
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكد ملينام و نام خانوادگيرديف
مردود22كرمانشاهتكنسين فنيمهرآسانبر بهراد6359906996ابراهيم اسماعيليان1

قبول25خراسان رضويتكنسين فنيافالك آسانبر توس0740129147ابوالفضل  اسدي ارزنه ئي2

قبول26خراسان رضويتكنسين فنيپارت آسانبر آتيس0945776659ابوالفضل  اميني نژاد3

غيبتغيبتمركزيتكنسين فنينگين آسانبر پرند0590058304ابوالفضل راسخ 4
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيسما رسان آسانبرنيتا1378355016ابوذر داننده هراب5

مردود20تهرانتكنسين فنيهاني فرازتهران1360742506احسان ريحاني6

قبول27تهرانتكنسين فنيسبا آسانبر تكنوا0074891235احسان شكري واحد7

مردود12كهگيلويه و بويراحمدمدير فنيآسانسوري سپهر آسانبر صبا42318761177احمد  ياوري پيرا8

مردود18قمتكنسين فنيالماس كوير1000000002احمد پوراحمدي9

مردود21مركزيتكنسين فنيارتفاع بران كيهان0520494040احمد شعباني پور10

قبول24قمتكنسين فنيسازه پايدار آسانبر1000000005احمد نوروزي11

مردود16خراسان شماليمدير فنيشركت آريا يورد0682324507اسماعيل خوشدل12

مردود15تهرانتكنسين فنيعرشيا توسعه صنعت0480528977سماعيل ساكت خسرو شاهي13

قبول28آذربايجان شرقيتكنسين فنيسپهر روان سير1374027308اسماعيل مايل خاني14

غيبتغيبتآذربايجان شرقيمدير فنيدقيق روند آذربايجان5679011905اسماعيل يوسف زاده15
مردود14اصفهانتكنسين فنياسانبر سپاهان صعود كيش1287119913اكبر شعباني پوده16

قبول31اصفهانتكنسين فنيآذين آسانبر سپاهان1130446441اكبر كريمي17

مردود22خوزستانمدير فني1971704717الهام  مرادي18

مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر صنعت احمدي1739940989الهويردي رمضاني بشير19

قبول30بوشهرتكنسين فنيآزاد3510111826اميد  فاطمي راد20

غيبتغيبتبوكانمدير فنيگيتا فراز آذربايجان6399945712اميد صبوري21
مردود23همدانمدير فنيايمن آسانرو رايان صعود3920105036اميد فرخي منفرد22

مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيخاتم صعود تبريز5060097048امير  تقوي23

قبول-آذربايجان شرقيمدير فنيشركت سهند آراز گابريس1382682816امير  معصوم بگلو24

مردود19خراسان رضويمدير فنيسوبار سچهر صانع0920479731امير درودي25

مردود17تهرانتكنسين فنيمهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام0081738625امير رضا طوسي26

مردود26مازندرانمدير فنيشركت آسانسور و پله برقي تاك تيوا آسان بر مازندران0076294757امير سعادتمند حمل آبادي 27

مردود25تهرانمدير فنيمهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام001347726امير عاملي28

قبول28كرمانشاهتكنسين فنيآران آسانبر ايمن3379849741امير غالمي29

مردود14كرمانشاهتكنسين فنيبهار آسانسور3259236856امير محمدي30

مردود14هرمزگانمدير فني1550480545اميرعطار عباسي31

مردود22تهرانمدير فني-2929878487امين محمودي32

مردود15بوكانتكنسين فنيشركت نوين انديشان برق2948925551انور فتحي چپدره33

مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فنيخاتم صعود تبريز1540052516ايرج احدي مجارشين34

مردود27اصفهانمدير فنيكهكشان رو سپاهان1292019875ايمان كاظمي35

مردود28كرمانشاهمدير فنيماهان آسانبر پرشيا3240678421ايوب حصاري36

قبول25مركزيتكنسين فنيمهندسي مدائن پگاه اراك0532565851آرش تيموري37

قبول26كرمانشاهتكنسين فنيماهان آسانبر پرشيا4969691101آرش فرهادي38

مردود28اصفهانمدير فنياوج پيماي نقش جهان6209963463آرمان لطفي چم يوسفعلي39

مردود27كرمانشاهمدير فنيغرب آسانبر برج3370029261بابك اژدري40

قبول30آذربايجان شرقيتكنسين فنيافالك پيمان غرب5049807166بابك جوان مقدم41

مردود19كردستانتكنسين فنيالبرز آسانبر سنه3839815126بشير فاني42

قبول30بوشهرتكنسين فنيآزاد3521212890بهرام قرباني نژاد43

مردود23خراسان رضويمدير فنيآتي فراز ايرانيان0082266417بهروز فرخاري44

غيبتغيبتآذربايجان شرقيتكنسين فنيتندر سير تبريز1374095831بهزاد عليزاده45
قبول31آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن به روان1360358293بهزاد نجفي نهر46

غيبتغيبتتهرانمدير فني0035244038بهمن همايون فر47
قبول31كرمانشاهمدير فنيبهار آسانسور3259172068بهمن همتي48

قبول28آذربايجان شرقيتكنسين فنيتندر سير تبريز1382606133بهنام پورعلي ملحي49

مردود26كردستانمدير فنيساينا آسانبر سنه3733196661بهنام قمري50

مردود16كرمانشاهتكنسين فنيراژان آسانبر اليپي3839837219پرستو مظفري51

مردود23كرمانشاهتكنسين فنيخدمات فني مهندسي فناوران گستر هورام3240093693پوريا صالحي احسن52

مردود10خراسان رضويتكنسين فنيافالك آسانبر توس0923146431پويا  نوري53

قبول25تهرانتكنسين فنياوج ايمن برپيمان00103116878پيمان بهرامي دره مرادي54

 نتيجه آزمون آسانسور مديران فني و تكنسين هاي فني مورخ 25 آذر ماه 99



مردود21كردستانتكنسين فنيسنه دژ ارتفاع3720200671پيمان وكيلي55

قبول24مازندرانتكنسين فنيشركت توسعه پيشتاز ونوشه هراز2143165838تقي علي زاده56

مردود14خوزستانتكنسين فنيآساتاره زرد كوه جنوب1757602771جاسم  احمديان57

مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيافالك پيمان غرب5049807174جالل الدين جوان مقدم58

مردود14خراسان رضويتكنسين فنيمهرآز بلوچ مكران0946960143جالل عدالتيان سبز59

مردود24قممدير فنيسماپيما1000000013جواد رسولي60

مردود24بوشهرمدير فنيسيراف آسانسور5479841092جواد فريدوني61

مردود27مازندرانمدير فنيشركت اوج بران خزر4989888065جواد فيروزمندي بندپي62

قبول30خراسان رضويمدير فنيبام بران توس0920158056جواد مجمع63

غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيسما آسانبر پاس00783447939جواد هداوند خاني64
قبول29آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن به روان1730077641حامد  زائر كعبه65

مردود19كرمانشاهمدير فنينوين صنعت عرشيا فراز3350006582حامد پرويني66

قبول26آذربايجان شرقيتكنسين فنيسما رسان آسانبرنيتا1540029778حامد پورقربان67

مردود21تهرانتكنسين فنيآرام فراز خاور4170243773حجت اله فتحي ساالروند68

مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور آراز آخار كيهان5190092720حجت صفري كلنتر69

مردود22كردستانتكنسين فنيسنه دژ ارتفاع3732548635حسام الدين دوستي70

غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فنيپرشيا فرابر شرق0942043421حسن  عليمردان71
قبول28اصفهانتكنسين فنيايوان آسانبر روان0010173595حسن سعيدي72

غيبتغيبتتهرانتكنسين فنيآسمان فراز كوروش6479473140حسن عزيزي73
مردود21بوشهرمدير فنيباالبران پرديس كيان جنوب3510184068حسين  غالمي74

قبول41قزوينمدير فنيايمان صنعت آسان فراز4323514484حسين  لطفي75

مردود29تهرانمدير فنيمهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام0011449578حسين ابراهيميان76

مردود17خراسان شماليتكنسين فنيسينا آسانبر شيروان 0820000639حسين اصغري77

مردود20بوشهرتكنسين فنيليان صبا آسانبر3490127218حسين بيدار78

غيبتغيبتخراسان رضويتكنسين فنيافالك آسانبر توس5220109073حسين رسول زاده79
غيبتغيبتتهرانمدير فنياكام تك0054176735حسين زارع حقيقي80
قبول25خراسان رضويتكنسين فنيپيشرو آسانبر رهپويان5229339489حسين شعباني81

مردود18تهرانتكنسين فنيسهند فرازكيميا0074749242حسين عزيزخاني82

مردود17مازندرانمدير فنيشركت آسانبر ناجي4989720008حسين نائيجي83

قبول26مازندرانتكنسين فنيشركت بهينه گستر ساري6359873419حسينعلي رستمي چري84

مردود15قمتكنسين فنيكوشا باتيس1000000006حميد باباحسيني85

مردود18خراسان رضويتكنسين فنيشايان آسانبر توس6350018230حميد شرف زاده86

قبول30مركزيمدير فنيمهر باالبر اراك0532291257حميد مزروعي فراهاني87

قبول36تهرانمدير فنياروم افق آسانبر آوا0011022132حميد ملكي كازري88

مردود27قممدير فنيسازو پايدار آسانبر1000000004حميد نوروزي89

مردود16اصفهانتكنسين فنيآسمان فراز عالي قاپو5400025323حميدرضا ياور90

مردود15خراسان رضويتكنسين فنيهور سپهر نمايان شرق0860037126خليل  محمودي يزدان آباد91

مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت خزر آسانرو فرس شمال2170001931دانيال انواري92

مردود19خوزستانمدير فنييگانه زند رود جاويدان1971674052داود  اسدي93

غيبتغيبتتهرانمدير فنيايمن بران فراهان0071554981داود اعتمادي زاده94
مردود16تهرانتكنسين فنيعرشيا توسعه صنعت0492643369داوود عرشي نياسر95

قبول37آذربايجان شرقيمدير فنيعمود سير آركا1382108729رامين بابائي96

مردود21مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520109694رامين حسني97

مردود22ايالمتكنسين فنيتعاوني3042 تي تو ملكشاهي4529823709رحمان جهاني98

مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيبرج نما طراحان5199834487رسول  حاج پور99

غيبتغيبتخراسان رضويمدير فنيافالك آسانبر توس5220156543رسول  رسول زاده100
قبول26اصفهانتكنسين فنيافق آسانبر سپاهان1288416172رسول صفري101

مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر تيزرو يكتا1382602022رضا احمدزاده102

قبول31خراسان شماليمدير فنيسينا آسانبر شيروان 0829054502رضا حسن زاده103

مردود21خراسان رضويتكنسين فنيسهند پيمايش شرق0946079277رضا حيدري104

مردود23آذربايجان شرقيمدير فنيآذرسهندآسان فراز تبريز1382647158رضا دلير احمدنيا105

مردود17تهرانتكنسين فنياوج آسانبر تهران شايان0072903236رضا دهقاني106

قبول30اصفهانمدير فنيآسمان پيماي نقش جهان1120000777روح اهللا اله دادي107

غيبتغيبتكهگيلويه و بويراحمدمدير فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4232057498روح اله   خادم108
قبول26گلستانتكنسين فنيآسانبر فراز شمال2110199490روح اله  مرادي بينا باج109

قبول26قزوينتكنسين فنيبرج پيماي آرين4323597241زهرا  احمدي پور110

غيبتغيبتاصفهانتكنسين فنيآسمان پرواز نقش جهان1292431474زهرا استكي111



مردود28كرمانشاهمدير فنيخدمات فني مهندسي فناوران گستر هورام324051558سارا گرامي112

مردود16تهرانتكنسين فنيمهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام0081827075سام ملكي113

مردود20كرمانشاهتكنسين فنيماهان آسانبر پرشيا3256360531سپهر عظيمي نيالوره114

غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فنيراژان آسانبر اليپي4969939640ستار بهرامي115
مردود18مازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي2050451075سجاد پورچالي سماكوش116

مردود15كرمانشاهتكنسين فنيبرزين آسانبر ماد4960081198سجاد موالئي117

مردود18كرمانشاهتكنسين فنيبرزين آسانبر ماد3220100082سحر عارفي118

مردود18تهرانتكنسين فنيآسان بر عروج فراز1462069762سعيد آذري كمي آباد119

قبول-هرمزگانتكنسين فنيفرا فن خليج فارس25114717045سعيد جاودان120

مردود19خراسان رضويتكنسين فنيكيهان فرازبر اطمينان0920964370سعيد خراساني121

مردود16تهرانتكنسين فنيمهندسي سبا آسانبر0480361428سعيد فردوسي122

قبول30خوزستانمدير فنيآزاد1756897794سنا حسيني123

قبول30آذربايجان شرقيمدير فنيسپهر روان سير1360391681سيامك خردمند اصالن بگلو124

قبول36بوكانمدير فنيكاردوك آسانبر غرب6399961041سيامند رشيدي125

مردود25تهرانمدير فنيعرشيا توسعه صنعت0013180428سيد اميد ترابي126

مردود14مركزيتكنسين فنيآسان اوج پيشرو كوروش0018831494سيد امير حيدري127

قبول38مازندرانمدير فنيشركت بهينه گستر ساري5829578174سيد حسن شريفي شوركائي128

مردود17تهرانتكنسين فنيآرام فراز خاور0060430281سيد رضا اخوت129

مردود17همدانتكنسين فنيايمن آسانرو رايان صعود3860513001سيد عابدين آقامحمدي130

قبول26اصفهانتكنسين فنيآسمان پيماي نقش جهان1120068797سيد مجتبي رشيدي دهسوري131

مردود20مازندرانتكنسين فنيشركت توسعه پيشتاز ونوشه هراز2130236766سيد محمد موسوي مقدم132

مردود17قممدير فنيانفرادي1000000003سيد محمدعلي  خليلي133

مردود20تهرانتكنسين فني-0381036448سيد مهدي حدادي134

قبول25مركزيتكنسين فنيايمن كاران شهباز0621469335سيد يثرب سيدي135

مردود23خراسان رضويتكنسين فنيآراد آسانبر هيراد0941167933سيدرضا حسيني136

مردود22خراسان رضويمدير فنيآساك آسانبر طوس0872793532سيدمحسن حسيني137

مردود24هرمزگانمدير فني1250250420سيما جعفري برزكي138

مردود22خوزستانتكنسين فني1757585001سينا  افضالن139

قبول39كرمانشاهمدير فني4940044416سينا شيروئي140

قبول27تهرانتكنسين فنيمهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام0078397391شاهين خرم روز141

قبول24هرمزگانتكنسين فنيفرا فن خليج فارس2500321398شكوفه جاودان142

مردود25تهرانمدير فنيپيمان صنعت آسمان0072762543شهره سادات نكته پركار143

مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيافالك پيمان غرب6239709816صابر عاطفي فر144

قبول30قمتكنسين فنيصدرا پيماي مهرگان1000000007صادق علي145

مردود19مركزيمدير فنينگين آسانبر پرند80774806صادق محمديان146

مردود19كردستانمدير فنيشين آسانبر ايمن رو ارتفاع3733051637صالح گلباغي147

غيبتغيبتاصفهانتكنسين فنيسپاهان صعود كيش1292815469عباس صادقي148
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فنيشركت آسانبر ناجي4989678885عباس نائيجي149
مردود21كرمانشاهمدير فنيراژان آسانبر اليپي5969889636عدنان خدامرادي150

مردود17گلستانمدير فنيآسانبر صنعت شهسوار4870001551عقيل هدايتي كرد151

قبول32قمتكنسين فنيصنعت گستر نام آوران ايليا صنعت1000000012علي  استادي152

قبول27قمتكنسين فنيصدرا پيماي مهرگان1000000008علي  حسيني153

غيبتغيبتكهگيلويه و بويراحمدتكنسين فني آسانسوري اسطوره كهكشان زاگرس4231774994علي اصغر  خادم154
مردود18تهرانتكنسين فنيعرشيا توسعه صنعت0081341326علي اصغر عرشي نياسر155

مردود25تهرانمدير فنيمهندسي ايمن پشتيبان راه ياب زرفام0070274797علي اكبر ابراهيميان156

مردود18كرمانتكنسين فنيآسانسور كهكشان رو5359968524علي اكبر سيف الهي ده ميري157
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