
نام منطقهنام هنرستاننام خانوادگینام داوطلبعنوان آزمونردیف

اشکذرشهید صدرآبادیابراهیمی صدرآبادیابوالفضلبرق صنعتی1

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییحسن زاده موروئیمصطفیبرق صنعتی2

1ناحیۀ وطن چیحالجی نوقی زادهحمیدرضابرق صنعتی3

1ناحیۀ شهرک صنعتیرئیس استبرقحمیدرضابرق صنعتی4

1ناحیۀ شهرک صنعتیغفاریان هدشمحمدبرق صنعتی5

2ناحیۀ  کاردانش  شهدای  جنوبقل هوالهیآرمانبرق صنعتی6

2ناحیۀ  کاردانش  شهدای  جنوبلطفی نژادعلیبرق صنعتی7

میبدهنرستان کاردانش تالشگرانیوسفیمجتبیبرق صنعتی8

1ناحیۀ وطن چیاشگفتیامیرحسینتعمیر موتور و برق خودرو9

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییبامریمحمدتعمیر موتور و برق خودرو10

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییخدامرادیقاسمتعمیر موتور و برق خودرو11

1ناحیۀ کابلهای  شهید قندیدهقان ده جمالیمحمد صادقتعمیر موتور و برق خودرو12

مهریزهنرستان کاردانش شهیدنیافرزارع بیدکیاحمدرضاتعمیر موتور و برق خودرو13

ابرکوههنرستان کاردانش شهدای بهمنزارع مهرآبادیمحمدحسنتعمیر موتور و برق خودرو14

میبدصدر...آیت ازارعی محمود ابادیمحمد سجادتعمیر موتور و برق خودرو15

مهریزهنرستان کاردانش شهیدنیافرطباطباییسید محمدتعمیر موتور و برق خودرو16

1ناحیۀ پانزده خرداداردانیمحدثهتولید محتوای الکترونیکی17

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیامرزادهامینتولید محتوای الکترونیکی18

1ناحیۀ گردبافشاهدی سعدآبادمهدیهتولید محتوای الکترونیکی19

تفت حاج محمدعلی دهقانیشریفات پورفاطمه ساداتتولید محتوای الکترونیکی20

2ناحیۀ هنرستان کاردانش دکترطاهریکریمیفاطمهتولید محتوای الکترونیکی21

بافقکاردانش هدفملکی باب هویزینجمهتولید محتوای الکترونیکی22

2ناحیۀ هنرستان کاردانش دکترطاهریمیرزا کریمی خویدکیفاطمهتولید محتوای الکترونیکی23

میبدهنرستان کاردانش آینده سازانمیرزاده کوهشاهیفاطمهتولید محتوای الکترونیکی24

میبدهنرستان کاردانش تالشگرانامامی میبدیسید ناصرجوشکاری25

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیبایارمحمدحسینجوشکاری26

1ناحیۀ شهرک صنعتیجوکارمحمدمهدیجوشکاری27

میبدهنرستان کاردانش تالشگرانرستگار مقدم کریم زادهالیاسجوشکاری28

1ناحیۀ شهرک صنعتیصمیمیامیدجوشکاری29

اشکذرشهید صدرآبادیکاشفیعلیرضاجوشکاری30

2ناحیۀ کاردانش  یاوریاحتشاممهساحسابداری مالی31

1ناحیۀ گردبافجهان تیغزکیهحسابداری مالی32

2ناحیۀ کاردانش  یاوریدهقان منشادیزینب الساداتحسابداری مالی33

1ناحیۀ پانزده خردادزورمند طزرجانیفاطمهحسابداری مالی34

میبدهنرستان کاردانش آینده سازانشریففاطمهحسابداری مالی35

میبدهنرستان کاردانش آینده سازانصبوریمنصورهحسابداری مالی36

1ناحیۀ پانزده خردادمحسنیریحانهحسابداری مالی37

1ناحیۀ گردبافنهانی پورفاطمهحسابداری مالی38

 هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانشعملی استانی      اسامی هنرجویان راه یافته به مرحله 

(.اسامی بر اساس عنوان آزمون و نام خانوادگی مرتب شده است)



نام منطقهنام هنرستاننام خانوادگینام داوطلبعنوان آزمونردیف

 هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانشعملی استانی      اسامی هنرجویان راه یافته به مرحله 

(.اسامی بر اساس عنوان آزمون و نام خانوادگی مرتب شده است)

1ناحیۀ پانزده خردادبرخورداری علی آبادفهیمهخیاطی39

1ناحیۀ فردوسیانپورهمت آبادیرویاخیاطی40

ابرکوهکاردانش طوبیخان محمدی اردچیزهراخیاطی41

1ناحیۀ فردوسیانخلیلی پیشکوهیفائزهخیاطی42

1ناحیۀ پانزده خرداددیمهرآتناخیاطی43

میبدکاردانش باباییفالح یخدانیعارفهخیاطی44

میبدکاردانش باباییمیرزاییفاطمهخیاطی45

2ناحیۀ کاردانش  یاورییاوریانفاطمهخیاطی46

اشکذرهنرستان کاردانش عصمتاحمدی نسبزهرادوختهای تزئینی47

1ناحیۀ گردبافبرخورداری علی آبادزینبدوختهای تزئینی48

اشکذرهنرستان کاردانش عصمتخنفریزینبدوختهای تزئینی49

اردکانحاج حسین حسن پوردره زرشکیفاطمهدوختهای تزئینی50

1ناحیۀ گردبافزارع شحنهآتنادوختهای تزئینی51

2ناحیۀ کاردانش کاشولخانسلطان زادهفاطمهدوختهای تزئینی52

2ناحیۀ کاردانش کاشولخانصادقی کیازینبدوختهای تزئینی53

اردکانحاج حسین حسن پورکریمیزهرادوختهای تزئینی54

2ناحیۀ کاردانش کاشولخانحاجی زادهفهیمهطراحی و توسعه صفحات وب55

1ناحیۀ فردوسیانحسین زادهفهیمهطراحی و توسعه صفحات وب56

1ناحیۀ فردوسیاندره شیریسعیدهطراحی و توسعه صفحات وب57

2ناحیۀ هنرستان  شهدای  جنوبذکریاپوریاطراحی و توسعه صفحات وب58

2ناحیۀ کاردانش کاشولخانقادری شهربابکزهراطراحی و توسعه صفحات وب59

2ناحیۀ هنرستان  شهدای  جنوبمحبعلیمحمدرضاطراحی و توسعه صفحات وب60

2ناحیۀ کاردانش کاشولخاناحمدی زادهالنازمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده61

مهریزکارودانش الزهراافتخاریفاطمه الساداتمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده62

میبدکاردانش باباییبرزگری خانقاهزهرامدیریت و برنامه ریزی امور خانواده63

مهریزکارودانش الزهرابصیرتعایشهمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده64

بهابادهنرستان الزهراحسن پور  بهدانییگانهمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده65

2ناحیۀ کاردانش کاشولخانخانی زاده جمالیحمیدهمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده66

2ناحیۀ هنرستان کاردانش دکترطاهریدهقان خبریفاطمهمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده67

1ناحیۀ فردوسیانطاهری مغستانآتنامدیریت و برنامه ریزی امور خانواده68

2ناحیۀ (ع )هنرستان حضرت علی اکبرجعفر پورمحمد طاهانقشه کشی ساختمان69

1ناحیۀ وطن چیرضوی ببروئیسید امیر محمدنقشه کشی ساختمان70

1ناحیۀ فردوسیانزارعزهرانقشه کشی ساختمان71

1ناحیۀ کابلهای  شهید قندیطباطباییسیدمحمدمهدینقشه کشی ساختمان72

1ناحیۀ فردوسیانکارگرعطیهنقشه کشی ساختمان73

2ناحیۀ هنرستان کاردانش دکترطاهریمزرعه سفیدیفاطمهنقشه کشی ساختمان74

2ناحیۀ هنرستان کاردانش دکترطاهریمیرزائیمبینانقشه کشی ساختمان75

اردکانآیت اهلل خاتمینجم الدینابوالفضلنقشه کشی ساختمان76


