گستر عطار1063945781كمال الدين  زرندي91
مردود18خراسان رضويتكنسين فنيكيان ايمن آسانبر پاسارگاد5919898429مالك شفيعي92

قبول25خراسان رضويتكنسين فنيالكتروآسانبر شرق ايرانيان0934400172مجيد پورزاهد93

قبول26خراسان رضويتكنسين فنيصنعت آسان بر اسپرلوس0922210136محمد حاجي زاده94

مردود17خراسان رضويتكنسين فنيسپهر صنعت صعود تيام10601277682محمد عارفخاني95

قبول24خراسان رضويتكنسين فنيبهروز آسانبر پرشين3674264919محمود ميرشاه96

قبول25خراسان رضويتكنسين فنيپيشگامان آسانسور بارثاوا0941014207مرتضي بذرافشان97

مردود22خراسان رضويتكنسين فنيپيشگامان آسانسور بارثاوا0943399688مصطفي بذرافشان98

مردود18خراسان رضويتكنسين فنيسهند فراز آسانبر0937032980مهدي هدايتي99

مردود18خراسان رضويتكنسين فنيالماس آسانبر آذرخش0690316275وحيد رحماندوست100

قبول26خراسان رضويتكنسين فنيپارت آسانبر صعود گستر عطار6449889081هادي فرزان پور101
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مردود16خراسان رضويمدير فنيالكترو آسانبر شرق ايرانيان1064251358احمد  جعفري102

مردود14خراسان رضويمدير فنيسروش نگارين شرق6359865734الهه ابراهيمي نژاد بيركي103

مردود22خراسان رضويمدير فنيآسمان فراز ايرانيان0082266417بهروز فرخاري104

مردود20خراسان رضويمدير فنيپيشگامان آسانسور بارثاوا1064319602جعفر لزگي105

مردود22خراسان رضويمدير فنيباالبر آرا گستر شرق946176493حسين سويزي106

قبول27خراسان رضويمدير فنيارم توس نوين0064661202زيدعلي اسفندياري مقدم107

قبول29خراسان رضويمدير فنينويد صنعت خانه طاليي0946548145سجاد  يكتا كاخكي108

مردود23خراسان رضويمدير فنياوج ترابر ياران سهند0942140923سيد حميد ابارشي109

مردود21خراسان رضويمدير فنيتعاوني كارآفرينان آتيس آسانبر0940017598عباس برتي سربندي طرقي110

مردود17خراسان شماليتكنسين فنيويرا ارتفاع بران شيروان0820085774حسن شجاع مايوان112

مردود21خراسان شماليتكنسين فنيآرمان اوج نيرو0827952554رضا عباس زاده113

مردود12خراسان شماليتكنسين فنيفراز پيمان صعود انديش اترك0639777831عباس علي  خوشنويسان114

قبول25خراسان شماليتكنسين فنيفراز پيمان صعود انديش اترك0759959021مجتبي  افسري زينتي115

قبول27خراسان شماليتكنسين فنيفراز پيمان صعود انديش اترك0682593249محمد تقي نامور116

قبول28خراسان شماليتكنسين فنيدنيا آسانبر گرگان0682446319مسعود  رمضان زاده117

مردود21خراسان شماليمدير فنيفراز پيمان صعود انديش اترك5249943985امين  جعفري119

قبول28خوزستانتكنسين فنيآسان باالرو آدرين2001123434بهمن  مرغزاري120

مردود22خوزستانتكنسين فنيآستاره زرد كوه جنوب1757602771جاسم  احمديان121

مردود23خوزستانتكنسين فنيآسا باالبر اميد ايرانيان و شاخص صنعت دز 2003368760سعيد  موحدي تبار122

مردود13خوزستانتكنسين فنيشاخص صنعت دز 1881719243مجتبي  كيا فروغ123

مردود9خوزستانتكنسين فنيآسان بر تجلي اعظم 1829905848مهدي  زهيري124

مردود20خوزستانتكنسين فنيآسا باالبر اميد ايرانيان1930689421ناصر  اميدي125

مردود21خوزستانمدير فنيعرفان خدمات خوزستان1870302613احمد  عبدالحسيني126

مردود21خوزستانمدير فنيشاخص صنعت دز 2003278486سيد محمد  غفاري فرد127

مردود18خوزستانمدير فنيپارس آسانبر آسيا1841616745عباس  محمدي لندي128

مردود19خوزستانمدير فنيصعود صنعت مارون بهبهان 1850235872ميثم  بابلي زراعتي129

مردود18زنجانتكنسين فنيآسانبر ماهان ابهر0015904679جهانپور  بابايي130

مردود16زنجانتكنسين فنيزرين صعود افق زنجان4280456445حميد  خشكباري131

قبول24زنجانتكنسين فنيتالش آسانبر ارگ رويال5560123943شهناز محمدلو132

قبول26زنجانتكنسين فنيزرين صعود افق زنجان4969757518عابدين  خوش چهره133

مردود23زنجانتكنسين فنيتالش آسانبر ارگ رويال4280822433عباس آشوري134

قبول33زنجانتكنسين فنيبانيان صنعت تيوا4270288418فرزاد مهديخاني135
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قبول28زنجانتكنسين فنيبانيان صنعت تيوا4270959428محسن حيدري136

مردود19زنجانتكنسين فنينور آفرينان عرش4270000716محمد حسن حسنلو137

قبول26زنجانتكنسين فنيايمن فراز رو فرمند4284735683محمود حسني138

مردود21زنجانتكنسين فنيايمن فراز رو فرمند0084364610مصطفي تاران139

مردود21زنجانتكنسين فنيبانيان صنعت تيوا4270424893ميالد مرادلو140

مردود18زنجانتكنسين فنيبانيان صنعت تيوا4270202815نويد عباسچيان141

مردود22زنجانمدير فنيآسان فراز رو016308247آرشيدا ششگالني142

مردود17زنجانمدير فنينگار صنعت پيشرو 4280650306حسن حاتمي143

مردود13زنجانمدير فنيتالش آسانبر ارگ رويال4131487411حسين پارسا144

قبول26زنجانمدير فنيزرين صعود افق زنجان0059671726رضا عاملي كلخوران145

مردود19زنجانمدير فنيآسمان پرواز دنا5399952742رضا محمدي146

مردود21زنجانمدير فنيبانيان صنعت تيوا4285744236مسعود رسولي147

مردود16زنجانمدير فنيايمن فراز رو فرمند4280544077مهرداد فرهمنديان148

قبول25فارستكنسين فنيامير آسانبر جنوب2549780469ابوالفضل  ناصري نژاد149

قبول28فارستكنسين فنيآسان روان خرمي2511903598احسان صادق بهاري150

قبول32فارستكنسين فنيفني مهندسي باالبر گيتي فارس2281087271امير عليرضايي152

مردود17فارستكنسين فنياهورا صنعت آبتين2280859025اميرحسين حسن پور153

مردود22فارستكنسين فنيمهندسي سبا آسانبر3934090801ايوب  شيرزادي154

مردود17فارستكنسين فنيتجهيز صنعت آسان صعود2452065651بابك كشاني نيريزي155

قبول27فارستكنسين فنيآرشام صنعت رادين0066210534حسين  قره خاني156

قبول24فارستكنسين فنيپارس سهيل آسانبر مهر گستر2291311832حميد  خاكپورنيا157

مردود21فارستكنسين فنيليدوما صنعت شيراز2298696748حميد  رضايي158

قبول28فارستكنسين فنيپيام آسانبر تنها2298024707روح اله پياميا159

قبول24فارستكنسين فنيابر صنعت سه فاز الكتريك اوتانا6480024079زهرا خادمي160

مردود14فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2298219249سعيد صديق161

مردود14فارستكنسين فنيريحانه گستر فارس2291949330سيامك گلشن163

قبول24فارستكنسين فنيدراك توان ارم2372664573سيدمحسن  حسيني164

مردود22فارستكنسين فنيپرگاس باالن فراز شايلين1740157011شهريار مرزبان165

مردود17فارستكنسين فنياهورا آسانبر نگين دراك3521316327عبدالرحمن  قائدي قره مير شاملو166

مردود18فارستكنسين فنيآرشام صنعت رادين0020584660عرفان قره خاني167

قبول26فارستكنسين فنيامداد آسانبر همگامان پارسه0036763179عطااله گلزار168

مردود8فارستكنسين فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2281671178علي رضا زارعي169

مردود19فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك2432988507علي محمد اسدي170

قبول25فارستكنسين فنيرسا صنعت برق شيراز2549923995عليرضا  صفري171

قبول24فارستكنسين فنيكهكشان آسانبر شهر راز2297014945عليرضا  نقره پوش172

مردود11فارستكنسين فنيسيالب آسانبر فارس2430396076غالمحسين تنها دورودزني173

مردود16فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2291101951كتايون شبدري175

مردود9فارستكنسين فنيامير آسانبر جنوب2433043506كيامرث رنجبر باصري176

قبول24فارستكنسين فنيطوبي آسانبر شيراز2440049654مجيد  اكبري علمدارلو177

مردود19فارستكنسين فنيپيام آسانبر تنها2291980882محمد  تنها دورودزني178

مردود19فارستكنسين فنيآسانبر صعود سازان فارس2280353652محمد مهر آوران180

مردود14فارستكنسين فنيمهندسي سبا آسانبر2300519917محمدرضا  نادي181

مردود17فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك5039962991محمدعلي صالحي ابرقوئي182

مردود18فارستكنسين فنيدراك صنعت آسانبر  جنوب2432194111محمود  فرجي قصر خليلي183

مردود21فارستكنسين فنيسراب پرديس فارس2298733783مهدي پسنديده186

قبول29فارستكنسين فنيشيراز شيد فارس2293508374مهدي زارع187

مردود15فارستكنسين فنيالماس نگين جنوب2298022445مهدي غريب188

مردود20فارستكنسين فنيسريع صعود فارس2300234904ميثم پايدار دودجي189

مردود17فارستكنسين فنيالكترو افالك بران پارسه5139947366ناصر روستائي190
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مردود18فارستكنسين فنياسان روان خرمي2432311620نوراله  باصري191

مردود12فارستكنسين فنيپادرا آسانبر زاگرس2549316606وحيد بهزادي192

قبول27فارستكنسين فنيرسا صنعت برق شيراز2296388124هادي  دهقاني193

مردود18فارستكنسين فنيالكترو افالك بران پارسه5489506156يوسف رحيمي194

مردود19فارسمدير فنيليدوما صنعت شيراز2296973523حسين رضايي195

مردود21فارسمدير فنيآسانبر چرخاب گستر2291093517ابراهيم  نوري196

مردود12فارسمدير فنياهورا صنعت آبتين2300820560اميد برزگر197
قبول26فارسمدير فنيسيالب آسانبر فارس2432972287پروين تنها دورودزني198
مردود16فارسمدير فنيالكترو افالك بران پارسه2301351971پيمان  زارعي199

مردود19فارسمدير فنيطوبي آسانبر شيراز2430397226حسين  چراغي نيا200

مردود20فارسمدير فنيپرگاس باالن فراز شايلين2297840977سعيد زارعي201
مردود22فارسمدير فنيآسانبر صعود سازان فارس5489890371سلمان  حسن زاده202
مردود21فارسمدير فنيانرژي پاك هوران سپهر گيتي2420016254سيدمحسن  صدر دشتكي203

مردود22فارسمدير فنيروان صعود شيراز2282078454سيدمحمد فاطمي204

مردود17فارسمدير فنيماهان كبير صنعت پارس مهر2282504631شايان ياري205

مردود17فارسمدير فنيشيراز شيد فارس2301385728علي اصغر  زارعي206

مردود19فارسمدير فنيديبا هفت آسمان پارس مهر2295522544علي اصغر  شاه نظر نژاد خالصي207

مردود19فارسمدير فنيالكترو آسانبر هخامنش1757303154علي اقبالي208

قبول25فارسمدير فنيآرمان شهاب روزبهان2280653631علي رحيمي209

مردود23فارسمدير فنيافرا صنعت صعود ارتفاع2372070721فرهاد  افرا210

مردود16فارسمدير فنيرسا صنعت برق شيراز2300210088مجتبي  كريمي ابنوي212

قبول24فارسمدير فنيارم آسانبر صدرا2300217333مجيد  حسين پوركوه شاهي213

قبول26فارسمدير فنيمهندسي افالك سازه غدير2470903106محسن صحرائيان214

مردود10فارسمدير فنيآسانبر صعود سازان فارس5489944110محمد حسن زاده215

مردود23فارسمدير فنيآسان روان خرمي2291727087محمدحسين خرمي سعدي216

قبول25فارسمدير فنياهورا آسانبر ماهان دراك2280465604محمدرضا حيدري217

قبول26فارسمدير فنيسريع صعود فارس2297628188محمدرضا دورودي دورودزني218

مردود14فارسمدير فنيسراب پرديس فارس2291298534محمدرضا زندي219

مردود23فارسمدير فنيدراك صنعت آسانبر  جنوب6839979466محمدمهدي برومند220

مردود9فارسمدير فنياتيس پوال صنعت 2300816768مهدي  دهقان221

قبول25فارسمدير فنيآرشام صنعت رادين0945504926مهدي  فرهمند پور222

مردود20فارسمدير فنيالكترو افالك بران پارسه2296890776مهدي زارعي223

قبول29فارسمدير فنيپيام آسانبر تنها2301210006مهدي قاسم نژاد دشتكي224

قبول28فارسمدير فنيشيراز شيد فارس2293508293مهران قاسم پور225

قبول29قزوينتكنسين فنيآسايش پيما4310529356سعيد گنجي226

قبول36قزوينتكنسين فنيعرش پيماي دماوند4310364871سهراب گنجي227

قبول37قزوينتكنسين فنيصنعت برق گستر قزوين4322319033محمد آذربايجاني228

قبولغيبتقزوينتكنسين فنيعرش پيماي دماوند4311476817محمد رضا گنجي 229

قبول25قزوينمدير فنيآسان رسان آسمان4324640114بهروز غياثوند230

قبول24قزوينمدير فنيسامان صعود عرش گستر2181168156محسن مير231

قبول28قمتكنسين فنيآراد رعد آسا1382500742پريسا  قبادي232

قبول26قمتكنسين فنيآراد رعد آسا0370684230حسين  عباسي233

مردود22قمتكنسين فنيآرام آسانبر مرواريد كوير0370135911حسين حسين زاده234

مردود23قمتكنسين فنيهمراه صعود0370144538حسين قرباني235

مردود21قمتكنسين فنيرعدآسا0370033973سعيد خرمي236

مردود23قمتكنسين فنيصعود صنعت ماهور1292123621سيدمحمدحسن بهشتي پور237

مردود21قمتكنسين فنيآراد رعد آسا0370801431محدثه  آناهيد238

قبول30قمتكنسين فنيآراد رعد آسا0385903448محمد رسول  بابايي239

مردود19قمتكنسين فنيآراد رعد آسا0371325676مرتضي  بيگدلو240
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قبول25قمتكنسين فنيپارسارگاد4219859012ياسر بوساك241

مردود15قممدير فنيفردي0381822151سيدحسين هاشمي242

مردود14قممدير فنيفردي0015553590سيدمحمدعلي خليلي243

مردود13قممدير فنيپاسارگاد0602614309كريم  كرمي244

مردود21قممدير فنيپاسارگاد0386406995مجيد  يوسفي245

مردود19قممدير فنيپاسارگاد0370362373محمدحسين  خلج246

قبول26كردستانتكنسين فنيزريبار آسانبر كردستان3720384926اميد فرجي247

مردود20كردستانتكنسين فنيتنديس آسانبركارآزما  بويا3720370690جمال كريمي248

قبول27كردستانتكنسين فنيگلشن آسانبر كيميا3720565173سيروان كريمي249

قبول26كردستانتكنسين فنيشركت عمود سير وكيلي سقز3762026149عباس فقيهي250

مردود20كردستانتكنسين فنيآسانسور و پله برقي نوين باالبر سقز3760183506محسن كمانگر251

مردود17كردستانتكنسين فنيبانتا آسانبر پديده هور3720014657محمد جوانمردي252

مردود15كردستانتكنسين فنيشركت آونگ آسانبر باالبان صنعت3801741567هاتف قنادي253

مردود17كردستانمدير فنيتنديس آسانبر سپيد6469966438ارسالن رحماني254

مردود18كردستانمدير فنيشين آسانبر ايمن رو ارتفاع3720186989آرام ظهوري255

مردود19كردستانمدير فنيشركت عمود سير وكيلي سقز3762293740آزاد قادري256

مردود16كردستانمدير فنيتنديس آسانبر سپيد3810068608بابك رحماني257

مردود20كردستانمدير فنيگلشن آسانبر كيميا3801820246خالد عباسي258

مردود16كردستانمدير فنيآسانسور و پله برقي نوين باالبر سقز3762077398عبدالرحمن فقه سوري259

مردود23كرمانتكنسين فنيآسمان خراش سيرجان2993014064احمد خواجه سليمي260

قبول25كرمانتكنسين فنييكتا باالبر پارس كريمان2993928864فريبا نكوفر261

مردود22كرمانتكنسين فنيسحر فراز پيمان2980248592كسري شعاعي262

مردود23كرمانتكنسين فنيآسانسور عرشيا فراز2992895350محمد اسالمي خواه263

مردود15كرمانتكنسين فنيپاد فراز جنوب2992943207محمدرضا سلطاني نژاد264

مردود21كرمانتكنسين فنيبوتيا فراز كريمان0064395383مهدي كريمي افشار265

قبول25كرمانتكنسين فنييكتا باالبر پارس كريمان3120205826مهدي يوسفي بزنجاني266

مردود18كرمانتكنسين فنيآسمان خراش سيرجان2994131153ناصر شاهدادي267

مردود13كرمانتكنسين فنيبوتيا فراز كريمان0057942757وحيد رضازاده جدائي268

قبول25كرمانمدير فنييكتا باالبر پارس كريمان2993752456فرهاد نكوفر269

مردود13كرمانمدير فنيبوتيا فراز كريمان2991603283مهدي ثمره271

مردود23كرمانمدير فنيپارسيان آسانبر سيرجان3031730569مهدي زارع كهن272

مردود23كرمانشاهتكنسين فنيمهرآسانبر بهراد6359906996ابراهيم اسماعيليان273

قبول24كرمانشاهتكنسين فنيايمن سعود بيستون3257143265اسالم نوروزي274

مردود21كرمانشاهتكنسين فنيمهرآسانبر بهراد2722352941مرتضي تدريس حسني275

مردود22كرمانشاهتكنسين فنيبهار آسانسور3341555609مرتضي جمشيدي276

مردود13كرمانشاهمدير فنيبهار آسانسور3259172068بهمن همتي277

مردود18كرمانشاهمدير فنيسپيد الماس بيستون4949219839جمشيد نظري278

قبول25كرمانشاهمدير فنيايمن سعود بيستون3871360414محمد جهانيان279

مردود19كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فنيآسانسوري سپهر آسانبر صبا4231943605حميدرضا مراديان280

مردود12كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232056181قاسم خادم282

مردود20كهگيلويه و بويراحمدمدير فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232057498روح اله خادم284

مردود20گلستانتكنسين فنيتنديس صنعت پاسارگاد2122835680اسد ملك285

مردود17گلستانتكنسين فنيتنديس صنعت پاسارگاد2110621648محمد آخوندي286

مردود17گلستانتكنسين فنيپيام اوج پارسيان2121565663ميثم نجفي287

مردود19گلستانمدير فنيتنديس صنعت پاسارگاد2122268141سعيد تقوي288

مردود18گيالنتكنسين فنيآسان ساز امين 2649910259احمد جمائيلي صياد289

مردود11گيالنتكنسين فنياوجاالن آسانبر مهران2580714111اميد لطفي كلي290

قبول28گيالنتكنسين فنيهاوين اوج آوران كاسپين1638094047آرش شرفي291

قبول27گيالنتكنسين فنيبال ايمن فراز2591730035داريوش علي نيا جيلداني292
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مردود18گيالنتكنسين فنيسامين فراز بهران بران2593762519علي اكبر جهانپور دوسالده293

مردود23گيالنتكنسين فنيسامين فراز بهران بران2659364478عليرضا  ميرزايي294

مردود14گيالنتكنسين فنيبال ايمن فراز2595871323محمدرضا سپهرم295

مردود17گيالنتكنسين فنياوجاالن آسانبر مهران2596156083مهناز لطفي كلي296

قبول27گيالنتكنسين فنيهاوين اوج آوران كاسپين1450069509ميثم كريم پور هائدي297

مردود12گيالنتكنسين فنيآسان ساز امين 2649373938ميالد  يوسفي چوبه298

قبول27گيالنتكنسين فنيعرش بران وارش5949973127ناصر اصالني آسيابركي299

مردود17گيالنتكنسين فنيپيشرو مهندسي اطلس تك آستارا0068740131حجت اله گل محمدي300

مردود18گيالنتكنسين فنيپيشرو مهندسي اطلس تك آستارا0621469361مرتضي شرفي301

مردود21گيالنمدير فنيسامين فراز بهران بران2593843225امير جمشيدي302

قبول27گيالنمدير فنيهاوين اوج آوران كاسپين1638308152حسن حسين پور303

مردود23گيالنمدير فنيپاسارگاد فراز شمال 1600854001رقيه  سعيدي نسب304

قبول26گيالنمدير فنياوجاالن آسانبر مهران1639434992مهران لطفي كلي305

قبول27گيالنمدير فنيپيشرو مهندسي اطلس تك آستارا2619716128افشين نعمتي306

قبول29مازندرانتكنسين فنيشركت آسانسور آرام پيماي سيرصعودطبرستان2064378014آباذر غالمي307

مردود13مازندرانتكنسين فنيشركت آساصعودسير2219678482بهزاد پسندمعصومي308

مردود13مازندرانتكنسين فنيشركت آساصعودسير2063789592حسن  آقائي حاجي309

مردود21مازندرانتكنسين فنيشركت الكترو آسانبر آپادانا 2050068018عباس پورفتح اله پيچا310

مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت آسانسور مازند افالك منصوري1740264827فرشاد فيروزشيركوهي311

قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت الكترو آسانبر آپادانا 2181167869محسن شريعتي اشرفي312

قبول27مازندرانتكنسين فنيشركت آسانسور آرام پيماي سيرصعودطبرستان2065055065محمود گرجي313

مردود22مازندرانمدير فنيشركت آسانسور آرام پيماي سيرصعودطبرستان0946258503سيدجواد حسيني314

مردود22مازندرانمدير فنيشركت الكترو آسانبر آپادانا 2181305900عماد نقاش315

مردود14مازندرانمدير فنيشركت آساصعودسير2142587909كامران رحيمي مقدم316

مردود22مازندرانمدير فنيشركت آسانسور مازند افالك منصوري2130307396مصطفي اسكو317

قبول24مركزيتكنسين فنيديدار آسانبر برج0521059615پويا صالحي320

مردود20مركزيتكنسين فنيماندگار سازان مهر صبا0602475066حامد رحيمي321

مردود15مركزيتكنسين فنيآسان اوج پيشرو كوروش18831494سيد امير حيدري323

مردود10مركزيتكنسين فنيايمن كاران شهباز0621469335سيد يثرب سيدي324

مردود17مركزيتكنسين فنيصبا فراز عرش0534861636علي اكبر صفرپور325

مردود19مركزيتكنسين فنيآرمان باالبر برج اراك6179815909علي بداغي ديزآبادي326

مردود18مركزيتكنسين فنيماندگار سازان مهر صبا0603413560علي زماني327

مردود17مركزيتكنسين فنيمهندسي مدائن پگاه اراك0520787005مهدي مبارك آباد329

مردود15مركزيمدير فنيمهندسي مدائن پگاه اراك0533217083حسام پوينده330

قبول27مركزيمدير فنيآسان اوج پيشرو كوروش0533184665رضا اسعدي332

قبول26مركزيمدير فنيآرمان باالبر برج اراك0531183920سيد حسين سيد صالحيان333

مردود20مركزيمدير فنيارتفاع آسانبر كيهان0534700578محسن نادري334

مردود15مركزيمدير فنيارتفاع آسانبر كيهان0535088310مقداد ميرزائي335
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