
 

 

 96بهمن ماه  مقدماتیآموزشی کمک های اولیه دوره ی  نتایج آزمون پایانی

 نمره نام شرکت نام و نام خانوادگی بهگر شماره

 17 لیوپاک محمد امیری 1

 18 صنعت ورق آرین پاژ مهدی قدم خوش 2

 20 صنعت ورق آرین پاژ حسن علیپور 3

 20 آریا دان رشد عباس پاسبان 4

 17 کفش آسیادار سیدمحمدعلی محمدی 5

 17 متصا محمدجواد روحانی 6

 20 نساجی تاراویس آریا حبیب ابراهیمی 7

 غایب کاریزان گستر پارت محمدرضا فهیمی 8

 غایب مبل مقدم حسن طاهرخو 9

 20 ماه آفرین پاکدیس مژگان ظهرابی 10

 19 شکالت مرداس سعیده محمدصادقی 11

 18 باف نوار شیرعلی زادهحسن  12

 19 مقدسی زاده سوختجایگاه  عارفه ابراهیمی زاده 13

 18 تدبیر صنعت آیندگان داود حسینی 14

 16 وانی چاپخش سراسری ب محسن حسین زاده 15

 17 صنایع شیرژال حسین حیدری 16

 18 آذرخش شکوهیه ادریس غالم نژادیان 17

 17 آسمانزرین کاالی  علیرضا زارع پور 18

 18 کوبن کار محمدمهدی خلیلی 19

 18 استیل ریزان محمد درودی 20

 17 سعادت توان بسپار حمیدرضا کرمیان فرد 21

 17 تعاونی مرغداران گوشتی علی فهیمی 22

 غایب تعاونی مصرف دانشگاه مهدی تحقیقی 23

 17 نگین قم صاحبعلی گلزار 24

 غایب رنگرزی ممتاز محمد تیموری 25

 20 صنعت ورق آرین پاژ سعید بهرامی فر 26

 18 نوین چوب پاکزاد رضا احمدی 27

 غایب  حمیده نوری 28

 20  زهرا حمیدی 29

 18 نساجی تاراریس آریا زهرا صادقی دعوتی 30

 17 نساجی تاراریس آریا فائزه مرادی 31

 18 راه آهن هاشم شفاعی 32

 18 استیل دیزاین مجتبی جوشقانی 33

 غایب شیمی آذرجام معصومه آزاد بخت 34

 17 صبا شیمی آریا علیرضا مشکوری 35

 18 استیل دیزاین علی امان اللهی 36

 19 مترو قم محمد مهدی بیگدلو 37

 غایب بانی چاو اصغر علیبیگلویی 38



 نمره نام شرکت نام و نام خانوادگی بهگر شماره

 18 نساجی تاراریس آریا فاطمه قره داغی 39

 17 نساجی تاراریس آریا زینب چنانی 40

 20 پخش دومینو مرجانه برجی 41

 19 نوا بهداشت داود کمالی حامی 42

 20 تک ران رضا قدمی پناه 43

 17 صفا بست ساز علی صولتی 44

 20 پیروز تابان غرب قم محبوبه محمد حسینی 45

 غایب الله مهرگان سمیه پور شکیب 46

 17 مرداس فاطمه برنج زاد 47

 20 ایمن پژوهش محدثه حسینی 48

 17 مولدان صنایع شیمی حسام مطیعیان 49

 




