
2017ابوظبی - اردوی آماده سازی چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت
به تفکیک محل اجرا- راه یافتگان به مرحله دوم اردوهای تخصصی 

آذربایجان غربی

استان نام و نام خانوادگی ردیف

:محل اجرای اردو

رشته

آذربایجان غربیجواهرسازی امین هاشمی اخگر 11

تهرانجواهرسازی رضا آباطی زاده 22

البرز

استان نام و نام خانوادگی ردیف

:محل اجرای اردو

رشته

اصفهانآشپزی مریم سادات معتمدی  13

خراسان رضویآشپزی فاطمه گلستانی 24

خراسان شمالی آشپزی نرجس ربوبی فاروجی 35

خوزستانآشپزی معصومه چنانی  46

آذربایجان شرقی جوشکاری علی فاتحی هفدران 57

لرستانجوشکاری دانیال جودکی  68

مازندرانجوشکاری علیرضا بدری 79

ایالم طراحی فضای سبز  خالد نادعلی  810

همدانطراحی فضای سبز  امین قلخانباز 911

همدانطراحی فضای سبز  حسین بداقی 1012

کرمانشاهطراحی فضای سبز  سینا امیریان 1113

کرمانشاهطراحی فضای سبز  پوریا ویسی جهان آبادی  1214

کرمانشاهطراحی فضای سبز  جواد حافظی راد 1315

آذربایجان غربی(شیرینی پزی)قنادی  آیسان ستوده فر 1416

تهران(شیرینی پزی)قنادی  مجید وفایی 1517

خراسان رضوی(شیرینی پزی)قنادی  نگار امیری پور 1618

اصفهانکنترل صنعتی پویا احمدپور 1719

لرستانکنترل صنعتی محمد محبی نژاد 1820

مازندرانکنترل صنعتی سیدسینا عیسی پور 1921
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زنجان

استان نام و نام خانوادگی ردیف

:محل اجرای اردو

رشته

اصفهانرباتیک امیرحسین بهزادفر 122

اصفهانرباتیک محمدصادق مجتبایی  223

فارس رباتیک محمد هادی نجفی 324

 دی9مرکز 

استان نام و نام خانوادگی ردیف

:محل اجرای اردو

رشته

اردبیلصافکاری خودرو  افشین فکری 125

ایالم صافکاری خودرو  محمدرسول حسن بیگی  226

آذربایجان غربیفناوری اتومبیل محمد حمیدی  327

خوزستانفناوری اتومبیل مقصود داودی  428

مرکزیفناوری اتومبیل رضا الچین 529

خراسان شمالی نقاشی خودرو محمد جباری  630

لرستاننقاشی خودرو پوریا تقاش زاده  731

مرکز تربیت مربی

استان نام و نام خانوادگی ردیف

:محل اجرای اردو

رشته

اصفهان(مدیریت منابع آب و فاضالب)آکواترونیک  محمدجواد پاکروان لنبانی   132

اصفهان(مدیریت منابع آب و فاضالب)آکواترونیک  محمدحسین صالحی  233

یزد(مدیریت منابع آب و فاضالب)آکواترونیک  امیررضا دهقانی  334

یزد(مدیریت منابع آب و فاضالب)آکواترونیک  سید علی فالحتی تفتی 435

اردبیلاتصاالت چوبی  آیدین فیض اربابی 536

اصفهاناتصاالت چوبی  میالد خدامی 637

اصفهاناتصاالت چوبی  مسعود مصلحی  738

مازندراناتصاالت چوبی  صابر پردل 839

مرکزیالکترونیک مهدی علیزاده  940

کرمانالکترونیک علیرضا عبدالکریمی 1041
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گلستانتاسیسات الکتریکی  علی درویشی  1142

مرکزیتاسیسات الکتریکی  صادق دلیری قاسمی  1243

کردستانتاسیسات الکتریکی  رضا رزوان 1344

قمتبرید و تهویه محسن داودآبادی  1445

گیالنتبرید و تهویه ایمان علیرضا نژاد  1546

اصفهانCNCتراش  سینا زارعان 1647

سمنانCNCتراش  عباس ابرقوئی  1748

سمنان(فناوری مد)خیاطی  سیده عاطفه نبوی 1849

هرمزگان(فناوری مد)خیاطی  مریم رحمانیان کوشکی  1950

کرمان(فناوری مد)خیاطی  رعنا خواجه 2051

اصفهانطراحی مهندسی مکانیک اسماعیل فیض الهی  2152

خراسان رضویطراحی مهندسی مکانیک محمد سعادتی  2253

کرمانطراحی مهندسی مکانیک محمدهانی صافی زاده 2354

گیالنطراحی و توسعه وب  محمدحسین کوچکی مقدم 2455

لرستانطراحی و توسعه وب  محمد حسینی راد  2556

خوزستانCNCفرز  سیدمهدی موسوی 2657

قزوینCNCفرز  مصطفی یارکه سلخوری 2758

آذربایجان شرقی فناوری اطالعات راهکار برای تجارت علی حجازی مرند 2859

اصفهانفناوری اطالعات راهکار برای تجارت محمدسینا کروندی  2960

البرزفناوری اطالعات راهکار برای تجارت مهیار جباری  3061

همدانفناوری اطالعات راهکار برای تجارت محمدرضا طیبی  3162

البرزفناوری طراحی گرافیک حسام بیگ محمدلو 3263

زنجانفناوری طراحی گرافیک علیرضا ازلگینی 3364

کرمانشاهفناوری طراحی گرافیک اوین رشیدی  3465

خراسان رضویلوله کشی و گرمایشی  احمد شبانی بیلندی  3566

مازندرانلوله کشی و گرمایشی  نیما حسین پور 3667
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همدانلوله کشی و گرمایشی  میالد بیات ورکشی 3768

اصفهانمدیریت سیستم های تحت شبکه مهران افتخاری  3869

تهرانمدیریت سیستم های تحت شبکه پوریا دهقانی 3970

خراسان رضویمکاترونیک وحید نعیمیان 4071

خراسان رضویمکاترونیک سیدبهنام حیدریان 4172

خوزستانمکاترونیک رضا لجم اورک مرادی 4273

خوزستانمکاترونیک پوریا فتحی  4374

اصفهانکابینت سازی چوبی  محمد توحیدی زاد 4475

یزدکابینت سازی چوبی  سیدمحمدصادق فالحتی  4576

آذربایجان غربیکاشیکاری  داوود دودکانلوی میالن 4677

خراسان شمالی کاشیکاری  رضا ابراهیمی 4778

زنجانکاشیکاری  محمد قرابیگی  4879

کرمان

استان نام و نام خانوادگی ردیف

:محل اجرای اردو

رشته

سیستان و بلوچستانالکترونیک- (تیمی سه نفره)ساخت و تولید  رضا کیخا 180

مازندرانالکترونیک- (تیمی سه نفره)ساخت و تولید  میالد یزدانی 281

سیستان و بلوچستانمکانیک-(تیمی سه نفره)ساخت و تولید  مصطفی اکبری  382

گیالنمکانیک-(تیمی سه نفره)ساخت و تولید  ابراهیم پوررمضان 483

مازندرانمکانیک-(تیمی سه نفره)ساخت و تولید  سیدحسین هکی 584

مازندرانمکانیک-(تیمی سه نفره)ساخت و تولید  وحید اصغری 685

یزد

استان نام و نام خانوادگی ردیف

:محل اجرای اردو

رشته

اصفهانآجرچینی  مهدی رستمی  186

خراسان رضویآجرچینی  محمد جواد طحانی  287
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