
نام پدرنامنام خانوادگیکد داوطلب
شماره 

شناسنامه
نمره عملینمره تئوریکد استاندارداستاندارد

نمره 
نھایی

نتیجه

 مردود تئوری--غیرمجاز۵۵/٢٨/١/۴٣٧/۵٠-٨برقکار ساختمان درجه یک٣٩٨٠٠٠۶۵۶۵محمدمیرزااحمدعین آبادی۵۵

--۵۵/٢٨/١/۴۵٠١۵-٨برقکار ساختمان درجه یک١٩٩٠١٢٨۴٢۴حسین قلیحمیدرضاکایدگپ۵۴
مردود عملی --

--

 مردود تئوری--غیرمجاز۵۵/٢٨/١/۴٢٧/۵٠-٨برقکار ساختمان درجه یک١۴٨٠٨قاسممحسنمحمدی۵٣

 مردود تئوری--غیرمجاز۵۵/٢٨/١/۴٣٠-٨برقکار ساختمان درجه یک٢٧٧سیدغالمعلیسیدعلیمیرسلیمی۵٢

--غیرمجاز۵۵/٢٨/١/۴٣٠-٨برقکار ساختمان درجه یک۵۵٢٠٠٢٣۴٢۵محمدرضامھدیھرندی گاریز۵۶
- مردود تئوری --

-

 مردود تئوری--غیرمجاز۵۵/١٣/١/۴٣٢/۵٠-٨برقکار صنعتی درجه ٢۴١غالمروح الهآقابابائی۵٧

 مردود تئوری--غیرمجاز۵۵/١٣/١/۴۴٧/۵٠-٨برقکار صنعتی درجه ٨۵٠٠١علیعباسحمیدحاجی نصری۵٨

 مردود تئوری--غیرمجاز۵۵/١۵/٢/۴۴٢/۵٠-٨برقکار صنعتی درجه ١٨۵٠٢ولی الهعلیرضاسلطانی١٠١

ھشتاد و ود٣۴/٢٢/١/٣۵١/٣٠٩٢٨٢-٨تراشکار درجه یک١۴۵٢شمسعلیجعفراجاقی١٨

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣٣/٢٩-٨تراشکار درجه یک۴٩٠٠١٧٩٨٨۴ابوطالبمحمدتقی پور کوه بنه۶

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣٣/٢٩-٨تراشکار درجه یک١۵٣۶رحمن علیمیثمحسنی١۶

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣٠/٨٠-٨تراشکار درجه یک٣۴٨نصرت الهامیر نصرتروحانی١١

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣٨/۵٠-٨تراشکار درجه یک۴٧٨٣سیدحسنآرشزنوززاده٩

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣٠/٨٠-٨تراشکار درجه یک۶٣٢موسییاورصبری ابربکوه٨

 مردود تئوری--غیرمجازغ٣۴/٢٢/١/٣-٨تراشکار درجه یک۵٢٩محمدعبدالهطالبی١

تراشكاري وفرزكاري

برق ساختمان و صنعتي



 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴٨/٧٠-٨تراشکار درجه یک١۴٩٨قدرتاحمدفاتحی ماجالن١۵

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴٣/۶٠-٨تراشکار درجه یک۴شعبانمھدیقرباندوست۵

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣۵/٩٠-٨تراشکار درجه یک٠٣١٠٣١٧۵١٧عباسمھدیکردی۴

کریمی١٣
سیدحسام 

الدین
 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣٨/۵٠-٨تراشکار درجه یک٩۵۵روح اله

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣۵/٩٠-٨تراشکار درجه یک٩٧۴۴رضامصطفیکیان منش١٢

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴٨/٧٠-٨تراشکار درجه یک٧٢١٠حافظمرتضیمعدنی پور١٠

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴١-٨تراشکار درجه یک٠٣١٠٣٨٨٨٠۵حسینمحمدمنصوریان٢

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴١-٨تراشکار درجه یک۵٩٢٧میرمعصوممیر ھادیمیرآقائی١۴

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴٨/٧٠-٨تراشکار درجه یک٢٢٧قیاضعلیناصرناصح احدی٧

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴٣/۶٠-٨تراشکار درجه یک٠٣١٠٧٩١۵٨٨اسدالهمحمدوکیلی١٧

 مردود تئوری--غیرمجاز٣۴/٣٢/١/٣٣۶-٨فرزکار درجه ۶٣١٣١قلج علیحسینسلطانی٨۴

قبول٣۴/٢٢/١/٣۶١/۵٠٨۴٧٨/۵٠-٨تراشکار درجه یک۴۶۴٢٩محمدعلیاحمدھمتی٣

 مردود تئوری--غیرمجاز۴٣/٢٣/١/٣۴٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی٧٢٨١حسینحسنشاھسون۴٢

 مردود تئوری--غیرمجاز۴٣/٢٣/١/٣۴۵-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی۴٠۵شاھعلیفتح الهشکری۴۴

 مردود تئوری--غیرمجاز۴٣/٢٣/١/٣۴٧/۵٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی١٧٠١٩دولتعلیحمیدمحمدی۴٣

 مردود تئوری--غیرمجاز۴٣/٢٣/٢/٣٢٢/۵٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی٩٩٩٣مرتضیرامینبیات نژاد۴۵

 مردود تئوری--غیرمجاز۴٣/٢٣/٢/٣١٢/۵٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی۶٩٨الھیارمحمدولیپیران٩٧

اتومكانیك



قبول٧١/١٢/١/٢٧٠٧٠٧٠-٨تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی٢٢٩۶۴قھرمانمھدیامیدی۶۶

--٧١/١٢/١/٢۶۶/٧٠٣٨-٨تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی٠٠١٠۴١٨٩٢١حسنمحمدرضاعلی جماعت۶٧
مردود عملی --

--

--غ٧١/٩۶/١/٢٨۶/۴٠-٨محاسبه سیستم ھای سردکننده تبخیری در ساختمان٨٢١٩اسفندیارحمیدرضااسفندیاری۶٩
مردود عملی --

--

--٧١/١٢/١/٢۶٠۴٠-٨تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی٢٠٧٧ابراھیم علیمھدیموسیوند۶۵
مردود عملی --

--

--۵۵/۴٢/١/٢۵٨٣٠-٨تعمیرکاربرق خودرو درجه یک۴١٢علیکامرانزاحم٨١
مردود عملی --

--

-- مردود --٧٢/١٢/١/٢۵٧/۵٠٧١۶٧/۶٢-٨جوشکار گاز محافظ آرگون۴١٢ماشاء الهبھروزذاکرزاده۴٩

 مردود تئوری--غیرمجاز٧٢/٢٢/١/٣٣٧/۵٠-٨جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک٧١۵E۶  ( SMAW )بختیاررضابگوند۴۶

 مردود تئوری--غیرمجاز٧٢/٢٢/١/٣٣٠-٨جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک١۶٩٠۶E۶  ( SMAW )شعبانعلیرحمانمحمدخانی غیاثوند۴٧

 مردود تئوری--غیرمجاز٧٢/٢٢/١/٣٢۵-٨جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک۶٠۵E۶  ( SMAW )پنجعلیبھراممیرزاوند۴٨

قبول٧٢/١٣/١/٢۶۵٧٢٧٠/۵٠-٨جوشکاری گاز محافظ ۴٧٨CO٢جمیارمحمدمھدیبامشادی۵١

--غیرمجاز٧٢/١٣/١/٢٢۵-٨جوشکاری گاز محافظ ١٢۶۶CO٢صفرعلیایرجضمیری مالطی۵٠
- مردود تئوری --

-

--غ١٢/٠۶/١/۴۶٠-٨درودگر درجه ٢١٣۴١محمدرضاعلیاستیری١٠٠
مردود عملی --

--

قبول١٢/٠۶/١/۴۵۵٨٧٧٩-٨درودگر درجه ٣٩٨٠٠۵٢۴٠٠١رجبعلیمجیدسجادی فر٧٩

قبول١٢/٠۶/١/۴۵٠٩١٨١-٨درودگر درجه ٢۶١١محبعلیایرجصفائی گل تپه٨٠

برق خودرو

جوشكاري

صنايع چوب

تاسیسات



قبول١٢/٠۶/١/۴٨٧/۵٠٧۵٧٨/۵٠-٨درودگر درجه ١٨٣٨٨١مسعودرضاھدایتی٩٩

قبول١٩/۴٨/١/۵٧٠٨۵٨١/۵٠-٨معرق کار درجه ٣۶٧٢١اسمعیلنیرهافتخاری٧٨

 مردود تئوری--غیرمجاز١٩/۴٨/١/۵۴۴-٨معرق کار درجه ٢۴٣۵٧١علیسھیالستاری تکانتپه٧۶

قبول١٩/۴٨/١/۵۶٨٨٠٧٧-٨معرق کار درجه ١٣٣٩١حبیب الهمرتضیصالحی٧٧

قبول۴٢/١۵/١/۴۶۴/٠٩٩۵٨٧/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ٠٠١١٣٨٧٨٨٢١حسینمعصومهتوکلی بنیزی١٠٢

قبول۴٢/١۵/١/۴٨٧/٢٠٧٠٧۴/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ۴٢١۴١محمدرضامرضیهدینی۶٣

--غ۴٢/١۵/١/۴٧١/٨٠-٣رایانه کار ICDL درجه ۴١۶٨١دوستعلیپریعلیشیری۶۴
مردود عملی --

--

قبول۴٢/١۵/١/۴٨٩/٧٠٩٨٩۶-٣رایانه کار ICDL درجه ٢٠۵۵١فخرالهعلیرضاغفاریان۶١

--۴٢/١۵/١/۴۵٣/٨٠١٠-٣رایانه کار ICDL درجه ٠٣١٠٧٠٣٩٧٢١ابوالقاسممحمدغالمی۶٢
مردود عملی --

--

قبول۴٢/١۵/١/۴٧٩/۵٠٨۵٨۴-٣رایانه کار ICDL درجه ٩٣٧۴١رحمت الهالھامفسونگر۶٠

قبول۴٢/١۵/١/۴٧۴/۴٠٧٠٧١/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ۵٣١١رحمت الهالھهفسونگر۵٩

قبول۴٢/١۵/٢/۴٨٧/۵٠٩٨٩۵/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١١١٠٢ماشاءاهللافاطمهخوشرو٩٣

قبول۴٢/١۵/٢/۴٩۵٩٢٩٣-٣رایانه کار ICDL درجه ٢۵٧٨٢سید محمد رضاسید محمد جوادشوشتریان٩٨

قبول۴٢/١۵/٢/۴۶٠٨۵٧٩-٣رایانه کار ICDL درجه ١٠٧٠٢عباسعلیصدیقهصفائی١٠۴

قبول۴٢/١۵/٢/۴٨٠٨۵٨۴-٣رایانه کار ICDL درجه ١٨۵۵٢اسماعیلسودهمروج١٠۵

-- مردود --٩١/۴١/١/٣/٣۵٠٧٠۶۵-٧طراحی لباس زنانه و دخترانه٩٩٨حیدرعلیفاطمهجھانشاھلو٧٢

تكنولوژي دوخت

رايانه



-- مردود --٩١/۴١/١/٣/٣۶٢٧٠۶٨-٧طراحی لباس زنانه و دخترانه۶٩نورالهمریمیدالھی مبارک٧۵

-- مردود --٩١/۴١/١/٣/٣۵۶٧٠۶۶/۵٠-٧طراحی لباس زنانه و دخترانه١٠۴٢٣یدالهاکرمیکه دھقان٧۴

قبول۵٩/٣۴/١/٣۵۴٩٠٨١-٧ھویه کار پارچه درجه ٢۵١۴١مھدیمژگانفرمانی کرمانی٨٢

قبول۶٣/٢١/١/١۵٠٩٢٨٢-١عکاسی دیجیتال١٣١۶۵احمدھومنسعیدی رامیانی٨۶

 مردود تئوری--غیرمجاز۶٣/٢١/١/١۴٠-١عکاسی دیجیتال٨۵٧۵۵حسینقلیلیالعابدی٨۵

 مردود تئوری--غیرمجاز٣٢/۵۴/١/١/١٣٠-٠نقشه کشی ساختمان با ٠٠١٠۴۴٩٣۶١AUTOCADداوودمھرنوشاستاد ھاشمی٩١

 مردود تئوری--غیرمجاز٣٢/۵۴/١/١/١٣٢-٠نقشه کشی ساختمان با ١۵٣٠٩AUTOCADھدایتملیحهترکاشوند٧١

--٣٢/۵۴/١/۴۵٠١۵-٠نقشه کشی سازه۴١مختارعلی اصغرپاشائی٣٧
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/۴۶٢/۵٠۵٣-٠نقشه کشی سازه۶۵٩حمیدمھدیروشنائی زاده٩۴
مردود عملی --

--

 مردود تئوری--غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴١٠-٠نقشه کشی سازه٠٠١٣٢٨٩۵١٩محمدمرجانزارع زاده خیبری٢٧

 مردود تئوری--غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴٧/۵٠-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠١٢٠١١١علیرضاسوری٢۶

--٣٢/۵۴/١/۴۶٠۵۵-٠نقشه کشی سازه٢٩٨حسینبھزادسیف اله زاده٣٢
مردود عملی --

--

 مردود تئوری--غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه٣٢۴٠٨١٨۶٧١حسینپریساشکور٣٠

--٣٢/۵۴/١/۴٧٧/۵٠١-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠٠٧٢۶۵۴محمدرضاحمیدعباس آبادی٣٨
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/۴٧٠۵٣-٠نقشه کشی سازه٣٧٨۴فرھادسمیهعلیه بنیسی٢۵
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/۴۶٠٢٧-٠نقشه کشی سازه٢٧۴٠۴٧٧٢۶٠محمدعلیسجادغالمی چھارطاق٢٣
مردود عملی --

--

فن آوري آموزشي

نقشه كشي



 مردود تئوری--غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠١٢۶۵٧٠عباسعلیرضافرھنگ روستا٩۶

 مردود تئوری--غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴٢٧/۵٠-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠٠٠٠١٩۴یعقوبعلیامیرکیاروستا٢٨

--غ٣٢/۵۴/١/۴۵۵-٠نقشه کشی سازه١۴٢محمدعلیسعیدگلزار حیدری٩۵
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/۴٧٢/۵٠٢٧-٠نقشه کشی سازه١٢٨٧نصرت الهموسیمرادی٣۵
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/۴۵٠۵-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠٠٢٧٧٢١محمدحسینفاطمهمنصوری مقدم٣۴
مردود عملی --

--

--غ٣٢/۵۴/١/٣٨٧/۵٠-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٠۶٣۴٣۴مجیدسیاوشاقدام٣١
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣۶٢/۵٠٣۶-٠نقشه کشی معماری١۵٩٠٠٩٧٩۶٣عبدالهمسعودبابازاده خورجستان٨٩
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣۶٢/۵٠۶۴-٠نقشه کشی معماری٣٩٧٩رحمانبھزادبابایی٣٣
مردود عملی --

--

--غ٣٢/۵۴/١/٣۵٧/۵٠-٠نقشه کشی معماری٧٠٣عبدالرحمنمحمدبھرامی٩٢
مردود عملی --

--

 مردود تئوری--غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣۴٧/۵٠-٠نقشه کشی معماری٣٢۴٠٣۵٠٩٣٩مسیحاثمینبیات٧٠

--غ٣٢/۵۴/١/٣٧۵-٠نقشه کشی معماری۵۶٣۴صفرعلیمیناتدین٨٣
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣٨٧/۵٠۶۵-٠نقشه کشی معماری١١٧۶٧حسنمھنازجواھری نیکو۶٨
مردود عملی --

--

٢١
خادم ارکانی 

چمثقاتی
قبول٣٢/۵۴/١/٣۶٠٧٧٧٣-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٨١۵٩٨٣نادرنگین

 مردود تئوری--غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣٣٧/۵٠-٠نقشه کشی معماری٠٠١٧٢٧۵١١٣ایرجامیدروستا کھن٧٣

--٣٢/۵۴/١/٣٧۵۵٢-٠نقشه کشی معماری٠٠١۵۶٢٣٨٨٢جلیلناصرزاھدی٣٩
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣٧۵۵۴-٠نقشه کشی معماری٠۵٢٠۴٩۴٧۶٨صفرعلیزھراشکری٩٠
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣۶۵۴۶-٠نقشه کشی معماری١۵۶٨٩سیف الهمنیرصالحی٨٧
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣۶٢/۵٠۵٢-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٠٨٢٢۴٢صابرامیرعلی نژاد٨٨
مردود عملی --

--



--٣٢/۵۴/١/٣٧٢/۵٠٢۶-٠نقشه کشی معماری۶۶٠١ابراھیمعلیغزنوی راد۴٠
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣۶٧/۵٠٣٢-٠نقشه کشی معماری٠٠١٢٨۶۵٣٣٨طھمورثمنصورهقربانی ایلخچی١٩
مردود عملی --

--

--غ٣٢/۵۴/١/٣٧٢/۵٠-٠نقشه کشی معماری٠٠١۶١۴٣٠٧٨مجیدمحمد رضاقنبری٢٢
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣٧٠۴٧-٠نقشه کشی معماری۴٢٧٠٣٠۴٩۵٢حسینسمیهگورکانی٢۴
مردود عملی --

--

--٣٢/۵۴/١/٣٨۵۵٢-٠نقشه کشی معماری٢۶٢۵٣حجت الهکبریمحمدی٢٠
مردود عملی --

--

--غ٣٢/۵۴/١/٣٨٧/۵٠-٠نقشه کشی معماری١٩٧۵۵حسینمحمد رضامحمودی٣۶
مردود عملی --

--

 مردود تئوری--غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/٣-٠نقشه کشی معماری۴٣سلیمانحسینمصطفی۴١

--٣٢/۵۴/١/٣٩٠۶۶-٠نقشه کشی معماری٢٩٢ابراھیممحسننفری٢٩
مردود عملی --

--



Recovered_Sheet1

		کد داوطلب		نام خانوادگی		نام		نام پدر		شماره شناسنامه		استاندارد		کد استاندارد		نمره تئوری		نمره عملی		نمره نهایی		نتيجه

		برق ساختمان و صنعتي

		55		عین آبادی		احمد		محمدمیرزا		3980006565		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		37/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		54		کایدگپ		حمیدرضا		حسین قلی		1990128424		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		50		15		--		-- مردود عملی --

		53		محمدی		محسن		قاسم		14808		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		27/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		52		میرسلیمی		سیدعلی		سیدغلامعلی		277		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		30		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		56		هرندی گاریز		مهدی		محمدرضا		5520023425		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		30		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		57		آقابابائی		روح اله		غلام		24		برقکار صنعتی درجه 1		8-55/13/1/4		32/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		58		حاجی نصری		حمید		علیعباس		8500		برقکار صنعتی درجه 1		8-55/13/1/4		47/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		101		سلطانی		علیرضا		ولی اله		1850		برقکار صنعتی درجه 2		8-55/15/2/4		42/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		تراشكاري وفرزكاري

		18		اجاقی		جعفر		شمسعلی		1452		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		51/30		92		82		هشتاد و ﺩﻭ

		6		تقی پور کوه بنه		محمد		ابوطالب		4900179884		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		33/29		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		16		حسنی		میثم		رحمن علی		1536		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		33/29		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		11		روحانی		امیر نصرت		نصرت اله		348		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		30/80		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		9		زنوززاده		آرش		سیدحسن		4783		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		38/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		8		صبری ابربکوه		یاور		موسی		632		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		30/80		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		1		طالبی		عبداله		محمد		529		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		غ		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		15		فاتحی ماجلان		احمد		قدرت		1498		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		48/70		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		5		قرباندوست		مهدی		شعبان		4		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		43/60		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		4		کردی		مهدی		عباس		0310317517		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		35/90		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		13		کریمی		سیدحسام الدین		روح اله		955		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		38/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		12		کیان منش		مصطفی		رضا		9744		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		35/90		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		10		معدنی پور		مرتضی		حافظ		7210		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		48/70		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		2		منصوریان		محمد		حسین		0310388805		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		41		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		14		میرآقائی		میر هادی		میرمعصوم		5927		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		41		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		7		ناصح احدی		ناصر		قیاضعلی		227		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		48/70		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		17		وکیلی		محمد		اسداله		0310791588		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		43/60		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		84		سلطانی		حسین		قلج علی		6313		فرزکار درجه 1		8-34/32/1/3		36		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		3		همتی		احمد		محمدعلی		46429		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		61/50		84		78/50		قبول

		اتومكانيك

		42		شاهسون		حسن		حسین		7281		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		40		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		44		شکری		فتح اله		شاهعلی		405		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		45		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		43		محمدی		حمید		دولتعلی		17019		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		47/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		45		بیات نژاد		رامین		مرتضی		9993		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/2/3		22/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		97		پیران		محمدولی		الهیار		698		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/2/3		12/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		تاسيسات

		66		امیدی		مهدی		قهرمان		22964		تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی		8-71/12/1/2		70		70		70		قبول

		67		علی جماعت		محمدرضا		حسن		0010418921		تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی		8-71/12/1/2		66/70		38		--		-- مردود عملی --

		69		اسفندیاری		حمیدرضا		اسفندیار		8219		محاسبه سیستم های سردکننده تبخیری در ساختمان		8-71/96/1/2		86/40		غ		--		-- مردود عملی --

		65		موسیوند		مهدی		ابراهیم علی		2077		تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی		8-71/12/1/2		60		40		--		-- مردود عملی --

		برق خودرو

		81		زاحم		کامران		علی		412		تعمیرکاربرق خودرو درجه یک		8-55/42/1/2		58		30		--		-- مردود عملی --

		جوشكاري

		49		ذاکرزاده		بهروز		ماشاء اله		412		جوشکار گاز محافظ آرگون		8-72/12/1/2		57/50		71		67/62		-- مردود --

		46		بگوند		رضا		بختیار		715		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		37/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		47		محمدخانی غیاثوند		رحمان		شعبانعلی		16906		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		30		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		48		میرزاوند		بهرام		پنجعلی		605		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		25		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		51		بامشادی		محمدمهدی		جمیار		478		جوشکاری گاز محافظ CO2		8-72/13/1/2		65		72		70/50		قبول

		50		ضمیری ملاطی		ایرج		صفرعلی		1266		جوشکاری گاز محافظ CO2		8-72/13/1/2		25		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		صنايع چوب

		100		استیری		علی		محمدرضا		2134		درودگر درجه 1		8-12/06/1/4		60		غ		--		-- مردود عملی --

		79		سجادی فر		مجید		رجبعلی		3980052400		درودگر درجه 1		8-12/06/1/4		55		87		79		قبول

		80		صفائی گل تپه		ایرج		محبعلی		261		درودگر درجه 1		8-12/06/1/4		50		91		81		قبول

		99		هدایتی		رضا		مسعود		18388		درودگر درجه 1		8-12/06/1/4		87/50		75		78/50		قبول

		78		افتخاری		نیره		اسمعیل		3672		معرق کار درجه 1		8-19/48/1/5		70		85		81/50		قبول

		76		ستاری تکانتپه		سهیلا		علی		24357		معرق کار درجه 1		8-19/48/1/5		44		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		77		صلاحی		مرتضی		حبیب اله		1339		معرق کار درجه 1		8-19/48/1/5		68		80		77		قبول

		رايانه

		102		توکلی بنیزی		معصومه		حسین		0011387882		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		64/09		95		87/50		قبول

		63		دینی		مرضیه		محمدرضا		4214		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		87/20		70		74/50		قبول

		64		علیشیری		پری		دوستعلی		4168		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		71/80		غ		--		-- مردود عملی --

		61		غفاریان		علیرضا		فخراله		2055		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		89/70		98		96		قبول

		62		غلامی		محمد		ابوالقاسم		0310703972		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		53/80		10		--		-- مردود عملی --

		60		فسونگر		الهام		رحمت اله		9374		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		79/50		85		84		قبول

		59		فسونگر		الهه		رحمت اله		531		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		74/40		70		71/50		قبول

		93		خوشرو		فاطمه		ماشاءالله		1110		رایانه کار ICDL درجه 2		3-42/15/2/4		87/50		98		95/50		قبول

		98		شوشتریان		سید محمد جواد		سید محمد رضا		2578		رایانه کار ICDL درجه 2		3-42/15/2/4		95		92		93		قبول

		104		صفائی		صدیقه		عباسعلی		1070		رایانه کار ICDL درجه 2		3-42/15/2/4		60		85		79		قبول

		105		مروج		سوده		اسماعیل		1855		رایانه کار ICDL درجه 2		3-42/15/2/4		80		85		84		قبول

		تكنولوژي دوخت

		72		جهانشاهلو		فاطمه		حیدرعلی		998		طراحی لباس زنانه و دخترانه		7-91/41/1/3/3		50		70		65		-- مردود --

		75		یدالهی مبارک		مریم		نوراله		69		طراحی لباس زنانه و دخترانه		7-91/41/1/3/3		62		70		68		-- مردود --

		74		یکه دهقان		اکرم		یداله		10423		طراحی لباس زنانه و دخترانه		7-91/41/1/3/3		56		70		66/50		-- مردود --

		82		فرمانی کرمانی		مژگان		مهدی		2514		هویه کار پارچه درجه 1		7-59/34/1/3		54		90		81		قبول

		فن آوري آموزشي

		86		سعیدی رامیانی		هومن		احمد		13165		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		50		92		82		قبول

		85		عابدی		لیلا		حسینقلی		85755		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		40		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		نقشه كشي

		91		استاد هاشمی		مهرنوش		داوود		0010449361		نقشه کشی ساختمان با AUTOCAD		0-32/54/1/1/1		30		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		71		ترکاشوند		ملیحه		هدایت		15309		نقشه کشی ساختمان با AUTOCAD		0-32/54/1/1/1		32		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		37		پاشائی		علی اصغر		مختار		41		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		50		15		--		-- مردود عملی --

		94		روشنائی زاده		مهدی		حمید		659		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		62/50		53		--		-- مردود عملی --

		27		زارع زاده خیبری		مرجان		محمد		0013289519		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		10		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		26		سوری		رضا		علی		0310120111		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		47/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		32		سیف اله زاده		بهزاد		حسین		298		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		55		--		-- مردود عملی --

		30		شکور		پریسا		حسین		3240818671		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		38		عباس آبادی		حمید		محمدرضا		0310072654		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		77/50		1		--		-- مردود عملی --

		25		علیه بنیسی		سمیه		فرهاد		3784		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		70		53		--		-- مردود عملی --

		23		غلامی چهارطاق		سجاد		محمدعلی		2740477260		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		27		--		-- مردود عملی --

		96		فرهنگ روستا		علیرضا		عباس		4890126570		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		28		کیاروستا		امیر		یعقوبعلی		4890000194		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		27/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		95		گلزار حیدری		سعید		محمدعلی		142		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		55		غ		--		-- مردود عملی --

		35		مرادی		موسی		نصرت اله		1287		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		72/50		27		--		-- مردود عملی --

		34		منصوری مقدم		فاطمه		محمدحسین		0310027721		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		50		5		--		-- مردود عملی --

		31		اقدام		سیاوش		مجید		0310063434		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		87/50		غ		--		-- مردود عملی --

		89		بابازاده خورجستان		مسعود		عبداله		1590097963		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		62/50		36		--		-- مردود عملی --

		33		بابایی		بهزاد		رحمان		3979		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		62/50		64		--		-- مردود عملی --

		92		بهرامی		محمد		عبدالرحمن		703		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		57/50		غ		--		-- مردود عملی --

		70		بیات		ثمین		مسیحا		3240350939		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		47/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		83		تدین		مینا		صفرعلی		5634		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		75		غ		--		-- مردود عملی --

		68		جواهری نیکو		مهناز		حسن		11767		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		87/50		65		--		-- مردود عملی --

		21		خادم ارکانی چمثقاتی		نگین		نادر		0310815983		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		60		77		73		قبول

		73		روستا کهن		امید		ایرج		0017275113		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		37/50		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		39		زاهدی		ناصر		جلیل		0015623882		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		75		52		--		-- مردود عملی --

		90		شکری		زهرا		صفرعلی		0520494768		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		75		54		--		-- مردود عملی --

		87		صالحی		منیر		سیف اله		15689		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		65		46		--		-- مردود عملی --

		88		علی نژاد		امیر		صابر		0310082242		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		62/50		52		--		-- مردود عملی --

		40		غزنوی راد		علی		ابراهیم		6601		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		72/50		26		--		-- مردود عملی --

		19		قربانی ایلخچی		منصوره		طهمورث		0012865338		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		67/50		32		--		-- مردود عملی --

		22		قنبری		محمد رضا		مجید		0016143078		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		72/50		غ		--		-- مردود عملی --

		24		گورکانی		سمیه		حسین		4270304952		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		70		47		--		-- مردود عملی --

		20		محمدی		کبری		حجت اله		26253		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		85		52		--		-- مردود عملی --

		36		محمودی		محمد رضا		حسین		19755		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		87/50		غ		--		-- مردود عملی --

		41		مصطفی		حسین		سلیمان		43		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		غ		غیرمجاز		--		مردود تئوری

		29		نفری		محسن		ابراهیم		292		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		90		66		--		-- مردود عملی --





