
نام منطقهنام هنرستاننام خانوادگینام داوطلبعنوان آزمونردیف

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییآرقندیوسفالکترونیک صنعتی1

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییبلوچ زهیحامدالکترونیک صنعتی2

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییحسن آبادیابوالفضلالکترونیک صنعتی3

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییپاک طینت دهجیمحمدامور اداری4

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییحاج محمدی یزدیسعیدامور اداری5

خاتمام البنینمحسنی نسبزهراامور اداری6

1ناحیۀ گردبافیوسفی سخویدیزهراامور اداری7

2ناحیۀ اکبرزادهالکوزه ایمهدیباغبانی8

2ناحیۀ اکبرزادهباریکزهییوسفباغبانی9

2ناحیۀ اکبرزادهزارع سرویمهدیباغبانی10

2ناحیۀ اکبرزادهعباسی زادهمحمدباغبانی11

بافقکاردانش تالشبرزگری بافقیامیر حسینتاسیسات بهداشتی12

ابرکوههنرستان کاردانش فجرتقی پناه مریم آبادیمحمدرضاتاسیسات بهداشتی13

بافقکاردانش تالشعباسی زاده فتح ابادیحمید رضاتاسیسات بهداشتی14

ابرکوههنرستان کاردانش فجرعلی دوست ابرقوئیمحمدحسنتاسیسات بهداشتی15

میبدحاجتیبرجسته فیروزآبادیمحمدحسینتاسیسات حرارتی و برودتی16

2ناحیۀ بشردوستحورانرضاتاسیسات حرارتی و برودتی17

میبدحاجتیکارگرشورکیمحمدسعیدتاسیسات حرارتی و برودتی18

2ناحیۀ بشردوستمحمودی نصرآبادابوالفضلتاسیسات حرارتی و برودتی19

میبدحاجتیآخوتدی محمدآبادیمهدیCNCتراشکاری 20

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیدره گازهابوالفضلCNCتراشکاری 21

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیشاعر سرجمعمحمدسجادCNCتراشکاری 22

1ناحیۀ شهرک صنعتیهمتیمحمدمسعودCNCتراشکاری 23

1ناحیۀ کوچک زادهحاتمی مجومردریحانهتصویربرداری24

2ناحیۀ کاردانش مشکیدرودینسرینتصویربرداری25

2ناحیۀ کاردانش مشکیدشتیفاطمهتصویربرداری26

2ناحیۀ کاردانش مشکیدهقانسیماتصویربرداری27

2ناحیۀ  کاردانش  شهدای  جنوب نجارنیریمحمدیوسفتعمیر تلفن های رومیزی و همراه28

1ناحیۀ وطن چیاصغری ورزنهمصطفیتعمیر تلفن های رومیزی و همراه29

1ناحیۀ وطن چیصباغیانامیرمحمدتعمیر تلفن های رومیزی و همراه30

1ناحیۀ وطن چیموحدی نژادجوادتعمیر تلفن های رومیزی و همراه31

مهریزهنرستان کاردانش شهیدنیافربیک خورمیزیمسلمدرودگری32

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییقاسمی چله خانهعلی رضادرودگری33

2ناحیۀ هنرستان فردین دخت ذکاییقائمی درهمجتبیدرودگری34

اردکانآیت اهلل خاتمیکریمامیردرودگری35

2ناحیۀ (ع )هنرستان حضرت علی اکبرساالری برکوییحسنصنایع دستی چوب36

2ناحیۀ (ع )هنرستان حضرت علی اکبرقربان پوربهزادصنایع دستی چوب37

 هفدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانشتئوری کشوری      اسامی هنرجویان راه یافته به مرحله 

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



نام منطقهنام هنرستاننام خانوادگینام داوطلبعنوان آزمونردیف
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(.اسامی بر اساس عنوان آزمون و نام خانوادگی مرتب شده است)

2ناحیۀ (ع )هنرستان حضرت علی اکبرزارع ارنانیحمید رضاصنایع دستی چوب38

1ناحیۀ شهرک صنعتیبابائیامیربهادرطراحی سنتی39

میبدهنرستان کاردانش آینده سازانمنیعاویعاطفهطراحی سنتی40

1ناحیۀ شهرک صنعتیمورکیان علی آبادابوالفضلطراحی سنتی41

1ناحیۀ کوچک زادهپوقاسمی یزدیمهساعکاسی دیجیتال42

1ناحیۀ کوچک زادهحاتم پورلیالعکاسی دیجیتال43

1ناحیۀ کوچک زادهحدادیزهراعکاسی دیجیتال44

1ناحیۀ کوچک زادهدهقان قطرمیمهدیهعکاسی دیجیتال45

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیبهشتی زادهامیرحسینCNCفرزکاری  46

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیجوکارمحمدحسینCNCفرزکاری  47

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیقیس منشادیمحمدCNCفرزکاری  48

1ناحیۀ کابلهای شهید قندیوثوقیمهدیCNCفرزکاری  49

خاتمشهید مصطفی خمینیخاکپورعلیرضاگیاهان دارویی50

بهابادهنرستان کاردانش قدسرمضانی مالدارمسلمگیاهان دارویی51

2ناحیۀ اکبرزادهمیرشمس الدینیسید مصطفیگیاهان دارویی52

بهابادهنرستان کاردانش قدسیزدانیامیرگیاهان دارویی53


