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شماره داوطلبینام و نام خانوادگینام رشتهاستان

191001 آرش عشقی پیرایواتلوالکتروتکنیکاردبیل1

191037 محمدرضا  قويساخت و تولیداردبیل2

191053 رضا  جديصنایع چوب و کاغذاردبیل3

191063 سیما  مرادي نهرسولدوزصنایع غذاییاردبیل4

191100 نگین  محمديمدیریت خانوادهاردبیل5

191103 علیرضا  نعمتی قشالق محمد بیگمکانیک خودرواردبیل6

171001 فرزاد  فروحل اصفهانیالکتروتکنیکاصفهان7

171115 مهدي طاهريامور دامیاصفهان8

171095 مهناز پروانهحسابداري بازرگانیاصفهان9

171025 امیر شمسساختماناصفهان10

171129 میالد سوادکوهیسرامیکاصفهان11

171136 رضا نصراصفهانیصنایع چوب و کاغذاصفهان12

171132 صبا بهرامیصنایع دستیاصفهان13

171031 بهاره رجب زادهصنایع شیمیاییاصفهان14

171144 حسین کاله دوزانصنایع نساجیاصفهان15

171041 زهرا شفیعطراحی و دوختاصفهان16

171047 فرزانه نظريکامپیوتراصفهان17

171060 فائزه ناظريگرافیکاصفهان18

171111 محمد جواد قاسمیماشین هاي کشاورزياصفهان19

171064 سعید کاظمیمتالورژياصفهان20

171148 شادي معینیمدیریت خانوادهاصفهان21

171070 لیال مختارينقاشیاصفهان22

171073 امید رئیسینقشه بردارياصفهان23

171079 سعید غالمینقشه کشی عمومیاصفهان24

341007 گالره بانقالنیحسابداري بازرگانیایالم25

181135 بهمن حاتم لویی سعدآباديالکتروتکنیکآذربایجان شرقی26

181130 محمد عافیت لوالکترونیکآذربایجان شرقی27

181127 امید نجدآرپادرسیامور دامیآذربایجان شرقی28

181114 اسماء قاضی جهانیتربیت بدنی (دختران)آذربایجان شرقی29

181097 مجید تقی زادهساخت و تولیدآذربایجان شرقی30

181089 سعید رشیديسرامیکآذربایجان شرقی31

181059 میثم پاسداري هریسکامپیوترآذربایجان شرقی32

181037 ابراهیم همتیماشین هاي کشاورزيآذربایجان شرقی33

181030 هانیه کاظمی هرزنقمدیریت خانوادهآذربایجان شرقی34

181021 حجت فرشاد فرمکانیک خودروآذربایجان شرقی35

181019 فرشته برومند اسفنگرهنقاشیآذربایجان شرقی36

181008 بهزاد عزت زادهنقشه کشی عمومیآذربایجان شرقی37

181005 ساناز رحیم لونقشه کشی معماريآذربایجان شرقی38

291009 جواد خداشناسالکترونیکآذربایجان غربی39

291014 مهدي صاعدي فرامور دامیآذربایجان غربی40

291017 کریم بدري سارمانلوامور زراعی و باغیآذربایجان غربی41

291023 سیدفخرالدین فداکار نوروز بالغیتأسیساتآذربایجان غربی42

291029 برهان حاجی زینالیتربیت بدنی (پسران)آذربایجان غربی43

291058 کیمیا کوهیصنایع شیمیاییآذربایجان غربی44

291066 موسی رحمانیصنایع غذاییآذربایجان غربی45

291087 مدینه  صیامی قزلقیهکودکیاريآذربایجان غربی46

291091 الناز معرفت خواهگرافیکآذربایجان غربی47

اسامی هنرجویان مجاز براي شرکت در بخش عملی مرحله کشوري دهمین دوره مسابقات علمی عملی 1389-90



291097 طاهر حاجی زادهماشین هاي کشاورزيآذربایجان غربی48

291107 شهین پورحیدرمدیریت خانوادهآذربایجان غربی49

291118 پیمان وحیدنقشه برداريآذربایجان غربی50

311013 امیرحسین شاهقلیانتأسیساتچهارمحال و بختیاري51

311041 اسماعیل مهرينقشه کشی معماريچهارمحال و بختیاري52

221083 مجید بیابانگردمعدنخراسان جنوبی53

161019 محمد اسماعیلیامور زراعی و باغیخراسان رضوي54

161025 بهنام قاسمیانتأسیساتخراسان رضوي55

161031 مسعود خرمی نژادتربیت بدنی (پسران)خراسان رضوي56

161041 سارا غفوريتربیت بدنی (دختران)خراسان رضوي57

161058محمدرضا  خورسندي نخودبریزساختمانخراسان رضوي58

161052 حسین کوشککیساخت و تولیدخراسان رضوي59

161068 علی رحیمیصنایع چوب و کاغذخراسان رضوي60

161071 سمیه الهیصنایع دستیخراسان رضوي61

161077 زینب ناصريصنایع شیمیاییخراسان رضوي62

161090 علی آموزگاریادگارصنایع فلزيخراسان رضوي63

161097 فاطمه فعلیطراحی و دوختخراسان رضوي64

161107 عادله غریب نوازکودکیاريخراسان رضوي65

161125 رضا شجاعیمتالورژيخراسان رضوي66

161131 منیره دهقانمدیریت خانوادهخراسان رضوي67

161137 امیدکریمی بقسانیمعدنخراسان رضوي68

161144 سعیدرحمانیا نمکانیک خودروخراسان رضوي69

161152 جمال عاقبتینقشه برداريخراسان رضوي70

161160 محمدصادق سهیل کوبایینقشه کشی عمومیخراسان رضوي71

161163 سیده میتراکاظمینقشه کشی معماريخراسان رضوي72

211013 حسن  مراديامور دامیخراسان شمالی73

211016 مراد بهمنامور زراعی و باغیخراسان شمالی74

211021 شاهین  محمدجعفريتربیت بدنی (پسران)خراسان شمالی75

211039 احمد  ایمانی کهنه اوغازصنایع چوب و کاغذخراسان شمالی76

211072 علی  جالیرماشین هاي کشاورزيخراسان شمالی77

211075 علی  سلطانی مسکمتالورژيخراسان شمالی78

361040 رضا بابادي گزيالکتروتکنیکخوزستان79

361009 علیرضا قربانیصنایع غذاییخوزستان80

571066 میالد محمديحسابداري بازرگانیزنجان81

571047 سجاد اصالنیصنایع نساجیزنجان82

571004 علیرضا  ابوطالبینقشه کشی عمومیزنجان83

601027 علیرضا حاجی قربانی زادهساختمانسمنان84

491215پرویز شاه ولی برصنایع نساجیسیستان و بلوچستان85

111001 سعید کفایتیالکتروتکنیکشهر تهران86

111009 عادل عزتی سوغانچیالکترونیکشهر تهران87

111013 فرید کریمی زاهديتأسیساتشهر تهران88

111080 محدثه صالحیحسابداري بازرگانیشهر تهران89

111022 وحید رضازادهساخت و تولیدشهر تهران90

111036 مهدي دشتیصنایع چوب و کاغذشهر تهران91

111117 سمیرا فتوحیصنایع دستیشهر تهران92

111076 وحید محمدي گهروديکامپیوترشهر تهران93

111086 مریم حیدریانگرافیکشهر تهران94

111098 شیدا گرجینقاشیشهر تهران95

111068 بهروز ستارگرمینقشه کشی عمومیشهر تهران96

111093 مائده السادات مقدسنقشه کشی معماريشهر تهران97



121119 فرزاد عسگريامور زراعی و باغیشهرستان هاي استان تهران98

121107 فاطمه ندیري احمدآبادتربیت بدنی (دختران)شهرستان هاي استان تهران99

121075 امیرحسین شهبازیانحسابداري بازرگانیشهرستان هاي استان تهران100

121105 لیال کریمیصنایع دستیشهرستان هاي استان تهران101

121063 فریبا کهدوییکامپیوترشهرستان هاي استان تهران102

121094 الهه نورآذرگرافیکشهرستان هاي استان تهران103

121070 مهدي فروتننقشه کشی معماريشهرستان هاي استان تهران104

231001 غالمعباس مسیحیالکتروتکنیکفارس105

231007 احمد زرین قلمالکترونیکفارس106

231033 حامد زرهونتربیت بدنی (پسران)فارس107

231031 بهاره زارعتربیت بدنی (دختران)فارس108

231048 داود امیريساختمانفارس109

231053 محمدرضا  باهوشسرامیکفارس110

231064 عماد  حسینی پورصنایع شیمیاییفارس111

231071 نازنین فرحصنایع غذاییفارس112

231097 نعیمه   پاك نیتگرافیکفارس113

231105 مسعود   عوضیماشین هاي کشاورزيفارس114

231116 محمدجواد  ساریخانیمعدنفارس115

231125 محمد  اسفندیاريمکانیک خودروفارس116

231142 زهرا   رستاقینقشه کشی معماريفارس117

461013 رضا اسديامور دامیقزوین118

461039 ایوب ناصري گوله گولهسرامیکقزوین119

461054 رسول قلی پورصنایع فلزيقزوین120

251026 روح انگیز انصاريتربیت بدنی (دختران)قم121

251034 سعیده رجبیحسابداري بازرگانیقم122

251050 لیال حیدريصنایع دستیقم123

251052 مریم قاسمیطراحی و دوختقم124

251064 فاطمه پرورشکودکیاريقم125

251076 محمدعلی عزیزيمتالورژيقم126

251093 زهرا مال نوري شمسینقاشیقم127

251094 سعیده محمودينقشه کشی معماريقم128

581002 محمد محمديالکتروتکنیککردستان129

581009 خدیجه گوشبرالکترونیککردستان130

581061 صادق برخورداريامور زراعی و باغیکردستان131

581025 محمد تیراندريساخت و تولیدکردستان132

581087 صالح مراديصنایع فلزيکردستان133

581034 فواد مارابیکامپیوترکردستان134

581055 صابر رضاییمعدنکردستان135

581096 فرید اشرافینقشه برداريکردستان136

381007 علی اصفهانی زادهالکترونیککرمان137

381035 رامین آزادهحسابداري بازرگانیکرمان138

381054 سعید نخعیصنایع چوب و کاغذکرمان139

381077 شوکت پهلوانزادهطراحی و دوختکرمان140

381089 فاطمه  دودمانکامپیوترکرمان141

381095 الهام  رفعتیگرافیککرمان142

381120 محمود زیدآبادي نژادمعدنکرمان143

351013 کمال بهرامیالکتروتکنیککرمانشاه144

351041 محمدامین نوريتربیت بدنی (پسران)کرمانشاه145

351082 علی  بازوکارصنایع شیمیاییکرمانشاه146

351007 سعید دهنويکامپیوترکرمانشاه147



271009 علی کالگرالکترونیکگلستان148

271117 حسین خازنینتربیت بدنی (پسران)گلستان149

271079 منصوره جاهديصنایع غذاییگلستان150

271068 سمیه گريطراحی و دوختگلستان151

271118 گل شیرین رجب نژادمدیریت خانوادهگلستان152

271089 سعید احمدينقشه برداريگلستان153

371005 علیرضا حسین پورصنایع نساجیگیالن154

371092 محمد جورابچیانمکانیک خودروگیالن155

541112 سعید ساکیصنایع فلزيلرستان156

541043 فاطمه محسنیکودکیاريلرستان157

201037 جابر خداشناسالکتروتکنیکمازندران158

201043 محمدرضا داداش زادهتأسیساتمازندران159

201003 سیدمصطفی قلعه سريساختمانمازندران160

201017 محمد شیرزادساخت و تولیدمازندران161

201025 میالد محموديصنایع چوب و کاغذمازندران162

201049 سیدرسول آقازاده دونصنایع فلزيمازندران163

201144 مجتبی تیري خطیرصنایع نساجیمازندران164

201060 زینب زارعیان شفیعیکودکیاريمازندران165

201124 فاطمه قاسمیگرافیکمازندران166

201094 احسان کریم نیارمیمتالورژيمازندران167

201110 فاطمه عقالئینقاشیمازندران168

151083 مجید ناديالکترونیکمرکزي169

151081 حمید عبدالهیتأسیساتمرکزي170

151061 ابوالفضل میرزاییساختمانمرکزي171

151060 سعید صاحبعلیسرامیکمرکزي172

151043 مصطفی فراهانیصنایع فلزيمرکزي173

151021 علی ده حقیمتالورژيمرکزي174

151016 محسن لکیمکانیک خودرومرکزي175

151013 علی اکبر بابایینقشه برداريمرکزي176

151007 فاطمه غریبینقشه کشی عمومیمرکزي177

501049 حلیمه علیائی طیبی شاهیگرافیکهرمزگان178

551008 بهنام مهري بهمنالکتروتکنیکهمدان179

551013 محمد چگینیامور دامیهمدان180

551015 احسان جوادي صاعبامور زراعی و باغیهمدان181

551025 کبري رنجبرحسابداري بازرگانیهمدان182

551068 راضیه  کولیوندکامپیوترهمدان183

551071 منا سائدمنشکودکیاريهمدان184

551082 مهدي عربی میمندماشین هاي کشاورزيهمدان185

551110 فاطمه بهرامننقشه کشی معماريهمدان186

441004 علی اکبر قیصريالکتروتکنیکیزد187

441007 علی افخمی اردکانالکترونیکیزد188

441024 فاطمه عسکري رحمت آبادتربیت بدنی (دختران)یزد189

441025 روح انگیز رستمی عصرآباديحسابداري بازرگانییزد190

441043 نعیمه شریفیسرامیکیزد191

441052 منصوره شهبازیانصنایع دستییزد192

441053 زهره تیموريصنایع شیمیایییزد193

441056 مینا میرزائیصنایع غذایییزد194

441060 آرزو حیدري درهطراحی و دوختیزد195

441065 نگار دهقانکامپیوتریزد196

441075 محدثه همتیگرافیکیزد197

441081 مرتضی نافلیمعدنیزد198

441092 مژگان منصورينقاشییزد199

441100 علی جهانمهرنقشه کشی معماريیزد200


