
نام آزمونکد ملیاستاننام خانوادگینامرديف
الکترونیک صنعتی1273436695اصفهاننکویی حسین آبادیسینا1
الکترونیک صنعتی3381085174البرزحسن نیای فشخامیمرتضی2
الکترونیک صنعتی24312241تهرانجعفریامیر حسین3
الکترونیک صنعتی925807737خراسان رضویاساسیمهدی4
الکترونیک صنعتی6660553061شهرستانهای استان تهراننصرتیحسین5
الکترونیک صنعتی590476572مرکزیزلفیامیرحسین6
امور اداری4890433023البرزشعبانیلیال1
امور اداری24260339تهرانگل محمدیان طهرانیفاطمه2
امور اداری2940241341سمنانحیدریشیوا3
امور اداری23771682شهرستانهای استان تهرانرستمانیملیکا4
امور اداری4311490356قزوینشالبافهاسرور5
امور اداری3410808043هرمزگانشاهوردیزینب6
باغبانی1700201417آذربایجان شرقیحمدالهیمجتبی1
باغبانی6430047563خراسان رضویبخشیحسین2
باغبانی23959614شهرستانهای استان تهرانالماسیمجیدسیاح3
باغبانی4311540159قزوینمهدی نژاددانیال4
باغبانی4820047698کرمانظهرودیرضا5
باغبانی590467591مرکزیرسولیمهدی6
برق صنعتی1273361970اصفهاننوبخت دستجردیعلی1
برق صنعتی150442408تهرانمهدی خانیمحمد2
برق صنعتی925512011خراسان رضویرضویسید علی3
برق صنعتی1940732409خوزستانعلقمیامین4
برق صنعتی2360646486فارسجمالیمهدی5
برق صنعتی4311514840قزوینهرمزی  بسته دیمیامیرحسین6
پرورش طیور1640304088آذربایجان شرقینوزادهعلی رضا1
پرورش طیور925607592خراسان رضویحسینیانفرزاد2
پرورش طیور4570170048سمنانبی آزارعلی3
پرورش طیور3720919145کردستانکریمییاسر4
پرورش طیور2981217951کرمانحسن پورمحمد حسین5
پرورش طیور5820137299مازندرانمدانلوحمید رضا6
پرورش عمومی دام1660535301اردبیلآقاجانیامین1
پرورش عمومی دام1273574958اصفهانزارعان دولت آبادیمهدی2
پرورش عمومی دام740498568خراسان رضویرسولیمصطفی3
پرورش عمومی دام410723479شهرستانهای استان تهرانشیرازیامیرحسین4
پرورش عمومی دام372114180قمصمیمعلی5
پرورش عمومی دام49703082176گلستانلکزائیامید6
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پرورش و تولیدات زنبور عسل1451564326اردبیلاعزازی قشالقیحمیدرضا1
پرورش و تولیدات زنبور عسل372135171آذربایجان شرقیاسدیمهدی2
پرورش و تولیدات زنبور عسل92709921خراسان رضویعبداللهی فردحسین3
پرورش و تولیدات زنبور عسل6950000111کردستانشریفیپویا4
پرورش و تولیدات زنبور عسل6910003357کرمانشاهشریفیفرزاد5
پرورش و تولیدات زنبور عسل3980385892همداناسفندیاریمحمد6
تاسیسات بهداشتی1100475419اصفهاناسحاقی حسن آبادیعلی1
تاسیسات بهداشتی5050112079آذربایجان شرقیایرانی گرگریآرمین2
تاسیسات بهداشتی2860546138آذربایجان غربیپاشاییمحمد3
تاسیسات بهداشتی6350119691خراسان شمالیزهدیرضا4
تاسیسات بهداشتی5590094747قزوینشیر خانلوعلیرضا5
تاسیسات بهداشتی3720919641کردستانموسویرزگار6
تاسیسات حرارتی وبرودتی1273413792اصفهانشفیعیعلی اکبر1
تاسیسات حرارتی وبرودتی23784261تهرانخوب بختعلیرضا2
تاسیسات حرارتی وبرودتی810246457خراسان رضویبیژنیمیالد3
تاسیسات حرارتی وبرودتی2283149355فارسبحرانیان اصلهادی4
تاسیسات حرارتی وبرودتی3750595641کردستانقادریانسروش5
تاسیسات حرارتی وبرودتی5710105074مرکزییاسبالغی شراهیحمیدرضا6
CNCتراشکاری 1100488499اصفهانصادقی جوجیلیمحمود1

CNCتراشکاری 1367958522آذربایجان شرقیامیرعلی زادهعلی2

CNCتراشکاری 2790890919آذربایجان غربیقزوین پورمیالد3

CNCتراشکاری 925639265خراسان رضویذوالفقاریعلیرضا4

CNCتراشکاری 4570171583سمنانترابیعلی رضا5

CNCتراشکاری 2051075591مازندرانپور حسین قادیامیر حسین6

تصویر برداری1273307739اصفهانصادقیمحدثه1
تصویر برداری312295014البرزذاکرینرگس2
تصویر برداری1700191330آذربایجان شرقینایبراضیه3
تصویر برداری23846161تهرانصادقی بید مشکیمائده4
تصویر برداری925530174خراسان رضویادیب مهرفائزه5
تصویر برداری4420961759یزدمنگلیمحدثه6
تعمیر تلفن های رومیزی و همراه1250601193اصفهاناسالمی نیاسریابوالفضل1
تعمیر تلفن های رومیزی و همراه2840523310تهرانصمدیرسول2
تعمیر تلفن های رومیزی و همراه925877972خراسان رضویفارسیمهدی3
تعمیر تلفن های رومیزی و همراه4580387491سمناناشرفیعلی4
تعمیر تلفن های رومیزی و همراه4121087860شهرستانهای استان تهرانزارعلیاحمدرضا5
تعمیر تلفن های رومیزی و همراه24442038قمعسگریعلی6
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تعمیر موتور تراکتور1200230532اصفهانرضائی مغانیمحمد1
تعمیر موتور تراکتور2960606477آذربایجان غربیژالهعلی2
تعمیر موتور تراکتور3510445163بوشهررجبیمهدی3
تعمیر موتور تراکتور720730953خراسان رضویتیموریرضا4
تعمیر موتور تراکتور2981267140کرمانحیدریعلی5
تعمیر موتور تراکتور610318829مرکزیرضاییمحمدرضا6
تعمیر موتور و برق خودرو17103322026آذربایجان شرقیعظیمیسجاد1
تعمیر موتور و برق خودرو925883158خراسان رضویپیرگزیمصطفی2
تعمیر موتور و برق خودرو6520069991سمنانعربمحمد امین3
تعمیر موتور و برق خودرو3750607079کردستانابراهیم نژادمحمد4
تعمیر موتور و برق خودرو6170135000مرکزیمیرزاییعلیرضا5
تعمیر موتور و برق خودرو4120804267هرمزگاندالوندیمحمدحسین6
تولید محتوای الکترونیکی1100494367اصفهانفرامرزی نیاسحر1
تولید محتوای الکترونیکی1710385480آذربایجان شرقینوری قلعهرقیه2
تولید محتوای الکترونیکی925506461خراسان رضویرمضانیفاطمه3
تولید محتوای الکترونیکی2283133203فارسزمانیمحمد علی4
تولید محتوای الکترونیکی3770309707کردستانشیرگیرایوب5
تولید محتوای الکترونیکی2110886854گلستانتیموریحدیثه6
جوشکاری1690223642آذربایجان شرقیمجیدیعلی1
جوشکاری1990969747خوزستاناوستامحمد2
جوشکاری2420867572فارسنبی زادهمهدی3
جوشکاری3770302941کردستانفرضیسینا4
جوشکاری521353327مرکزینجفی نژادحمید رضا5
جوشکاری4690345430هرمزگاندرویشیعلی6
حسابداری مالی1273549503اصفهانکالنتری دهقیساحل1
حسابداری مالی24545023تهراننیکبختآتنا2
حسابداری مالی860656802خراسان رضویحیدرزادهسیده فاطمه3
حسابداری مالی2283244382فارسخوشنامیفاطمه4
حسابداری مالی4311515911قزویناوالدی سلخوریفاطمه5
حسابداری مالی4160650511لرستانسلیمانیمریم6
خیاطی1273424980اصفهانقنبرفاطمه1
خیاطی5890057642البرزامیریزهرا2
خیاطی24038679تهرانخداوردیانشیرین3
خیاطی4640232764چهارمحال بختیاریربیعینسترن4
خیاطی925535079خراسان رضویشایستهفاطمه5
خیاطی3950554327کرمانشاهنظریحدیث6
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درودگری1250641195اصفهانسلیمانیانعلیرضا1
درودگری4660531392چهارمحال بختیارینادریمحمد مهدی2
درودگری925527191خراسان رضویصباغ براتیامیر3
درودگری3770313615کردستاننعمتی خاندانقلیمحمد4
درودگری6060166687کرمانسنجریعلی5
درودگری2190229642مازندرانعبدالهی الشکیعلیرضا6
زراعت6010126274اردبیلاکبرییوسف1
زراعت2890334988آذربایجان غربیتربیتعبدالقادر2
زراعت5560655643شهرستانهای استان تهراناحسانیمحسن3
زراعت5080170166قزوینکاظمیمحمد4
زراعت3200175656کرمانرکن آبادیامیرحسین5
زراعت3980390111همدانملکیهادی6
ساختمان سازی1743328230بوشهرشمس ارمندیابوالفضل1
ساختمان سازی880337672خراسان رضویبادامکیکاظم2
ساختمان سازی5240253544خراسان شمالییانقبهرام3
ساختمان سازی3810523641کردستانفالحیفواد4
ساختمان سازی2981163973کرمانعسکری اناری زادهمحمدمهدی5
ساختمان سازی5370067554هرمزگانمالئی برجهریمحمدهادی6
صنایع دستی چوب23661291تهرانرضاییمینا1
صنایع دستی چوب925639397خراسان رضویدلدارمحبوبه2
صنایع دستی چوب1630339873شهرستانهای استان تهرانآزم لمعه دشتلیال3
صنایع دستی چوب2110903864گلستانمشکانیفاطمه4
صنایع دستی چوب2710360675گیالنرمضان پور لشگیمحبوبه5
صنایع دستی چوب4980325246مازندرانقربانی فرمیزینب6
طراحی1273491378اصفهانصادقی شاپورآبادیمحدثه1
طراحی24207217تهرانگلشنی مهرطوبی2
طراحی23849691شهرستانهای استان تهرانگودرزعطیه3
طراحی2283118794فارسمهرآوران حقیقی میشوانیآزاده4
طراحی3810523127کردستاننیک خواهشیوا5
طراحی3920826892همدانعبدالمالکیفاطمه6
طراحی فرش دستباف1273377801اصفهانامیریحدیث1
طراحی فرش دستباف3242388666البرزقنبریزهرا2
طراحی فرش دستباف2660295689تهرانرفیع زاده سندیزینب3
طراحی فرش دستباف925805432خراسان رضویتقی پورزهرا4
طراحی فرش دستباف3210082510کرمانروحانیزهرا5
طراحی فرش دستباف3360381769کرمانشاهمرادیهانیه6
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طراحی نقوش سنتی1273524608اصفهانعبدالهیفاطمه1
طراحی نقوش سنتی24311626تهرانفرهپورفاطمه2
طراحی نقوش سنتی880343567خراسان جنوبیفنائیفاطمه3
طراحی نقوش سنتی925788902خراسان رضویرحمتی خواهزهرا4
طراحی نقوش سنتی4900964311شهرستانهای استان تهرانحاتمینگار5
طراحی نقوش سنتی2150617609مازندراناکبری ارضتیفاطمه زهرا6
طراحی و توسعه صفحات وب1640365338آذربایجان شرقیفتاحیحانیه1
طراحی و توسعه صفحات وب24013481تهرانمرادیحسین2
طراحی و توسعه صفحات وب925823643خراسان رضویاحمدنیاسیدامیرعباس3
طراحی و توسعه صفحات وب4900916013شهرستانهای استان تهرانجامیمحبوبه4
طراحی و توسعه صفحات وب4311563086قزوینصفویهپرستو5
طراحی و توسعه صفحات وب372073263قمسعادتیفاطمه6
طال و جواهر سازی312209525البرزقاسمیحمید رضا1
طال و جواهر سازی24175021تهراننظریامیر حسین2
طال و جواهر سازی925809241خراسان رضویترابیغزاله3
طال و جواهر سازی2981223321کرمانالهوتیزینب4
طال و جواهر سازی3861252473همدانعبدالرحمنیمتین5
طال و جواهر سازی4420948221یزدحسینی پور عزآبادیسیدمحسن6
عکاسی دیجیتال1273146026اصفهانامیدبهاربیتا1
عکاسی دیجیتال1362924271آذربایجان شرقیبحریالمیرا2
عکاسی دیجیتال24368350تهرانه ژبریاننگار3
عکاسی دیجیتال6660372611شهرستانهای استان تهرانخسرویفاطمه4
عکاسی دیجیتال4260326341فارسطهماسبیمروارید5
عکاسی دیجیتال4311538782قزوینرضایی الیهزهرا6
CNCفرزکار 1273480864اصفهاناسدی شهرکیمحمد مهدی1

CNCفرزکار 1690223952آذربایجان شرقیخان بابائیامین2

CNCفرزکار 2741843521آذربایجان غربیجباری مراغوشرضا3

CNCفرزکار 925781568خراسان رضویسلطانی بجستانیسامان4

CNCفرزکار 4311555954قزوینکبیریمحمد5

CNCفرزکار 6660329821مازندراندژهامیرمحمد6

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده1273406540اصفهانایزدیزهره1
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده1710337192آذربایجان شرقیامیرپورمریم2
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده925625280خراسان رضویشبانزهرا3
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده2560478528فارسشیروانی شیریزهرا4
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده2981226177کرمانموالییفرزانه5
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده4460131609یزدزارع بیدکیعارفه6
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نقشه کشی ساختمان1273422104اصفهانمحمودیمرضیه1
نقشه کشی ساختمان4271443719البرزمظفریمائده2
نقشه کشی ساختمان312400160تهرانچهاردولیزهرا3
نقشه کشی ساختمان925527998خراسان رضویرسد تمامریحانه4
نقشه کشی ساختمان24150304شهرستانهای استان تهراناسدیمائده5
نقشه کشی ساختمان4460129851یزددهقان چناریمطهره6
نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه4610791161اصفهانغفاری گوشهاسماعیل1
نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه23462140البرزجان محمد لوسهیل2
نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه1363035096آذربایجان شرقیمتقی نیامحمدرضا3
نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه200001744تهرانجوادپور بجاربندتارا4
نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه4580386264سمنانشاکوییحسن5
نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه590464523مرکزیمردانهعلیرضا6
هنر فرش1200223519اصفهانموسویسیده زهرا1
هنر فرش2790917043آذربایجان غربیحاج کریمیکوثر2
هنر فرش23766824تهرانمشفقیزهرا3
هنر فرش5230153423خراسان جنوبیبرکوئی گزیکنسترن4
هنر فرش860645908خراسان رضویحیدریفاطمه5
هنر فرش2981234110کرمانمحمود زاده سیرچیزهره6




