
نتيجهنمرهاستانآزموننام شركتكدملينام  نام خانوادگيرديف
مردود17فارستكنسين فنيپديده شهر حافظ2297710577ابراهيم حافظ زاده1
مردود18گيالنتكنسين فني2739262892ابراهيم عليجاني الكمه سري2
مردود29خراسان شماليمدير فنيشرك تجارت آرمان مفخم نيكان0681801514	ابوالفضل حمزانلوئي مقدم3
غيبتغيبتفارسمدير فني2471225128ابوالفضل قناعت جهرمي4
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن آلتين فراز آذر1382547137احد وجدي باالن5
مردود16خوزستانتكنسين فني1960461941احسان بهداروند مرغا6
قبول30مركزيتكنسين فنيارتفاع بران كيهان0520494040	احمد شعباني پور7
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور متين آسانبر1375966995احمد طالبي نهر8
قبول30گيالنمدير فني2580142886احمد فردي شهرستاني9
مردود25كهگيلويه و بوير احمدمدير فني4231876177احمد ياوري پيرا10
مردود24كردستانمدير فني6469966438ارسالن رحماني11
مردود20فارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2430461331اسماعيل ابراهيمي12
مردود10همدانتكنسين فني3875620232اصغر جنتي13
مردود20فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2432983394اكبر كريمي14
مردود12زنجانتكنسين فني4285499983اكرم سلطاني15
مردود15خوزستانتكنسين فني1742044018اميد برقيان16
مردود18اصفهانتكنسين فني1755870930اميد صالحي17
قبول25كردستانتكنسين فني2929877057اميد عليدوست18
قبول28فارستكنسين فنيآسانبر شهر كابين شيراز2301070591اميد نيكوزاد شهركي19
قبول32گيالنمدير فني2630857905امير اميري20
غيبتغيبتقمتكنسين فني0590191020	اميرحسين پيكاني21
مردود21فارسمدير فنيبي تا سازه تيرازيس2300930323اميرحسين رستمي22
غيبتغيبتسمنانمدير فني4570056512اميرحسين نجاريان23
مردود18كرمانتكنسين فني6079938219امين ابراهيمي شاه آبادي24
مردود17گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان2580083790امين پاكشاد ثابت طلب25
مردود18چهار محال و بختياريمدير فني4610056161امين طيراني ساماني26
قبول29بوكانتكنسين فني4283562092انشااهللا قاسم لو27
مردود19مازندرانتكنسين فني2130065661ايمان شيري28
مردود22كردستانتكنسين فني3762068259ايوب مراديان29
قبول24قزوينتكنسين فنيايمن صنعت تبيان0311098967	آذر اكبرزاده30
مردود16اصفهانتكنسين فني1282657178آرارات اروجيان زرنه31
مردود26قممدير فني0386486107	آرزو صادق زاده32
مردود22قزوينتكنسين فنيايمن صنعت تبيان4310007570آرش رياحي راد33
مردود21كردستانتكنسين فني3720022791آرمان اصالني34
قبول34اصفهانمدير فني6209963463آرمان لطفي چم يوسفعلي35
مردود22اصفهانتكنسين فني1292606002آمنه نجار36
مردود24كردستانمدير فني3810068608بابك رحماني37
مردود19فارستكنسين فني2452065651بابك كشاني ني ريزي38
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مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيهما فراز مبتكر آذربايجان1738170578باقر حاجي زاده39
مردود19گيالنتكنسين فني2691593886بنيامين نيك چهره40
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنيكاسپين فراز سير1376675102بهرام روشن ضميران41
مردود24مركزيمدير فنيپيشتاز صنعت راشين0534846640	بهروز خراساني42
مردود22خوزستانتكنسين فني1751340171بهروز محمد كورائي43
قبول33هرمزگانمدير فني3479945422بهزاد شهابي سيرمندي44
مردود17خوزستانتكنسين فني1870296796بهزاد متولي45
مردود28بوشهرمدير فني2530071969بهنام چكاو46
قبول31اصفهانمدير فني1972301543بهنام خداداد كريم وند47
مردود11مركزيتكنسين فنيآسانبر ديباران پيشتاز0534797954	بهنام رضائي48
مردود26آذربايجان شرقيمدير فنيشاهين فراز آذربايحان1570117349بهنام عابديني ليواري49
قبول34كردستانمدير فني3733196661بهنام قمري50
قبول33بوكانتكنسين فني1382215665پريسا علي زادگان مجدي51
مردود23زنجانتكنسين فني4285695243پريسا عليجانيان52
مردود14فارستكنسين فني2392035253پژمان ساالري53
مردود19خوزستانتكنسين فني2210071550پوريا پور اسد54
مردود24اصفهانمدير فني1270531751پوريا هالكوئي55
غيبتغيبتكردستانتكنسين فني3720194991پويا شاه محمد نژاد56
مردود28فارسمدير فنيالكترو افالك بران پارسه2301351971پيمان زارعي57
قبول38مازندرانمدير فني0324049994	جعفر سولقاني58
مردود18زنجانمدير فني4270001372جواد حاتمي59
قبول25مازندرانتكنسين فني2140311371جواد نوذري60
مردود22اصفهانتكنسين فني1210112620جواد ياوري61
مردود29كرمانمدير فني3052109111حامد عباسي62
مردود17مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520013123	حامد مزرعي فراهاني63
قبول30هرمزگانتكنسين فني3161315936حسن حمزه64
حذفحذففارسمدير فنيآسانبر صنعتگر ديار كورش2300108747حسن رستگار65
مردود17مازندرانتكنسين فني2065028122حسن رضاپور66
قبول27فارستكنسين فنيآذرخش هوشمند ساز گيتي2300535238حسن نگهداري67
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فني4490209444حسنا نظري68
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني1971554626حسين الهي فر69
مردود20قممدير فني0370089669	حسين علي بيدقي70
مردود22بوشهرمدير فني3510184068حسين غالمي71
قبول32مركزيمدير فنيفدك آسانبر ماهان0520394542	حسين مبارك آبادي72
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر ايمن برج رعد1739906489حسين محمدزاده73
قبول32هرمزگانمدير فني3500855741حسين معصومي74
مردود23مازندرانمدير فني4989720008حسين نائيجي75
مردود22آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر پارالق بلورين1361261390حميد پورسعادتي76
حذفحذفاصفهانتكنسين فني1270289934حميد كيوانداريان77
مردود19اصفهانتكنسين فني5400025323حميدرضا ياور78
قبول30آذربايجان شرقيمدير فنياوج رسان تبريز1728126398حيدر خداداده شنگل79



مردود17زنجانتكنسين فني4270468394خديجه محمدي80
مردود12خوزستانتكنسين فني1740847822دانيال لكي زاده81
مردود18خوزستانتكنسين فني1972415174داود احمدي نورالدين وند82
غيبتغيبتسمنانتكنسين فني0065161920	داود پيرشيد83
مردود14آذربايجان شرقيتكنسين فنيالماس تراشيده تبريز5198957968داور دهقان84
مردود22مركزيتكنسين فنيمهر باالبر اراك0520109694	رامين حسني85
قبول33گيالنتكنسين فني0071641092	رامين رجائي86
قبول33اصفهانتكنسين فني1286123690رحمت اله قناعتي87
قبول33آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر ايمن برج1717996434رحيم روحي88
مردود28آذربايجان شرقيمدير فنيآسمان فراز كيوان1360911502رضا اسمعيلي سهالن89
مردود21اصفهانتكنسين فني1240007655رضا افالكي90
غيبتغيبتخوزستانمدير فني0080760414	رضا برباره91
مردود20زنجانتكنسين فني4284486527رضا حميدي92
مردود26آذربايجان شرقيمدير فنيآذرسهند آسان فراز تبريز1382647158رضا دلير احمدنيا93
قبول33گيالنمدير فنيايمن بران درفك2593320192رضا سبزه كار شالكوهي94
مردود18خوزستانمدير فني1755816340رضا غيبي95
مردود18همدانتكنسين فني3875489640رضا قرباني96
مردود21فارستكنسين فنيشيراز شيد فارس2301397947رضا كشاورز97
مردود20همدانتكنسين فني3933395925رضا مرادي98
غيبتغيبتمازندرانتكنسين فني1220007196رضا مقيمي99
مردود8قمتكنسين فني1600589030رضا ناطقي قلعه جوق100
قبول28آذربايجان شرقيتكنسين فنينيك افروز ارتفاع1552819450رعنا جعفرزاده هاني101
مردود18مركزيتكنسين فنيآرمان فراز پيشرو آرسس0520188901	روح اهللا باقري ثابت102
قبول33بوشهرمدير فني3501169760روح اله بحريني103
مردود29بوشهرمدير فني4232057498روح اله خادم104
مردود22كردستانتكنسين فني3732916103سامان ويسي105
مردود19آذربايجان شرقيتكنسين فنيخاتم صعود تبريز1360243127سجاد اسمعيلي اماميه106
غيبتغيبتسمنانتكنسين فني0065449800	سجاد رجبي107
قبول27كرمانشاهتكنسين فني3220100082سحر عارفي108
قبول24گيالنتكنسين فني2710142317سحر ممتاز109
قبول33فارسمدير فنيپرگاس باالن فراز شايلين2297840977سعيد زارعي110
قبول34آذربايجان شرقيتكنسين فنيآلتين عمود سير1490305556سعيد طالبي شيشه111
مردود22فارستكنسين فني5489907908سعيد عليايي112
مردود24اصفهانمدير فني1289142017سعيد مهرآذين113
قبول27گيالنتكنسين فني2593881968سعيد هاشمي114
مردود14زنجانتكنسين فني4270833599سعيده تقيلو115
مردود15فارستكنسين فنيايمن فراز فرنام2433007607سلمان قاسمي116
مردود19زنجانتكنسين فني4270566663سميه اسكندري117
مردود22بوشهرتكنسين فني3510167155سيامك خواجوي قره شاملو118
مردود22فارسمدير فنيآرمان اسانبر شهريار2572630915سيد اباالفضل آل محمد119
مردود22گيالنتكنسين فنيفراصعود خزر2580107223سيد سعيد رجائي120



مردود20گيالنتكنسين فنيفراصعود خزر2595792989سيد مجيد رجائي121
مردود19همدانتكنسين فني3932727789سيد مسعود خرسندي مقدم122
مردود19مازندرانتكنسين فني2142094007سيدحسين جباري ولوكالئي123
غيبتغيبتسمنانمدير فني2181193894سيدقاسم موسوي كنتي124
غيبتغيبتكردستانتكنسين فني3873977052سيدمصطفي كارپسند125
مردود17مازندرانتكنسين فني2080005898سيدمهدي علوي تلوكالئي126
مردود20كردستانمدير فني3732958051سيروان ناصري127
قبول32هرمزگانمدير فنياسكان فراز دلتا1250250420سيما جعفري128
مردود17اصفهانمدير فني5400025307سينا وكيلي129
مردود21كرمانشاهتكنسين فني3256724418شهاب ابوم گر130
مردود22كرمانشاهمدير فني4490084201شهاب محبي131
مردود23فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب4240236754صادق اعتصامي132
قبول31مركزيمدير فنينگين آسانبر پرند0080774806	صادق محمديان133
قبول27گيالنتكنسين فني3621535561صادق محمودي134
قبول26هرمزگانتكنسين فني6169892781صفر نادري135
مردود21زنجانمدير فني4969757518عابدين خوش چهره136
قبول34كردستانمدير فني3750039135عادل ياوري137
مردود23خوزستانمدير فني4130550675عباس گيوه كي138
قبول30اصفهانتكنسين فني1290821607عبداله ميرحسيني رناني139
قبول27خوزستانتكنسين فني0062344765	عزيز نيك پيمان140
مردود17خوزستانتكنسين فني1752556518عقيل هواشم141
مردود29فارسمدير فنيديبا هفت آسمان پارس مهر2295522544علي اصغر شاه نظر نژاد خالصي142
مردود17خراسان شماليتكنسين فنيشركت كيفيت تراز ايمان0681881267	علي اكبر پويان مهر143
مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنيايمن آلتين فراز آذر1380432294علي آچاك144
مردود19مركزيمدير فنيآرمان باالبر برج اراك6179815909علي بداغي ديزآبادي145
مردود23قممدير فني1755035799علي بالسيروس146
مردود17كرمانشاهتكنسين فني3240461218علي جاويدنيا147
قبول29هرمزگانتكنسين فني3479911277علي حاجي زاده رودخانه148
غيبتغيبتاصفهانمدير فني0012323969	علي حسني149
قبول29خراسان شماليتكنسين فنيشركت سپهر آسان رو زنجان0682349641	علي خاكپور150
مردود14اصفهانتكنسين فني1129934871علي خداپرست151
مردود17زنجانتكنسين فني4411186209علي زماني152
غيبتغيبتكرمانشاهمدير فني3240562618علي سبك دست153
مردود29زنجانمدير فني5899468211علي سليماني154
قبول28هرمزگانتكنسين فني4690090696علي شريفي155
مردود29بوشهرمدير فني3510363787علي شريفي156
قبول29گيالنتكنسين فنيايمن بران درفك1754221076علي فعال خشت مسجدي157
قبول29هرمزگانتكنسين فني3380143545علي كرمي158
قبول36گيالنمدير فني1755783159علي كالنترپوردزفولي159
قبول25فارستكنسين فنياهورا آسانبر ماهان دراك2432988507علي محمد اسدي160
مردود19خوزستانمدير فني1755783108علي محمد ترتيف زاده161



مردود18قممدير فنيآسانسور تيراژه3980071065علي مرادي162
غيبتغيبتفارستكنسين فني2470756367علي معتمد163
مردود17اصفهانتكنسين فني1270271350عليرضا ابوطالبي جوزداني164
قبول35اصفهانمدير فني4650705371عليرضا حمزه زاده165
قبول34گيالنتكنسين فني2669868053عليرضا رنجبر166
قبول28خراسان شماليتكنسين فنيشركت ارتفاع بران توس0322369290	عليرضا صدري167
مردود27خوزستانمدير فني1972202091عليرضا طاهري168
قبول26اصفهانتكنسين فني1753630894عليرضا علياري169
قبول35گيالنتكنسين فنيافرا صعود هيركان2580936701عليرضا كيميازاده پاچه كناري170
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيامداد آسانبر اوج تبريز5199936190عليرضا محمودي171
قبول30فارستكنسين فني2470894565عليرضا معتمد جهرمي172
غيبتغيبتمركزيتكنسين فنيپيشتاز صنعت راشين0569973783	عليرضا ملكي173
قبول31چهار محال و بختياريتكنسين فني4640155972عليرضا نجاتي طالخوني174
مردود15آذربايجان شرقيتكنسين فنياوج پيماي ارگ5198860824غالمرضا آقائي175
مردود23آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر آسمان صنعت تبريز1372961631غالمرضا فتحي چخماقبالغ عليا176
مردود23مازندرانتكنسين فني2259148778غالمعلي يوسفي177
مردود25آذربايجان شرقيمدير فنيآسانسور توان فراز تبريز1361629932فاطمه پورالهيار178
مردود17بوكانتكنسين فني1709982047فاطمه رجبي179
مردود22مازندرانتكنسين فني0047820128	فرامرز لطفي180
مردود21همدانتكنسين فني3257448503فربد زرافشان181
مردود18بوشهرمدير فني3521300943فرج شريفي182
مردود14خوزستانتكنسين فني1741592372فرزاد اخزري183
مردود15خوزستانمدير فني1750677571فرزاد زنگنه184
قبول32بوكانتكنسين فني1699845311فرزاد كوهي صيغايش185
مردود21آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر آسمان صنعت تبريز1360378618فرشاد نظمي186
مردود22زنجانتكنسين فني4400243613فرشته زماني187
مردود15فارسمدير فني2390885780فرشيد پارسانژاد188
قبول32كرمانشاهتكنسين فني3258442037فرشيد صفاري189
غيبتغيبتكرمانشاهمدير فني3359495543فرهاد سنبلي190
مردود17مازندرانتكنسين فني2093670747فريبرز قاسميان پاشائي191
قبول38مركزيمدير فنيارتفاع بران كيهان0534862314	فهيمه صفري تمبر آبادي192
مردود16كردستانتكنسين فني5198508853قابل ولي پور193
قبول25آذربايجان شرقيتكنسين فنيآلتين عمود سير1360580751قادر ناصري194
قبول31چهار محال و بختياريمدير فني4623374361قاسم آقابابائي195
غيبتغيبتچهار محال و بختياريمدير فني4623374361قاسم آقابابائي196
مردود16كهگيلويه و بوير احمدتكنسين فني4232056181قاسم خادم197
مردود29فارسمدير فنيبرزين فراز دراك2281062384كاظم حسني198
مردود20آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر ايمن برج1378472020كامروز مقام اسالمي199
مردود19فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2291101951كتايون شبدري200
مردود21مازندرانمدير فني2064996192كميل اسماعيل پوربرسمناني201
قبول37گيالنمدير فنيآسانسور و پله برقي كيوان كيش0921261454	كيوان دوستي202



مردود17كرمانشاهتكنسين فني3240397226الدن كلوند203
قبول29هرمزگانتكنسين فني3380547166ماشااله محبوبي شميلي204
مردود18فارستكنسين فنيپاسارگاد صنعت شهاب پارسه2282016491مجتبي زارعي205
مردود15خراسان جنوبيمدير فني0653165293	مجتبي ساعي فر206
قبول25اصفهانتكنسين فني1261026438مجتبي شاكري فيني207
قبول27قمتكنسين فني0385935307	مجتبي عابديني نژاد208
مردود21اصفهانتكنسين فني1199968757مجتبي فرهاديان209
قبول30اصفهانمدير فني1209482746مجيد ايماني ايمانلو210
غيبتغيبتخوزستانتكنسين فني1829918087محسن پارسائي زاده211
مردود29اصفهانمدير فني3962663568محسن سلگي212
قبول40بوكانمدير فني1534174990محسن قاسم لو213
مردود16فارستكنسين فنيآسا صنعت پارس كوشا5480075918محمد ابراهيم قاسمي214
مردود25فارسمدير فني5599250458محمد احمدي عليائي215
مردود19مازندرانتكنسين فني2064225897محمد اسماعيل پوربرسمناني216
قبول24اصفهانتكنسين فني1120139058محمد اله دادي217
مردود19اصفهانمدير فني1270523309محمد توسلي كجاني218
مردود19هرمزگانتكنسين فني3071438788محمد حسن پور219
قبول37خوزستانمدير فني2003210857محمد حسين بيگدلي شاملو220
غيبتغيبتقممدير فني0589955632	محمد حسيني221
مردود26اصفهانمدير فني1140236857محمد رضا تاج مير رياحي222
قبول30زنجانمدير فني4400107140محمد زماني223
قبول28بوشهرتكنسين فني5329957931محمد شبانكاره224
مردود19خوزستانمدير فني1742400851محمد صفايي زاده225
قبول32يزدمدير فني4433499854محمد طالبي پور سانيج226
مردود29بوكانمدير فني2960012070محمد عطاري227
مردود15خوزستانتكنسين فني1757644318محمد عياشي228
قبول25فارستكنسين فني2471760244محمد غالمي جديدي229
قبول26اصفهانتكنسين فني1288314892محمد فرزين230
قبول29مازندرانتكنسين فني0011481501	محمد قاسمي231
مردود22اصفهانمدير فنياسكان فراز دلتا1274819253محمد قديمي232
قبول26يزدتكنسين فني3040176404حمد كاظم رنجبر حسيني مهدي ا233
مردود21مركزيتكنسين فنيپيشتاز صنعت راشين0534949789	محمد كربالئي حسني234
مردود21فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2295439124محمد كرمي آباد شاپوري235
مردود8فارستكنسين فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2372436015محمد كياني236
مردود19مازندرانتكنسين فني2080057332محمد محمدنژادكلكناري237
قبول25كرمانشاهتكنسين فني0015772810	محمد مقدم238
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر سير آذرتاش1382752687محمد نظري239
قبول25فارستكنسين فني2298472548محمدامين احمدي دوقزلو240
مردود21مازندرانتكنسين فني5309889604محمدباقر جنيدي241
مردود16مازندرانتكنسين فني3131486074محمدجواد باباجان نژادافروزي242
قبول31فارستكنسين فنيآسانبر چرخاب گستر2291291661محمدجواد چرخابي243



قبول31اصفهانمدير فني1271683482محمدجواد ذوالفقاري244
قبول25هرمزگانتكنسين فني4690169683محمدجواد لقماني245
مردود26هرمزگانمدير فني4431744002محمدحسن حاجي ابوالهادي246
مردود19اصفهانتكنسين فني1292156597محمدرسول محسني اژيه247
غيبتغيبتفارستكنسين فنيهيدروالماس شرق آسيا2296950337محمدرضا رستم بروجردي248
مردود18گيالنتكنسين فنيآسان پيماي پارسيان5188905191محمدرضا مهمان نواز گورابجيري249
مردود22مازندرانتكنسين فني4989792254محمدرضا نائيجي250
مردود17فارسمدير فنياسكان فراز دلتا2301184250محمدصادق قاسمي251
مردود21فارستكنسين فني2281807630محمدعلي احمدي دوقزلو252
غيبتغيبتفارسمدير فني2291851561محمدعلي شاه نظر نژاد خالصي253
مردود22قمتكنسين فني1271644381محمدعلي محسن زاده جودي254
مردود23فارسمدير فنيآداك آسانبر بي همتاي جنوب2298438153محمدعلي نياكان255
مردود13فارستكنسين فني5480003887محمدمهدي خارستاني256
قبول32فارسمدير فنيروبينا مهر فارس2297097425محمدهادي زمان ثاني257
قبول25خوزستانتكنسين فني4621728709محمود جعفري اسنكي258
مردود29چهار محال و بختياريمدير فني4610201259محمود گودرزي واناني259
قبول27گيالنتكنسين فني2679620364مرتضي پوراصغر امنداني260
قبول26همدانتكنسين فني0410058599	مرتضي نظري حسابي261
قبول34گيالنتكنسين فنيايمن بران درفك2595690043مرضيه سبزه كار262
مردود28مازندرانمدير فني2142181724مريم ساعي263
مردود17آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانسور جام جم فراز تبريز0073824321	مريم عارفي ايلخچي264
قبول26خوزستانتكنسين فني1740606469مريم عباسي265
غيبتغيبتسمنانتكنسين فني4600077326مريم قنبري266
مردود14زنجانتكنسين فني4411262770مسعود افشاري267
مردود13اصفهانتكنسين فني1271219603مسعود حسن پور سودرجاني268
قبول32خوزستانمدير فني2003348417مسعود صناعي269
مردود25فارسمدير فنيآسانبر شهر كابين شيراز2296986862مسعود نيكوزاد شهركي270
مردود23خوزستانتكنسين فني1970752130مسلم شجاعي271
قبول24مازندرانتكنسين فني2143227711مصطفي كشاورزي272
غيبتغيبتزنجانمدير فني1063964105معصومه شورابي273
قبول31مازندرانمدير فني2259817955مهدي اسدپور274
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيآسانبر آسان صعودبر تبريز1583215913مهدي امين زاده275
غيبتغيبتكرمانشاهتكنسين فني3255373761مهدي جهانگيري276
مردود27مازندرانمدير فني2130173251مهدي حسن پور277
قبول27اصفهانتكنسين فني1271200392مهدي ذوالفغاري278
مردود26فارسمدير فنيالكترو افالك بران پارسه2296890776مهدي زارعي279
قبول25زنجانتكنسين فني5899956232مهدي سليماني280
قبول29قزوينتكنسين فنيايمن صنعت تبيان6350036166مهدي شجاع يارم گنبد281
قبول26همدانتكنسين فني3873041111مهدي صفري282
مردود20مازندرانتكنسين فني2150478668مهدي مجيديان283
مردود29اصفهانمدير فني0068830068	مهدي محبتي284



مردود18چهار محال و بختياريتكنسين فني4623333371مهران قاسمي گوجاني285
مردود19چهار محال و بختياريمدير فني4610213591مهرداد قاسمي گوجاني286
قبول24همدانتكنسين فني3860003097مهرداد كردي287
مردود19كرمانشاهتكنسين فني3300006961مهرداد موالئي288
مردود21چهار محال و بختياريتكنسين فني4623392171مهين قاسمي گوجاني289
قبول24مركزيتكنسين فنيسامانه ديباج برج0622359831	ميثم حيدرپور290
مردود18مازندرانتكنسين فني2143293471ميثم خرسندي291
مردود20مركزيتكنسين فنيآرمان فزار عصر0603326633	ميثم محمدياني292
مردود29همدانمدير فني3875585895ميثم مظاهري293
مردود16خوزستانتكنسين فني1990585221ميالد زاده حسين294
مردود20مازندرانمدير فني0011738863	ميالد شيرزاد295
مردود20آذربايجان شرقيمدير فنيآسمان فراز كيوان1382431041ناصر اسمعيلي296
مردود22اصفهانتكنسين فني1130150135ناصر صمدي ديناني297
مردود13چهار محال و بختياريتكنسين فني4623158853نبي اهللا رئيسي نافچي298
مردود19مركزيمدير فنيآرمان فزار عصر0410214108	ندا تقوائي299
مردود16آذربايجان شرقيتكنسين فنيخاتم صعود تبريز1360686320نيما بيرامي مشيرآباد300
مردود22اصفهانتكنسين فني1110147104وحيد آروي301
مردود14زنجانتكنسين فني4271357235وحيد سليماني302
قبول30آذربايجان شرقيمدير فنينيك افروز ارتفاع5679902222وحيد علي پور303
مردود27آذربايجان شرقيمدير فنيآلتين عمود سير1382514281هادي خليل زاده304
قبول30اصفهانمدير فني1288359081هادي رضائي305
مردود22گيالنتكنسين فنيايمن بران درفك2593267488هادي سبزه كار306
قبول24بوشهرتكنسين فني3521311831هادي شريفي307
مردود5فارستكنسين فنيالكترو رهاورد آريا آسانبر شيراز2299670203هادي شريفي308
قبول28آذربايجان شرقيتكنسين فنيآذر صعود صنعت1380406978ياسمن صدقي309
قبول32آذربايجان شرقيتكنسين فنيآسانبر پارالق بلورين1738452700يوسف حاجي زاده310
مردود19فارستكنسين فنيالكترو افالك بران پارسه5489506156يوسف رحيمي311
قبول25گيالنتكنسين فنيآسانسور و پله برقي رسام2659974187يوسف مرادي كالرده312
قبول35فارستكنسين فني2300072564يوسف نيكوزاد شهركي313


