نتایج آزمون مرحله دوم شهرستاني المپیاد ملي مهارت
نام شهر

حوزه

نام حرفه

نام

کد ملي

نمره کتبي

1

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

علی قاسمی ورنامخواستی

1160389071

30

2

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

رباتیک( تیمی دو نفره)

محمد عباسی

1080544852

30

3

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

علیرضا تاجداری

1210109182

30

4

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

احمد عشقی

1210133164

30

5

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

رباتیک( تیمی دو نفره)

سیدعلی موسوی

1272523594

32

6

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

اسما اسدی

1960544284

32

7

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

هديه رحیمی

4061015540

32

8

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

بهاره رحمانیان جزی

5100182881

32

9

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

رباتیک( تیمی دو نفره)

مجید آقانقی

1080479104

32

10

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

عاطفه غازيان جزی

5100179287

34

11

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

نرگس بابايی

1272563529

34

12

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

داود پورمحمديان

1263404881

34

13

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

محسن باقريان ريزی

1160198314

36

14

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

زهرا کیان ارثی

1272506428

36

15

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

پريسا بقالنی

1273219171

36

16

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

حديث اله وردی

1272304078

36

17

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

پريسا صفری جزی

5100173726

36

18

داران

مرکز شماره بیست و چهار داران (دومنظوره)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

ابراهیم ريسی

1150128070

38

19

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

عاطفه فاضلی

1272383768

38

20

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

سوسن انیسی فر

1272389741

38

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

ردیف

21

محمدرضا همايونی نجف
آبادی

1080461434

38

نمره عملي

آران و
22

بیدگل
آران و

23

بیدگل
آران و

24

بیدگل
آران و

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)
مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)
مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

تاسیسات الکتريکی
تاسیسات الکتريکی
فناوری اتومبیل

مجتبی احمد آبادی آرانی
مهدی محتشمی پور
مجتبی احمد آبادی

6190061461
1250453356
6190061461

40
40
40

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه شکاری آرانی

6190053777

آجرچینی

ابوالفضل چوپانی

1180082567

40

سجاد رب

1180069013

40

1272473643

40
40

40

25

بیدگل

26

اردستان

مرکز شماره يازده اردستان( برادران)

27

اردستان

مرکز شماره يازده اردستان( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

28

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

فاطمه فرزانه وشاره

29

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

تاسیسات الکتريکی

ايمان سلیمانی پور

1272348970

30

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

منصوره آغاسی

1190204746

40

31

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

سجاد زاده احمدی

1272472558

40

32

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

زينب فرامرزی فیل ابادی

4670260431

40

33

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

گل آرايی

مرضیه شادبخت

1271770164

40

34

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه علی اکبری

1272480739

40

35

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

منیره مستقل

1272412865

40

36

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

تاسیسات الکتريکی

مجتبی مهرابی کوشکی

1130301214

40

37

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

کنترل صنعتی

ابوالفضل محمودی زاده

1133041590

40

38

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه جنابی

1272157024

40

39

دستگرد

مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)

جوشکاری

امیر حسین نادری

1272652335

40

40

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

تاسیسات الکتريکی

محسن فرهمند کاهريزی

1160338175

40

41

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

فناوری اتومبیل

مجید خاشعی

1160303721

40

42

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری اتومبیل

اديب اتحادی علی آبادی

2282319451

43

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

طراحی وب

کیمیا چاه تل

5100191831

44

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

طراحی وب

ثريا فوالدی

2282627962

45

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

زهرا حق شناس

5100191252

46

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

زهرا کاويانی ارانی

1272291375

47

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

لیالل سورانی

5100166800

48

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه السادات صمدانی

3150490499

49

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

آجرچینی

حمید رضا راعی

1080415866

50

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

رباتیک( تیمی دو نفره)

میالد توکلی

1080620321

51

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

فناوری طراحی گرافیک

زهرا طهماسبی

1129715787

52

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

کنترل صنعتی

دياکو يحیوی

3720421351

53

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

کابینت سازی(چوبی)

مرتضی مشاور

1250472628

54

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

جواهر سازی

ريحانه شفیعیان برزکی

6190072305

55

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

طراحی وب

خجسته مالحسینی

5410129024

56

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

ملیکا صادقی دهنوی

5410173287

57

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

مهدی يوسفان نجف آبادی

1080459881

58

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه ابراهیمی

1272496481

آران و
59

بیدگل
آران و

60

بیدگل
آران و

61

بیدگل

62

آران و بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)
مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

لوله کشی و گرمايشی
تاسیسات الکتريکی

ابوالفضل رسولی بیدگلی
حمیدرضا آسیابانی نوش
آبادی

6190062563
6190061508

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

تاسیسات الکتريکی

محسن عدنیان آرانی

6190065211

42

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

تاسیسات الکتريکی

عباس عنايتی بیدگلی

6190062067

42

63

آران و بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

کنترل صنعتی

عباسعلی محمدی نژاد

6190065635

64

آران و بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

بهاره فرمانیان آرانی

6190055087

65

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

نگار هوشیار سیف اله زاده

1272283331

66

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

نرگس جامی

1272185338

67

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

شیما خوشنويس زاده

1272439127

68

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

رضا شکوهی

6330050181

69

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

عرفان برهانی شیدانی

1272401448

42

70

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

سحر سلیمانی نافچی

1272683885

42

71

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آجرچینی

کبری کوروند

1830762702

72

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

الهه نیک بخت طالخونچه

1272339165

73

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

حديثه شهرتی نائینی

1272429415

74

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

گلناز عابديان لنبانی

1272485250

75

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

الهه کلشن منش

1130384160

76

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

زهره علی اکبری

1080435433

77

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

الهام شمسی

1120131510

78

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

عظیمه شاه نظری درچه

1130406652

79

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

حسین رضايی ادريانی

1130436098

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

آشپزی

80

ستاره سادات مجیدی
هرستانی

1130421023

42
42
42
42
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

81

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

آشپزی

الهه حیدری

1130407101

42

82

دستگرد

مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)

آجرچینی

احمد رضا شمسی ارمندی

4660446026

42

83

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

فناوری اتومبیل

احسان عناقه

5120051766

42

84

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

فناوری اتومبیل

ياسر فرهمنديان

5120060791

42

85

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

فناوری اتومبیل

حسین سهرابی دهاقانی

5120044281

86

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

احسان معتمدی

1160381720

87

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

فناوری اتومبیل

حمیدرضا فرهمند کاهريزی

1160319200

88

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری اتومبیل

بهنام رضايی

1810414725

89

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری اتومبیل

مهدی تلوری

5100284145

90

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

هاجر متقی زاده جزی

5100180935

91

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

زهرا متولی امامی

1272522571

92

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

زهرا خیرانديش

520576683

93

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

مهسا فراستی

5100169915

94

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

هاجر شاه رجبیان

5100174811

95

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

سپیده شاهپوری

1272750108

96

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

کابینت سازی(چوبی)

محمد دالکیان

1250422213

97

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

فناوری اتومبیل

سیدمحمد سیدين

1250359651

98

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

فناوری اتومبیل

محمد رجبی فرد

1250334810

99

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

ياسر وزيری سرشک

1240021178

100

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

سعید وزيری سرشک

1130387666

101

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فريبا جامجو

1240072821

102

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

آشپزی

مهناز جمشیديان

1080420101

103

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

تاسیسات الکتريکی

محمد احمدی ورزنه

5650059616

104

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

تاسیسات الکتريکی

علیرضا اصغری ورزنه

5650065802

105

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

روح اله اصغری

5650078394

106

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

کابینت سازی(چوبی)

علیرضا مهدی

1150196211

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44

107

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه ابراهیم زاده

1940519314

108

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

مینا شايانفر

1272518043

109

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

جوشکاری

حسین اسدی

1272972445

110

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

جوشکاری

امیر حسین خسروی

1100382887

111

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

رسول غالمی

1272412891

112

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

افسانه کشاورزکچی

1272525368

113

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

فاطمه امینی

1272248739

114

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

ندا محمدی

1272450090

115

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

نسترن حسینی تودشکی

1272722767

116

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

سمیه اکبری محمودآبادی

1272327711

117

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

مريم اکبری بنی

1272324818

118

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

کنترل صنعتی

سیدمحمدامین حسینی

1272458301

119

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

علیرضا نوروزی

1130376788

120

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

محبوبه زمانی

1130415341

121

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

مهتاب بختیاری

1130392600

122

خوانسار

مرکز شماره بیست خوانسار ( دومنظوره)

کاشیکاری ديوار و کف

کاظم عرب

1220058211

123

دستگرد

مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)

فناوری طراحی گرافیک

مهدی نريمانی زمان آبادی

6600059915

124

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

مهدی زمانی

1160384711

125

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری اتومبیل

کاويان نادری تهرانی

1272181022

126

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

طراحی وب

مهسا آبروی

5100183357

127

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

محدثه آقاياری

1272550788

128

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

فاطمه قاسمی

1272730573

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

129

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه شیرالی

1820312097

130

شهرضا

مرکز شماره سی و يک شهرضا ( دومنظوره )

فناوری اتومبیل

میثم شیرعلی

1190209993

131

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

الکترونیک

محمد مزروعی نصرآبادی

1250372666

132

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

تاسیسات الکتريکی

علیرضا گلستانه

1250459966

133

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

آجرچینی

سعید جوادی

5410087781

134

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فائزه علیزاده

5410162935

135

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

مهديه کارگر بافرانی

1240074964

136

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فائزه غالمی پورآهنگران

1240066759

137

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه کربالئیون محمدی

1240078862

138

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

مینا کريمی

1080433491

139

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه زهیری هاشم آبادی

5650071251

140

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

فناوری طراحی گرافیک

افسانه رضائی کوپائی

5650077495

141

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

تاسیسات الکتريکی

مهدی صفری ورزنه

5650075425

142

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

فناوری اتومبیل

حمید طاهری ورزنه

5650078149

143

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

فناوری اتومبیل

علیرضا دری کفرانی

5650080836

144

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

فناوری اتومبیل

علیرضا جعفری ورزنه

5650072991

آران و
145

بیدگل
آران و

146

بیدگل
آران و

147

بیدگل
آران و

148

بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)
مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)
مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)
مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

لوله کشی و گرمايشی
تاسیسات الکتريکی
کابینت سازی(چوبی)
خیاطی ( فناوری مد)

محمد حسین جعفری
بیدگلی
حمیدرضا حاجی حسنی
آرانی
حسین بوری
محدثه فرمانیان آرانی

6190077005
6190041000
1250382671
6190042708

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
46
46
46
46

آران و
149

بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

مريم جوخی فرد آرانی

6190024173

46

150

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

محمد رضا مولويان جزی

1271110210

46

151

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

علی عبداللهی

1271008297

46

152

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

محمد رضا احمدی

1271191091

46

153

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

کابینت سازی(چوبی)

حمیدرضا جمالی لقب

3510300165

46

154

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

مهسا چاووشی

1271509539

46

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

155

محمد خادمی شاهزاده علی
اکبری

1272244180

46

156

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آجرچینی

زهرا پاسالر

1940550742

46

157

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

صديقه يعقوب

1272693384

46

158

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

نسرين رحیمی رنانی

1271495643

46

159

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

کنترل صنعتی

محمد کاظمی اندانی

1130394069

46

160

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

طراحی وب

فاطمه صالحی

1272359506

46

161

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

افروز معتمددی

1271463792

46

162

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

نجمه شريفی

1271395371

46

163

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

طراحی مهندسی مکانیک

امیر توکلی ريزی

1160225001

46

164

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

طراحی وب

نیلوفر رحمانیان آبروی

5100185694

46

165

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

مهديه کابلی

5100189193

46

166

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

محبوبه اکبری

1272602461

46

167

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

کابینت سازی(چوبی)

مهدی يوسفی محسن

6190064787

46

168

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

جواهر سازی

فاطمه فالح

1250505275

46

169

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

سارا کیوان نژاد نجف آبادی

1080430040

46

170

نیک آباد

مرکز شماره بیست و يک حسین آباد جرقويه( دومنظوره)

فناوری اتومبیل

امیرحسین منصوری

5640047534

171

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

کاشیکاری ديوار و کف

مسعود بورونی کريچی

5659628419

172

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه احمدی هاشم آبادی

5650084289

173

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

فناوری اتومبیل

محمدرضا يزدی ورزنه

5650071918

174

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

جواد اصغری ورزنه

5650062919

175

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

سیدمصطفی بهرامی

1210122480

176

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

ياشار همتیار

1272704793

177

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

ايمان قائدی نسب

1272545202

178

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

فرزين صامتی

1272520821

179

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

مرجان جمشیديان

1272361926

180

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

منصوره اکبری گنهرانی

1271630664

181

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

ريحانه خاکزاد

1272289346

182

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

پريسا شهرياری خیر آبادی

1272432467

183

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

شیرين خورسند

1272344509

184

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

لوله کشی و گرمايشی

شهريار اسدی

1272229203

185

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

قنادی (شیرينی پزی)

گلناز عابديان لنبانی

1272485250

186

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

زهرا سلطانی خوراسگانی

1272805050

187

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

معصومه زمانی

1291356789

188

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

کنترل صنعتی

محسن کیساری

1271839210

189

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

مائده پیرنجم الدين

1272486206

190

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

فائزه ابراهیمی بوزانی

1272473325

191

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه جهانیان

1272703967

46
46
46
46
46
46
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

192

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

جواد باقری

1130395741

193

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

آشپزی

مائده کوشکی

1130386554

194

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

محدثه سلمانی خوزانی

1130394050

195

دستگرد

مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

افسانه اشرفی حبیب آبادی

6600030631

196

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

آجرچینی

مجید حسین زاده

5120057462

197

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

طراحی وب

مهسا جانعلی

5120055801

198

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

طراحی وب

فاطمه سهرابی دهاقانی

5120056921

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

طراحی وب

199

فاطمه السادات مرتضوی
دهاقانی

5120054838

48
48
48
48
48
48
48
48

200

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

نگاتر پورقلی

1742676685

48

201

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

شیوا رحیمی

5100159596

48

202

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

معصومه محمديان

1810456819

48

203

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

حديث برخوردار برواتی

3040380745

48

204

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

مريم دانشی

5100184361

48

205

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

ماهان مددی

1272715991

48

206

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

آجرچینی

حسین میرزايی

1080425111

48

207

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

آجرچینی

محمد دهقانپور

1080420355

48

208

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

الکترونیک

سید علی موسوی جوشقانی

1250440671

48

209

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

خیاطی ( فناوری مد)

عطیه شافوری

1250436400

48

210

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

طراحی وب

ملیکا صادقی دهنوی

5410173287

48

211

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه ظهرابی مزرعه شاهی

1240075464

48

212

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

زهرا دهقانی کدنوئیه

1240071124

48

213

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

ملیکا وزيری سرشک

1240070985

48

214

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

ريحانه زارع محمدخانی

1240073127

215

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

امیرمحمد عزيزالهی

1080405771

216

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

محمدحسین رستمی

1080413537

217

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

آشپزی

مائده همتیان نجف آبادی

1080411852

218

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

پريسا صفری جالل آبادی

1080307982

آران و
219

بیدگل
آران و

220

بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

تاسیسات الکتريکی

مسعود فخری

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

مريم سادات سیادتیان آرانی

6190041434
6190045057

48
48
48
48
48
50
50

221

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

هانیه دهقانی

1272282503

50

222

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

جواهر سازی

علی شادکامی

1272167917

50

223

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

زهرا توکلی کو جانی

1271631547

50

224

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

قنادی (شیرينی پزی)

مرضیه اقالر

1272711791

50

225

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

عايشه کامگار

3720682749

50

226

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

فناوری اتومبیل

وحید فاتحی

1272371301

50

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

فناوری اطالعات – مديريت

مهرداد پنجه فوالدگران

1273307917

50

228

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

فائزه حسینی عاشق ابادی

1272647021

50

229

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

سودابه صفری غريبوند

5550214016

50

230

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

نیره طاهری مطلق

1272387070

50

231

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

نقاشی خودرو

حسن مشايخی پور

1272565602

50

232

سمیرم

مرکز شماره چهارده سمیرم(دومنظوره)

فناوری طراحی گرافیک

زهرا افشاری

1200170938

50

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

227

233

سیستم های تحت شبکه

سمانه بهرامی قلعه
اخحالصی

1272533905

50

234

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

الدن دهستانیان

1940575893

235

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه بهروز جزی

5100170042

236

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

لوله کشی و گرمايشی

محمدجواد خدمتی

6190070159

237

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا باقری

1250441471

238

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

فناوری اتومبیل

ابوالفضل سهوی

1250381738

239

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

امید پوراحمد

1080476172

240

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

علی کرباسی

1080454209

241

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

محمدرضا شمس

1080435905

242

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

تاسیسات الکتريکی

سید محسن فاطمی

5650090602

243

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

کاشیکاری ديوار و کف

مرتضی عطائی ورزنه

5650019460

244

ورزنه

مرکز شماره پنجاه و چهار ورزنه ( دومنظوره )

فناوری اتومبیل

مهدی فردی

371141311

245

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

لیال حبیبی چادگانی

5750003264

246

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

میثم اشفعی

1210108100

247

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

کاشیکاری ديوار و کف

مهدی جمالی

1210109549

آران و
248

بیدگل
آران و

249

بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

فناوری اتومبیل

حسن دهقان زاده

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

مرضیه نجاری قزاالی

6190054048
1250311101

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
52
52

250

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

سعید مرادی ظاهروند

3330116331

52

251

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

مهرداد ربیعی

1270740611

52

252

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

عرفان شفیعی

1272334295

52

253

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

خلیل بچاری نژاد

1272348849

52

254

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

مهدی فاتحی

1272462447

52

255

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

رباتیک( تیمی دو نفره)

صادق شمس بگی

1190125846

256

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

رباتیک( تیمی دو نفره)

سیامک کريمی

2281762270

257

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

فاطمه ترابی زيارتگاهی

1272428990

258

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

محدثه عسکری ور تونی

1272292061

259

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

غزل فرخ پور

1272361063

260

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

الهه محمدی سیچانی

1272349160

261

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

سیدفواد مصطفوی دارانی

1272328228

262

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

قنادی (شیرينی پزی)

معصومه زمانی

1272659100

263

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

سحر باغبان بصیر

1272503291

264

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا قاسمی جوزدانی

1272366731

265

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

تاسیسات الکتريکی

سید مجید مرتضوی

5129954106

266

سمیرم

مرکز شماره چهارده سمیرم(دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

فرزانه آصفی

1200172493

267

سمیرم

مرکز شماره چهارده سمیرم(دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه جباری لرکش

1200172507

268

سمیرم

مرکز شماره چهارده سمیرم(دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

صغری رحمانپور

4220482474

269

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

جوشکاری

پژمان صنگوری

1810296293

270

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

امل چگانی

1820294821

271

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

سمانه عارفیان جزی

5100177055

272

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

پريچهر آمده جونقانی

1960538861

273

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

فاطمه قائدان

1272708853

274

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

آجرچینی

علی کالنتری

1080417753

275

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

کابینت سازی(چوبی)

حجت اله بخشی

1250482712

276

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

زهرا کاوه

1240070470

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

277

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

مسعود امیرخانی

1080434781

278

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

مرضیه السادات رضوی زاده

1190180057

279

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا کنعانی هرندی

5650076626

آران و
280

بیدگل
آران و

281

بیدگل
آران و

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)
مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

تاسیسات الکتريکی
خیاطی ( فناوری مد)

سید مهدی موسوی
فاطمه رضائیان آرانی

1250391296
6190045707

52
52
52
54
54

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

سمیه غافلی بیدگلی

6190048013

54

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

شهاب نادريان

1270801465

54

فاطمه نیلیه بروجنی

1272325806

54

1272426513

54
54

282

بیدگل

283

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

284

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

285

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

پريسا سلطان پور اور گانی

286

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

زهرا سلمانی خورسگانی

1272408434

287

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

کابینت سازی(چوبی)

میالد خدامی

1272098435

54

288

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

طراحی مهندسی مکانیک

مهسا نجفی

1271466856

54

289

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آجرچینی

سحر پناهیان لرکی

4680206993

54

290

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

فاطمه شفعی خوراسگانی

1272603482

54

291

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

کنترل صنعتی

محمد صادقیان

1272355608

54

292

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

مهسا کريمی

1272325687

54

293

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

مهناز دائی علی پزوه

1272303799

54

294

خوانسار

مرکز شماره بیست خوانسار ( دومنظوره)

طراحی وب

سید سعید موسوی

1220039454

54

295

دهاقان

مرکز شماره بیست و هشت و دهاقان ( دومنظوره  9 ,دی)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

مريم رضازاده

5120008704

54

296

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

آجرچینی

سیدمحمد قائم مقامی

1200118431

54

297

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

الکترونیک

فرزانه جعفری پاريزی

1272326101

54

298
299

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

تبريد و تهويه

نائین

مرکز شماره ده نائین (برادران)

فناوری طراحی گرافیک

ابوالفضل بنده علی نايینی
مطهره السادات فاطمی
محمدی

1240069898
1240074034

54
54

300

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

اتصالت چوبی

حمیدرضا علی نقی پور

1080402829

54

301

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

فناوری طراحی گرافیک

مريم شمسیان جزه

5650077517

54

302

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

رباتیک( تیمی دو نفره)

محمد مهدی احمدی

5100176164

56

303

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

رباتیک( تیمی دو نفره)

علی پارساگوهر

22917357

56

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

رباتیک( تیمی دو نفره)

304

محمد حسین صالحی نجف
ابادی

1080385002

56

305

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

نرگس خسروی

1080472223

56

306

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

محدثه حیدری

1272487350

56

307

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

راضیه رحیمی سبدانی

1272673391

56

308

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

آرزو ياوری دارانی

1272312801

56

309

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه قاسمی حیدری

1272682161

56

310

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

زينب کريمی رکن ابادی

6200064539

56

311

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا علی بخشی

4160502857

56

312

تیران

مرکز شماره بیست و سه تیران و کرون (دومنظوره)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

نرجس دادخواه تهرانی

5490082674

56

313

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

فريده غیاث

5100174099

56

314

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه کريمیان

5100168676

56

315

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

فناوری طراحی گرافیک

خجسته مالحسینی

5410129024

56

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

مرضیه پورعابدين نجف

1080380299

56

317

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

ندا معین نجف آبادی

1080379266

56

318

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

معصومه نوريان

1080378146

56

316

آبادی

319

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

ريحانه امینی هرندی

5650079781

320

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

محدثه يوسف هرندی

20029748

321

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

زينب حیدری کبريتی

5650074992

322

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

مريم مرادی

5750014096

323

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

علی فراست

1210125196

324

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

زينب خوب بخت

1210135256

325

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

رضا رضايی

1271086409

326

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

محمدرضا روح الهی

1130115607

327

اصفهان

دپارتمان برق مرکز شهید رجايی

طراحی وب

سارا مشیری

1272457168

328

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

کابینت سازی(چوبی)

حمید کاظمی

1100338659

329

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فناوری طراحی گرافیک

بهنام نیک فر

1940339006

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

330

محمد حسن عبدالرضايی
دستجرديی

1271475065

56
56
56
56
56
56
58
58
58
58
58
58

331

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

مريم شريفی

1271707721

58

332

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

کنترل صنعتی

مهدی قاسمی فالورجانی

6600033851

58

333

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

فناوری اتومبیل

محمد اسماعیل کبیری

1272454150

58

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

334

عاطفه سلیمانی عاشق
آبادی

1272729931

58

335

تیران

مرکز شماره بیست و سه تیران و کرون (دومنظوره)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

میترا کرمی هومانی

5490088788

58

336

سمیرم

مرکز شماره چهارده سمیرم(دومنظوره)

طراحی وب

طاهره میالسی

1200171209

58

337

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

معصومه شهباز جزی

1272112489

58

338

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

کاشیکاری ديوار و کف

محمد سلیمانی

1080419020

58

339

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

احسان دلخوش

1250473421

58

340

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

آجرچینی

میالد آزادی صفی آباد

5410054083

341

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

الکترونیک

عبداله امیرانی

1230034641

342

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

الکترونیک

عرفان مسلمی

17032261

343

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

الکترونیک

محمدامین بیگی میالجردی

1230055177

344

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

رباتیک( تیمی دو نفره)

محمد امینی

1230035303

345

هرند

مرکز شماره پانزده هرند (دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه امیری هاشم آبادی

5650077924

346

گز برخوار

مرکز شماره پنجاه و يک گز (دومنظوره ,حاج علی لباف)

طراحی وب

راحله يوسفیان زاده

5100168935

347

گز برخوار

مرکز شماره پنجاه و يک گز (دومنظوره ,حاج علی لباف)

خیاطی ( فناوری مد)

راحله هاشمیان

5100170301

348

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

علی محمد جهانبخشی

1210088861

349

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

سمیه ثمری

18416594

350

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

نرگس قنبری

1210076411

351

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه بخشايش

1210074125

آران و
352

بیدگل

مرکز شماره سی و شش آران و بیدگل (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

فهیمه آذرنگ

6190035019

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
60

353

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

رباتیک( تیمی دو نفره)

عارف عسگری

1272584501

60

354

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

علی صادقی

1271464128

60

355

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

علی افقری

1271795061

60

356

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

قنادی (شیرينی پزی)

عايشه کامگار

3720682749

60

357

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

مريم مردانی شیخ شبانی

1272535088

60

358

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

غزاله خیرانديش

2150490854

60

359

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا کاظمی دستجا

1272269787

60

360

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

آجرچینی

محمد عابدی مديسه

5410079711

60

361

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

سجاد شاه باال

1250441821

60

362
363

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

علی شاطری محمدی
سید محمد حسین ناصری
نژاد قمصری

1250447534
1250426911

60
60

364

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

محمد قمری تتماج

1250467896

60

365

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

جواهر سازی

آسیه محسنی يزدلی

1250491681

60

366

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

کابینت سازی(چوبی)

میثم توکلی

1080417028

60

367

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

الکترونیک

علیرضا يکه سوار

1230032861

60

368

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

الکترونیک

محمود مظاهری طامه

1230027386

60

369

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

الکترونیک

میثم اسدی

1230029427

60

370

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

هاجر گروی

5750027961

60

371

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

مجید فروغی

1210107309

60

372

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

محسن گل احمدی

1740789474

62

373

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

جوشکاری

حسین بارانی

2670146279

62

374

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

جوشکاری

مرتضی تیموری جروکانی

1271790149

62

375

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

قنادی (شیرينی پزی)

نرگس مرادی

1271600218

62

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

376

فناوری اطالعات – مديريت
سیستم های تحت شبکه

علی رحیمی

1271471841

62

377

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا سوفیانی

1272444201

62

378

خوانسار

مرکز شماره بیست خوانسار ( دومنظوره)

آجرچینی

جالل مومنی

1220059560

62

379

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

رامین اصیلی

1250532795

62

380

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

جواهر سازی

سید علی هجری بیدگلی

6190039219

62

381

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

زينب شريفی

1250294142

62

382

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

سارا عبدی

16399749

62

383

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

جواهر سازی

فاطمه رضاکريم

1250410746

384

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

آجرچینی

محمدحسین مرادی

5410056566

385

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

کابینت سازی(چوبی)

علیرضا نوروزی

1080266380

386

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

محبوبه حیدری

5490036192

387

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

مهناز رشیدی

1150060506

388

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

مريم بگدلی

1150035587

389

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

عبداله آقا نصیری

1290423083

390

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

رضوان ابراهیمی

1210134101

391

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

مسعود خسروی

4680193131

392

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

آشپزی

لیال سلمانی

1272600734

393

اصفهان

مرکز نساجی  -حوزه 1

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه میرزايی

1272633667

394

دستگرد

مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

الهام جاللی حبیب آبادی

6600079061

395

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا امینی باغبادرانی

1271992841

396

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

امیر عباس خدايی

1250456614

397

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

جواهر سازی

علی امانی فر

1250389852

398

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

مهرگان دبیرسلیمانی

16297921

399

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

میترا قائدی

1150101172

400

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

زهرا بیاتی

1150031778

401

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

محبوبه مقصودی گنجه

1159899339

402

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

زينب گروئی

5759965735

403

چادگان

مرکز شماره بیست و شش چادگان( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

فرحتاز رشیدی

5750043045

404

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

امیر فراست

1210133741

62
62
62
62
62
62
62
62
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

405

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

امیرحسین سربازی

1130159485

406

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

رامین دهقانی فیروزآبادی

4420361141

407

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

جوشکاری

حامد خواجه

1272378241

408

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

الکترونیک

سید مرتضی حسینی

2400145431

409

دستگرد

مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

فرشته جاللی حبیب آبادی

6600032324

410

زرين شهر

مرکز شماره بیست و دو زرين شهر (برادران)

کنترل صنعتی

پیمان جابری

1160305595

411

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

علیرضا رسولی فرد کاشانی

1250280273

412

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

سجاد شهرياری

1250458951

413

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

طراحی وب

محمدهادی حسین پور

5410158229

414

مبارکه

مرکز شماره پنج مبارکه( برادران)

آجرچینی

بنیامین احمدپور مبارکه

5410089510

415

گلپايگان

مرکزشماره هفت گلپايگان (برادران)

ساخت و تولید (تیمی  3نفره)

منصور طیباتی

1210108399

416

اصفهان

سالن سنجش و ارزشیابی شماره يک

فرز CNC

علی اصغر فخاری

1130257088

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

جوشکاری

417

حجت اله طالبی حبیب
آبادی

6600045868

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
68
68

418

داران

مرکز شماره بیست و چهار داران (دومنظوره)

آجرچینی

آرش اصغری

1150259299

68

419

دستگرد

مرکز شماره بیست و هفت دستگرد و برخوار ( دومنظوره)

خیاطی ( فناوری مد)

نجمه ترکی حبیب آبادی

6600039132

68

420

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

محمد امین جمالی زواره

1250456916

68

421

کاشان

مرکزشماره هشت کاشان (برادران  ,شهید موسويان)

رباتیک( تیمی دو نفره)

محمد عصیانی خوزانی

1130297365

68

422

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

محمد حسین فتحی

1080429689

68

423

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

طراحی فضای سبز(تیمی دو نفره)

علی علی کاظم

1080406506

68

424

اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان**

مکاترونیک( تیمی  2ننفره)

سجاد ظاهری شهماروندی

4610172496

70

425

علويجه

مرکز شماره چهل و نه علويجه (دومنظوره ,شهید امینی)

خیاطی ( فناوری مد)

فاطمه براتی

1080443762

70

426

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

معصومه قائدی

1080432493

70

427
428

اصفهان

مرکز صنايع ساختمان

لوله کشی و گرمايشی

خمینی شهر

مرکز شماره نوزده خمینی شهر (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

مصطفی غالمی
مهتاب عسکری
ورنوسفادرانی

1273040406
1130365001

72
72

429

خوانسار

مرکز شماره بیست خوانسار ( دومنظوره)

آجرچینی

کاظم عرب

1220058211

72

430

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

آرزو امیری

1080308946

72

431

نجف آباد

مرکز شماره نه نجف آباد (برادران)

خیاطی ( فناوری مد)

مريم ملکی نجف آبادی

1080434291

72

432

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

کنترل صنعتی

محمد اصغری گیوه چی

1230023577

72

433

شاهین شهر

مرکز شماره هیجده شاهین شهر ( برادران)

طراحی وب

زهرا خیرانديش

520576683

74

434

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

کنترل صنعتی

محمد امینی

1230035303

74

435

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

کنترل صنعتی

محمدامین بیگی میالجردی

1230055177

78

436

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

کنترل صنعتی

عبداله امیرانی

1230034641

78

437

نطنز

مرکز شماره هفده نطنز ( برادران)

کنترل صنعتی

عرفان مسلمی

17032261

78

