
  1395فروردین  –نتایج آزمون مرحله تئوري مسابقات علمی کاربردي شاخه کاردانش 

  (توجه: نتایج بر اساس حروف الفباي نام استان اعالم شده است)

 رشته الکترونیک صنعتی .1

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان الکترونیک صنعتی محمد حسن صابري علیرضا 1

 البرز الکترونیک صنعتی عباس اسمعیلی علیرضا 2

 تهران (شهرستانها) الکترونیک صنعتی سیاوش حاجتی محمدامین 3

 خراسان جنوبی الکترونیک صنعتی علی اکبر مجدیان مصطفی 4

 خراسان رضوي ونیک صنعتیالکتر علیرضا خسروي محمد حسن 5

 فارس الکترونیک صنعتی عبدالحمید کاظمی علی 6

 کرمانشاه الکترونیک صنعتی هوشنگ داوري فر علی 7

 مرکزي الکترونیک صنعتی محمد جمالی محمد جواد 8

 

  امور اداريرشته  .2

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان اموراداري رحمان سلیمانی امینه 1
 البرز اموراداري میرحمید موسوي رقیه 2
 ایالم اموراداري علی فضا علی پوري حدیث 3
 تهران (شهرتهران) اموراداري محمد محمدپور مریم 4
 خراسان شمالی اموراداري ولی جمالی زهرا 5
 سمنان اموراداري علی آقا عاطفی نژاد سمیه 6
 فارس اموراداري محمد کشاورز مرضیه 7
 قزوین اموراداري اصغر زکایی فاطمه 8
 کرمان اموراداري محمود شریفی زهرا 9

 لرستان اموراداري داوود گودرزي یاسمن 10
 همدان اموراداري سلطان مراد لوینی فاطمه 11
 یزد اموراداري محمدعلی حوري زاده شهاب 12

 

  باغبانیرشته  .3

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان باغبانی نوذر صالحی ناهید 1

 آذربایجان شرقی باغبانی مقصود آهنگاران علی 2

 تهران (شهرتهران) باغبانی مجتبی اسد فرنگیس مهراب 3

 تهران (شهرستانها) باغبانی ابوالفضل اسمعیلی عباس آباد حجت 4

 خراسان رضوي باغبانی علی اکبر کردستانی اسماعیل 5

 کرمان باغبانی علی رمضانی اءاسم 6

 مازندران باغبانی محمد قوسی گاوان فرزانه 7



  برق ساختمانرشته  .4

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 البرز برق ساختمان زین العابدین کیان علیرضا 1

 تهران (شهرتهران) برق ساختمان کامبیز برناجی نامداري دانیال 2

 خراسان جنوبی برق ساختمان حسن رحیمی مجتبی 3

 خراسان رضوي برق ساختمان ابوالفضل نجفی علی 4

 سیستان وبلوچستان برق ساختمان اقبال بریچی گلی محمد 5

 قزوین برق ساختمان انعمر میرخوند چگینی مهران 6

 قم برق ساختمان حسن غفوري حسین 7

 کردستان برق ساختمان یونس دانایی کویک پژمان 8

 کرمان برق ساختمان مهدي خسروي کیارش 9

 همدان برق ساختمان کمند علی فرامرزي بهزاد 10

 یزد برق ساختمان محمد علی فهرجی حسینی ابوالفضل 11

  

  برق صنعتیرشته  .5

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان برق صنعتی محسن احمدي شاپورآبادي علیرضا 1

 آذربایجان شرقی برق صنعتی ولی سالم زاده دانالو جواد 2

 آذربایجان غربی برق صنعتی اکبر رسولی حبشی محمد 3

 تهران (شهرتهران) برق صنعتی حیدر حسنی مصطفی 4

 خراسان جنوبی برق صنعتی غالمرضا قوي دل محمدحسن 5

 خراسان رضوي برق صنعتی محمدکاظم جعفري چاقه سجاد 6

 خوزستان برق صنعتی نوچهرم عبداللهی مجتبی 7

 فارس برق صنعتی حسن مرادي علیرضا 8

 کردستان برق صنعتی علی جان هیکلی حمیدرضا 9

 همدان برق صنعتی جواد نعمتی مفرح محمدرضا 10

 یزد برق صنعتی حسینعلی مرادي دوالب محمد مهدي 11

 

  پرورش عمومی دامرشته  .6

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اردبیل پرورش عمومی دام رسول صدیقی علی 1

 اصفهان پرورش عمومی دام عبدالرضا آقابابایی دیدرانی علی 2

 خراسان رضوي پرورش عمومی دام محمد علی حمیدي امیر 3

 فارس پرورش عمومی دام غالمرضا هوشیار وحید 4

 قم پرورش عمومی دام قربانعلی احمدپور محمد 5

  
  



  پرورش وتولیدات زنبور عسلرشته  .7

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 خراسان رضوي پرورش وتولیدات زنبور عسل دعلیمحم بهمنی مقدم داغیان فاطمه 1

 خراسان شمالی پرورش وتولیدات زنبور عسل محمد رضا شاکري سبحان 2

 کردستان پرورش وتولیدات زنبور عسل انور دهقانی امیر 3

 کرمانشاه پرورش وتولیدات زنبور عسل عارف رستمی میالد 4

 گلستان پرورش وتولیدات زنبور عسل بشیر بایی بهنام 5

  
  تاسیسات برودتیرشته  .8

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 خراسان رضوي تاسیسات برودتی صادق بلوچ شهنابادي امیرحسین 1

 فارس اسیسات برودتیت نصراله پرهیز مروان 2

 قم تاسیسات برودتی یوسف بهرامی فرد امین 3

 کرمان تاسیسات برودتی علی عرب زاده محمدرضا 4

 مازندران تاسیسات برودتی مظاهر مجیدي ابوالفضل 5

 مرکزي تاسیسات برودتی حبیب اله نادعلی هزاوه سیاوش 6

 هرمزگان تاسیسات برودتی یداهللا تیما رامی 7

  

  تاسیسات بهداشتیرشته  .9

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اردبیل تاسیسات بهداشتی جالل عبدالعلی زاده کامیار 1

 اصفهان ت بهداشتیتاسیسا مجتبی مهربانی نجف آبادي حمیدرضا 2

 آذربایجان شرقی تاسیسات بهداشتی مهدي کریمی فرد رضا 3

 آذربایجان غربی تاسیسات بهداشتی فرهنگ شوشتري گوگ تپه علی 4

 خراسان جنوبی تاسیسات بهداشتی عباسعلی عیدي محسن 5

 خراسان شمالی سات بهداشتیتاسی موسی محمد وظیفه شناس عیسی 6

 فارس تاسیسات بهداشتی تیمور رنجبر اسماعیل 7

 قزوین تاسیسات بهداشتی زین العابدین کریمی اوجور محمد 8

 قم تاسیسات بهداشتی حمیدرضا عیسی آبادي ابوالفضل 9

 کردستان تیتاسیسات بهداش محمد امین امینی امید 10

  

  

  

  



  تاسیسات گرماییرشته  .10

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 تهران (شهرتهران) تاسیسات گرمایی اکبر ارج دستجردي علی 1

 خراسان جنوبی تاسیسات گرمایی محمد صادق ابراهیمی میالد 2

 خراسان رضوي تاسیسات گرمایی غالم رضا سفید گوش مهدي 3

 زنجان تاسیسات گرمایی فرضعلی دوستی وحید 4

 قزوین تاسیسات گرمایی عبدالرحیم برج ساز هادي 5

 مازندران تاسیسات گرمایی مصطفی میرآقازاده محمد 6

 مرکزي تاسیسات گرمایی سید ابوالفضل روشنایی سید احمد 7

 همدان تاسیسات گرمایی علی مردانی مقدم امیر علی 8

  

  CNCتراشکاري رشته .11

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان CNCتراشکاري بحرخدا پورمند اسماعیل 1

 تهران (شهرتهران) CNCتراشکاري جهانگیر حسینی فرحان 2

 خراسان رضوي CNCتراشکاري باقر وحیدي خواه علی 3

 فارس CNCتراشکاري مهرزاد گلچهره محمد جواد 4

 قزوین CNCتراشکاري عباس ملکی مهدي 5

 کرمان CNCتراشکاري رضا خراسانی زاده علی 6

 مرکزي CNCتراشکاري نعمت اله صفرخانی جادس 7

  

  تزئینات داخلی چوبیرشته  .12

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 آذربایجان شرقی تزئینات داخلی چوبی قادر رنجیري مرکید سینا 1

 بوشهر خلی چوبیتزئینات دا علی برناك سعید 2

 خراسان جنوبی تزئینات داخلی چوبی علی اصغر جانی علیرضا 3

 خراسان رضوي تزئینات داخلی چوبی سعید صادقیان مهدي 4

 زنجان تزئینات داخلی چوبی عزت اله خویینی حمیدرضا 5

 کرمان خلی چوبیتزئینات دا محمد رضا عسکري امیر حسین 6

 همدان تزئینات داخلی چوبی کاظم گل محمدي داریوش 7

  

  

  



  تصویربرداريرشته  .13

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 البرز تصویربرداري حکمعلی کریمی حدیثه 1

 تهران (شهرتهران) صویربرداريت سعید نژند نجفیان ساالر 2

 زنجان تصویربرداري نقی ایاسه مهسا 3

 فارس تصویربرداري سیدعلی موالئی سیدمهدي 4

 کرمان تصویربرداري مجید حجت زاده زینب 5

 مازندران تصویربرداري شعبانعلی غالمیان مقري منصوره 6

 یزد تصویربرداري عباس ورخرانقحیدرپ زهرا 7

  

  تعمیر موتور تراکتوررشته  .14

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اردبیل تعمیرموتورتراکتور علی جوانشیر اصالن 1

 رقیآذربایجان ش تعمیرموتورتراکتور فریدون کریمیان علی 2

 بوشهر تعمیرموتورتراکتور اسفندیار سلیمانی سینا 3

 خراسان رضوي تعمیرموتورتراکتور بیداله قربانی روح ا.... 4

 خراسان شمالی تعمیرموتورتراکتور محمد اسمعیل حسن پور مهدي 5

 فارس تعمیرموتورتراکتور حسن میرشکاري امیرحسین 6

 کردستان تعمیرموتورتراکتور امین نیلی آرمان 7

 گلستان تعمیرموتورتراکتور امامقلی صحراپور میثم 8

  

  تعمیر موتور و برق خودرورشته  .15

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان تعمیرموتوروبرق خودرو جواد شیرازي تهرانی علی 1

 آذربایجان شرقی تعمیرموتوروبرق خودرو محمدعلی جالل جباري علی 2

 تهران (شهرتهران) تعمیرموتوروبرق خودرو اسماعیل راستگو ماهان 3

 تهران (شهرستانها) تعمیرموتوروبرق خودرو جواد اقلیدي مجتبی 4

 خراسان رضوي تعمیرموتوروبرق خودرو مسعود وشندلر حسن 5

 فارس تعمیرموتوروبرق خودرو حبیب اله شجاعی رحیم 6

 قزوین تعمیرموتوروبرق خودرو احمد دوستی محمدرضا 7

 کردستان تعمیرموتوروبرق خودرو ولی مرادي محمد 8

 گیالن تعمیرموتوروبرق خودرو بهمن روز مهر رضا 9

 لرستان تعمیرموتوروبرق خودرو حجت اهللا موسوي علیرضا 10

 مرکزي تعمیرموتوروبرق خودرو محمود سلیمانی امیرحسین 11

  

  



  تولید چند رسانه ايرشته  .16

استان نام نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف  

 اردبیل تولیدچندرسانه اي رجب حسن زاده حمیدرضا 1

 اصفهان تولیدچندرسانه اي غالمرضا فهمیده مرجان 2

 البرز تولیدچندرسانه اي غالمرضا رشیدي هانیه 3

 آذربایجان شرقی تولیدچندرسانه اي علی قائمی فائزه 4

 تهران (شهرتهران) تولیدچندرسانه اي زین العابدین خامنه عرشی آیدا 5

 تهران (شهرستانها) تولیدچندرسانه اي حسنعلی رشیدي نصر آبادي سعید 6

 خراسان جنوبی تولیدچندرسانه اي مبین گرگیج حمیرا 7

 اسان رضويخر تولیدچندرسانه اي برات اله هراتی مریم 8

 سمنان تولیدچندرسانه اي منصور کی پور فاطمه 9

 فارس تولیدچندرسانه اي بهمن احمدي کوچی فاطمه 10

 کرمان تولیدچندرسانه اي حمیدرضا نیک اندیش مرضیه 11

 مرکزي تولیدچندرسانه اي احمد دوست محمدي بوئینی مهسا 12

  

 جوشکاريشته ر .17

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 آذربایجان شرقی جوشکاري محمد رضا جهدي آفاق امیر 1

 بوشهر جوشکاري احمد الري منفرد امیرحسین 2

 ويخراسان رض جوشکاري محمدعلی رحیمی حمام قلعه مهدي 3

 فارس جوشکاري محمد احسانی مصطفی 4

 کردستان جوشکاري ابوالقاسم محمدي میالد 5

 کرمان جوشکاري رضا عسکرعباس محمدرضا 6

 کرمانشاه جوشکاري سیروس بیگرضایی سعید 7

 گیالن جوشکاري محمد پورموسی مقصود 8

 مرکزي جوشکاري علی وهاب پور بهنام 9

 هرمزگان جوشکاري منصور پورحاتم مهدي 10

 همدان جوشکاري محمد تقی صیدي امیر حسین 11

  
  
  
  
  
  
  
 



 چهره سازيرشته  .18

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان چهره سازي سیدمحمد یطوبای نگین السادات 1

 البرز چهره سازي محمد افشار سمانه 2

 تهران (شهرتهران) چهره سازي مجید شهریاري فاطمه 3

 تهران (شهرستانها) چهره سازي عقیل نیکجو مهسا 4

 خراسان رضوي چهره سازي عیسی کوه کن ماریه 5

 فارس چهره سازي مرتضی پرده نشین هانیه 6

 مرکزي چهره سازي محمد مشایخی سارا 7

 
 حسابداري مالی رشته .19

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان حسابداري مالی غالمرضا فیروزي فاطمه 1

 آذربایجان شرقی حسابداري مالی مصطفی دي انرجانجو مسلم 2

 چهارمحال وبختیاري حسابداري مالی سیاوش رئیسی نیا نازنین 3

 خراسان رضوي حسابداري مالی عبداله سهرابیان راد ابوالفضل 4

 لیخراسان شما حسابداري مالی علی موذنی تیتکانلو اعظم 5

 فارس حسابداري مالی امین رضوي مریم 6

 قزوین حسابداري مالی علی کاظمی فاطمه 7

 کردستان حسابداري مالی محمد رحیم آمانی پژمان 8

 مازندران حسابداري مالی علی اکبر عرب حدیثه 9

 مرکزي بداري مالیحسا ناصر سامه چالکسري زهرا 10

 همدان حسابداري مالی ایرج ذبیحی مهدیه 11

 یزد حسابداري مالی علی محمد یاوري نعیم آباد منصوره 12

 
 خیاطی رشته .20

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 هاناصف خیاطی داود خاشعی زهرا 1

 البرز خیاطی خیرمراد موسیوند زینب 2

 ایالم خیاطی عباس ابراهیمی مریم 3

 آذربایجان غربی خیاطی مصطفی داداش زاده روحپرور 4

 خراسان رضوي خیاطی علی کدخداي بلقور زهرا 5

 فارس خیاطی رهنما قاسمی سارا 6

 قزوین خیاطی بهرام علی یفالح آزیتا 7

 کهکیلویه وبویراحمد خیاطی علی یادگارپور فاطمه 8

 گلستان خیاطی ابراهیم لکزایی طاهره 9

 مازندران خیاطی حسین رضوانی حاتمه 10

 مرکزي خیاطی محمد جعفر کرمی زهرا 11

 یزد خیاطی اکبر ريدهقان چنا عارفه 12

 



 دوخت تزیینی رشته .21

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان دوخت هاي تزیینی علیرضا نوذري فاطمه 1

 آذربایجان شرقی دوخت هاي تزیینی فتح اله توکلی پریسا 2

 آذربایجان غربی دوخت هاي تزیینی عادل سري مهسا 3

 چهارمحال وبختیاري دوخت هاي تزیینی منوچهر طاهري گندمانی فاطمه 4

 خراسان شمالی دوخت هاي تزیینی برات حسن پور فاطمه 5

 فارس دوخت هاي تزیینی حسن طالبی زکیه 6

 قزوین دوخت هاي تزیینی صفر علی نوروزي فاطمه 7

 مازندران دوخت هاي تزیینی علیرضا ابراهیمی تبار ندا 8

 هرمزگان دوخت هاي تزیینی علی مخلصی محبوبه 9

 یزد دوخت هاي تزیینی محمود زارع زاده ابرقویی راضیه 10

 

 زراعت رشته .22

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اردبیل زراعت جعفر قنبرپور میثم 1

 آذربایجان غربی زراعت علیرضا جعفرنژاد مرتضی 2

 تهران (شهرستانها) زراعت ابراهیم طاهرخانی حسن 3

 خراسان رضوي زراعت غالمعلی رجب زاده علی 4

 زنجان زراعت ارسالن بیگدلو میالد 5

 سیستان وبلوچستان زراعت صفر سارانی امین اله 6

 کرمان زراعت عازین شهیکی حمزه 7

 کرمانشاه زراعت غالمرضا بزرگی تبه افشاري مهدي 8

 

 ساختمان سازي رشته .23

پدر نام نام خانوادگی نام داوطلب ردیف  نام استان نام رشته 
 اردبیل ساختمان سازي لطیف وظیفه علیرضا 1

 اصفهان ساختمان سازي فرج اله لطفی علیرضا 2

 آذربایجان شرقی ساختمان سازي زین العابدین حسین پور رضا 3

 وشهرب ساختمان سازي عباس برسنگی علی 4

 خراسان رضوي ساختمان سازي حسین ایزانلو حسن 5

 فارس ساختمان سازي ناصر همایون فر محمدرضا 6

 کردستان ساختمان سازي محمد رسول فرجی راشد 7

 گلستان ساختمان سازي حسین رنجبر علی 8

 مازندران ساختمان سازي بهزاد یوسفی کرچنگی عرفان 9

  
  
 



 سیستم هاي صوتی و تصویري رشته .24

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 آذربایجان غربی سیستم هاي صوتی وتصویري نصیب راخ مهدي 1

 تهران (شهرتهران) یريسیستم هاي صوتی وتصو بشیر زاهد اینچه سابالغ فاطمه 2

 تهران (شهرستانها) سیستم هاي صوتی وتصویري قربانعلی بورونلی مهران 3

 سمنان سیستم هاي صوتی وتصویري علی اکبر خداوردي رسول 4

 گلستان سیستم هاي صوتی وتصویري علی باقري ابوالفضل 5

 

 طراحی فرش دستباف رشته .25

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 البرز طراحی فرش دستباف خسرو مرادپور شقایق 1

 تهران (شهرتهران) طراحی فرش دستباف محمد هدایتی جوان ساناز 2

 خراسان جنوبی طراحی فرش دستباف علم محمدي مریم 3

 خراسان رضوي طراحی فرش دستباف سعید ذاکري سمنیا 4

 فارس طراحی فرش دستباف باباجان مرادي زهرا 5

 کرمان طراحی فرش دستباف غالم عباس مرید بازمانده اعظم 6

 

 طراحی و توسعه صفحات وب رشته .26

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اردبیل طراحی وتوسعه صفحات وب سرهاد جهانگیر رضا 1

 اصفهان طراحی وتوسعه صفحات وب رسول گل شیري فاطمه 2

 تهران (شهرستانها) طراحی وتوسعه صفحات وب عباس زارع فاطمه 3

 خراسان جنوبی صفحات وب طراحی وتوسعه علیرضا خدیر مهسا 4

 خراسان رضوي طراحی وتوسعه صفحات وب براتعلی وجدانی زهره 5

 خراسان شمالی طراحی وتوسعه صفحات وب سیدمهدي موسوي بلیغ سیده معصومه 6

 زنجان طراحی وتوسعه صفحات وب ولی اله غنیمتی زهرا 7

 فارس طراحی وتوسعه صفحات وب آزاد رئیسی میترا 8

 قزوین طراحی وتوسعه صفحات وب عیسی فالح اتانی مهدیه 9

 کرمانشاه طراحی وتوسعه صفحات وب مراد علی حسینی گیزه رود حدیث 10

 هرمزگان طراحی وتوسعه صفحات وب موسی تارتار مریم 11

 همدان طراحی وتوسعه صفحات وب مودمح قربانی محبوبه 12

  
  
  
  
  
 



 طال و جواهرسازي رشته .27

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اردبیل طال وجواهر سازي جواد حمیدي نور امید 1

 اصفهان طال وجواهر سازي حسن عطائی فرد محمد 2

 تهران (شهرتهران) طال وجواهر سازي محمود رضا ضرغامی عرفان 3

 خراسان رضوي طال وجواهر سازي سیاوش اصغرپور هنده خاله دردانه 4

 خراسان شمالی طال وجواهر سازي موسی پاکدل مهسا 5

 قم طال وجواهر سازي علی بیدگلی حانیه 6

 

 عکاسی دیجیتال رشته .28

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اردبیل عکاسی دیجیتال سیاب یقینی خامسلو زهرا 1

 اصفهان عکاسی دیجیتال جواد آقاسی زهرا 2

 البرز عکاسی دیجیتال عقیل کیایی زهرا 3

 تهران (شهرتهران) عکاسی دیجیتال غالمحسن میعظی ملیکا 4

 تهران (شهرستانها) عکاسی دیجیتال علی اوسط ساجدي مریم 5

 خراسان رضوي عکاسی دیجیتال محمدرضا محمدیان بیدختی سیما 6

 خوزستان عکاسی دیجیتال فهد غزي اصل زهرا 7

 فارس عکاسی دیجیتال لی نظرع جعفري الناز 8

 کردستان عکاسی دیجیتال فتح اهللا خالدیان راحله 9

 یزد عکاسی دیجیتال محمد رضا زینلیان زاده زهرا 10

 

 CNCفرزکاري رشته .29

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان CNCفرزکاري رمضان سی علیشاهدانیالیا مهدي 1

 آذربایجان شرقی CNCفرزکاري خداویردي پور غفار گلدر محمد 2

 تهران (شهرتهران) CNCفرزکاري محمود سلمانی ها علیرضا 3

 خراسان رضوي CNCفرزکاري حیدر علی عارفخانی حسین 4

 قزوین CNCفرزکاري حمیدرضا رپورنجا محمدرضا 5

 مازندران CNCفرزکاري حمزه رضا زاده هاللی علیرضا 6

  
  
  
  
  
  
 



 کابینت سازي چوبی رشته .30

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان یکابینت سازي چوب علیرضا علی اکبري احمدرضا 1

 تهران (شهرتهران) کابینت سازي چوبی علیرضا کریمی مهرداد 2

 خراسان رضوي کابینت سازي چوبی حمیدرضا زنگنه شهرکی فرامرز 3

 کردستان کابینت سازي چوبی خالد مرادي ساالر 4

 مانکر کابینت سازي چوبی رضا باردل امیر حسین 5

 مازندران کابینت سازي چوبی عباس شعبانی بهمن 6

 همدان کابینت سازي چوبی محمود مرادي محمدمهدي 7

 یزد کابینت سازي چوبی محمدرضا شاهدي گاوافشادي مجتبی 8

 
 گرافیک کامپیوتري رشته .31

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان گرافیک کامپیوتري حشمت اله جعفري مائده 1

 تهران (شهرتهران) گرافیک کامپیوتري تراب حقیقت قراچه قپه آیالر 2

 خراسان رضوي گرافیک کامپیوتري ابراهیم صفائیان حمام قلعه معصومه 3

 خوزستان گرافیک کامپیوتري دعلی امی میرمنگره آهنگ 4

 زنجان گرافیک کامپیوتري غفار ندرلو نرگس 5

 سمنان گرافیک کامپیوتري محمد مثبت شاهجویی فاطمه 6

 فارس گرافیک کامپیوتري عبدالخالق سلمانی اسفندآبادي سپیده 7

 قزوین گرافیک کامپیوتري یداله تقوائی کشت کار زهرا 8

 قم گرافیک کامپیوتري سید محمد لران دهنوي فائزه سادات 9

 کردستان گرافیک کامپیوتري کاظم مفاخري پروین 10

 کهکیلویه وبویراحمد گرافیک کامپیوتري ارج غالمی شهین 11

 گیالن رافیک کامپیوتريگ علی اصغر قدیري فاطمه 12

 
 مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده رشته .32

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده داوود رحیمی زهره 1

 تهران (شهرستانها) یزي امورخانوادهمدیریت وبرنامه ر علی اصغر ایرانشاهی فائزه 2

 چهارمحال وبختیاري مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده عبدالعلی طاهري سودجانی حدیث 3

 خراسان رضوي مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده حجی محمد افخمی مریم 4

 فارس یزي امورخانوادهمدیریت وبرنامه ر حسین رضائی  کوچی مینا 5

 قزوین مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده صفدر قهرمانی بوزندانی فهیمه 6

 کرمان مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده اصغر مالیی معصومه 7

 کهکیلویه وبویراحمد مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده نصیر دشتیان مریم 8

 گلستان مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده عرازمحمد آرخی آي تکین 9

 مرکزي مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده جواد همدانی الهام 10

 همدان مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده محمدرضا صوفی محب مریم 11

 یزد مدیریت وبرنامه ریزي امورخانواده محمدحسین باقري فهرجی فاطمه 12



 مرغداري صنعتی رشته .33

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 آذربایجان شرقی مرغداري صنعتی نصرت بیک زاده مجید 1

 )تهران (شهرستانها مرغداري صنعتی بهرام مهر آریا محمد 2

 خراسان رضوي مرغداري صنعتی احمد ارژنگی علی 3

 فارس مرغداري صنعتی حجت صفري شورباخورلو ستار 4

 کردستان مرغداري صنعتی شکراله محمد دخت سهند 5

 کرمان مرغداري صنعتی علیرضا علیزاده محمدحسین 6

 

 نقشه کشی ساختمان رشته .34

دیفر  نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب 
 اردبیل نقشه کشی ساختمان طیب شیخی قره حسنلو فرزاد 1

 آذربایجان شرقی نقشه کشی ساختمان رحمان کمانی زهرا 2

 تهران)تهران (شهر نقشه کشی ساختمان اکبر کشتی آراء تارا 3

 تهران (شهرستانها) نقشه کشی ساختمان موسی اعظمی محدثه 4

 خراسان رضوي نقشه کشی ساختمان جواد اعظم باغبانان ذکیه 5

 خراسان شمالی نقشه کشی ساختمان عبدالعلی اصغري شقایق 6

 تانخوزس نقشه کشی ساختمان رضا ظهراب فاطمه 7

 سمنان نقشه کشی ساختمان عباس محمودي زیرآبی کوثر 8

 فارس نقشه کشی ساختمان محمدرضا تازنگ افسانه 9

 قم نقشه کشی ساختمان جمشید گودرزي فاطمه 10

 کردستان نقشه کشی ساختمان اسماعیل غالمی پریسا 11

 هرمزگان نقشه کشی ساختمان سعبا پیش دار زینب 12

 

 نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه رشته .35

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 اصفهان نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه مسعود بهرامی محمد 1

 البرز صنعتی به کمک رایانهنقشه کشی  علیرضا شیشه چی نفیسه 2

 آذربایجان شرقی نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه حسن زمانی زکریا بالل 3

 آذربایجان غربی نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه قربان آغباشلو مهدي 4

 شهرتهران)تهران ( نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه حسین رمضانی دهبنه فاطمه 5

 خراسان رضوي نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه ابراهیم فعال نسب سجاد 6

 فارس نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه مهرزاد ربانی نوروزانی رضا 7

 قزوین نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه معصوم علی عباسی میالد 8

 گلستان نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه محمدرضا رشیدي فر فرشید 9

 مرکزي نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه مراد فرامرزي میثم 10

  
  



 نگارگري رشته .36

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 تهران (شهرتهران) نگارگري مصطفی معصومی معصومه 1

 خراسان جنوبی نگارگري علیرضا عباسیان فاطمه 2

 خراسان رضوي نگارگري ابوالقاسم چوپان خو مبینا 3

 قم نگارگري حسن رحیمی فاطمه 4

 کهکیلویه وبویراحمد نگارگري خدادا خوش کیشان زینب 5

 گلستان ينگارگر عبدالعلی نجفی مبینا 6

 مازندران نگارگري نورالدین رضایی کینجی خدیجه 7

 

 هنر فرش رشته .37

 نام استان نام رشته نام پدر نام خانوادگی نام داوطلب ردیف
 آذربایجان غربی هنرفرش غالمرضا علیزاده ساناز 1

 تهران (شهرتهران) هنرفرش محمد خانی فاطمه 2

 خراسان رضوي هنرفرش جواد صفاري روشناوند سارا 3

 سمنان هنرفرش رمضان عرب اسدي فاطمه 4

 کرمان هنرفرش حسن اسمعیل زاده راینی رضوان 5

  

  

  

  

 


