
نام پدرنامنام خانوادگیرديف
شماره 

شناسنامه
نمره عملینمره تئوریکد استاندارداستاندارد

نمره 
نھایی

نمره نھایی(به حروف)
تاریخ آزمون 
مجدد عملي

قبول۵۵/٢٨/٢/۴۵٧/۵٠٨٠٧۴/۵٠-٨برقکار ساختمان درجه ٢٣۶١٩٢محموداحمدحاجیون١

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ۵۵/٢٨/١/۴-٨برقکار ساختمان درجه یک١٣١نادعلیکیومرثحیدریان٢

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۵۵/٢٨/١/۴۵٣/٨٠۵-٨برقکار ساختمان درجه یک۶۵۵٨ناصرحمید رضاریاحی٣

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۵۵/٢٨/١/۴۵١/٣٠٠-٨برقکار ساختمان درجه یک٣٩٨٠٠٠۶۵۶۵محمد میرزااحمدعین آبادی۴

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۵۵/٢٨/١/۴۴٣/۶٠-٨برقکار ساختمان درجه یک۶٢۶٩ابراھیماسماعیللطفی جوان۵

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۵۵/٢٨/١/۴٣۵/٩٠-٨برقکار ساختمان درجه یک۵۵٢٠٠٢٣۴٢۵محمدرضامھدیھرندی گاریز۶

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۵۵/١٣/١/۴۴۵-٨برقکار صنعتی درجه ١٨١٢١محمد علیداوداکبری پارسا٧

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ۵۵/١٣/١/۴۵٢/۵٠-٨برقکار صنعتی درجه ۵٠٢۴٩١حسینمحسنقاسمی٨

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ۵۵/١٣/١/۴-٨برقکار صنعتی درجه ٢٢۶١۶١احیابھناممحبت دار امامقلی٩

تاریخ آزمون 
مجدد عملي

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٣/٨۴/١/٣۵۴/١٠٢٠-٨تراشکار CNC درجه یک١۶۴٧محمدشکیباخوت١

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴۵-٨تراشکار درجه یک٩یدالهروح الهبیکانی٢

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣٣۵-٨تراشکار درجه یک٢٢٨٨حسینبھروزحشمدار٣

رشته : برق ساختمان وصنعتي

بسمھ تعالي

  به اطالع متقاضیانی که در آزمون عملی ادواري شهریور  حد نصاب نمره عملی راکسب ننموده اند می رساند جهت شرکت در آزمون عملی مجدد در تاریخهاي اعالم شده راٌس  

ساعت  8/30به این مرکز مراجعه نمایند عدم حضور افراد در تاریخهاي ذکر شده به منزله غیبت می باشد.ضمناً  رشته هاي معماري و سازه وسایل مورد نیاز رابه همراه             

داشته باشند

رشته : تراشكاري وفرز



-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣۴/٢٢/١/٣-٨تراشکار درجه یک۴شعبانمھدیقرباندوست۴

۵
کوھساری سلیمان 

اباد
-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴۵-٨تراشکار درجه یک٨٣۶۴حسینعلیغالمرضا

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣۴/٢٢/١/٣۴٠-٨تراشکار درجه یک٠٣١٠٣٨٨٨٠۵حسینمحمدمنصوریان۶

قبول٣۴/٢٢/١/٣۵٠٨٢٧۴-٨تراشکار درجه یک۶٣٢موسییاورصبری ابربکوه٧

قبول٣۴/٢٢/١/٣۵۵٨٠٧۴-٨تراشکار درجه یک١۴٩٨قدرتاحمدفاتحی ماجالن٨

قبول٣۴/٢٢/١/٣۵۵٨١٧۵-٨تراشکار درجه یک٠٣١٠٣١٧۵١٧عباسمھدیکردی٩

قبول٣۴/٢٢/١/٣۵٧/۵٠٨١٧۵/۵٠-٨تراشکار درجه یک٢٩١٢غالمحمید رضاحقیقی١٠

قبول٣۴/٢٢/١/٣۵٠٨٧٧٨-٨تراشکار درجه یک٣١٧٨٧منصورمجیدمھابادی١١

قبول٣۴/٢٢/١/٣۵٢/۵٠٩۴٨۴-٨تراشکار درجه یک٧۴٨٣علینقیمحمد رضانصراله زاده خاکیانی١٢

قبول٣۴/٢٢/١/٣۵٠٩٧٨۵/۵٠-٨تراشکار درجه یک٣٩٢٠١٧٣١۴٧محمدمجیدنھنجی١٣

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٣/٨۶/١/٣۶١/۵٠-٨فرزکار CNC درجه یک٣٠٠محمد صالحامیرسناائیان رودسری١۴

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣۴/٣٢/١/٣۴۶-٨فرزکار درجه ۶٣١٣١قلج علیحسینسلطانی١۵

٠٣١٠٣۴۴٣۴۴حسین پاشاعلیعباسی١
طراح و محاسبه تھویه مطبوع با نرم افزار 

Carrier
-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٢٨/٢٠/١/١-٠

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٧١/١٣/١/٢٣٠-٨تعمیر کارآبگرمکن دیواری٧۵٨قدرت الهحسیناسفندیاری٢

تاریخ آزمون 
مجدد عملي

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٧٣/٧۴/١/٢٣٠-٨صافکار درجه ٩٧۴٣١احیافرزادمحبت دار امامقلی١

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۴٣/٢٣/١/٣٣٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی٧۴رحیممحمدآخوندی٢

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۴٣/٢٣/١/٣٣٢/۵٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی٢٢٨۴٨پنجعلیحسینحمزه چورزق٣

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ۴٣/٢٣/١/٣۵٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی۴٠۵شاھعلیفتح الهشکری۴

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٣/٢٣/١/٣۵۵۴٠-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی۵٨۴٠٠١٣١٩۶محمد علیاکبرمالمیر۵

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ۴٣/٢٣/١/٣۵۵-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی١٧٠١٩دولتعلیحمیدمحمدی۶

رشته :تاسیسات

رشته: اتومكانیك و برق خودرو



-- مردود تئوری ----غیرمجاز۴٣/٢٣/١/٣٣۵-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی٢٨٨۵محمدبھزادمعینی٧

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٣/٢٣/١/٣۵٠۵٧-٨تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی٩٢٧٧محمودامیدمقومی زاده٨

٩٩٩٣مرتضیرامینبیات نژاد٩
تعمیرکار اتومبیل ھای سواری بنزینی 

درجه دو
قبول۴٣/٢٣/٢/٣۶۶٧۵٧٣-٨

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۵۵/۴٢/١/٢٣٨-٨تعمیرکاربرق خودرو درجه یک۵۵٧فیروزخلیلصفدری١٠

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ۵۵/۴٢/١/٢-٨تعمیرکاربرق خودرو درجه یک۵٧براتعلیمجتبیکریمیان تیتکانلو١١

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۵۵/۴٢/١/٢۵٢۵۵-٨تعمیرکاربرق خودرو درجه یک٢٧۴٠٠۴٨٠۶٨سرگوننینوسمامو١٢

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ۴٩/٨٣/٢/١٩٢/۵٠-٨تعویض کار روغن خودروھای سبک٣٨٧٧نصرالهمجیدساسانی١٣

تاریخ آزمون 
مجدد عملي

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٧٢/١٢/١/٢۵٧/۵٠٢۵-٨جوشکار گاز محافظ آرگون١خلیلعباسبزرگ خو١

قبول٧٢/١٢/١/٢۶۵٨۶٨١-٨جوشکار گاز محافظ آرگون١۴۵١٣٠٧٠۴٧عباسحمیدکاظم زاده آتشگاه٢

٣٩٨۵احمدعلیرضاآراسته٣
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
-- مردود تئوری ----غیرمجاز۵٠/٧٢/٢٢/١/٣٣٧-٨

۴٩٧محمدمحمد باقراسفندیاری۴
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٧٢/٢٢/١/٣۶٠۶٢-٨

٧١۵بختیاررضابگوند۵
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۵٠۵١/٧٢/٢٢/١/٣۶٢-٨

۴٣٧حکمعلیسردارپزشکی۶
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٧٢/٢٢/١/٣٧۵۵٢-٨

١٢۵۴۵علیامیرحسینی٧
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٧٢/٢٢/١/٣-٨

٨٠۵٧ابراھیمحمید رضاحق شناس٨
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
-- مردود تئوری ----غیرمجاز٧٢/٢٢/١/٣۴۵-٨

١٠١٢٣محمد تقیمھدیکیان٩
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
-- مردود تئوری ----غیرمجاز٧٢/٢٢/١/٣۴۵-٨

١٠٩٠۶عاشور علیرامینکیانی کلیان١٠
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
-- مردود تئوری ----غیرمجاز٧٢/٢٢/١/٣۴۵-٨

۶٠۵پنجعلیبھراممیرزاوند١١
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
-- مردود تئوری ----غیرمجاز۵٠/٧٢/٢٢/١/٣٣٧-٨

٠٣١١١٣٣٠۶١محمد رضافرزادنقروی١٢
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
-- مردود تئوری ----غیرمجاز۵٠/٧٢/٢٢/١/٣٣٧-٨

۴۶٨۵سید مرتضیسید کامرانھدوی١٣
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٧٢/٢٢/١/٣۵٠۵۶-٨

رشته : جوشكاري



٢٧۴٢٩محمدیعقوبنساری١۴
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
قبول٧٢/٢٢/١/٣۵٠٧٨٧١-٨

۴١۴۵٨حبیبمھردادقشم پور قلعه جوقی١۵
جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه 

E۶  ( SMAW )یک
قبول۵٠٨٠٧٧/٧٢/٢٢/١/٣۶٧-٨

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٧٢/١٣/١/٢۴٢/۵٠-٨جوشکاری گاز محافظ ٣٠٨۴CO٢اسمعیلمحمد رضاغافلی١۶

قبول٩١/٩٧/١/٣/١۵٢/۵٠٩٠٨١-٧خیاط لباس شب وعروس٧٩۶ابراھیممعصومهخونساری١

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٢/١۵/١/۴۶٠/۵٠٣٣-٣رایانه کار ICDL درجه ٣٢۴٠۶٧٠٣٢١١حمیدرضاژیالاصغری١

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ۴٢/١۵/١/۴-٣رایانه کار ICDL درجه ١١٩٣۵١جبارعلی اکبرامیری٢

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ۴٢/١۵/١/۴۵٧/٩٠-٣رایانه کار ICDL درجه ٣۴٩١فخرالدینمیالدترکاشوند٣

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٢/١۵/١/۴٧٣/٧٠١٠-٣رایانه کار ICDL درجه ۴٢۴٠١قربانعلیشعلهجوادی۴

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٢/١۵/١/۴٧٨/٩٠۶٣-٣رایانه کار ICDL درجه ٧۴٣١محمودابوالفضلذوالفقاری۵

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٢/١۵/١/۴۶٨/۴٠۴٧-٣رایانه کار ICDL درجه ١۵٩١۴١محمودمرضیهذوالفقاری۶

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٢/١۵/١/۴۵۵/٣٠۶٣-٣رایانه کار ICDL درجه ٠٣١٠۵٧۴۶۵١١محمدمحسنرفیع٧

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----۴٢/١۵/١/۴٨۶/٨٠٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١٠٧٢٧١محمد ھادیمریمکاظمی زنجانی٨

قبول۴٢/١۵/١/۴۵٧/٩٠٧۵٧١-٣رایانه کار ICDL درجه ٢١٩٧۶١حسنسانازامیر حسنی٩

قبول۴٢/١۵/١/۴۶٠/۵٠٧٧٧٣-٣رایانه کار ICDL درجه ١٣٩٠١رجبعلیفاطمهصمدی ویکی١٠

قبول۴٢/١۵/١/۴۶٨/۴٠٧۵٧٣/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١۴٩١١قربانعلینرگسحسنی تنھا١١

قبول۴٢/١۵/١/۴٧٣/٧٠٧۵٧۵-٣رایانه کار ICDL درجه ٣٧٩٠١حبیبھادیصابری چینی بالغ١٢

قبول۴٢/١۵/١/۴٧٣/٧٠٧۵٧۵-٣رایانه کار ICDL درجه ٢٧٧٩١فالمرزالھهصادقی سطری١٣

قبول۴٢/١۵/١/۴٧۶/٣٠٧۵٧۵/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١۴۴٧٨١صفر علیسمیهنصیری١۴

قبول۴٢/١۵/١/۴۶۵/٨٠٨۵٨٠/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١٨۵۵١اسماعیلسودهمروج١۵

رشته : تكنولوژي دوخت

رشته : رايانه



قبول۴٢/١۵/١/۴٨۶/٨٠٨٠٨٢-٣رایانه کار ICDL درجه ٣٧١٧١محمودمینوبرقی١۶

قبول۴٢/١۵/١/۴٨۶/٨٠٨٠٨٢-٣رایانه کار ICDL درجه ١٢٣١صفر علیفیروزهپناھیان لرکی١٧

قبول۴٢/١۵/١/۴٧۶/٣٠٨۵٨٣-٣رایانه کار ICDL درجه ٧٠٩۴٣١عباسسمانهسلطانیان١٨

قبول۴٢/١۵/١/۴۶٠/۵٠١٠٠٩٠/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١٣۶۶١بھرامشکوفهمحمدی ابھرنژاد١٩

قبول۴٢/١۵/١/۴٧۶/٣٠٩۵٩٠/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١۴٠٢٧١سیف الهسنا ءنوروزی٢٠

قبول۴٢/١۵/١/۴٧١/٠٩١٠٠٩٣-٣رایانه کار ICDL درجه ۴۶۶٧١مسلمخدیجهثمانی٢١

قبول۴٢/١۵/١/۴٨١/۵٩١٠٠٩۵/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١١٠٩١جمالاسرافیلدوستدار قره اونه٢٢

قبول۴٢/١۵/١/۴٨٩/۵٠١٠٠٩٧/۵٠-٣رایانه کار ICDL درجه ١۶۴٧٣١حیدرنجمهربانی٢٣

قبول۴٢/١۵/٢/۴٩٧/۵٠٨٢٨۶-٣رایانه کار ICDL درجه ١٠۶٢ھوشنگشیواطالبیان خراسانی٢۴

قبول۴٢/١۵/٢/۴٩۵٨٨٩٠-٣رایانه کار ICDL درجه ٣۵١۴١٢احمدمحمدحیدر ھائی٢۵

تاریخ آزمون 
مجدد عملي

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۶٣/٢١/١/١۴٠-١عکاسی دیجیتال٣٩١کالم اهللازھرارمضانی١

٢
مرتضی پور 
مردابسردی

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ۶٣/٢١/١/١-١عکاسی دیجیتال١١٣علیسلمی

قبول۶٣/٢١/١/١۶٢/۵٠٧٢٧٠-١عکاسی دیجیتال٩۵٩٠ابوالفضلملیحهخجسته٣

قبول۶٣/٢١/١/١٧٢/۵٠٧٠٧١-١عکاسی دیجیتال٧٧٨٧٧٨محبتفریدهفرزانه۴

قبول۶٣/٢١/١/١۵٧/۵٠٧۶٧١/۵٠-١عکاسی دیجیتال٣٠٠۶احمدطیبهمرادی۵

قبول۶٣/٢١/١/١٨٠٧٠٧٣-١عکاسی دیجیتال١١٩٣٠ابوالفضلمھدیخجسته۶

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۶٣/۶۴/١/٣٣۴/٢٠-١تصویر بردار٢٨٣١لطف الهمعصومهربیعی کرھرودی٧

-- مردود تئوری ----غیرمجاز۶٣/۶۴/١/٣٣١/۶٠-١تصویر بردار٧٩٠رحیمعلیزھراطھماسبی٨

تاریخ آزمون 
مجدد عملي

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/١/١۵٠۵۵-٠نقشه کشی ساختمان با ٠٠١٠۴۴٩٣۶١AUTOCADداوودمھرنوشاستاد ھاشمی١

Autocad رشته:  نقشه كشي ساختمان با

رشته: فن آوري آموزشي



١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/١/١۶٠-٠نقشه کشی ساختمان با ٠٣١٠٢۴۴٣٣١AUTOCADنبی الهمیناطارمی حصاری٢

قبول٣٢/۵۴/١/١/١٨٣/٣٠٨۵٨۵-٠نقشه کشی ساختمان با ٢١۴٠AUTOCADعلیارسطوخواجه دھی٣

تاریخ آزمون 
مجدد عملي

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴٣۵-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠١٧٨٧٧۵اسماعیلعلیرضاآخرتی امراله١

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴۵۵-٠نقشه کشی سازه٢١٨١ناصرمحمدرضاآژیر٢

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود ----٣٢/۵۴/١/۴۶٠٧٠-٠نقشه کشی سازه٨٢٢٢محمدوحیدافشاری٣

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۵٠۴٠-٠نقشه کشی سازه٣ملک محمدآرشامین لو۴

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴۶٠-٠نقشه کشی سازه۴٩٠٠٢٨٨۴٠٣صابرحسینانوری آذر۵

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴٠-٠نقشه کشی سازه۴٨٨٠١٩٢١١٢براتابراھیماوکاتی۶

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۶۵۴٠-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠١۵٩۶۵٧محمدتقیجوادبدرلو٧

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه٧٠٣عبدالرحمنمحمدبھرامی٨

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴۵-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠٠۵٣۶٠٣حبیب الهمحمدصادقبیک محمدی٩

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۶۵۴٠-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠٨٠٣۵٨۶مسعودشیماپذیرش١٠

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴٠-٠نقشه کشی سازه۵۶٣۴صفرعلیمیناتدین١١

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۵٠٧٣-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠۶٧٧۶٩۶نجیب الهسعیدجعفری١٢

١٣٩٠/٠٧/٠٣مردود عملي--٣٢/۵۴/١/۴٧۵۶۵-٠نقشه کشی سازه١۴٠٨حبیب الهسعیدجلیلی١٣

١٣٩٠/٠٧/٠٣مردود عملي--٣٢/۵۴/١/۴٧٠۶۵-٠نقشه کشی سازه۵٨٢رستمعلیرعناچراغ پور١۴

١٣٩٠/٠٧/٠٣مردود عملي--٣٢/۵۴/١/۴۵۵۶۵-٠نقشه کشی سازه٢٢اسمعلیافشارحسینی١۵

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴٧۵۶٠-٠نقشه کشی سازه۴٠۶٠٨٠٢۵۴٩فرج الهحسیندالوند١۶

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴٧٠۵۵-٠نقشه کشی سازه١٩٢٠٢۶٠٨٧٠کاظممھدیدریکوندی١٧

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴۵-٠نقشه کشی سازه٣۴٩٠١۵٧٩٠٧علیرضامحمدامینرشیدی١٨

رشته : نقشه كشي سازه



-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴٣۵-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠٠۶۵٠۵٩علیسحررمضانی١٩

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۶۵٢٣-٠نقشه کشی سازه٣٩٩۶٢علی احمدسحرزارع٢٠

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴٠-٠نقشه کشی سازه٠٠١۴٧٣٨٣٣٣داودمریمسرلک٢١

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴۶۵-٠نقشه کشی سازه٣۴٨۴٨ناصرمصطفیشبرنگ٢٢

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠٠٧١۴٢٩بیت الهابراھیمشکاری سلیمانلو٢٣

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴۵-٠نقشه کشی سازه٠۵٢٠۴٩۴٧۶٨صفرعلیزھراشکری٢۴

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴۶٠-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠٣٢٢۵٩٠حسینارمانشھابی٢۵

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴۵٠-٠نقشه کشی سازه١۵۶٨٩سیف الهمنیرصالحی٢۶

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۵٠۴۵-٠نقشه کشی سازه٣٩۵٠١٧١٩٩١علیمحمدصفرعلی٢٧

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه۴۶٧٠١٩٠٩٢١اکبرحسینغفاری گوشه٢٨

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴۵-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠١٢۶۵٧٠عباسعلیرضافرھنگ روستا٢٩

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه۴یوسفعلیفالح اتانکی٣٠

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴۵-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠۶٩٩۴۵٢اکبرمنوچھرقدیری٣١

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴٧٠-٠نقشه کشی سازه١١١٩عبدالکریمفوادکرمی٣٢

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴٧٠۵٠-٠نقشه کشی سازه۴٨٩٠٠٠۴۴٠٨بھرامعلیعلیکشاورزی٣٣

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/۴۴۵-٠نقشه کشی سازه٠٣٢٢٧١۵۴٨٢ھوشنگمحسنگودرزی فر٣۴

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۶٠٣۵-٠نقشه کشی سازه١٧١٠قنبرعلیمحمدمسعودی فر٣۵

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه۴١٢٠٣۴٨٨۵٧ھوشنگبھزادمقدسی٣۶

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴٧۵-٠نقشه کشی سازه٨۴١۶علیسیامکممی پور٣٧

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴۶۵-٠نقشه کشی سازه٠٣١٠٠٢٧٧٢١محمدحسینفاطمهمنصوری مقدم٣٨

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/۴۵٠-٠نقشه کشی سازه١۵٢٠٠۵٣۵٣٣مجتبیسجادمیکائیلی٣٩



-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/۴-٠نقشه کشی سازه١٠٨٩۵نوحعلیجوادنظری پانبالغ۴٠

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/۴۶٠١-٠نقشه کشی سازه١۶۵۶حمزه علیفرھادنوراللھی۴١

١٣٩٠/٠٧/٠٣-- مردود ----٣٢/۵۴/١/۴۶۵٧٠-٠نقشه کشی سازه٢٩٢محمودرضانویدی۴٢

قبول٣٢/۵۴/١/۴٧٠٧٠٧٠-٠نقشه کشی سازه٠٠١٢١۶٩٣۴١رجبعلیرضافداکارجوزان۴٣

قبول٣٢/۵۴/١/۴۶٠٧۴٧١-٠نقشه کشی سازه٨١٧٢اسدالهصمدرضائیان جداقیه۴۴

قبول٣٢/۵۴/١/۴٧۵٧٠٧١/۵٠-٠نقشه کشی سازه١٧٣۵٨علیفاطمهوظیفه پیرسلطان۴۵

قبول٣٢/۵۴/١/۴٧٠٧٢٧٢-٠نقشه کشی سازه٣٣٠٠٠٧٠٢۴۴بھروزرضااشرفی فشی۴۶

قبول٣٢/۵۴/١/۴۶۵٧٨٧۵-٠نقشه کشی سازه٣٧٠احمدحمیدرضاجوادی خلسری۴٧

قبول٣٢/۵۴/١/۴۶۵٨٠٧۶/۵٠-٠نقشه کشی سازه٢۶۵٠محمدرضاابوالفتحی۴٨

قبول٣٢/۵۴/١/۴٧۵٨۵٨٣-٠نقشه کشی سازه٣۵١٢نظرعلیرضاطاھری۴٩

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/١٢/١/٣-٠نقشه کشی صنعتی درجه یک٢٣٠٩٧حبیب الهمحمد جوادحبیبی١

تاریخ آزمون 
مجدد عملي

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣۴۶/٢٠-٠نقشه کشی معماری٠٠١۴۵۴١٠۴١علیاشکانآقائی١

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣٣٨/۵٠-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٠٠۶٢٠١جمشیدشیداآقامرادی٢

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶۴/٠٩۴٣-٠نقشه کشی معماری٠٩٢٢٠١٢٠۶٧محمدسیاوشاحمدیان حسینی٣

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود ----٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠٧٠-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠١٧٧۴١٣محمد علیعلیرضاافشار۴

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/٣-٠نقشه کشی معماری٢٠۵٠٢۴١۵٠١محمد رضامرتضیبرزگر امیری۵

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۵١/٣٠-٠نقشه کشی معماری٣٢۴٠٣۵٠٩٣٩مسیحاثمینبیات۶

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۵٣/٨٠-٠نقشه کشی معماری۴٠۶٠۶٢٠٩۵۵مھرانمھسابیک زاده دلیجانی٧

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۶۴/٠٩-٠نقشه کشی معماری٣۵فیض الهبرومندپیری٨

رشته: نقشه كشي صنعتي

رشته نقشه كشي معماري



١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵٣/٨٠۵١-٠نقشه کشی معماری١١٩٨۶محمد رضامصطفیجمشیدی منش٩

سحرساداتچراغی١٠
سیدشمس 

الدین
١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶٩/٢٠۶٠-٠نقشه کشی معماری٠٠١۵٩٣٠۴۵٩

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣٧٩/۵٠۶٠-٠نقشه کشی معماری٠٠١٢۵٧۴٩٠٢حسنپریساچوبداری١١

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/٣-٠نقشه کشی معماری٣٧٩٠٠١٢٧۶٩مولودمحمدحسین پناھی١٢

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠۴٧-٠نقشه کشی معماری١۵٩٠١٠١۶٩٣ابراھیمصادقحسین زاده١٣

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣۴١-٠نقشه کشی معماری٣٠٧مظفرفرحنازحسینی١۴

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠-٠نقشه کشی معماری٩٠ترابمرتضیخدایاری١۵

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣٧۴/۴٠۴٢-٠نقشه کشی معماری١٨بایرامعلیحیدرخدایاری صومعه١۶

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶٩/٢٠٣٣-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠١٨٢۴۴١مھدیامیدخرد رنجبر١٧

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶۴/٠٩۴٣-٠نقشه کشی معماری٧٣۶حبیب الهحمیدخرم جاه١٨

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵١/٣٠۵١-٠نقشه کشی معماری١١٣٠محمد کاظمعلیخلیلی١٩

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶۶/٧٠٣١-٠نقشه کشی معماری۴٢٠شعبانغالمحسینخیاط زاده٢٠

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣٣۵/٩٠-٠نقشه کشی معماری١٣٨٢۵نوبختمحمدرحیمی٢١

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶۴/٠٩۴۵-٠نقشه کشی معماری۵۴۶٢مالکحسینرضایی٢٢

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵١/٣٠٢٠-٠نقشه کشی معماری٠٠١٠٠٠٨٧۵۶تورجایرجرفعتی٢٣

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶٩/٢٠۴٧-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٩٠٧٣٣٠حسنلیالرمضان زاده٢۴

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۵۶/۴٠-٠نقشه کشی معماری٠٠١٧٢٧۵١١٣ایرجامیدروستا کھن٢۵

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠۴٧-٠نقشه کشی معماری٠٠١٠٨٨٩٢٢١بیژنمیالدزراسوند٢۶

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵١/٣٠٢۵-٠نقشه کشی معماری۴٨٩٠١٨٣٨١٧سید رضاسیدحسینسادات کیائی٢٧

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۵٩-٠نقشه کشی معماری٠٩٢١٨٨٨١۵۵محمد رضاایمانشالچیان٢٨

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵۶/۴٠۴۵-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٩٧٨١١۴اسمعیلمریمعطاءالھی٢٩



-- مردود ----٣٢/۵۴/١/٣۶۶/٧٠٧٠-٠نقشه کشی معماری٠٧١١٣۴٠٢٢٠محمدسخیصفت الهعظیمی٣٠

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠-٠نقشه کشی معماری۴٨٩٠٠۴٨٣٧۵فضل الهسعیدعلی قارداشی٣١

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣٧۴/۴٠۴۶-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٠٨٢٢۴٢صابرامیرعلی نژاد٣٢

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵١/٣٠٢١-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٧۵٣۵۶٢بھمنمعینفرھنگ دھقان٣٣

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵٣/٨٠١۵-٠نقشه کشی معماری۴٨٩٠١١٧۶۶٠اکبرنویدفالح زاده٣۴

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۶۴/٠٩-٠نقشه کشی معماری۴٢۶٣حسینھادیفیضی٣۵

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣۴٣/۶٠-٠نقشه کشی معماری٣٧۵٠٠۴٠١٢۵علیشادیقدرتی٣۶

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠-٠نقشه کشی معماری۴٨٩٠٠٨٧١٠٩ایوبمھساقره بابائی٣٧

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵٩٣٩-٠نقشه کشی معماری٢٧٣٣سیامکوحیدکشن فالح٣٨

-- مردود تئوری ----غیرمجازغ٣٢/۵۴/١/٣-٠نقشه کشی معماری۴٨٩٠١٢٣٣٨۵حسناشکانکیان٣٩

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵٣/٨٠١٧-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠۴٧٨٩٣۶طاھر علیسمیرامحمدی۴٠

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵۶/۴٠٣۶-٠نقشه کشی معماری٢٢٩۶٣محمود علیھادیمحمدی۴١

-- مردود ----٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠٧٠-٠نقشه کشی معماری٩١٨٩حسنفرھادمددی دستجردی۴٢

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣٧١/٨٠۵٠-٠نقشه کشی معماری٣۶۵٣علیپژمانمصباح۴٣

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----غ٣٢/۵۴/١/٣۵١/٣٠-٠نقشه کشی معماری٣٣٧٧۵رحیمزھراموذنی کوچصفھانی۴۴

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶١/۵٠٢٧-٠نقشه کشی معماری٢٠٩۴علی پناهپروینموالنا۴۵

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵٩٢٩-٠نقشه کشی معماری۴٨٩٠٢۴٠٠٢٠ناصرمھدیمھین زعیم۴۶

-- مردود تئوری ----غیرمجاز٣٢/۵۴/١/٣۴٣/۶٠-٠نقشه کشی معماری۴٨٩٠١۵۵٩٣٧وجیھه الهکیومرثنادری۴٧

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵٩۵١-٠نقشه کشی معماری٠٠١۵١٢٧١٧۶اله شکرسھیلنامدار تقی دیزج۴٨

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۶۴/٠٩۴٧-٠نقشه کشی معماری٧یار محمدمھدینیک روستا۴٩

١٣٩٠/٠٧/٠۴-- مردود عملی ----٣٢/۵۴/١/٣۵٣/٨٠٣٨-٠نقشه کشی معماری٠٣١٠٧١۶٣٩١حسینمسعودیسره۵٠

قبول٣٢/۵۴/١/٣۶٩/٢٠٧٠٧٠-٠نقشه کشی معماری٢٨٧٢مرادمحمد رضابسحاق۵١



قبول٣٢/۵۴/١/٣٧۴/۴٠٧٠٧١/۵٠-٠نقشه کشی معماری١١٧۶٧حسنمھنازجواھری نیکو۵٢

قبول٣٢/۵۴/١/٣٧۴/۴٠٧٠٧١/۵٠-٠نقشه کشی معماری٠۴٨٠٣٠٩۴٧٧حسننفیسهعم اوغلی۵٣

قبول٣٢/۵۴/١/٣٧۶/٩٠٧٠٧٢-٠نقشه کشی معماری١٠۴٠۵میر آدمپروانهقنبری آتشگاه۵۴

قبول٣٢/۵۴/١/٣۶٩/٢٠٨۵٨١/۵٠-٠نقشه کشی معماری١٧۴١۶٢۵٨۶۶عبداالمیرنازنینھوشمندزاده۵۵



Recovered_Sheet1

		بسمه تعالي

		به اطلاع متقاضياني كه در آزمون عملي ادواري شهريور  حد نصاب نمره عملي راكسب ننموده اند مي رساند جهت شركت در آزمون عملي مجدد در تاريخهاي اعلام شده راٌس  ساعت  8/30به اين مركز مراجعه نمايند عدم حضور افراد در تاريخهاي ذكر شده به منزله غيبت مي باشد.ضمناً  رشته هاي معماري و سازه وسايل مورد نياز رابه همراه             داشته باشند

		رديف		نام خانوادگی		نام		نام پدر		شماره شناسنامه		استاندارد		کد استاندارد		نمره تئوری		نمره عملی		نمره نهایی		نمره نهایی(به حروف)		تاريخ آزمون مجدد عملي

		رشته : برق ساختمان وصنعتي

		1		حاجیون		احمد		محمود		23619		برقکار ساختمان درجه 2		8-55/28/2/4		57/50		80		74/50		قبول

		2		حیدریان		کیومرث		نادعلی		131		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		3		ریاحی		حمید رضا		ناصر		6558		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		53/80		5		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		4		عین آبادی		احمد		محمد میرزا		3980006565		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		51/30		0		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		5		لطفی جوان		اسماعیل		ابراهیم		6269		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		43/60		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		6		هرندی گاریز		مهدی		محمدرضا		5520023425		برقکار ساختمان درجه یک		8-55/28/1/4		35/90		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		7		اکبری پارسا		داود		محمد علی		1812		برقکار صنعتی درجه 1		8-55/13/1/4		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		8		قاسمی		محسن		حسین		50249		برقکار صنعتی درجه 1		8-55/13/1/4		52/50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		9		محبت دار امامقلی		بهنام		احیا		22616		برقکار صنعتی درجه 1		8-55/13/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		رشته : تراشكاري وفرز																						تاريخ آزمون مجدد عملي

		1		اخوت		شکیب		محمد		1647		تراشکار CNC درجه یک		8-33/84/1/3		54/10		20		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		2		بیکانی		روح اله		یداله		9		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		3		حشمدار		بهروز		حسین		2288		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		35		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

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

		5		کوهساری سلیمان اباد		غلامرضا		حسینعلی		8364		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		6		منصوریان		محمد		حسین		0310388805		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		40		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		7		صبری ابربکوه		یاور		موسی		632		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		50		82		74		قبول

		8		فاتحی ماجلان		احمد		قدرت		1498		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		55		80		74		قبول

		9		کردی		مهدی		عباس		0310317517		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		55		81		75		قبول

		10		حقیقی		حمید رضا		غلام		2912		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		57/50		81		75/50		قبول

		11		مهابادی		مجید		منصور		31787		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		50		87		78		قبول

		12		نصراله زاده خاکیانی		محمد رضا		علینقی		7483		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		52/50		94		84		قبول

		13		نهنجی		مجید		محمد		3920173147		تراشکار درجه یک		8-34/22/1/3		50		97		85/50		قبول

		14		سناائیان رودسری		امیر		محمد صالح		300		فرزکار CNC درجه یک		8-33/86/1/3		61/50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		15		سلطانی		حسین		قلج علی		6313		فرزکار درجه 1		8-34/32/1/3		46		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		رشته :تاسيسات

		1		عباسی		علی		حسین پاشا		0310344344		طراح و محاسبه تهویه مطبوع با نرم افزار Carrier		0-28/20/1/1		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		2		اسفندیاری		حسین		قدرت اله		758		تعمیر کارآبگرمکن دیواری		8-71/13/1/2		30		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		رشته: اتومكانيك و برق خودرو																						تاريخ آزمون مجدد عملي

		1		محبت دار امامقلی		فرزاد		احیا		9743		صافکار درجه 1		8-73/74/1/2		30		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		2		آخوندی		محمد		رحیم		74		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		30		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		3		حمزه چورزق		حسین		پنجعلی		22848		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		32/50		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		4		شکری		فتح اله		شاهعلی		405		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		5		مالمیر		اکبر		محمد علی		5840013196		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		55		40		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		6		محمدی		حمید		دولتعلی		17019		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		55		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		7		معینی		بهزاد		محمد		2885		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		35		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		8		مقومی زاده		امید		محمود		9277		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی		8-43/23/1/3		50		57		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		9		بیات نژاد		رامین		مرتضی		9993		تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه دو		8-43/23/2/3		66		75		73		قبول

		10		صفدری		خلیل		فیروز		557		تعمیرکاربرق خودرو درجه یک		8-55/42/1/2		38		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		11		کریمیان تیتکانلو		مجتبی		براتعلی		57		تعمیرکاربرق خودرو درجه یک		8-55/42/1/2		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		12		مامو		نینوس		سرگون		2740048068		تعمیرکاربرق خودرو درجه یک		8-55/42/1/2		52		55		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		13		ساسانی		مجید		نصراله		3877		تعویض کار روغن خودروهای سبک		8-49/83/2/1		92/50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		رشته : جوشكاري																						تاريخ آزمون مجدد عملي

		1		بزرگ خو		عباس		خلیل		1		جوشکار گاز محافظ آرگون		8-72/12/1/2		57/50		25		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		2		کاظم زاده آتشگاه		حمید		عباس		1451307047		جوشکار گاز محافظ آرگون		8-72/12/1/2		65		86		81		قبول

		3		آراسته		علیرضا		احمد		3985		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		37/50		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		4		اسفندیاری		محمد باقر		محمد		497		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		60		62		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		5		بگوند		رضا		بختیار		715		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		62/50		51		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		6		پزشکی		سردار		حکمعلی		437		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		75		52		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		7		حسینی		امیر		علی		12545		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		8		حق شناس		حمید رضا		ابراهیم		8057		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		9		کیان		مهدی		محمد تقی		10123		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		10		کیانی کلیان		رامین		عاشور علی		10906		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		11		میرزاوند		بهرام		پنجعلی		605		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		37/50		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		12		نقروی		فرزاد		محمد رضا		0311133061		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		37/50		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		13		هدوی		سید کامران		سید مرتضی		4685		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		50		56		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		14		نساری		یعقوب		محمد		27429		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		50		78		71		قبول

		15		قشم پور قلعه جوقی		مهرداد		حبیب		41458		جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی درجه یک( E6  ( SMAW		8-72/22/1/3		67/50		80		77		قبول

		16		غافلی		محمد رضا		اسمعیل		3084		جوشکاری گاز محافظ CO2		8-72/13/1/2		42/50		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		رشته : تكنولوژي دوخت

		1		خونساری		معصومه		ابراهیم		796		خیاط لباس شب وعروس		7-91/97/1/3/1		52/50		90		81		قبول

		رشته : رايانه

		1		اصغری		ژیلا		حمیدرضا		3240670321		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		60/50		33		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		2		امیری		علی اکبر		جبار		11935		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		3		ترکاشوند		میلاد		فخرالدین		349		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		57/90		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		4		جوادی		شعله		قربانعلی		4240		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		73/70		10		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		5		ذوالفقاری		ابوالفضل		محمود		743		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		78/90		63		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		6		ذوالفقاری		مرضیه		محمود		15914		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		68/40		47		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		7		رفیع		محسن		محمد		0310574651		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		55/30		63		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		8		کاظمی زنجانی		مریم		محمد هادی		10727		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		86/80		0		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		9		امیر حسنی		ساناز		حسن		21976		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		57/90		75		71		قبول

		10		صمدی ویکی		فاطمه		رجبعلی		1390		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		60/50		77		73		قبول

		11		حسنی تنها		نرگس		قربانعلی		1491		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		68/40		75		73/50		قبول

		12		صابری چینی بلاغ		هادی		حبیب		3790		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		73/70		75		75		قبول

		13		صادقی سطری		الهه		فلامرز		2779		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		73/70		75		75		قبول

		14		نصیری		سمیه		صفر علی		14478		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		76/30		75		75/50		قبول

		15		مروج		سوده		اسماعیل		1855		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		65/80		85		80/50		قبول

		16		برقی		مینو		محمود		3717		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		86/80		80		82		قبول

		17		پناهیان لرکی		فیروزه		صفر علی		123		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		86/80		80		82		قبول

		18		سلطانیان		سمانه		عباس		70943		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		76/30		85		83		قبول

		19		محمدی ابهرنژاد		شکوفه		بهرام		1366		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		60/50		100		90/50		قبول

		20		نوروزی		سنا ء		سیف اله		14027		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		76/30		95		90/50		قبول

		21		ثمانی		خدیجه		مسلم		4667		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		71/09		100		93		قبول

		22		دوستدار قره اونه		اسرافیل		جمال		1109		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		81/59		100		95/50		قبول

		23		ربانی		نجمه		حیدر		16473		رایانه کار ICDL درجه 1		3-42/15/1/4		89/50		100		97/50		قبول

		24		طالبیان خراسانی		شیوا		هوشنگ		106		رایانه کار ICDL درجه 2		3-42/15/2/4		97/50		82		86		قبول

		25		حیدر هائی		محمد		احمد		35141		رایانه کار ICDL درجه 2		3-42/15/2/4		95		88		90		قبول

		رشته: فن آوري آموزشي																						تاريخ آزمون مجدد عملي

		1		رمضانی		زهرا		کلام الله		391		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		40		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		2		مرتضی پور مردابسردی		سلمی		علی		113		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		3		خجسته		ملیحه		ابوالفضل		9590		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		62/50		72		70		قبول

		4		فرزانه		فریده		محبت		778778		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		72/50		70		71		قبول

		5		مرادی		طیبه		احمد		3006		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		57/50		76		71/50		قبول

		6		خجسته		مهدی		ابوالفضل		11930		عکاسی دیجیتال		1-63/21/1/1		80		70		73		قبول

		7		ربیعی کرهرودی		معصومه		لطف اله		2831		تصویر بردار		1-63/64/1/3		34/20		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		8		طهماسبی		زهرا		رحیمعلی		790		تصویر بردار		1-63/64/1/3		31/60		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		رشته:  نقشه كشي ساختمان با Autocad																						تاريخ آزمون مجدد عملي

		1		استاد هاشمی		مهرنوش		داوود		0010449361		نقشه کشی ساختمان با AUTOCAD		0-32/54/1/1/1		50		55		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		2		طارمی حصاری		مینا		نبی اله		0310244331		نقشه کشی ساختمان با AUTOCAD		0-32/54/1/1/1		60		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		3		خواجه دهی		ارسطو		علی		2140		نقشه کشی ساختمان با AUTOCAD		0-32/54/1/1/1		83/30		85		85		قبول

		رشته : نقشه كشي سازه																						تاريخ آزمون مجدد عملي

		1		آخرتی امراله		علیرضا		اسماعیل		4890178775		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		35		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		2		آژیر		محمدرضا		ناصر		2181		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		55		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		3		افشاری		وحید		محمد		8222		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		70		--		-- مردود --		1390/07/03

		4		امین لو		آرش		ملک محمد		3		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		50		40		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		5		انوری آذر		حسین		صابر		4900288403		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		6		اوکاتی		ابراهیم		برات		4880192112		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		40		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		7		بدرلو		جواد		محمدتقی		4890159657		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		40		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		8		بهرامی		محمد		عبدالرحمن		703		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		9		بیک محمدی		محمدصادق		حبیب اله		4890053603		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		10		پذیرش		شیما		مسعود		0310803586		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		40		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		11		تدین		مینا		صفرعلی		5634		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		40		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		12		جعفری		سعید		نجیب اله		0310677696		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		50		73		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		13		جلیلی		سعید		حبیب اله		1408		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		75		65		--		مردود عملي		1390/07/03

		14		چراغ پور		رعنا		رستمعلی		582		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		70		65		--		مردود عملي		1390/07/03

		15		حسینی		افشار		اسمعلی		22		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		55		65		--		مردود عملي		1390/07/03

		16		دالوند		حسین		فرج اله		4060802549		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		75		60		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		17		دریکوندی		مهدی		کاظم		1920260870		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		70		55		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		18		رشیدی		محمدامین		علیرضا		3490157907		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		19		رمضانی		سحر		علی		4890065059		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		35		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		20		زارع		سحر		علی احمد		39962		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		23		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		21		سرلک		مریم		داود		0014738333		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		40		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		22		شبرنگ		مصطفی		ناصر		34848		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		23		شکاری سلیمانلو		ابراهیم		بیت اله		0310071429		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		24		شکری		زهرا		صفرعلی		0520494768		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		25		شهابی		ارمان		حسین		4890322590		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		26		صالحی		منیر		سیف اله		15689		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		27		صفرعلی		محمد		علی		3950171991		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		50		45		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		28		غفاری گوشه		حسین		اکبر		4670190921		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		29		فرهنگ روستا		علیرضا		عباس		4890126570		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		30		فلاح اتانکی		علی		یوسف		4		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		31		قدیری		منوچهر		اکبر		0310699452		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		32		کرمی		فواد		عبدالکریم		1119		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		70		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		33		کشاورزی		علی		بهرامعلی		4890004408		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		70		50		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		34		گودرزی فر		محسن		هوشنگ		0322715482		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		45		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		35		مسعودی فر		محمد		قنبرعلی		1710		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		35		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		36		مقدسی		بهزاد		هوشنگ		4120348857		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		37		ممی پور		سیامک		علی		8416		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		75		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		38		منصوری مقدم		فاطمه		محمدحسین		0310027721		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		39		میکائیلی		سجاد		مجتبی		1520053533		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		40		نظری پانبلاغ		جواد		نوحعلی		10895		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		41		نوراللهی		فرهاد		حمزه علی		1656		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		1		--		-- مردود عملی --		1390/07/03

		42		نویدی		رضا		محمود		292		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		70		--		-- مردود --		1390/07/03

		43		فداکارجوزان		رضا		رجبعلی		0012169341		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		70		70		70		قبول

		44		رضائیان جداقیه		صمد		اسداله		8172		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		60		74		71		قبول

		45		وظیفه پیرسلطان		فاطمه		علی		17358		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		75		70		71/50		قبول

		46		اشرفی فشی		رضا		بهروز		3300070244		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		70		72		72		قبول

		47		جوادی خلسری		حمیدرضا		احمد		370		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		78		75		قبول

		48		ابوالفتحی		رضا		محمد		2650		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		65		80		76/50		قبول

		49		طاهری		رضا		نظرعلی		3512		نقشه کشی سازه		0-32/54/1/4		75		85		83		قبول

		رشته: نقشه كشي صنعتي

		1		حبیبی		محمد جواد		حبیب اله		23097		نقشه کشی صنعتی درجه یک		0-32/12/1/3		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		رشته نقشه كشي معماري																						تاريخ آزمون مجدد عملي

		1		آقائی		اشکان		علی		0014541041		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		46/20		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		2		آقامرادی		شیدا		جمشید		0310006201		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		38/50		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		3		احمدیان حسینی		سیاوش		محمد		0922012067		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		64/09		43		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		4		افشار		علیرضا		محمد علی		0310177413		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		70		--		-- مردود --		1390/07/04

		5		برزگر امیری		مرتضی		محمد رضا		2050241501		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		6		بیات		ثمین		مسیحا		3240350939		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		51/30		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		7		بیک زاده دلیجانی		مهسا		مهران		4060620955		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		53/80		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		8		پیری		برومند		فیض اله		35		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		64/09		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		9		جمشیدی منش		مصطفی		محمد رضا		11986		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		53/80		51		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		10		چراغی		سحرسادات		سیدشمس الدین		0015930459		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		69/20		60		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		11		چوبداری		پریسا		حسن		0012574902		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		79/50		60		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		12		حسین پناهی		محمد		مولود		3790012769		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		13		حسین زاده		صادق		ابراهیم		1590101693		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		47		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		14		حسینی		فرحناز		مظفر		307		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		41		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		15		خدایاری		مرتضی		تراب		90		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		16		خدایاری صومعه		حیدر		بایرامعلی		18		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		74/40		42		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		17		خرد رنجبر		امید		مهدی		0310182441		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		69/20		33		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		18		خرم جاه		حمید		حبیب اله		736		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		64/09		43		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		19		خلیلی		علی		محمد کاظم		1130		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		51/30		51		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		20		خیاط زاده		غلامحسین		شعبان		420		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		66/70		31		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		21		رحیمی		محمد		نوبخت		13825		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		35/90		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		22		رضایی		حسین		مالک		5462		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		64/09		45		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		23		رفعتی		ایرج		تورج		0010008756		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		51/30		20		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		24		رمضان زاده		لیلا		حسن		0310907330		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		69/20		47		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		25		روستا کهن		امید		ایرج		0017275113		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		56/40		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		26		زراسوند		میلاد		بیژن		0010889221		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		47		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		27		سادات کیائی		سیدحسین		سید رضا		4890183817		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		51/30		25		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		28		شالچیان		ایمان		محمد رضا		0921888155		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		59		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		29		عطاءالهی		مریم		اسمعیل		0310978114		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		56/40		45		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		30		عظیمی		صفت اله		محمدسخی		0711340220		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		66/70		70		--		-- مردود --

		31		علی قارداشی		سعید		فضل اله		4890048375		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		32		علی نژاد		امیر		صابر		0310082242		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		74/40		46		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		33		فرهنگ دهقان		معین		بهمن		0310753562		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		51/30		21		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		34		فلاح زاده		نوید		اکبر		4890117660		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		53/80		15		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		35		فیضی		هادی		حسین		4263		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		64/09		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		36		قدرتی		شادی		علی		3750040125		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		43/60		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		37		قره بابائی		مهسا		ایوب		4890087109		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		38		کشن فلاح		وحید		سیامک		2733		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		59		39		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		39		کیان		اشکان		حسن		4890123385		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		غ		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		40		محمدی		سمیرا		طاهر علی		0310478936		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		53/80		17		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		41		محمدی		هادی		محمود علی		22963		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		56/40		36		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		42		مددی دستجردی		فرهاد		حسن		9189		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		70		--		-- مردود --

		43		مصباح		پژمان		علی		3653		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		71/80		50		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		44		موذنی کوچصفهانی		زهرا		رحیم		33775		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		51/30		غ		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		45		مولانا		پروین		علی پناه		2094		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		61/50		27		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		46		مهین زعیم		مهدی		ناصر		4890240020		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		59		29		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		47		نادری		کیومرث		وجیهه اله		4890155937		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		43/60		غیرمجاز		--		-- مردود تئوری --

		48		نامدار تقی دیزج		سهیل		اله شکر		0015127176		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		59		51		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		49		نیک روستا		مهدی		یار محمد		7		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		64/09		47		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		50		یسره		مسعود		حسین		0310716391		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		53/80		38		--		-- مردود عملی --		1390/07/04

		51		بسحاق		محمد رضا		مراد		2872		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		69/20		70		70		قبول

		52		جواهری نیکو		مهناز		حسن		11767		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		74/40		70		71/50		قبول

		53		عم اوغلی		نفیسه		حسن		0480309477		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		74/40		70		71/50		قبول

		54		قنبری آتشگاه		پروانه		میر آدم		10405		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		76/90		70		72		قبول

		55		هوشمندزاده		نازنین		عبدالامیر		1741625866		نقشه کشی معماری		0-32/54/1/3		69/20		85		81/50		قبول





