
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكد ملينام و نام خانوادگيرديف
قبول24مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520125835ابراهيم  راهزاني1
مردود17قمتكنسين فنيصعود صنعت ماهور0520324900ابولفضل عزيزي2
قبول30اردبيلمدير فنيرهروان صنعت نوين آسانبر ساواالن1465865594احد  ستايش3
تغيبتخوزستانتكنسين فني1960461941احسان بهداروند 4 غی
قبول26البرزتكنسين فنيشركت افرا دژ راستين2993750933احسان مالپور راشدي5
قبول31اردبيلتكنسين فنيرهروان صنعت نوين آسانبر ساواالن1451368909احمد  راثي6
مردود15مركزيتكنسين فنيارتفاع بران كيهان0520494040احمد  شعباني پور7
مردود9خوزستانمدير فنيعرفان خدمات خوزستان 1870302613احمد  عبدالحسيني8
تغيبتكهگيلويه و بويراحمدمدير فنيآسانسوري سپهر آسانبر صبا42318761177احمد  ياوري پيرا9 غی
قبول24خراسان رضويمدير فنيالكترو آسانبر شرق ايرانيان1064251358احمد جعفري10
مردود16قمتكنسين فنيسازه پايدار آسانبر3992479544احمد نوروزي11
قبول27كرمانشاهتكنسين فنيخدمات فني و مهندسي فناوران گستر هورام3839888999اشكان  قلعه12
مردود16اردبيلتكنسين فنينيكوبران امين آسانبر سبالن1461707137اكبر جوادي13
قبول25خراسان رضويمدير فنيپيشرو آسانبر رهپويان شرق0872451781الهام كوثري14
قبول28البرزمدير فنيشركت رهرو پالرك پارس0078621501الهه  هاشم زاده15
قبول32كرمانشاهتكنسين فنيگروه آسانبر و پله برقي رسام3240050072اميد ايزدي16
مردود16كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3379849741امير  غالمي17
قبول27خوزستانتكنسين فني شاخص صنعت دز5269900564امير  فروزنده18
مردود14اردبيلتكنسين فنينيكوبران امين آسانبر سبالن1450429394امير زارعيان19
مردود22آذربايجان شرقيمدير فنيگيتا فراز آذربايجان6399945712امير صبوري20
قبول26قممدير فنييكتا آسانبر راد0370249331اميررضا حسني راد21
تغيبتهرمزگانمدير فنيآزاد1550480545اميرعطار عباسي22 غی
مردود18كرمانتكنسين فنيپادفراز جنوب6079938219امين  ابراهيمي شاه آبادي23
مردود17گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان2580083790امين پاكشاد ثابت طلب24
قبول25اردبيلمدير فنيشادان فراز صعود اردبيل1621852474ايوب زياد زاده25
مردود19اردبيلتكنسين فنيآريان آسانبر آستارا1462759718آزاد آزاد آزادي26
قبول29كرمانتكنسين فنيآسانرو گيتا فراز كارمانيا2993707639بتول دهقان زاده27
مردود19اردبيلتكنسين فنينيكان گستر آذر افشان1465388508بهروز پير جهان ديده28
مردود18زنجانتكنسين فنيايمن بران عصر نوين زنجان5899467851پرويز سليماني29
قبول31همدانمدير فنيآسان روسفيرهگمتان4051965732پژمان ترابي30
مردود22كرمانشاهتكنسين فنيخدمات فني و مهندسي فناوران گستر هورام3240093693پويا صالحي احسن31
مردود21خراسان رضويتكنسين فنيبرج آسانبر خاوران0780252683جالل غفاريان دادرس32
مردود17زنجانتكنسين فنيايمن بران عصر نوين زنجان4400039250جمال آقاياري33
مردود16زنجانمدير فنيايمن بران عصر نوين زنجان5899954892جمال سليماني34
مردود15قممدير فنيسما پيماي كوير0384243630جواد رسولي35
مردود23خراسان رضويمدير فنيبام بران توس0920158056جواد مجمع36
قبول24خراسان رضويمدير فنينيك اختران پاژ0920175694حامد  قديميان نقندر37
مردود21كرمانشاهمدير فنينوين صنعت ارشيا فراز3350006582حامد پرويني38
قبول29مركزيمدير فنيمهندسي مدائن پگاه اراك0533217083حسام پوينده39
مردود19خراسان رضويتكنسين فنيپرشيا فرابر شرق0942043421حسن  عليمردان40
مردود15اردبيلتكنسين فنيرهروان صنعت نوين آسانبر ساواالن1451168055حسين  راثي41
مردود21گيالنتكنسين فنينوآوران فراز گستر گيل2669960340حسين  فالحتي للكامي42
مردود22قمتكنسين فنيهمراه صعود0370144538حسين  قرباني43
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيافالك آسانبر توس5220109073حسين رسول زاده44
مردود22كرمانتكنسين فنيآسانا فراز2298811776حمد  نوروزي نژاد راوري45
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيآروين آسانبر شرق5220105361حميد  قلي زاده46
قبول28كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فنيآسانسوري سپهر آسانبر صبا4231943605حميد رضا  مراديان47
مردود21مركزيمدير فنيمهر باالبر اراك0532291257حميد مزروعي فراهاني48
مردود19قممدير فنيسازو پايدار آسانبر3980236803حميد نوروزي49
مردود15مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520109694رامين حسني50
قبول24خراسان رضويمدير فنيآروين آسانبر شرق1740312465رامين فتحي51
مردود14خراسان رضويمدير فنيافالك آسانبر توس5220156543رسول  رسول زاده52
قبول26اردبيلتكنسين فنينيكان گستر آذر افشان1461123585رسول پير جهانديده53
مردود20خراسان شماليتكنسين فنيآرمان اوج نيرو0827952554رضا  عباس زاده54
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مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر تيزرو يكتا1382602022رضا احمدزاده55
مردود23قمتكنسين فنيآرارات آسانبر0370273311رضا صديق عابديني56
مردود16البرزمدير فنيشركت نقطه اوج افالك0550012249روح اهللا شنبه اي57
مردود15كهگيلويه و بويراحمدمدير فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232057498روح اله   خادم58
مردود16كرمانشاهمدير فنيخدمات فني و مهندسي فناوران گستر هورام3240515581سارا گرامي59
قبول24همدانتكنسين فنيتعاوني اطمينان گسترآميتيس سازه3875694155ساناز ماوائي60
مردود18كرمانشاهتكنسين فنيانديشه گستر پيشگامان ماد4949889036ستار سليمي61
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيپيشرو آسانبر فردوس0860407632سجاد زارع خرم دل62
مردود20كرمانشاهتكنسين فنيبرزين آسانبر ماد3220100082سحر عارفي63
مردود13اردبيلتكنسين فنيآريان آسانبر آستارا1467262676سعيد  آساني مقدم64
مردود21مركزيتكنسين فنيماندگار سازان مهر صبا0603324207سعيد  فدايي مولودي65
مردود12خراسان رضويتكنسين فنيكيهان فرازبر اطمينان0920964370سعيد خراساني66
قبول26قمتكنسين فنيرعدآسا0370033973سعيد خرمي67
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيگيتا فراز آذربايجان6400029125سلمان قلي زاده68
مردود23مركزيتكنسين فنيآسان اوج پيشرو كوروش0018831494سيد امير حيدري69
مردود23گيالنمدير فنينوآوران فراز گستر گيل6309933450سيد سامير حسيني امام70
مردود13مركزيتكنسين فنيايمن كاران شهباز0621469335سيد يثرب  سيدي71
مردود22خراسان رضويتكنسين فنيآراد آسانبر هيراد0941167933سيدرضا حسيني72
مردود14قممدير فنيفردي0015553590سيدمحمدعلي خليلي73
مردود23آذربايجان غربي تكنسين فني شركت آساسنوركيان آسان بر ماد2860318003سيروان پرتوي74
مردود12مركزيتكنسين فنيآرمان باالبر برج اراك0534698506سيروس  عبدالهي75
مردود23خوزستانتكنسين فنيآسايش ماندگار خوزستان1757585001سينا افضالن76
تغيبتكرمانشاهمدير فني4940044416سينا شيروئي77 غی
مردود22همدانتكنسين فنيكيان پيمان آذين3860080938شهاب  خانيان78
مردود17زنجانمدير فنياطلس گستر سينا4969757518عابدين  خوش چهره79
قبول27قمتكنسين فنيآرارات آسانبر3992478602عادل موالبيگي80
مردود23خراسان رضويمدير فنيتعاوني كارآفرينان آتيس آسانبر0940017598عباس براتي سربندي طرقي81
تغيبتبوشهرتكنسين فنيآسانبر شكوه صنعت3560046238عبداله  شهپر82 غی
مردود19البرزمدير فنيشركت آسانسور نگين صعود تات4391519380عزيزاله اميري83
مردود17گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار4870001551عقيل هدايتي كرد84
مردود12مركزيتكنسين فنيآرمان باالبر برج اراك6179815909علي  بداغي ديزآبادي85
قبول26مركزيتكنسين فنيماندگار سازان مهر صبا0603413560علي  زماني86
قبول27البرزتكنسين فنيشركت نقطه اوج افالك0610149792علي  مرادي87
مردود22قمتكنسين فنيصنعت گستر نام آوران0386634955علي استادي88
مردود18كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4231774994علي اصغر  خادم89
قبول26خراسان رضويتكنسين فنيسيكاس صنعت داتيس5739943787علي اصغر سهيلي نيا90
مردود22كرمانتكنسين فنيآسانسور كهكشان رو5359968524علي اكبر سيف الهي ده ميري91
مردود22گيالنمدير فنيآسان پيماي پارسيان2593360021علي اكبر صدقي ثابت92
مردود21اردبيلمدير فنينيكوبران امين آسانبر سبالن6019407497علي بيدار اجيرلو93
مردود15زنجانمدير فنيسازه گستران زحل5899468211علي سليماني94
مردود20قممدير فنيآرارات آسانبر0386383839علي عبداللهي خواه95
مردود20گيالنتكنسين فنينوآوران فراز گستر گيل2593483520علي كدخدازاده96
تغيبتهرمزگانمدير فني532801679غالمحسين سهيلي نيا97 غی
قبول27بوشهرمدير فنيدقيق آسان رو افق2560024152غالمرضا  ارجمند98
قبول28خراسان رضويتكنسين فنيآروين آسانبر شرق0860161552غالمعلي بشاش جعفرآباد99

مردود12خوزستانتكنسين فني1911732900فاطمه كهوائي100
مردود20بوشهرمدير فنيآپاران عرش آسانسور3521300943فرج  شريفي101
مردود20اردبيلتكنسين فنيچاوش آسان برج صبا صنعت1450280919فرزاد  محسني آزاد102
مردود17كرمانشاهمدير فنيايمن تابلو پارس3255899419فرشيد مهدي آبادي103
مردود17كرمانشاهتكنسين فنيبرزين آسانبر ماد3256443801فروغ پرندوش104
مردود23البرزمدير فنيشركت آسيا باالبر البرز0014293404فريبا احمد بيگلو105
تغيبتمركزيمدير فنيارتفاع بران كيهان0534862314فهيمه  صفري تمبر آبادي106 غی
مردود20كهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232056181قاسم  خادم107
مردود13خراسان رضويتكنسين فنيكيميا آسانبر توس0779332636قاسم خيرخواه108
مردود18آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر رها سير تبريز5198420468قهرمان مظهري موالن109
مردود18آذربايجان غربيمدير فنيشركت آساسنوركيان آسان بر ماد2871934592كمال  بالكي پور110
مردود23آذرربايجان غربيتكنسين فنيشركت آساسنوركيان آسان بر ماد2872475567كمال  بدخشانيان111



تغيبتخوزستانمدير فني1740142926ماجده  شريفي 112 غی
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيكيان ايمن آسانبر پاسارگاد5919898429مالك شفيعي113
مردود20قممدير فنيپاسارگاد0386406995مجيد  يوسفي114
مردود14قمتكنسين فنيآراد رعد آسا0370801431محدثه  آناهيد115
تغيبتخوزستانتكنسين فنيعرفان باال بران خوزستان 1829918087محسن  پارسائي116 غی
قبول27اردبيلمدير فنيآسانبر صعود روانكار كوشا1450082408محسن  ذهب پور117
مردود20مركزيمدير فنيارتفاع سازان آسانبر كيهان0534700578محسن  نادري118
مردود17يزدمدير فنيايمن سازان ابر آسانبر4420295211محسن احتشامي مقدم119
قبول26اردبيلمدير فنينيكان گستر آذر افشان1467180823محمد  مظفري120
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر تيزرو يكتا1361054972محمد رحيم پور121
مردود20بوشهرمدير فنيآسان صعود دشتستان3520937395محمد رضا  قرباني نژاد122
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسان سير آذرتاش1382429142محمد رضا زارع زاده123
مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر آخار سير1719822281محمد سرشار124
قبول25خوزستانتكنسين فني1756868591محمد سعيداوي125
قبول25قمتكنسين فنيسازه پايدار آسانبر4219852727محمد فوالدوند126
قبول28بوشهرتكنسين فنيدقيق آسان رو افق1292316608محمد مزروعي سبداني127
قبول31قمتكنسين فنياوج سازان038608340محمدتقي  اسالمي128
مردود15قممدير فنيپاسارگاد0370362373محمدحسين  خلج129
قبول27قممدير فنيفردي0371064201محمدرضا صادقيان130
مردود19گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان5188905191محمدرضا مهمان نواز گورابجيري131
مردود23كرمانشاهمدير فنيخدمات فني و مهندسي فناوران گستر هورام3230842731محمدسجاد احمدياني132
مردود13خوزستانتكنسين فنيآزاد4621728709محمود  جعفري اسنكي133
مردود13قمتكنسين فنيايمن سازان آراد ايساتيس0081377096مرتضي  محمدي134
قبول24گيالنتكنسين فنيپيشرو مهندسي اطلس تك آستارا0621469361مرتضي شرفي135
قبول27خراسان شماليتكنسين فنياترك تجارت آرمان مفخم 0681956453مسعود  عسگري136
قبول30كرمانشاهمدير فنيبرزين آسانبر ماد3257559291مسعود پيرخضري137
مردود18همدانتكنسين فنيرستا صعود نگهدار4051593878مسعود ترابي138
قبول29همدانتكنسين فنيكيان پيمان آذين3873430363مسعود محمودي شناس139
مردود17كرمانشاهمدير فنيمهرگان نما آرا3240494698مسلم حيرياني140
مردود21البرزتكنسين فنيشركت عقاب آراد فراز اوج گستران1740077695مسيح صالحي فركني141
مردود21يزدتكنسين فنيايمن سازان ابر آسانبر4900086623مصطفي  بماني كافي آباد142
مردود17خراسان رضويمدير فنيكيهان فرازبر اطمينان0941524647مقداد باقدم143
مردود19خراسان رضويمدير فنيآژند سازه آمود0945283555مهتاب باويل قديمي144
مردود9كرمانمدير فنيبوتيا فراز كريمان2991603283مهدي  ثمره145
مردود17اردبيلتكنسين فنيچاوش آسان برج صبا صنعت1451540108مهدي  عبدي146
تغيبتكرمانتكنسين فنيبوتيا فراز كريمان0064395383مهدي  كريمي افشار147 غی
مردود10البرزتكنسين فنيشركت نقطه اوج افالك0065447425مهدي  مطهري نيا148
قبول25اردبيلمدير فنيايمن صعود اردبيل1450508936مهدي  واثقي149
مردود17بوشهرتكنسين فنيآرسام صنعت ققنوس3510137426مهدي ارمي150
مردود12خراسان رضويمدير فنيبهاوند هيوا آسمان1050120701مهدي حيدري151
مردود11خراسان رضويمدير فنيتعاوني كارآفرينان آتيس آسانبر0920816541مهدي دژانگاه152
مردود19آذربايجان شرقيمدير فنيآسان سير آذرتاش1360153551مهدي زارع زاده153
مردود18زنجانتكنسين فنيايمن بران عصر نوين زنجان5899956232مهدي سليماني154
قبول24خراسان رضويتكنسين فنيارج ترابر ياران سهند1740135628مهدي شجاعي155
قبول24قمتكنسين فنيآرارات آسانبر0384765521مهدي عبداللهي خواه156
مردود19همدانمدير فنيارمغان نامور يگانه ويرا3873969556مهدي كريمي لقمان157
قبول29مركزيتكنسين فنيمهندسي مدائن پگاه اراك0520787005مهديمبارك  مبارك آباد158
قبول25اردبيلمدير فنيآريان آسانبر آستارا2619718783مهرداد مهرداد ودودي159
مردود15خوزستانمدير فنيصعود صنعت مارون بهبهان 1850235872ميثم  بابلي160
مردود23البرزتكنسين فنيشركت آسانسور نگين صعود تات4380172503ميثم اميري161
مردود22همدانمدير فنيرستا صعود نگهدار3875585895ميثم مظاهري162
قبول25گلستانتكنسين فنيپيام اوج پارسيان2121565663ميثم نجفي163
مردود18اردبيلمدير فنيچاوش آسان برج صبا صنعت1450595571ميالد حق بده164
قبول28آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسان خاتم تبريز1739852001هادي چاوشي زاده165
تغيبتبوشهرمدير فنيآزاد2360427091وحيد رضا زاده166 غی
قبول26كرمانتكنسين فنيبوتيا فراز كريمان0057942757وحيد رضازاده جدائي167
مردود14آذربايجان شرقيمدير فنيعتيق نام آوران تبريز1361399791ياسر جوادپور168



مردود9همدانمدير فنيكيان پيمان آذين3873572435ياسر شريفي169
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسان خاتم تبريز5199947362ياشار جبرائيلي170
مردود9آذربايجان شرقيمدير فنيگيتا فراز آذربايجان5069883781يوسف  اسعدي شيشوان171
مردود13آذربايجان شرقيمدير فنيآسان خاتم تبريز1382372205يوسف ياري فرد172
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيعتيق نام آوران تبريز1360773460يونس جوادپور173
قبول30خراسان رضويتكنسين فنيآرتين آسانبر توس0670383422يونس كوهستاني174
مردود12مازندرانمدير فنيشركت پيشگامان صنعت برق و آسانبرمازندران2092304690بهمن صفري مرمتي175
تغيبتمازندرانمدير فنيشركت پيشگامان صنعت برق و آسانبرمازندران2092093894بهرام صفري مرمتي176 غی
مردود11مازندرانتكنسين فنيشركت پيشگامان صنعت برق و آسانبرمازندران2093543257ساعد باقرپسندي177
مردود18مازندرانتكنسين فنيشركت پيشگامان صنعت برق و آسانبرمازندران0062195001بهزاد ابوحمزه178
قبول25مازندرانمدير فنيشركت الكترو آسانبر آپادانا 2181305900عماد نقاش179
مردود22مازندرانمدير فنيشركت آسانسور مازند افالك منصوري2130307396مصطفي اسكو180
قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر فرس طبرستان5789708536سيد احسان فالح181
قبول25مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر فرس طبرستان2162514941مرتضي شكاري182
مردود13مازندرانتكنسين فنيشركت راحت بر ايمن تك خزر2064188541موسي حسن تبارموزيرجي183
تغيبتمازندرانتكنسين فنيشركت انديشه فوالد گستر محمودآباد5010981599نعمت اهللا عسكري184 غی
قبول28مازندرانتكنسين فنيشركت آساصعودسير2063789592حسن آقائي حاجي185
مردود23مازندرانتكنسين فنيشركت خزر آسانرو فرس شمال2170001931دانيال انواري186
مردود21مازندرانتكنسين فنيشركت خزر آسانرو فرس شمال2181792046محمد ابراهيم موذن187
مردود18كردستانتكنسين فنيهوزان آسانبر سنه3872977052سيد مصطفي كارپسند188
قبول28كردستانتكنسين فنيبانتا آسانبر پديده هور3720014657محمد جوانمردي189
قبول25كردستانتكنسين فنيتنديس آسانبر كارآزما پويا3720370690جمال كريمي190
مردود20كردستانتكنسين فنيالبرز آسانبر سنه3839815126بشير فاني191
مردود21كردستانمدير فنيتنديس آسانبر سپيد6469966438ارسالن رحماني192
مردود14كردستانمدير فنيتنديس آسانبر سپيد3810068608بابك رحماني193
مردود15كردستانمدير فنيساينا آسانبر سنه3720173585آزاد منيجه زاد194
مردود21كردستانمدير فنيآسانسور و پله برقي نوين باالبر سقز3762077398عبدالرحمن فقه سوري195
مردود12كردستانمدير فنيشين آسانبر ايمن رو ارتفاع3733051637صالح گلباغي196
مردود22كردستانمدير فنيالبرز آسانبر سنه3830051905يزدان فاني197
قبول27كردستانمدير فنيآرسام آسانبر بانتا سنه3720231585فواد زارعي198
مردود19كردستانمدير فنيآرسام آسانبر بانتا سنه3790081140دياكو بدري199
مردود18آذربايجان غربي - بوكانمدير فنيكاردوك آسانبر غرب6399953618محسن تردست200
مردود19آذربايجان غربي - بوكانمدير فنيكاردوك آسانبر غرب6399961041سيامند رشيدي201
مردود19آذربايجان غربي - بوكانمدير فنيآسان پيما لرستان 3750051720ميالد كريمي202


