
 بهمن14نتیجه آزمون 

نتیجهنمرهاستانآزموننام شرکتکد ملینام و نام خانوادگیردیف

مردود22آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور آذر صنعت احمدی1370846002ابراهیم شهبازی1

مردود10تهرانتکنسین فنیآساک آسانبر ماندگار6359351366ابوالفضل اصغری2

مردود16مرکزیتکنسین فنینگین آسانبر پرند0590058304ابوالفضل راسخ3

مردود23خراسان رضویمدیر فنیپارسیس پارت آسانبر شرق0322825350ابوالفضل کریمیان4

مردود20مازندرانتکنسین فنیشرکت آسان رسان انرژی توان0018621236احسان  اسحقی شرف آبادی5

قبول25اصفهانتکنسین فنیرادمهرآسانبرپارتاک5650013950احسان قربانی6

قبول31اصفهانمدیر فنیسپنتا برج پیشرو سپاهان4621759116احسان نوریان دهکردی7

مردود16کهگیلویه و بویراحمدمدیر فنیآسانسوری سپهر آسانبر صبا42318761177احمد  یاوری پیرا8

مردود17قممدیر فنیسیگما صنعت کیان0371176301احمد احمدی9

قبول25البرزتکنسین فنیشرکت مهندسی صبا اسانبر4897522031احمد خان احمدی10

قبول27کرمانتکنسین فنیآسمان خراش سیرجان2993014064احمد خواجه سلیمی11

مردود19مرکزیتکنسین فنیارتفاع بران کیهان0520494040احمد شعبانی پور12

مردود16قمتکنسین فنیالماس کویر0370968931احمدرضا پوراحمدی13

مردود14فارستکنسین فنیاوج گستران آسانبر ارم2491377756احمدرضا خاکی14

مردود21تهرانمدیر فنی0013467506ادهم قیومی15

مردود28کردستانمدیر فنیتندیس آسانبر سپید6469966438ارسالن رحمانی16

مردود20فارستکنسین فنینگار پارسیان قشقایی2420290011اسحاق سعدی خانی17

مردود22فارستکنسین فنیبهساز صنعت هگمتانه2380104840اسفندیار محمدی آزاد18

مردود21اردبیلتکنسین فنیآرتا آسانبر آذران تک1465841350اسالم پورجعفر19

مردود22فارسمدیر فنیآسانبر صنعتگر دیار کورش2430461331اسماعیل ابراهیمی20

مردود17خراسان شمالیمدیر فنیشرکت آریا یورد0682324507اسماعیل خوشدل21

مردود20فارستکنسین فنینگار پارسیان قشقایی2420026950اسمعیل  سعدی خانی22

مردود16کردستانمدیر فنیشرکت کارزان آسانبر راد صنعت بانه3733129652اشکان آزاد پور23

مردود21تهرانتکنسین فنیفنی مهندسی ساواالن سیر آسیا5458764447اکبر جعفری آال تیموری24

مردود25تهرانمدیر فنیتوحید آسانبر1672338654اکبر در گاهی پیر الوان25

قبول26زنجانتکنسین فنیآسانبر نور افرینان عرش5899955562اکبر سلیمانی26

قبول28اصفهانتکنسین فنیاسانبر سپاهان صعود کیش1287119913اکبر شعبانی پوده27

مردود17تهرانتکنسین فنیصعود گستر راد0071123806اکبر مفخمیان28

مردود22فارسمدیر فنیکیان آسانبر هخامنش فارس5489467843اکبر نورمحمدی29

قبول24آذربایجان شرقیتکنسین فنیآذر صنعت احمدی1739940989الهویردی رمضانی بشیر30

مردود22تهرانتکنسین فنیآسانبر سیر یگانه آریا2730026861امید امیری تلیکانی31

قبول25گیالنتکنسین فنیبال ایمن فراز 2595800809امید بازغی کیسمی32

مردود23فارسمدیر فنیاهورا صنعت آبتین2300820560امید برزگر33

مردود16مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانبر و پله برقی غریب0078678889امید سامانی نیا34

مردود16مرکزیتکنسین فنیفدک آسانبر ماهان0532995317امید فراهانی35

مردود21همدانمدیر فنیایمن آسانرو رایان صعود3920105036امید فرخی منفرد36

مردود24هرمزگانمدیر فنی3450061208امید مرادسنگی دوالبی37

مردود23آذربایجان شرقیمدیر فنیروان آسای تبریز1360209352امیر  کرم پور38

مردود23آذربایجان شرقیمدیر فنیشرکت سهند آراز گابریس1382682816امیر  معصوم بگلو39

مردود21تهرانتکنسین فنیآرمین فراز تهران4310003583امیر ابراهیمی40

مردود23تهرانتکنسین فنی0062742388امیر پورنصیرفرد41

مردود22مازندرانمدیر فنیشرکت آسانسور و پله برقی تاک تیوا آسان بر مازندران0076294757امیر سعادتمند حمل آبادی42

مردود22زنجانتکنسین فنیاوچ پیمای روان4285676125امیر سلیمانی43

قبول24تهرانتکنسین فنیعمران صنعت آرتا فر0010443347امیر قربانی44

مردود21کرمانمدیر فنیآسانسور مدرن آسانبر ژرمانیا2992779921امیر کرمی رباطی45

مردود18کرمانشاهتکنسین فنیبهار آسانسور3259236859امیر محمدی46



مردود24تهرانمدیر فنیآزاد0075486806امیر مزینانی47

مردود13آذربایجان شرقیتکنسین فنیافق فراز سیر1380091330امیر ناصر احمدی صداقت48

مردود17تهرانمدیر فنیباالبر پویان پویش0010869158امیر هرزنلویی49

مردود22فارستکنسین فنیاهورا صنعت آبتین2280859025امیرحسین حسن پور50

قبول24مرکزیتکنسین فنیصعود گستر ارگ0521258936امیررضا جعفری انجدانی51

قبول25البرزتکنسین فنیشرکت عقاب اراس فراز اوج گستران 3950030034امین  مرادیان52

مردود22اردبیلمدیر فنیآرتاویل آسانبر امین1450364004امین اصنافی53

قبول24خراسان رضویتکنسین فنیافراز آسانبر توس0015379337امین بسطامی54

مردود17فارستکنسین فنیبال ایمن فراز77591577امین شریف55

--بوکان- آذربایجان غربی تکنسین فنیشرکت نوین اندیشان برق2948925551انور فتحی چپدره56

مردود14مازندرانتکنسین فنیشرکت فنی و مهندسی آرام صعود گستر2130065661ایمان شیری57

مردود26تهرانمدیر فنیآتیس ویستا0780367871ایمان قزی58

قبول32اصفهانمدیر فنیکهکشان رو سپاهان1292019875ایمان کاظمی59

مردود17آذربایجان شرقیتکنسین فنیتک فراز سیر سهند1382591632ایوب حبیبی راد60

مردود28کردستانمدیر فنیشین آسانبر ایمن رو ارتفاع3720186989آرام ظهوری61

مردود28زنجانمدیر فنیآسان فراز رو0016308247آرشیدا ششگالنی62

مردود23اصفهانمدیر فنیاوج پیمای نقش جهان6209963463آرمان لطفی چم یوسفعلی63

مردود20کرمانشاهتکنسین فنیآران آسانبر ایمن3258520062آزیتا  شهریاری عادل64

غیبتغیبتکردستانمدیر فنیتندیس آسانبر سپید3810068608بابک رحمانی65

مردود23آذربایجان شرقیتکنسین فنیبیوگونگ تکنیک آسانبر6040007958بایرام فروتن آیدینلو66

مردود17کردستانتکنسین فنیالبرز آسانبر سنه3839815126بشیر فانی67

مردود23فارستکنسین فنیدیاکو راستین هونام2280311968بهبود زارعی68

قبول28البرزتکنسین فنیشرکت داالهو صنعت ایرسا5899966009بهرام  قزلباش69

مردود10خوزستانتکنسین فنیآسانبر باالبر فراز کهن 1751340171بهروز  محمد کورائی70

مردود21خراسان رضویتکنسین فنیمعراج آسانبر نشتیفان0872976981بهزاد شفاعتی71

قبول30زنجانمدیر فنیکهکشان پیمای پرسپولیس4280868352بهزاد علیجانیان72

مردود20آذربایجان شرقیمدیر فنیارک برج آذربایجان 5199599011بهزاد قهرمانی حدادان73

مردود26اردبیلمدیر فنیآرتا آسانبر آذران تک1660069076بهمن سالمت74

مردود12مرکزیتکنسین فنیفدک آسانبر ماهان0510010131بهنام پیرحسینلو75

مردود28اصفهانمدیر فنیشرکت آسان بر عرش زنده رود1972301543بهنام خدادادی کریم وند76

مردود15گیالنتکنسین فنیتک سازان ستاره فردا2596192683بهنام رستمی77

مردود27آذربایجان شرقیمدیر فنیشاهین فراز آذربایجان1570117349بهنام عابدینی لیواری78

قبول28گلستانتکنسین فنیکیان آسانبر آراد گلستان2031539922بیگ مراد قاضی79

قبول25کرمانشاهتکنسین فنیراژان آسانبر الیپی3839837219پرستو مظفری80

قبول25زنجانتکنسین فنیعصر نوین زنجان5899467851پرویز  سلیمانی81

مردود20زنجانتکنسین فنیکهکشان پیمای پرسپولیس4285695243پریسا علیجانیان82

قبول38کرمانشاهمدیر فنیحقیقی3240256495پوریا  یزدان شناس83

مردود17کرمانشاهتکنسین فنیآران آسانبر ایمن3241378871پویا حیدرپور84

مردود18البرزتکنسین فنیشرکت سیمرغ صعود غرب2620044308پویان عبدالهی85

قبول24فارستکنسین فنیدیاکو راستین هونام2540045227پیمان  بهاء الدینی اردکانی86

قبول26آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور اوج رسان تبریز1360359869پیمان پورکرمی لیقوان87

مردود18اردبیلمدیر فنیآسانبر رسا اوج پیمای سبحان5049693713پیمان مراد زاده88

مردود20کردستانتکنسین فنیسنه دژ ارتفاع3720200671پیمان وکیلی89

مردود21قمتکنسین فنیپاسیان صعود0589985469تقی  علی90

مردود19تهرانتکنسین فنیصبا آسانبر پارس4360222912جابر نوری91

قبول34خراسان رضویمدیر فنیپیشگامان صنعت آسایش1064319602جعفر لزگی92

قبول24تهرانتکنسین فنیسینا صعود البرز0010346902جالل احمدی93

مردود24آذربایجان شرقیمدیر فنیافالک پیمان غرب5049807174جالل الدین جوان مقدم94



قبول25خراسان رضویتکنسین فنیمهرآز بلوچ مکران0946960143جالل عدالتیان سبز95

قبول30زنجانمدیر فنیعصر نوین زنجان5899954892جمال سلیمانی96

مردود23مازندرانتکنسین فنیشرکت شوکا آسانبر2162127016جمشید  اسدی کفشگری97

مردود22تهرانتکنسین فنیآسا مهر بهنام3859901796جمیل رضایی98

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیابتکار صنعت اساطیر0941269401جواد برزگر قازانی بیک99

مردود14تهرانتکنسین فنیسما آسانبر پارس0078347939جواد حداوندخانی100

قبول24فارستکنسین فنیآسانبر چرخاب گستر2280721422جواد خدادادی101

قبول32بوشهرمدیر فنیسیراف آسانسور5479841092جواد فریدونی102

قبول30مازندرانمدیر فنیشرکت اوج بران خزر4989888065جواد فیروزمندی بندپی103

قبول31اصفهانمدیر فنیشرکت افق پیمای اصفهان1292273038جواد نصر اصفهانی104

قبول24تهرانتکنسین فنیآزاد0072442433جواد نقی زاده105

قبول28فارستکنسین فنیشرکت آرتمن بهبود آسانبرآریا640059058حامد اسداللهی106

مردود21تهرانتکنسین فنی4120285324حامد آجرلویی107

مردود20فارستکنسین فنیآسانسور گسترده فارس2300573601حامد زارعی108

قبول35کردستانمدیر فنیشرکت آذین آسانبر غرب3801875555حامد لطفی109

مردود18آذربایجان شرقیتکنسین فنیگیتا نام کاسپین1375957015حامد مترجمی جمال آباد110

قبول26هرمزگانتکنسین فنی4433538159حامد منتظری هدش111

مردود17قمتکنسین فنیپیشگامان افق قرن0370361075حامد نظری112

قبول35فارسمدیر فنیارج آسمان جاوید گستر شیراز2430397404حجت اله  امیدی113

مردود14آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور آراز آخار کیهان5190092720حجت صفری کلنتر114

مردود23قزوینتکنسین فنیعرش رسان مدرن زاگرس4324290504حسام  ململی115

مردود24اصفهانمدیر فنیهما سپهر اسپادان1291993339حسام اسداللهی116

مردود19کردستانتکنسین فنیسنه دژ ارتفاع3732548635حسام الدین دوستی117

مردود26البرزمدیر فنیشرکت کاسپین صعود البرز5589483913حسن  قادرمزی118

قبول25فارستکنسین فنیدیبا صعود هونامیک2281399801حسن  محمدی خواه119

مردود26تهرانمدیر فنیپیشرو صعود سمند0011249188حسن بایرامیان120

مردود19تهرانتکنسین فنیمهندسی راه یاب زرفام0019270976حسن پناو121

مردود17تهرانمدیر فنیمهندسی آتیس0070348367حسن جیرودی122

مردود22خراسان رضویتکنسین فنیآس تک0946721122حسن راوری123

مردود27فارسمدیر فنیآسانبر صنعتگر دیار کورش2300108747حسن رستگار124

مردود25تهرانمدیر فنیپیشرو صعود سمند1620258536حسن علی مردی125

مردود29فارسمدیر فنیطوبی آسانبر شیراز2430397226حسین  چراغی نیا126

مردود18خوزستانتکنسین فنیانصار آسانبر پاسارگاد1751935795حسین  عیاشی127

مردود21خراسان رضویتکنسین فنیالماس آسانبر آذرخش1060408058حسین احکامی128

مردود19بوشهرتکنسین فنیلیان صبا آسانبر3490127218حسین بیدار129

مردود17زنجانمدیر فنیآسانبر ارگ رویال4131487411حسین پارسا130

مردود20اردبیلتکنسین فنیباالبر برج اطلس شرق1467443212حسین حسن نژاد131

مردود16فارسمدیر فنیلیدوما صنعت شیراز2296973523حسین رضایی133

مردود20زنجانتکنسین فنیاوچ پیمای روان4271272388حسین سلیمانی134

مردود19تهرانتکنسین فنیسهند فراز کیمیا0074749242حسین عزیز خانی135

قبول29قمتکنسین فنیهمراه صعود0370144538حسین قربانی136

مردود14آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور الدوز نیرو1700147935حسین کرمی اسکوئی137

مردود24مرکزیمدیر فنیفدک آسانبر ماهان0520394542حسین مبارک آبادی138

مردود18اردبیلتکنسین فنیاوج تکین آسانبر برج سبالن1610332296حسین محمدی139

مردود17تهرانتکنسین فنیآسانبر افراشته خرم0440576520حسین مرادی140

مردود23اصفهانتکنسین فنیآرمان برج زرین1270182821حسین هارونی قلعه شاهرخی141

مردود29مازندرانمدیر فنیشرکت آسانبر ناجی4989720008حسین نائیجی142

مردود17فارستکنسین فنیلیدوما صنعت شیراز2298696748حمید  رضایی143



مردود14اصفهانتکنسین فنیآسمان برج مینو1110894457حمید آشوری جالل آبادی144

قبول26خراسان رضویتکنسین فنیشایان آسانبر توس6350018230حمید شرف زاده145

قبولغیبتآذربایجان شرقیتکنسین فنیآسایش گستر اسکو4284497944حمید عاشقی اسکوئی146

مردود16تهرانتکنسین فنیآسانبر سیر یگانه آریا453974732حمید محمدی147

قبولغیبتخراسان رضویتکنسین فنیمهرآز بلوچ مکران0941286959حمید محمدی سرغاوه148

مردود27قممدیر فنیسازه پایدار اسان بر3980236803حمید نوروزی149

مردود21اصفهانتکنسین فنیمهندسین مشاور فاخر پیشرو آریا1270085794حمید هارونی150

مردود25تهرانمدیر فنیچابک تدبیران رادین آسانبر0075929831حمیدرضا جلیل وند151

مردود23فارستکنسین فنیفاتح فراز آسان بر2298292183حمیدرضا دهقانی152

مردود17اصفهانتکنسین فنیشرکت آسان بر عرش زنده رود1112130373حمیدرضا شفیعی سودرجانی153

قبول25تهرانتکنسین فنیآرک0410114480حمیدرضا فعله گری154

مردود19اصفهانتکنسین فنیآسمان فراز عالی قاپو5400025323حمیدرضا یاور155

قبول30البرزمدیر فنیشرکت پیمان آسانبر عرش پارسیان البرز032280459حمید  صادقی156

مردود28البرزمدیر فنیشرکت گیتی صعود البرز0310533481حمید عباسی157

مردود26قزوینمدیر فنیآسان بر دنا پیمای پاسارگاد4322314627خدیجه فالح شیخلری158

غیبتغیبتتهرانمدیر فنیآرساق آسانبر اشراق0872989747خلیل شفاعتی159

مردود8مازندرانتکنسین فنیشرکت خزر آسانرو فرس شمال2170001931دانیال انواری160

مردود18خوزستانمدیر فنیآسانبر باالبر فراز کهن 1755801645داود خانی161

مردود22مرکزیمدیر فنیصعود برج پارس0621828165داود زاهدی162

قبولغیبتالبرزتکنسین فنیشرکت آسمان خراش آذرخش0323051677داود فنائیان مقدم خباز163

مردود10آذربایجان شرقیتکنسین فنیالماس تراشیده تبریز5198957968داور دهقان164

مردود13تهرانتکنسین فنیآتیس ویستا0069373401راحله خیری165

مردود17آذربایجان شرقیتکنسین فنیگیتا نام کاسپین1360763368رامین پورعلی166

مردود15مرکزیتکنسین فنیمهر باالبر اراک0520109694رامین حسنی167

مردود13اردبیلتکنسین فنیآرتا گستر اوجا تیک1450738664رامین سربلند168

مردود20اردبیلتکنسین فنیباالبر برج اطلس شرق1467336874رامین صالحی169

مردود23ایالمتکنسین فنی تی تو ملکشاهی3042تعاونی4529823709رحمن جهانی170

قبول24تهرانتکنسین فنیایمن صعود البرز0063575388رحیم رمضانی طال بری171

مردود22هرمزگانتکنسین فنی3131496258رسول  مکی آبادی172

مردود21تهرانتکنسین فنیچجهان باال بر مهام0421340266رسول گلستانی173

مردود22فارسمدیر فنینگار باال بران سعدی2432937945رضا  بیات174

مردود17آذربایجان شرقیمدیر فنیآلتین عمود سیر1360911502رضا اسمعیلی سهالن175

مردود19زنجانتکنسین فنیبرج پیمای کاسپین4284486527رضا حمیدی176

مردود18خوزستانمدیر فنیایرسا آسانبر دز1990250981رضا ظاهر نداف177

مردود15خراسان شمالیتکنسین فنیآرمان اوج نیرو0827952554رضا عباس زاده178

قبول25آذربایجان شرقیتکنسین فنیآلتین عمود سیر1690159901رضا عبدالعلی زاده الوانق179

غیبتغیبتقممدیر فنیپاسیان صعود2392812129رضا عیودزاده نعیم180

مردود19هرمزگانمدیر فنیسپهر صنعت هرمزگان3410099077رضا فریدونی181

مردود17فارستکنسین فنیشیراز شید فارس2301397947رضا کشاورز182

قبولغیبتقمتکنسین فنیسازه پایدار اسان بر6440109529رضا گرم آبی183

قبولغیبتمازندرانتکنسین فنیشرکت آسان رسان انرژی توان1220007196رضا مقیمی184

مردود20اصفهانمدیر فنیرادمهرآسانبرپارتاک1293553905رضاچاوشی185

مردود22تهرانتکنسین فنیایمن پشتیبان راهیاب ظرفام2050113031عرفان ذاکری دالور186

مردود26کهگیلویه و بویراحمدمدیر فنی آسانسوری اسطوره کهکشان زاگرس4232057498روح اله   خادم187

مردود28البرزمدیر فنیشرکت نقطه اوج افالک 0550012249روح اله  شنبه ای188

قبول28آذربایجان شرقیتکنسین فنیبیوگونگ تکنیک آسانبر1583145842روح اله اسدی بابره189

قبول28اصفهانتکنسین فنیستاره سپهر صفاهان1292218258زهرا قالب تراش190

مردود21آذربایجان شرقیمدیر فنیگیتا فراز آذر1651845662ساسان بهمنی صومعه191



مردود22اصفهانتکنسین فنیکوشا صعود نقش جهان1271171376سامان نصر اصفهانی192

قبول31آذربایجان شرقیمدیر فنیگیتا نام کاسپین2595756443سامیار رحیم زاده میر محله193

مردود21کرمانشاهتکنسین فنیماهان آسانبر پرشیا3256360531سپهر عظیمی نیالوره194

غیبتغیبتخوزستان مدیر فنیآسانبر باالبر فراز کهن 2003213041سجاد  خیر علی مشاک195

مردود19خوزستانتکنسین فنیایرسا آسانبر دز1990476880سجاد  زاده حسین196

قبولغیبتکرمانشاهتکنسین فنیحقیقی4960081198سجاد  موالیی197

قبول27اصفهانتکنسین فنیصعود صنعت کویر1602981973سجاد احدی198

مردود20مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانبر ناجی2050451075سجاد پورچالی سماکوش199

قبول32تهرانمدیر فنیایستا رو آسانبر3258816271سجاد رحیمی200

مردود21تهرانمدیر فنیماندگار آسانبرواحد نوین0310039495سجاد نعمتی201

مردود17اردبیلتکنسین فنیاوج تکین آسانبر برج سبالن1467655902سجاد محسنی202

مردود20تهرانتکنسین فنیآسانبر عروج فراز1462069762سعید آذری کمی آباد203

قبول29آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور اوج رسان تبریز1372950176سعید پورکرمی لیقوان204

مردود24فارسمدیر فنیپرگاس باالن فراز شایلین2297840977سعید زارعی205

غیبتغیبتآذربایجان شرقیمدیر فنیآروین پیشکاران پدیده5040118902سعید سبحانی206

قبول24تهرانتکنسین فنیآزاد1129785394سعید شیاسی207

قبول26فارستکنسین فنیماهان کبیر صنعت پارس مهر2298219249سعید صدیق208

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنیآلتین عمود سیر1490305556سعید طالبی شیشه209

قبول30آذربایجان شرقیمدیر فنیآلتین عمود سیر2803342537سعید عباسی210

مردود23تهرانتکنسین فنیمهندسی سبا آسانبر0480361428سعید فردوسی211

قبول30خراسان رضویتکنسین فنیمعراج آسانبر نشتیفان0946974871سعید فیضی212

قبول37قزوینمدیر فنیآسایش پیما4310529356سعید گنجی نودهی213

مردود13تهرانتکنسین فنیآزاد0061356867سعید معدن چیان214

قبول26اصفهانتکنسین فنیهما سپهر اسپادان1271284359سعید نصر آزادانی215

قبول30البرزتکنسین فنیشرکت باالرو اراد نیکو سگال0492708673سعیده خوش نیت216

مردود22فارسمدیر فنیآسانبر صعود سازان فارس5489890371سلمان  حسن زاده217

مردود19تهرانتکنسین فنیآزاد0018003273سمانه گندمی218

قبول24البرزتکنسین فنیشرکت پیشگامان صنعت رایا0013562258سولماز احمدزاده219

قبول36قزوینمدیر فنیعرش پیمای دماوند4310364871سهراب گنجی نودهی220

مردود21آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور ایمن روان عرش مرسلی1520408978سیامک  سعادتی221

مردود14فارستکنسین فنیریحانه گستر فارس2291949330سیامک گلشن222

مردود23مرکزیتکنسین فنیآسان اوج پیشرو کوروش0018831494سید امیر حیدری223

مردود16قممدیر فنیپاسارگاد گوهریاب0384796346سید جواد  طباطبایی وایقان224

مردود22تهرانمدیر فنیآزاد0057498075سید حمید لطفعلی نیا225

غیبتغیبتتهرانمدیر فنیآسانبر سانا0943042224سید حمیدرضا حاج سید جوادی226

قبول24تهرانتکنسین فنیآرام فراز خاور0060430281سید رضا اخوت227

مردود22گلستانتکنسین فنینیرو نورد کیان0015141071سید سامان میردیلمی228

مردود18همدانتکنسین فنیایمن آسانرو رایان صعود3860513001سید عابدین آقامحمدی229

مردود20تهرانتکنسین فنیآزاد4723884084سید علی علوی طبابایی230

مردود25فارسمدیر فنیفاتح فراز آسان بر2298804362سید قاسم حسینی231

مردود18فارستکنسین فنیاتیس پوال صنعت 2298073635سید محمد مهدی مجدنیا232

قبول25تهرانتکنسین فنیآزاد0381036448سید مهدی حدادی233

قبول31فارستکنسین فنیفاتح فراز آسان بر3501510764سید مهدی حسینی234

قبول24فارستکنسین فنیتجهیز کاران صنعت آسانبر فراز شیراز2432971299سید یحیی رضوی235

مردود22مازندرانتکنسین فنیشرکت ساریان صعودشمال2150424411سیدحسین عبدالمنافی236

مردود28فارسمدیر فنیانرژی پاک هوران سپهر گیتی2420016254سیدمحسن  صدر دشتکی237

مردود29خراسان رضویمدیر فنیآساک آسانبر طوس0872793532سیدمحسن حسینی238

مردود21فارستکنسین فنیتجهیز صنعت آسان صعود2280207915سیدمحمد حسین هاشمی239



مردود19آذربایجان شرقیمدیر فنیافق فراز سیر1382396181سیدمحمد سیدعالی پور240

مردود17مازندرانتکنسین فنیشرکت توسعه پیشتاز ونوشه هراز2130236766سیدمحمد موسوی مقدم241

مردود21تهرانتکنسین فنیآزاد1603003037سیروس ثانی242

قبول30تهرانمدیر فنیسایا فراز خاور میانه0084021446سیروس محمدی243

مردود21خوزستانتکنسین فنیآسایش ماندگار خوزستان1757585001سینا  افضالن244

قبول35تهرانمدیر فنیصعود پیما اورامان2980026646شایان زمان پور245

مردود24فارسمدیر فنیماهان کبیر صنعت پارس مهر2282504631شایان یاری246

مردود17کرمانشاهتکنسین فنیمهر آسانبر بیستون4940082873شکوفه رضائی247

مردود19اردبیلمدیر فنیآرتا گستر اوجا تیک1465931661شهروز سربلند248

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنیافالک پیمان غرب6239709816صابر عاطفی فر249

مردود25البرزمدیر فنیشرکت باالبر توسعه البرز1754343724صادق  بهرام زاده250

مردود23تهرانتکنسین فنیایمن آسانبر افرند پارسیان0860208869صادق رحمانی بیرک251

مردود17آذربایجان شرقیمدیر فنیآسان پیما تبریز1378166019صادق محمدیان252

مردود22مرکزیمدیر فنینگین آسانبر پرند0080774806صادق محمدیان253

قبولغیبتگیالن تکنسین فنیاوج نورد وارنا 1639833293صغری جعفری254

--قزوینمدیر فنیآسان رسان کیمیا4323074808صغری خلخالی255

مردود17اردبیلتکنسین فنیآسانبر رسا اوج پیمای سبحان1467361208صیاد رستم وند256

قبول36کرمانشاهمدیر فنی حقیقی3839903815طاهر  فتحی257

مردود11اردبیلتکنسین فنیآسانبر رسا اوج پیمای سبحان1467118281عادل رستم وند258

قبول25تهرانتکنسین فنیتوسعه آسانبر جهان0063496038عاطفه اکبری داریان259

قبولغیبتتهرانتکنسین فنیشرکت توسعه آسانبر جهان0063496038عاطفه اکبری260

غیبتغیبتخوزستان مدیر فنیپارس مدرن سازان مدائن 1930679009عباس  علیزاده مقدم 261

مردود22مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانبر ناجی4989678885عباس  نائیجی262

مردود22اصفهانتکنسین فنیاسانبر سپاهان صعود کیش1292815469عباس صادقی263

مردود22کردستانتکنسین فنیشرکت کارزان آسانبر راد صنعت بانه3760477887عباس میرزایی264

مردود22همدانتکنسین فنیارمغان ناموریگانه ویرا 4051479579عباس وکیلی دالور265

مردود18فارستکنسین فنیآریان آسانبر اسپادانا2298199434عبدالرضا دارم266

قبول32هرمزگانمدیر فنی3480034381عبداله  خورسند267

قبول34بوشهرتکنسین فنیآسانبر شکوه صنعت3560046238عبداله  شهپر268

مردود23کرمانشاهمدیر فنیراژان آسانبر الیپی5969889636عدنان  خدامرادی269

قبولغیبتفارستکنسین فنیآرشام صنعت رادین0020584660عرفان قره خانی270

مردود21گلستانمدیر فنیآسانبر صنعت شهسوار4870001551عقیل هدایتی کرد271

مردود15خوزستانتکنسین فنیجهان پارس آسانسور1752556518عقیل هواشم272

مردود16کردستانتکنسین فنیشرکت کارزان آسانبر راد صنعت بانه3840041244علی  امینی273

مردود21قمتکنسین فنیسازه پایدار اسان بر3992479811علی  خلیلی274

مردود21کهگیلویه و بویراحمدتکنسین فنی آسانسوری اسطوره کهکشان زاگرس4231774994علی اصغر  خادم275

مردود18فارسمدیر فنیدیبا هفت آسمان پارس مهر2295522544علی اصغر  شاه نظر نژاد خالصی276

مردود17خراسان رضویتکنسین فنیآسان فراز آسمان0872980529علی اکبر صبوری رهورد277

مردود23خراسان رضویتکنسین فنیکاویان آسانبر خاوران0703792024علی اکبر معنوی278

مردود12اصفهانتکنسین فنیآسمان برج مینو1100024001علی آشوری جالل آبادی279

مردود26مازندرانمدیر فنیشرکت فنی و مهندسی آرام صعود گستر2181736138علی ترابی کالکی280

--قمتکنسین فنیسامان صعود عرش گستر0385422237علی حیدری281

مردود15تهرانتکنسین فنیاوج گستر درفک0780065417علی درفکی282

مردود17فارستکنسین فنیالکترو آسانرو کیان پارس2451484128علی رحیمی283

مردود13فارستکنسین فنیماهان کبیر صنعت پارس مهر2281671178علی رضا زارعی284

غیبتغیبتزنجانمدیر فنیسازه گستران زحل5899468211علی سلیمانی285

قبول24همدانتکنسین فنیایمن آسانرو رایان صعود3933406358علی شهبازی286

غیبتغیبتخوزستان مدیر فنیانصار آسانبر پاسارگاد1755783108علی محمد  ترتیف زاده 287



مردود23فارستکنسین فنیاهورا آسانبر ماهان دراک2432988507علی محمد اسدی288

قبولغیبتمرکزیتکنسین فنیآرمان باالبر برج اراک0622327348علی محمدی289

مردود24تهرانمدیر فنیباالبر صنعت معین گستران1756155089علی مفندی فر290

قبول29قمتکنسین فنیانفرادی0386030073علی نوری دهنوی291

مردود29زنجانمدیر فنیآسانبر بام زنجان4051958302علی یاور باقری292

قبول32فارسمدیر فنیدیبا صعود هونامیک2282095006علیرضا  بهروزی293

مردود24اردبیلمدیر فنیباالبر برج اطلس شرق1467365361علیرضا دادگر294

قبول25تهرانتکنسین فنیآرین باالرو صدر1219909629علیرضا ساجد295

مردود29کاشانمدیر فنیشرکت آتی سازان عرش ایرانیان0060472642علیرضا سرمستی296

مردود24مرکزیمدیر فنیآسانبر بهمن مرکزی1580311113علیرضا عباس زاده297

مردود22تهرانتکنسین فنیمحبوب آسانبر پارسیان0080133037علیرضا عمو محمدیان298

مردود13آذربایجان شرقیتکنسین فنیایلدیریم سازه کبود5199936190علیرضا محمودی299

مردود12مرکزیتکنسین فنینگین صنعت برج5440009809عماد غیاث آبادی فراهانی300

مردود18خراسان رضویتکنسین فنیکاویان آسانبر خاوران0700469036عیسی معنوی301

مردود20چهارمحال و بختیاریمدیر فنیحامی اوج پیما زاگرس4650464889غالم رضا حمزه زاده بروجنی302

مردود20خراسان شمالیتکنسین فنیآسیا آسانبر مهراوج0872774241غالمحسین سلیمی303

مردود22مازندرانتکنسین فنیشرکت آسا صعود سیر5249844121غالمحسین هژبر304

مردود26فارسمدیر فنیاهورا آسانبر ماهان دراک2420407751غالمرضا  میرزائی دورودزنی305

مردود18آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانبر آسمان صنعت تبریز1372961631غالمرضا فتحی چخماقبالغ علیا306

مردود20کرمانتکنسین فنیآسانسور مدرن آسانبر ژرمانیا3130558111غالمعباس شیخ خوشکار307

قبولغیبتخوزستان تکنسین فنیآسایش ماندگار خوزستان1911732900فاطمه  کهوائی308

مردود19اصفهانتکنسین فنیشرکت آسان بر عرش زنده رود0059835893فاطمه قجاوند309

مردود23خراسان رضویمدیر فنیآسانبران سیر رضوی0946403430فاطمه مسافری310

مردود13بوشهرتکنسین فنیآسانبر شکوه صنعت942514981فتح اله  غالمزاده311

قبولغیبتمازندرانتکنسین فنیشرکت آسانبر و پله برقی غریب0047820128فرامرز لطفی312

مردود21بوشهرمدیر فنیآپاران عرش آسانسور3521300943فرج  شریفی313

قبول28تهرانتکنسین فنیآزاد0922519625فرجاد فوالدی314

قبول25اصفهانتکنسین فنیکوشا صعود نقش جهان۵۴۱۰۰۱۴۱۵۴فرزاد کریم پور315

--قزوینتکنسین فنیایمان فراز5949952383فرشاد دائی پاکوهی316

مردود25فارسمدیر فنیآسانبر سهند تک جنوب2301113302فرشید درودی درودزنی317

مردود16زنجانتکنسین فنیآسانبر نور افرینان عرش5890022865فرشید سلیمانی318

مردود21کرمانشاهتکنسین فنیراژان آسانبر الیپی3258442037فرشید صفاری319

مردود21البرزمدیر فنیشرکت سیمرغ صعود غرب1280965819فرشید عظیمی320

مردود29فارسمدیر فنیافرا صنعت صعود ارتفاع2372070721فرهاد  افرا321

مردود17کرمانشاهتکنسین فنیعرش آسانبر سعید3341754601فرهاد سلیمانی322

مردود19کردستانتکنسین فنیشرکت کارزان آسانبر راد صنعت بانه3720208923فرهاد طهماسبی323

مردود17تهرانتکنسین فنیپارس آسا راه سام1829470507فرهاد فرخی چشمه سلطان324

مردود11خراسان رضویتکنسین فنیالبرز آسانبر سناباد0944726690فریبا قانع عباسی325

قبول25تهرانتکنسین فنیآوین آسا سپهر0080130216فریبا نجیبی326

مردود20قزوینتکنسین فنیسپهر افرا آریا5709709001فریبرز احمد نژاد327

مردود23مازندرانتکنسین فنیشرکت بهینه گستر ساری2093670747فریبرز قاسمیان پاشائی328

مردود27کردستانمدیر فنیاوین آسانبر سنه3830003341فرید کهریزی329

مردود22خراسان رضویمدیر فنیاوتانا تجارت صدرا0639758037فریده رشید330

مردود19البرزمدیر فنیشرکت آسیا باالبرالبرز0014293404فریبا بیگلو331

مردود29مرکزیمدیر فنیارتفاع بران کیهان0534862314فهیمه صفری تمبر آبادی332

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنیآلتین عمود سیر1360580751قادر ناصری333

مردود16کهگیلویه و بویراحمدتکنسین فنی آسانسوری اسطوره کهکشان زاگرس4232056181قاسم  خادم334

مردود19اصفهانتکنسین فنیسپنتا برج پیشرو سپاهان5759177850قاسم زمانی انالوجه335



مردود11تهرانتکنسین فنیساباط سازان پایدار4911234407قاسم نصیری336

قبول26آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانبر رها سیر تبریز5198420468قهرمان مظهری موالن337

مردود18فارسمدیر فنیبرزین فراز دراک2281062384کاظم حسنی338

--آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسان پیما تبریز1371003564کامران یوسفی عدل سعدآباد340

مردود15تهرانتکنسین فنیماندگار آسانبرواحد نوین0070973849کاوه داودی کلشتری341

مردود16فارستکنسین فنیآسانبر چرخاب گستر2291101951کتایون شبدری342

مردود21فارستکنسین فنیاهورا آسانبر ماهان دراک2298398011کریم رئیسی343

مردود18قممدیر فنیپاسارگاد0602614309کریم کرمی344

مردود18فارستکنسین فنیآسانبر قدرت بوشهر2297840942کمال بویرانی345

قبول24تهرانتکنسین فنیآسا مهر بهنام3850149099کمال رضایی346

مردود15گیالنمدیر فنیکیوان کیش0921261454کیوان دوستی347

مردود16اردبیلمدیر فنیاوج تکین آسانبر برج سبالن1450801439کیوان شهری348

مردود19فارستکنسین فنیپوالد صنعت صعود 2370468262لیال  حجازی نیا349

مردود20آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسایش گستر اسکو1709368500لیال صحی اسگوئی350

مردود24البرزمدیر فنیشرکت الکترو ایمن اسانبر الماس0323832301لیلی یعقوبی کیا351

مردود29کرمانشاهمدیر فنیبهار آسانسور3256517943مازیار  چراغی کلکانی352

مردود28تهرانمدیر فنیآبین آسا سپهر1261723007ماشااله زینلی353

مردود12اردبیلتکنسین فنیآرتا گستر اوجا تیک1610092899مالک پرنیان354

قبول24خراسان شمالیتکنسین فنیآسیا آسانبر مهراوج0670276111مجتبی  اصغری355

مردود16فارستکنسین فنیافرا صنعت صعود ارتفاع2372461869مجتبی  افرا356

قبول32خوزستانمدیر فنیآراد اروند بخشی زاده 1750487632مجتبی  بخشی زاده357

مردود17فارستکنسین فنیبال ایمن فراز2280244861مجتبی  عظیمی بیدگلی358

مردود17هرمزگانمدیر فنیاوج بران بیتانور2511918821مجتبی ابراهیمی359

مردود19خراسان جنوبیمدیر فنیشرکت امداد آسانسورنیما653165293مجتبی ساعی فر360

مردود17چهارمحال و بختیاریتکنسین فنیحامی اوج پیما زاگرس1199968757مجتبی فرهادیان361

قبول29البرزتکنسین فنیشرکت تکین صنعت اوج البرز5560179558مجتبي  شيرمحمدي362

مردود19فارستکنسین فنینگار باالبران سعدی2301299287مجید  زارع ملک آبادی363

مردود23قممدیر فنیپاسارگاد0386406995مجید  یوسفی چهرقانی364

مردود18گلستانمدیر فنیآهو فراز هیرکانیان2593839503مجید پورغالم پیر بازاری365

مردود17تهرانتکنسین فنیایمن بران فراهان0012581917مجید حاجوی366

مردود19خراسان رضویمدیر فنیفراسو گستر بیهق0922656762مجید دارایی367

قبولغیبتتهرانتکنسین فنیآرین باالرو صدر1218964537مجید شادمانی368

مردود12مرکزیتکنسین فنیاطمینان آسانبر مرکزی5719845801مجید قاسمی369

قبولغیبتتهرانتکنسین فنیاکسون فراز صنعت0820131466مجید لطیفیان370

مردود19آذربایجان شرقیتکنسین فنیاسانسور اوج رسان تبریز1729900518مجید ندائی شنگل371

مردود22فارستکنسین فنیپوالد صنعت صعود 2297997965محسن  اسدی372

مردود22البرزمدیر فنیشرکت تکین صنعت اوج البرز1533934339محسن  عظیمی373

مردود22فارستکنسین فنیسنا آسانبر آسمان صدرا2300119201محسن  قاسمی374

قبول33یزدمدیر فنیایمن سازان ابر آسانبر4420295211محسن احتشامی مقدم375

قبول25تهرانتکنسین فنیچابک تدبیران رادین آسانبر0076878651محسن تیمور خانی376

قبول28اصفهانتکنسین فنیاصفهان راحت بر1129920518محسن رحیمی377

مردود23تهرانتکنسین فنیرادآسانبر سپهر0453743048محسن صادقی378

قبول24فارستکنسین فنیپیام آسانبر تنها2291980882محمد  تنها دورودزنی379

مردود17فارستکنسین فنیبرزین فراز دراک2297035160محمد  سلطانی380

مردود23بوشهرتکنسین فنیآزاد5329957931محمد  شبانکاره381

--خوزستانتکنسین فنیانصار آسانبر پاسارگاد1757644318محمد  عیاشی382

قبول24بوشهرتکنسین فنیلیان صبا آسانبر0480112002محمد  کهربایی کنده383

مردود22کرمانشاهتکنسین فنیاعتماد آسانبر الماس غرب1292316608محمد  مزروعی سبدانی384



مردود27خراسان رضویمدیر فنیآسانبر ریل های طالیی ایرانیان0943023076محمد برادران فرد385

مردود26تهرانمدیر فنیآزاد3874521052محمد ترکمنی رهبر386

مردود24تهرانمدیر فنیمهراز بلوچ مکوان0072920238محمد تقی خانی میقانکی387

مردود28تهرانمدیر فنیایمن آسانبر افرند پارسیان3970181585محمد جواد گشانی388

مردود17هرمزگانتکنسین فنی3071438788محمد حسن پور389

مردود13فارسمدیر فنیآسانبر صعود سازان فارس5489944110محمد حسن زاده390

غیبتغیبتقزوینمدیر فنیسپهر افرا آریا2691290825محمد حسین  الهیجی391

مردود17مرکزیتکنسین فنیصعود گستر ارگ0533004179محمد حسین احمد سلیمی392

مردود27کرمانشاهمدیر فنیستاره سرخ3258792674محمد حسین امیری زاده393

مردود22فارستکنسین فنیاهورا آسانبر ماهان دراک320564851محمد حسینی394

مردود20کرمانشاهتکنسین فنیمهر آسانبر بیستون3258022631محمد دهقان ورمزانی395

قبول25فارستکنسین فنیدیبا صعود هونامیک2281080331محمد رحیمی مهر396

مردود20البرزتکنسین فنیشرکت پیمان آسانبر عرش پارسیان البرز0071104577محمد رشوند397

مردود29بوشهرمدیر فنیآسان صعود دشتستان3520937395محمد رضا  قربانی نژاد398

قبول24چهارمحال و بختیاریتکنسین فنیحامی اوج پیما زاگرس4640000103محمد رضا حمزه زاده بروجنی399

مردود20تهرانتکنسین فنینوین فراز باراد0532247787محمد رضا مغازه ای400

مردود21تهرانتکنسین فنیآرام فراز گستر3120066400محمد رضا نژاد سلطانی401

مردود17فارستکنسین فنیکران آسانبر شیراز2281429415محمد سیفی402

قبول27کرمانشاهتکنسین فنیحقیقی3255417422محمد صادق احمدی فر403

مردود16کردستانتکنسین فنیتندیس آسانبر کارآزما پویا3720427005محمد صادق قادری404

قبولغیبتمازندرانتکنسین فنیشرکت فنی و مهندسی آرام صعود گستر2170016155محمد عزیزی وامرزانی405

مردود23مرکزیتکنسین فنینگین آسانبر پرند6470014283محمد عسگری406

قبول24اصفهانتکنسین فنیپارتاک ارم1111968845محمد علی عسگریان زازرانی407

مردود14اصفهانتکنسین فنیپارتاک ارم1292806389محمد علی متین نژاد408

مردود14مازندرانتکنسین فنیشرکت نگین صعود نور0011481501محمد قاسمی409

مردود14قزوینتکنسین فنیسپهر افرا آریا4310770053محمد قنبری کالچای410

قبول30اصفهانتکنسین فنیهما سپهر اسپادان0083043497محمد کریمی411

مردود23(البرز)قزوینتکنسین فنیتکین صنعت اوج البرز5909964690محمد متقی412

قبول30هرمزگانتکنسین فنیسینا سعود یکتا2649410191محمد محمدزاده413

مردود17مازندرانتکنسین فنیشرکت سوربن آسانرو فرنام مهرگان2080057332محمد محمدنژادکلکناری414

قبول35قممدیر فنیسیگما صنعت کیان0384878891محمد محمودآبادی415

قبول29قزوینتکنسین فنیآسان فراز پارس ایرانیان4311282461محمد مهدی  نوریانی416

غیبتغیبتتهرانمدیر فنیازاد0794687407محمد مهدی بهرام پور417

مردود20خراسان رضویمدیر فنیصعود سازه مشهد0849880351محمد میرزابیگی418

مردود21قمتکنسین فنیسازه پایدار اسان بر3992166643محمد نوروزی419

مردود12کرمانتکنسین فنیآسانا فراز2298811776محمد نوروزی نژاد راوری420

مردود29تهرانمدیر فنی-0068513331محمد هراتی421

مردود17اصفهانتکنسین فنیآسمان فراز غزال اسپادانا1111199590محمدتقی عزیزی422

مردود20مازندرانتکنسین فنیشرکت سوربن آسانرو فرنام مهرگان0778909069محمدتقی غیبی423

مردود23فارستکنسین فنیآسانبر چرخاب گستر 2291291661محمدجواد چرخ آبی424

مردود16هرمزگانمدیر فنی44317442002محمدحسن حاجی ابوالهادی425

قبول34فارسمدیر فنیآسان روان خرمی2291727087محمدحسین خرمی سعدی426

مردود26اصفهانمدیر فنیایوان آسانبر روان1292934328محمدحسین مهرپرور427

مردود20البرزتکنسین فنیشرکت گیتی صعود البرز2298012792محمدرضا  زندی فر428

مردود21مازندرانتکنسین فنیشرکت آسانبر ناجی4989792254محمدرضا  نائیجی429

قبول30البرزتکنسین فنیشرکت تکین صنعت اوج البرز0321455411محمدرضا  یزدانی430

قبول35فارسمدیر فنیسراب پردیس فارس2291298534محمدرضا زندی431

مردود22فارستکنسین فنیآریان آسانبر اسپادانا2298077096محمدرضا شاهداعی432



قبول26خراسان رضویتکنسین فنیآسانبر ارم دیبا0922404887محمدرضا مقیمی433

مردود22البرزتکنسین فنیشرکت ارس اسانبر آتروپات0579971651محمدصادق ایزدی434

مردود17فارسمدیر فنی کیان پارسآسانروالکترو 2301184250محمدصادق قاسمی435

قبول33آذربایجان شرقیمدیر فنیطرح اندیشان طالیی1375789120محمدعلی اعلم پور436

مردود23فارسمدیر فنیدیبا هفت آسمان پارس مهر2291851561محمدعلی شاه نظر نژاد خالصی437

مردود17فارستکنسین فنیاهورا آسانبر ماهان دراک5039962991محمدعلی صالحی ابرقوئی438

مردود22فارسمدیر فنیریحانه گستر فارس2296305288محمدعلی کشاورزی439

مردود23قمتکنسین فنیپویش ستزه1271644381محمدعلی محسن زاده جودی440

مردود23البرزتکنسین فنیشرکت اوج نگر آریا0074022921محمدعلی  مزرعی فراهانی441

مردود15خراسان رضویتکنسین فنیتعاونی صنایع آسانبر آستان رضا0921636741محمدمهدی اسکندری442

مردود17فارستکنسین فنیبیوگونگ تکنیک آسانبر2300352583محمدمهدی امیری443

مردود21فارسمدیر فنیدراک صنعت آسانبر  جنوب6839979466محمدمهدی برومند444

مردود21خوزستانتکنسین فنیآزاد4621728709محمود  جعفری اسنکی445

مردود18خراسان شمالیتکنسین فنیشرکت آریا یورد0670083380محمود  خوشدل446

قبول26فارستکنسین فنیهیدرو الماس شرق آسیا2432194111محمود فرجی قصر خلیلی447

مردود21خراسان رضویمدیر فنیمعراج آسانبر نشتیفان0768853265محمود تیموری بقسانی448

مردود20تهرانتکنسین فنیویرا آسانبر خلیج فارس0794936921مراد علی بداریه449

قبول24خراسان شمالیتکنسین فنیآسیا آسانبر مهراوج0670384518مرتضی  آذری450

مردود15ایالمتکنسین فنیسپهر آسانبر صنعت غرب3874121811مرتضی  زهره وند451

مردود29قزوینمدیر فنیعرش پیمای دماوند4391411970مریم رحمانی452

قبول25البرزتکنسین فنیشرکت گیتی صعود البرز0324011865مریم صفری453

مردود20(مهمان)کرمان تکنسین فنیپارس اسپرلوس ابنیه سازان1819539581مزدک افشار454

مردود17زنجانتکنسین فنیکهکشان پیمای پرسپولیس4411262770مسعود  افشاری455

قبول26البرزتکنسین فنیشرکت پیمان آسانبر عرش پارسیان البرز0069302391مسعود  بیابانی456

مردود16زنجانتکنسین فنیآسانبر بام زنجان4285789450مسعود  پیری457

قبول25تهرانتکنسین فنیچابک تدبیران رادین آسانبر4133053303مسعود محمدی نژاد458

مردود18فارسمدیر فنیپوالد صنعت صعود 2300484511مسیح اسدی459

مردود16فارستکنسین فنیالکترو پارس کوماس جنوب1740077695مسیح صالحی فرگنی460

قبول27فارستکنسین فنیلیدوما صنعت شیراز4231979758مصطفی طاهری461

مردود23خراسان رضویمدیر فنیآریان آسانبر پرهام شرق0770003982مصطفی علی نژاد خباز462

قبول29تهرانتکنسین فنیآب رایز4020099261مصطفی قانعی463

مردود17خراسان شمالیتکنسین فنیشرکت آریا یورد2121739602مصطفی کریم آبادی464

مردود22خراسان شمالیتکنسین فنیشرکت آریا یورد0682114073مصطفی کیوان مهر465

قبول32همدانمدیر فنیبرج اطلس اکباتان3872428055مصطفی مرادی466

غیبتغیبتخراسان رضویمدیر فنیکیهان فرازبر اطمینان0941524647مقداد باقدم467

قبول30زنجانتکنسین فنیشرکت آسانبر بام زنجان4284775855ملیحه  مددی468

مردود15تهرانتکنسین فنیصعود گستر راد0083742093منصور شهسواری469

قبول26اصفهانتکنسین فنیمبین نمای اصفهان1080144862منصور وحدتی آغچه470

قبول26مازندرانتکنسین فنیشرکت راحت بر ایمن تک خزر2064188541موسی حسن تبارموزیرجی471

قبول24آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسانسور اوج رسان تبریز1720018995مهتاب ندائی شنگل472

مردود18مازندرانمدیر فنیشرکت آسانبر و پله برقی غریب2259817955مهدی  اسدپور473

مردود17فارسمدیر فنیاتیس پوال صنعت 2300816768مهدی  دهقان474

قبول24زنجانتکنسین فنیعصر نوین زنجان5899956232مهدی  سلیمانی475

مردود17مازندرانتکنسین فنیشرکت اوج بران خزر2150478668مهدی  مجیدیان476

مردود22بوشهرتکنسین فنیآرسام صنعت ققنوس3510137426مهدی ارمی477

مردود17آذربایجان شرقیتکنسین فنیگیتا نام کاسپین1360387986مهدی اهری پور478

قبول31فارستکنسین فنیسراب پردیس فارس2298733783مهدی پسندیده479

مردود18تهرانمدیر فنیایمن پای آسا4899435568مهدی جعفری480



قبول30مرکزیمدیر فنیصعود گستر ارگ0534760287مهدی جعفری انجدانی481

مردود21تهرانتکنسین فنیبهران آسانبر پاسارگاد0079751970مهدی جهانگرد مقصودی482

قبول31خراسان رضویمدیر فنیبهاوند هیوا آسمان1050120701مهدی حیدری483

مردود28اصفهانمدیر فنیکوشا صعود نقش جهان۱۲۴۹۹۸۳۸۳۵مهدی رفیع484

مردود21آذربایجان شرقیتکنسین فنیآروین پیشکاران پدیده5049659132مهدی سبحانی485

مردود21تهرانمدیر فنیپریز کوه یگانه0082404811مهدی شاکری486

غیبتغیبتکرمانشاهمدیر فنیتاور آسانبر کرمانشاه3258529078مهدی شهسواری487

قبول26تهرانتکنسین فنیسهند فراز کیمیا2851758721مهدی علیزاده صدقیانی488

مردود19فارستکنسین فنیالماس نگین جنوب2298022445مهدی غریب489

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنیصعود پیما اورامان0077611373مهدی کریمی490

مردود27تهرانمدیر فنیآسانبر عروج فراز0072888296مهدی گرجی491

مردود23البرزتکنسین فنیشرکت سیمرغ صعود غرب1757024972مهدی مبارززاده492

قبول25تهرانتکنسین فنیتندیس صنعت هگمتان0491752822مهدی محمد پور اصفهان493

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنیپرشین افق پیمان زنگان00559003390مهدی محمدی494

مردود23تهرانمدیر فنیآرمین فراز تهران0082508232مهدی مهرابی495

مردود19خراسان رضویتکنسین فنیتیوان آسانبر اوج پیمان0923013326مهدی یعقوبی496

مردود25البرزمدیر فنیشرکت طراحان اسانبر سحر0320230074مهدی  شریفی اردانی497

مردود21کرمانشاهتکنسین فنیراژان آسانبر الیپی3300006961مهرداد  موالئی498

مردود23مرکزیمدیر فنیفراز برج دیبا0610076264مهرداد شرفی499

قبول28اصفهانتکنسین فنیرادمهرآسانبرپارتاک1270665847مهرداد محمودی500

مردود23آذربایجان شرقیتکنسین فنیاوج فراز میشو1720030200مهین اسدی اکبری501

مردود22البرزتکنسین فنیشرکت نگین صعود تات4380172503میثم امیری502

مردود17فارستکنسین فنیسریع صعود فارس2300234904میثم پایدار دودجی503

مردود16تهرانمدیر فنیآتیس ویستا0068247249میثم طهرانچی بلدی504

مردود13مرکزیتکنسین فنیآرمان فزار عصر0603326633میثم محمدیانی505

مردود20همدانمدیر فنیرستا صعود نگهدار3875585895میثم مظاهری506

مردود17آذربایجان شرقیتکنسین فنیافق فراز سیر1380348358میر مهدی سیدعالی پور507

مردود17خوزستانتکنسین فنیایرسا آسانبر دز1990585221میالد  حسین زاده508

مردود29مازندرانمدیر فنیشرکت سوربن آسانرو فرنام مهرگان2093666170میالد بهلول509

مردود19کردستانتکنسین فنیشرکت آذین آسانبر غرب3790018287میالد زارعی510

مردود23تهرانتکنسین فنیآتیس0069363307نادر اطاعتی511

مردود21تهرانتکنسین فنیآرمین فراز تهران0011128348نادرمهرابی512

غیبتغیبتتهرانتکنسین فنیصعود پیما اورامان0076037101نادی کربالیی علی گل513

مردود14کرمانتکنسین فنیآسمان خراش سیرجان2994131153ناصر شاهدادی514

قبول36خراسان رضویمدیر فنیآرشام آسانبر هامون5249967043ناصر صالحی فر515

مردود19اصفهانتکنسین فنیهما سپهر اسپادان1293452475ناصر قاسمی کیچی516

مردود22آذربایجان شرقیتکنسین فنیارک برج آذربایجان 5199853473ناصر قهرمانی حدادان517

مردود18تهرانتکنسین فنیباالبر صنعت معین گستران6029860224ناصر نعمتی اصل شربیانی518

مردود13فارستکنسین فنیباالن شیراز خورشید گستر2296373658نجف فرکت519

مردود27مرکزیمدیر فنیآرمان فزار عصر0410214108ندا تقوائی520

قبول33هرمزگانمدیر فنی3450100394ندا تورنگ521

مردود23مازندرانمدیر فنیشرکت اندیشه فوالدگستر محمودآباد5010981599نعمت اله عسگری522

مردود26خراسان شمالیمدیر فنیآسانبر شرق0681979062وحید  محوری523

قبول25فارستکنسین فنیپادرا آسانبر زاگرس2549316606وحید بهزادی524

مردود19اصفهانمدیر فنیپارتاک ارم4172768040وحید خیراله لونی525

قبول24خراسان رضویتکنسین فنیالماس آسانبر آذرخش0690316275وحید رحماندوست526

مردود18آذربایجان شرقیتکنسین فنیآسایش گستر اسکو4285783347وحید عاشقی اسکوئی527

قبول25اصفهانتکنسین فنیآسمان فراز عالی قاپو3934391141وحید نصیری528



مردود15البرزتکنسین فنیشرکت پیمان آسانبر عرش پارسیان البرز0310942160وحید  صادقی529

مردود22البرزتکنسین فنیشرکت طراحان اسانبر سحر0321688457وحید  صادقی530

مردود23قزوینتکنسین فنیآسان رسان کیمیا5099842747ولی  عسگری نوده531

مردود21بوشهرتکنسین فنیلیان صبا آسانبر1672678862ولی  کهربایی کنده532

مردود23کاشانتکنسین فنیشرکت آتی سازان عرش ایرانیان2229645110ولی اله کاظمی533

مردود21آذربایجان شرقیتکنسین فنیآلتین عمود سیر1382514281هادی خلیل زاده534

مردود12تهرانتکنسین فنیآتیس ویستا0070373698هادی دهقانی535

مردود27فارسمدیر فنیسنا آسانبر آسمان صدرا2298722536هادی صفوی536

قبول34تهرانمدیر فنیپارس راه سام4172157701هادی عباسی537

مردود13البرزتکنسین فنیشرکت نگین صعود تات0452705207هادی  باروتی538

قبول24البرزتکنسین فنیشرکت اوج پیما البرز0324013401هدی حیدری539

قبول24فارستکنسین فنیبهساز صنعت هگمتانه2298022917هژبر رزمجویی540

غیبتغیبتفارستکنسین فنیآسانسور گسترده فارس2293507734هوشنگ قاسم پور541

غیبتغیبتتهرانمدیر فنیآتی صعود تابنده4592117311یاسر خدمتی542

مردود23آذربایجان شرقیمدیر فنیآسان خاتم تبریز1382372205یوسف یاری فرد543

غیبتغیبتهرمزگانتکنسین فنی3480061133یونس خورسند544


