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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

آذربايجان شرقي
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

1360731245قايم اميرينداآشپزي 1

1361681756فرامرزيمحمداتصاالت چوبي (درب و پنجره) 2

4020113939فخيمي آراستهمحمد حسينالكترونيك 3

1680066595پورعليخانيصابرتاسيسات الكتريكي 4

1680237810ابراهيميمهردادتبريد و تهويه 5

CNC 1360562540زارعسيناتراش 6

2280959941خواجوييمسلمجواهرسازي 7

1360547118سقابلويرديجاويدجوشكاري 8

1361490969فرزانندا خياطي (فناوري مد) 9

1360849904مدافعيمحمدحسينرباتيك 10

1360742727پورمحمودپدرامرباتيك 11

0013184369غفاري ديزجيهاديساخت و توليد تيمي 12

1360682961عباسي باباكلكحسينساخت و توليد تيمي 13

1360550984گلزارمحمدساخت و توليد تيمي 14

1360787828رهنماي بنابسعيدطراحي مهندسي مكانيك 15

1360728538اعتماد خلجانياميرطراحي وب 16

CNC 1570185761هاشمي ديزج يكانميررضا فرز 17

1520146981عوني ينكجهمهديفناوري اتومبيل 18

1360941436عبداللهيعليفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 19

0017791944علي اكبرزادهاميرحسينفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 20

1361054107حسن پورندافناوري طراحي گرافيك 21

1360953711گوهريون امير حسين قنادي (شيريني پزي) 22

1361410469فتحي وحيد لوله كشي و گرمايشي 23

1710024305موسويسيدنادرمكاترونيك 24

1381938851رجبي خيره مسجديعقوبمكاترونيك 25

1361052422وظيفه آراعليرضاكابينت  سازي (چوبي) 26

1680105051جبارزادهوليكاشيكاري ديوار و كف 27

0013407627عباسييوسفكنترل صنعتي 28

صفحه 1 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

آذربايجان غربي
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

2740817436نوبخت كشتيبانمهديهآشپزي 1

2900106885عليزاده اوجاقي بهرامالكترونيك 2

2740607423آهنگرانايدينجواهرسازي 3

2910059421عليزادهاكبر جوشكاري 4

4930053676محمدزادهرقيه خياطي (فناوري مد) 5

2740580363اصل مصطفياحسانرباتيك 6

2740545746احساني نياحسينرباتيك 7

2740257082افشاري قيدارينويد ساخت و توليد تيمي 8

2740229631مهريسيد سيناساخت و توليد تيمي 9

2740193300عسل پيشهمحمدساخت و توليد تيمي 10

2740652836حسيني ساعتلومهرانطراحي وب 11

CNC 2740724365صالحيجواد فرز 12

2920149083نادريمرتضيفناوري اتومبيل 13

2920388185شريفياحسانفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 14

2790202087سيد رضاييحميدفناوري طراحي گرافيك 15

2741088519اماميعليقنادي (شيريني پزي) 16

2740419211خضري نريبهزاد  لوله كشي و گرمايشي 17

2840007916محمدپوردرشكيتوحيدمكاترونيك 18

2840205130محمدپوردرشكيياسينمكاترونيك 19

2890094820منوچهرييونسنقاشي خودرو 20

2920261355خزمهآسوكاشيكاري ديوار و كف 21

صفحه 2 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

اردبيل
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

1450337503نورافكنمسعودآجرچيني 1

1450946593فيض اربابيآيديناتصاالت چوبي (درب و پنجره) 2

1450445357نجفي مالباشيبهرامالكترونيك 3

CNC 6010041570جامييونستراش 4

2740591497شيخلوي هرزندعطاجواهرسازي 5

1450757901راثياميرجوشكاري 6

1450924344عظيمي ججينزينبخياطي (فناوري مد) 7

1450814832سميع نژادميثمرباتيك 8

1450787460عباس پور گيالندهمحمدرباتيك 9

1461047250فكري افشين صافكاري خودرو 10

1450502016بهزادهاديفناوري اتومبيل 11

1450350372صفرعلي زادهعليفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 12

1630105686رمضاني كاالراسدالهفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 13

1450698980مجنون پيله رودسعيدفناوري طراحي گرافيك 14

1450454283نعمت پور باروقزهراقنادي (شيريني پزي) 15

1450410790هاشميسعيدلوله كشي و گرمايشي 16

1450964206عالي پور ارديرحيمكابينت  سازي (چوبي) 17

صفحه 3 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

اصفهان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

1270812769رشيدي فردجوادآجرچيني 1

1271066912خوش آبينيلوفرآشپزي 2

1271387182خسرويفرزادالكترونيك 3

0019127529مير باقريسيد ايمانتاسيسات الكتريكي 4

1271192896طاهري محمدتبريد و تهويه 5

CNC 1271437570جعفريمهردادتراش 6

0018393845حاجي كريم  جباريمحمدجواهرسازي 7

1210055988موسويسيد مسعودجوشكاري 8

1130136728بديعي خوزانيزهراخياطي (فناوري مد) 9

1271338815اخوان طباخ مهردادرباتيك 10

1270869353افضلمحمدرضارباتيك 11

1270391410گشتيلمحمد رضاساخت و توليد تيمي 12

6609957096حاتمي دستجرديجوادساخت و توليد تيمي 13

1270782932رستگار مهدي ساخت و توليد تيمي 14

1271531070كريميسيد سجادصافكاري خودرو 15

1271415798افشاريابوالفضلطراحي فضاي سبز 16

1271415781افشاريمحمد رضا طراحي فضاي سبز 17

1160155968زارعياميدطراحي مهندسي مكانيك 18

1271877775بديهياحمدرضاطراحي وب 19

CNC 1270896962خاكبازابراهيمفرز 20

1250237254ريجنيمجتبيفناوري اتومبيل 21

1940339006نيك فربهنامفناوري طراحي گرافيك 22

1270762826خادمي عطاآباديزهراقنادي (شيريني پزي) 23

1271406322نقويصابرلوله كشي و گرمايشي 24

1293286877مختاري ماربينيمصطفيمكاترونيك 25

1293214116جان نثاري سلمان مكاترونيك 26

1271166194ميرمجربيانصابركابينت  سازي (چوبي) 27

1271753944بهراميعطيهكاشيكاري ديوار و كف 28

1271493012معيني فرابوالفضلكنترل صنعتي 29

صفحه 4 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

البرز
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

5580049560مفاخرياحمدآجرچيني 1

0311332285جواديمعينآشپزي 2

3980196895منوچهريحسيناتصاالت چوبي (درب و پنجره) 3

0014739992اماني ابربكوهمهساالكترونيك 4

4060452866عابديانمحمدتاسيسات الكتريكي 5

4890253750افشار آقاجريعلي رضاتبريد و تهويه 6

CNC 3060165475افتخارزادهفرشيدتراش 7

0310666619پيريمحمدجواهرسازي 8

2670179126محمدي خانه كناريپورياجوشكاري 9

0017240107سليمانيفاطمهخياطي (فناوري مد) 10

0013639366جهانگيريسارارباتيك 11

0013803166اعتمادي فردمحمدرباتيك 12

5450002874نوروزيرضاساخت و توليد تيمي 13

0310311047حيدرزادهرضاساخت و توليد تيمي 14

0310554942رحيميمحمدرضاساخت و توليد تيمي 15

0310534003جاللي قره بالغرضاطراحي فضاي سبز 16

1630090484رستمي هشجينمريمطراحي فضاي سبز 17

0310663334دينداردانيالطراحي مهندسي مكانيك 18

3920597338شيخ الملوكي علي رضاطراحي وب 19

CNC 0013657097غالميمريمفرز 20

0311205933زارعيارينفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 21

4890095179معدنيحسينفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 22

2790263991دريا كناريعارففناوري طراحي گرافيك 23

3240851431عزيزيسپيدهقنادي (شيريني پزي) 24

3950397132بياتمحسنلوله كشي و گرمايشي 25

0310258911خدا طلبمهديمكاترونيك 26

0310620961خدائيمحسنمكاترونيك 27

0016235444رضايتيمهياركابينت  سازي (چوبي) 28

5450035993جمشيديعادلكاشيكاري ديوار و كف 29

0310678978محمدخانيرضاكنترل صنعتي 30

صفحه 5 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

ايالم
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

4490278802ملكشاهي علي آجرچيني 1

4490326963شكربيگيزهراآشپزي 2

4490266707رشيدي تنگ آبيمهراباتصاالت چوبي (درب و پنجره) 3

4550043237عزيززادهپوريا تاسيسات الكتريكي 4

4520079144حسينيسامانجوشكاري 5

4490323492مومن زادهكوثرخياطي (فناوري مد) 6

4490314000درايندهعليصافكاري خودرو 7

4530063445نعمتيمحمدطراحي فضاي سبز 8

4520082145زرين بخش محمدطراحي فضاي سبز 9

4490338333اسديانامير حسينطراحي وب 10

4490237073مظاهري عقيلفناوري اتومبيل 11

4490135556هواسيميالدفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 12

4490245602احمديليالفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 13

4490308612الماسيفاطمهفناوري طراحي گرافيك 14

4490131003صفريميالدقنادي (شيريني پزي) 15

4490160429برخورداروحيدحسنلوله كشي و گرمايشي 16

4490147864پژواكحسيننقاشي خودرو 17

6160011189غالميخالدكاشيكاري ديوار و كف 18

3330296739بساطيفرهاد كنترل صنعتي 19

صفحه 6 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

بوشهر
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

5320020597كرميحبيبآشپزي 1

3490230280باقرياميراتصاالت چوبي (درب و پنجره) 2

4260131435گلستاني اصلمهديالكترونيك 3

3490263987انصاريحسامتاسيسات الكتريكي 4

3120097799مظفريرضاجوشكاري 5

5470015564مالكمريمخياطي (فناوري مد) 6

2360218654فاضل پوراميدرباتيك 7

2360272969داووديعليرضارباتيك 8

3490068505جويمحمد امينساخت و توليد تيمي 9

3550030142قاسميحسينساخت و توليد تيمي 10

3540032533معصوميحسينساخت و توليد تيمي 11

3490102274ترابيمريمطراحي فضاي سبز 12

3490257162رضائيمصطفيطراحي فضاي سبز 13

3490195027دهقانيمحمد امينفناوري اتومبيل 14

3490282353هاشميسيد ابوالفضلفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 15

3490175506درويشيمحمد عليفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 16

3490251271دوست محمدينرجسفناوري طراحي گرافيك 17

3920515919همتيبهنامكابينت  سازي (چوبي) 18

6100016729امانينويدكنترل صنعتي 19

صفحه 7 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

تهران
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

0015995968باقريحسامآجرچيني 1

3860833200زارعيميالدآشپزي 2

0440272602درويش حسينياميراتصاالت چوبي (درب و پنجره) 3

0012882161شاهميرزاييمحمد صادقالكترونيك 4

4560057850كوشمغانيمهديتبريد و تهويه 5

CNC 0013499092رضاييپيامتراش 6

2741068976قربانيعليجواهرسازي 7

0013380354رضاييمهديجوشكاري 8

0013909290انصاري اردلياسيهخياطي (فناوري مد) 9

0016139933فرهاديان عزيزينعيمرباتيك 10

0014494043صابرمحمد رضا رباتيك 11

0873007190پاكباز ميابمجتبيساخت و توليد تيمي 12

4880267678خليليانحسنساخت و توليد تيمي 13

0015196631اشرفيحامدساخت و توليد تيمي 14

2150322595احمدي سرو كاليياحمد طراحي فضاي سبز 15

5560152102ربيعي فرفرنازطراحي فضاي سبز 16

6660053581موالي گلستانصادقطراحي مهندسي مكانيك 17

4420195363پيله ور محمد آبادياميدطراحي وب 18

CNC 0014704781فراهانيمجيدفرز 19

0015174646موسوي كاوندحميد رضافناوري اتومبيل 20

2150270471علي پور دريكندهپويافناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 21

0015031659خوشبختي ديزجيبهزاد فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 22

0013027026شمشيريبيژنفناوري طراحي گرافيك 23

0016585577پيراي سيردريمحمد لوله كشي و گرمايشي 24

2210017262طهماسبيحميدرضامكاترونيك 25

0012790461عباسي حساسمرتضي مكاترونيك 26

1361417714حضرتياناحسانكاشيكاري ديوار و كف 27

1590146808عطاپورجعفر كنترل صنعتي 28

صفحه 8 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

چهارمحال و بختياري
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

4610230887قاسميپژماناتصاالت چوبي (درب و پنجره) 1

4680190851رئيسي الكوهيرضاتاسيسات الكتريكي 2

4610371596بهراميمجتبيتبريد و تهويه 3

CNC 4610506033طاهري سودجانيمجتبيتراش 4

0311447325مقدميمجتبيجواهرسازي 5

4610424274كيانيفاطمهخياطي (فناوري مد) 6

4623503781قائديابراهيمساخت و توليد تيمي 7

4610055457احمديامينساخت و توليد تيمي 8

4623401286قنبريانفرشادساخت و توليد تيمي 9

4640064659سپاهي بروجني داود صافكاري خودرو 10

4610559218خدادوستانمرضيهطراحي وب 11

4610330482اسديعليرضافناوري اتومبيل 12

4670186493مختاري فردپژمانفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 13

6290018991رضايي نصر ابادي مصطفي لوله كشي و گرمايشي 14

1270175610منصوري حبيب آباديمحمدمكاترونيك 15

1160110891پرور چرمهينيمهديمكاترونيك 16

6329826595قاسميسجادنقاشي خودرو 17

4610295814نصيريعليكابينت  سازي (چوبي) 18

4610325748قاءدامينيامينكنترل صنعتي 19

صفحه 9 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

خراسان جنوبي
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

0850095131رادمنشمهديآجرچيني 1

0640214894سيداباديرضاالكترونيك 2

0640281338كرامتي اصل اميرتاسيسات الكتريكي 3

0921398050ايشماحسانتبريد و تهويه 4

CNC 0640198597بشارتي نيا امير تراش 5

0880116773مظفرزادهمرتضي جوشكاري 6

0640333291گوركانيحسنيهخياطي (فناوري مد) 7

0640226671رضايي مرتضي رباتيك 8

0880117745سپهريان مصطفي رباتيك 9

0910001685قامتيحميدساخت و توليد تيمي 10

0910043507معصوم زادهامينساخت و توليد تيمي 11

0910030022نسائي كالتي رضا ساخت و توليد تيمي 12

0640184571زينليمهديصافكاري خودرو 13

1050312600صادقيمحمدطراحي مهندسي مكانيك 14

0640185452حسين زاده مهرداد طراحي وب 15

CNC 0640172024عظيميعباسفرز 16

0850054745خشايي ابوالفضل فناوري اتومبيل 17

0640246567كلنگي خواه سربيشهاحسانفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 18

0850081221آرامي پورعذراقنادي (شيريني پزي) 19

5230075201خاوريمحمد لوله كشي و گرمايشي 20

0640098738ناصح كاوه مكاترونيك 21

3610297697براتي زادنبه عليرضا مكاترونيك 22

0910093581كوچكي سعيد كابينت  سازي (چوبي) 23

0640173705محمد زاده شيخ آباد مهدي كاشيكاري ديوار و كف 24

0922789071ساالريرضاكنترل صنعتي 25

صفحه 10 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

خراسان رضوي
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

0921535287فروزان نيااحسانآشپزي 1

0921482221جوريانرسولالكترونيك 2

0921630905قانعيمصطفيتاسيسات الكتريكي 3

0921567251بني اسديمهرانجواهرسازي 4

0921867972عصارسيماخياطي (فناوري مد) 5

0922805709عطائياميرحسينرباتيك 6

0910107289جواهريرضارباتيك 7

0080236065فيروزبختفرزادساخت و توليد تيمي 8

1064034055گاراژيانمحمدساخت و توليد تيمي 9

6440018957حسينيسيد مرتضيساخت و توليد تيمي 10

0690469421زينبيمصطفيطراحي فضاي سبز 11

6510025167فتاحيمهديطراحي فضاي سبز 12

0880104147كامرانيسعيدطراحي مهندسي مكانيك 13

0923265384فروتن شادمسعودفناوري اتومبيل 14

0922933030نوروزپورمعينفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 15

0923036695مقدسسينافناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 16

0921512368صابري خوش خوجوادفناوري طراحي گرافيك 17

0922190941راد مهريگانهقنادي (شيريني پزي) 18

0013462873پورباقر سيگاروديهديهمكاترونيك 19

0920535445قاسميفهيمهمكاترونيك 20

0890360741شبان سردقحسينكابينت  سازي (چوبي) 21

0922196451محمودي زاوهاحسانكاشيكاري ديوار و كف 22

1050338571جوريانمحمدكنترل صنعتي 23

صفحه 11 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

خراسان شمالي
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

0630161488ناميمرتضيآجرچيني 1

6350051165ربوبي فاروجينرجس آشپزي 2

0630128014ايزدمهرعلي اتصاالت چوبي (درب و پنجره) 3

6350058496حسين پوراميدتاسيسات الكتريكي 4

0670232629قربانيزهرهخياطي (فناوري مد) 5

0670384518آذريمرتضيرباتيك 6

0860318435سيدحسينيسيداحسانرباتيك 7

0670379794آذريعليطراحي فضاي سبز 8

0670318973رستميمهرانطراحي فضاي سبز 9

0820102180ساالريسعيد طراحي وب 10

0820218472حسن زاده ريحانيحسينفناوري اتومبيل 11

0750121408غريبعلي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 12

0670390410كريمان شاددلمحمد امينفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 13

0922382255معيني مصطفي نقاشي خودرو 14

0820280941قربانيحسن كابينت  سازي (چوبي) 15

0670272477معتمديمحمدكاشيكاري ديوار و كف 16

0820126241مخدوم زاده تودهمحمودكنترل صنعتي 17

صفحه 12 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

خوزستان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

1990348270حسيني نياسيدحسينآجرچيني 1

1900316031فهيديمحمودآشپزي 2

1741451957افشار منشپيمانتاسيسات الكتريكي 3

1741040876صفدريمرتضيتبريد و تهويه 4

2740656009هاشم پورمهديجواهرسازي 5

1810227356بغالني نژادسهيلجوشكاري 6

1741093562جعاولهسيده فاطمهخياطي (فناوري مد) 7

1742356656زكيمحمدرباتيك 8

1742420311زكيمحمدجوادرباتيك 9

1940311659بوعباديابراهيمطراحي فضاي سبز 10

1940286107مچاسبه عباسيشهابطراحي فضاي سبز 11

1741843790شعيريغديرفناوري اتومبيل 12

1741995299سواريمهديفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 13

1900366932اكبرزادهحجت فناوري طراحي گرافيك 14

5260185234هاشم زادهعاطفهقنادي (شيريني پزي) 15

1830336002احمديمحسنكاشيكاري ديوار و كف 16

1740711092طوفانياميدكنترل صنعتي 17

صفحه 13 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

زنجان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

4270338490اسديسعيدآجرچيني 1

4270423870زلفخاني علي الكترونيك 2

4270427566باقريامير حسينتاسيسات الكتريكي 3

CNC 4270843101عباسيامير حسينتراش 4

5890024795جعفريموسيجواهرسازي 5

4270410116احمديعليرضارباتيك 6

4400159231بختياريايرجرباتيك 7

4271061557رستم خانينويدطراحي مهندسي مكانيك 8

0310892211رضايي شجاعيسيناطراحي وب 9

4400118339عسگريرسولفناوري اتومبيل 10

4270518979اسدپورفرشادفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 11

0015098729خدادادي گيلوائيمحمدفناوري طراحي گرافيك 12

4400188884پرچينيپاييزهقنادي (شيريني پزي) 13

4270575281اميرمقدمحسينلوله كشي و گرمايشي 14

4270504021ياري فردجوادمكاترونيك 15

4271119131حسنلواكبرمكاترونيك 16

5390016025كرمي قفس آباديعلي كنترل صنعتي 17

صفحه 14 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

سمنان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

4580227883صادقيمرضيه آشپزي 1

4560057931ايجيمحمدالكترونيك 2

4880254916كوشمغانيمحسنتبريد و تهويه 3

CNC 4560113671 ذبيحيپورياتراش 4

1520345811مهدويسيد حسن جواهرسازي 5

4900312517تاجيكراضيهخياطي (فناوري مد) 6

0780265645موسوي زادهسيد فرزاد رباتيك 7

3540065131استاديرضارباتيك 8

5200029333صادقياناحسان صافكاري خودرو 9

4580149769يوسفينفيسهطراحي فضاي سبز 10

4580237587بوجاريانبهارهطراحي فضاي سبز 11

CNC 4560112274پارسامهرانفرز 12

4570060171كرد زادهميثمفناوري اتومبيل 13

4580136810قاسميمسعودفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 14

4560088241موثقمينافناوري طراحي گرافيك 15

5300015040ذوالفقاريانمبيناقنادي (شيريني پزي) 16

0920196535خوشدلوهابمكاترونيك 17

0920091113سوزنچي كاشانيمهديمكاترونيك 18

0922322325موسي پورگرجيمحمدحسيننقاشي خودرو 19

4600033922نجمسجادكابينت  سازي (چوبي) 20

صفحه 15 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

سيستان و بلوچستان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

5230044284درويشي طبسواحدآجرچيني 1

3610523573پورسعيدمجيداتصاالت چوبي (درب و پنجره) 2

3610479612خسرويجعفرالكترونيك 3

3660313998جاميصادقجوشكاري 4

4860075714خاني حساميهفاطمهخياطي (فناوري مد) 5

3610455578اليق مرادقليامير رباتيك 6

3610536446واحدي طبسعبدالباسطرباتيك 7

2080123610وطن پور سوادكوهيسيد محمودساخت و توليد تيمي 8

2400013039برزگريسجادساخت و توليد تيمي 9

3610434708عطايي حصاروئيپورنگساخت و توليد تيمي 10

3660342599جاللي نژادحسينعليطراحي فضاي سبز 11

3660238929گرامي نيامهديطراحي فضاي سبز 12

3710145236كردي تودزيلعبدالغنيفناوري اتومبيل 13

3640190564حردانيامير حسينفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 14

3610837764محمدحسنيفريدهفناوري طراحي گرافيك 15

3611310107ناروييمحمدحسينلوله كشي و گرمايشي 16

1271261383خانيعلينقاشي خودرو 17

صفحه 16 از 31



Nati
on

al 
Skil

l C
om

pe
titi

on
s

ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

فارس
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

2480299392سرفرازرسولآجرچيني 1

2281899667صادقيدرناآشپزي 2

2281121003شفيعي سروستانيعلي محمد الكترونيك 3

2281035395حسينيسيد محمدرضاتاسيسات الكتريكي 4

2281475141عليزادهيوسفتبريد و تهويه 5

0310708699خلجعليرضاجواهرسازي 6

2281295710الهيسيد محمدرضاجوشكاري 7

2520053615رضائي اصطهباناتيميتراخياطي (فناوري مد) 8

2400146624كاظمي صادق اباديشيمارباتيك 9

2280865807سعادتمند محمد حسين رباتيك 10

2300520842عليكم السالمعبدالرحيمساخت و توليد تيمي 11

2281054543خزائنيفاطمهساخت و توليد تيمي 12

2280098903رفعتي اصطهباناتيمحمد جوادساخت و توليد تيمي 13

2400109222علمداريانسيهطراحي فضاي سبز 14

5030059245نظري فاطمهطراحي فضاي سبز 15

2460162561كريمي جهرميبهروزفناوري اتومبيل 16

2560156849نيك پورمريمفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 17

2460201206زاهدي جهرميسيدعليرضافناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 18

2280809222سجاديسيده صبافناوري طراحي گرافيك 19

2281495795طالبزهراقنادي (شيريني پزي) 20

2280299011ذاكرحسينمصطفيمكاترونيك 21

2300810530جعفريداودمكاترونيك 22

2280761815درويشيجواد كابينت  سازي (چوبي) 23

2530154864مسلميعليرضاكاشيكاري ديوار و كف 24

2550062493يادگارمحمدكنترل صنعتي 25

صفحه 17 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

قزوين
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

5380057330خوش ناملوسعيدآجرچيني 1

3720287424كشاورز فتحيمرتضيالكترونيك 2

CNC 5080015918زماني خرمنديچاليعادلتراش 3

0311205488قمرياصغرجواهرسازي 4

4380231070اسمعيليمحمدرضاجوشكاري 5

0014202239سالمتيمهديرباتيك 6

0370595211صالح زادهمحمدحسينرباتيك 7

4324288526جلوخاني نياركيرسولساخت و توليد تيمي 8

0010753362فالح سريشحميدساخت و توليد تيمي 9

4285581760نصيريشهاب ساخت و توليد تيمي 10

4310380735سليميعلي اكبرصافكاري خودرو 11

CNC 4310501710سعادتي مجدحسينفرز 12

4310658571خيرجومالفجانيمجيدفناوري اتومبيل 13

4310823300خليلياميرحسينفناوري طراحي گرافيك 14

4310668941طالقانيآرشنقاشي خودرو 15

صفحه 18 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

قم
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

0371121620ادهميمحسنآجرچيني 1

2500307409موسويسيدعليرضاتبريد و تهويه 2

CNC 0013798871برومندرادپرگلتراش 3

0880187344ايوبيمحسنجواهرسازي 4

0371057957رسولي مهربانسمانهخياطي (فناوري مد) 5

0370517466احمدي پوياسيدوحيدرباتيك 6

0370770188مريميعمادرباتيك 7

0015352137مبشريميرمحسنساخت و توليد تيمي 8

0015161684پويان فرمهديساخت و توليد تيمي 9

0016257472شفيعي آبكناريمحمد جوادساخت و توليد تيمي 10

1250253020اعتماديحميدرضاطراحي فضاي سبز 11

0370555708حميدي منفردفاطمهطراحي فضاي سبز 12

0310888360قاسم اوغليامير رضاطراحي مهندسي مكانيك 13

0371155142معتمدي نياميالدطراحي وب 14

CNC 0370714581شريف زاده نصراللهيفرشادفرز 15

0370474457يزداني موحدفاطمهفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 16

0370650751سليميحامدفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 17

4040225783گنجيهانيهفناوري طراحي گرافيك 18

0370409396ابراهيم نژادراضيهقنادي (شيريني پزي) 19

6470016154بياتمحمدرضالوله كشي و گرمايشي 20

0370567781بنفشهوحيدكابينت  سازي (چوبي) 21

0370731867رشيدي احمدآباديمجتبيكاشيكاري ديوار و كف 22

0370651928جعفريعلي كنترل صنعتي 23

صفحه 19 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

گلستان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

2230177974قزلميكائيلآجرچيني 1

2110432527نخعيزهراآشپزي 2

2110205199كريميبهرامتاسيسات الكتريكي 3

2110273526زين العابدينحامدتبريد و تهويه 4

2230118668قجه زادهداودجوشكاري 5

2110222786مازندرانيزهراخياطي (فناوري مد) 6

2110357721مفيديانسيدميالدرباتيك 7

2020382555رمضانيدانيالرباتيك 8

2122629517داوديقيسساخت و توليد تيمي 9

2230032690پاويزمختار ساخت و توليد تيمي 10

2110027320جاللياحسان ساخت و توليد تيمي 11

2240079789پورسلطانمحمدرضاطراحي وب 12

2240143134فيروزياناميدفناوري اتومبيل 13

4600060687لياقتيمحمدرضافناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 14

2110547618جمال زئينيلوفرفناوري طراحي گرافيك 15

4860152001برزگرسمانهقنادي (شيريني پزي) 16

4870125862گلويجوادلوله كشي و گرمايشي 17

2110342201حسينيسيد سجادكابينت  سازي (چوبي) 18

صفحه 20 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

گيالن
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

2660144338عفتي كلرميمرتضيآجرچيني 1

2700122739حسيني خالجيريسيدعلياتصاالت چوبي (درب و پنجره) 2

2680177037حق شناس قاضي محلهجوادتاسيسات الكتريكي 3

2730064176عباسيان چوريايمانتبريد و تهويه 4

2670239323جعفري صيقالنمهيارجواهرسازي 5

2580352112وطني نظافترضارباتيك 6

2580392319طوافياميررباتيك 7

2580388230پيرديرپويانساخت و توليد تيمي 8

2640097891منصف حقيقي دوستكسريساخت و توليد تيمي 9

2700061276بلوكسيدمحمدساخت و توليد تيمي 10

2730077812حسين پورپهمدانيسجادصافكاري خودرو 11

2580364714رشيد پورپورياطراحي فضاي سبز 12

2730063935حسين پور حسن كيادهسيده گيل نازطراحي فضاي سبز 13

CNC 2680147464احمدزادهعليفرز 14

2650158417فالحصمدفناوري اتومبيل 15

0019702922مالپوراحمدرضافناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 16

2580941983خانعلي زاده آرتافناوري طراحي گرافيك 17

6310003356ربيعي سوخته كشمحمدلوله كشي و گرمايشي 18

2649945087كاظميميثممكاترونيك 19

1360150821خندقسعيدمكاترونيك 20

2680177142دوكعبتينالياسنقاشي خودرو 21

2680145380محبي طيوالحسينكابينت  سازي (چوبي) 22

2650149612زبده كلشتريسعيدكنترل صنعتي 23

صفحه 21 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

لرستان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

4160345697اداويحسينآجرچيني 1

0610219022سلطانيسحرآشپزي 2

4160335934قائيديامينجوشكاري 3

4210073938لشنيمريمخياطي (فناوري مد) 4

4060629820سلگيحسين رباتيك 5

3920457943ترابيفريدرباتيك 6

4210192171موسويسيد احسانساخت و توليد تيمي 7

4210000450بياتمحمدساخت و توليد تيمي 8

4210103675فالحيمحسنساخت و توليد تيمي 9

4160225871سميعيحميدصافكاري خودرو 10

4060419958كا كا نژادي فردمحمد طراحي فضاي سبز 11

4060505781شامحمديمصطفي طراحي فضاي سبز 12

4060487872چگنيميثمطراحي مهندسي مكانيك 13

0013593897رضايي روزبهانيدانيالطراحي وب 14

4120336581عليداديبهمن فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 15

4120245731صالح زادهامينفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 16

4120426726مراديعليرضا فناوري طراحي گرافيك 17

4840080399ابوالحسنيسمانهقنادي (شيريني پزي) 18

4060020028موسوي زادهمسعودمكاترونيك 19

4133341406سرميليعليمكاترونيك 20

4060851337مراليرضا نقاشي خودرو 21

4190360831احمديميالدكابينت  سازي (چوبي) 22

4060385956نوربخشحميدكاشيكاري ديوار و كف 23

4060322539رنج بر كا كا ئياميركنترل صنعتي 24

صفحه 22 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

مازندران
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

2080480431پردلسينااتصاالت چوبي (درب و پنجره) 1

2250057060رحمانيآرمينالكترونيك 2

2080435582اسديجابرتاسيسات الكتريكي 3

CNC 2080312561گلستانيمحمدتراش 4

2050416830طاهرپورشهابجوشكاري 5

0860271341جعفر ي مذهب نيكي قلعهسكينهخياطي (فناوري مد) 6

2080300806غالميمحمدرباتيك 7

2080355775رزاقي ابوخيليداريوشرباتيك 8

2190007283انگورج تقويحسين ساخت و توليد تيمي 9

2093620154ايالليسيد احمد ساخت و توليد تيمي 10

2050011768رضا نژاد تاجيحسين ساخت و توليد تيمي 11

2080263404جاللي شيخ كالئيمنانصافكاري خودرو 12

2150151634گل محمديسعيدطراحي مهندسي مكانيك 13

2080504983مصطفي پورهاديطراحي وب 14

CNC 2150259486سهولتياميدفرز 15

2080449117يوسفي برنتيحسينفناوري اتومبيل 16

2080316141معافيميالدفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 17

2080362240عنايتي نوآباديعليفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 18

2170119442غزائيانمحمد فناوري طراحي گرافيك 19

2080285866كارگر خاركشيميالدلوله كشي و گرمايشي 20

2250061203حميديمحمدمكاترونيك 21

2250063079حسني خرمنديچاليسهيلمكاترونيك 22

2150262959شعباني كوكندهرشيدكابينت  سازي (چوبي) 23

2210087880اذعانيصابركنترل صنعتي 24

صفحه 23 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

مركزي
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

5930002241حسينيمرتضيآجرچيني 1

0610227548احمديفاطمهآشپزي 2

0520527933علي باباييحسام الدينالكترونيك 3

0580043428اسعديپژمان تاسيسات الكتريكي 4

CNC 0520342836رضاييپورياتراش 5

0521009960عسكري عراقيرضا جواهرسازي 6

0520463420عسگريعليجوشكاري 7

0520597753پناهي عطامرجانخياطي (فناوري مد) 8

0520465989يارمحمديجوادرباتيك 9

0014766817توحيدي ثابتامير حسين رباتيك 10

1250186099عرفاني آرانيالهامطراحي فضاي سبز 11

4160203817گودرزيعادلطراحي فضاي سبز 12

0520396243صمدي رادسعيدطراحي مهندسي مكانيك 13

0520491149داوودآباديميالدطراحي وب 14

CNC 0520496388قاسميمبينفرز 15

0550161899محمديرضا فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 16

0590274589خليليعاطفه فناوري طراحي گرافيك 17

0550094407قاصديمعصومه قنادي (شيريني پزي) 18

0520734661صفرآباديمحمدلوله كشي و گرمايشي 19

0520272552محمديعليرضامكاترونيك 20

0603339182كريميحجتمكاترونيك 21

0590208810نريمانعباسنقاشي خودرو 22

0610195514منصوريحسينكابينت  سازي (چوبي) 23

0580036529افضليمجتبيكنترل صنعتي 24

صفحه 24 از 31



Nati
on

al 
Skil

l C
om

pe
titi

on
s

ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

هرمزگان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

3380395366كريميالههآشپزي 1

3430069629افتخاري محمدتاسيسات الكتريكي 2

3470111197افترهعظيمتبريد و تهويه 3

3380233501ساالر حسينيرضاجوشكاري 4

3380323306غالمي نجفينجمه خياطي (فناوري مد) 5

3380248241هاشميفروغرباتيك 6

3380372110احمديابراهيمرباتيك 7

3380646865افخمي خير آبادياحمدطراحي فضاي سبز 8

3060301581ملكشاهيمحمدامينطراحي فضاي سبز 9

3380366625محمديفوادطراحي وب 10

0019290004عليزاده شلمانيعرفانفناوري اتومبيل 11

1820060519شهيديالههفناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 12

3380724882پيشدارحسينفناوري طراحي گرافيك 13

3380518239سرمستسيدعلينقاشي خودرو 14

صفحه 25 از 31



Nati
on

al 
Skil

l C
om

pe
titi

on
s

ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

همدان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

3860516752ربيعي توسلحميدآجرچيني 1

3860296957ورمزيارمرتضيالكترونيك 2

3860308467نوذري پاكمحمدتاسيسات الكتريكي 3

4020093547نويدي ايزدسعيدتبريد و تهويه 4

CNC 3860394614جمورباقرتراش 5

4020230242رستميسعيدجوشكاري 6

3860395149آقاجانيزهره خياطي (فناوري مد) 7

3860498320تركمانپويارباتيك 8

3860491393انصارياحسانرباتيك 9

3860719874وندالوندوحيد صافكاري خودرو 10

3860439227رشيدي مطلقسامانطراحي فضاي سبز 11

3860454455شه گوساسانطراحي فضاي سبز 12

3920239067زنگنهمحمد حسنفناوري اتومبيل 13

4120398862اميريبهنامفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 14

4040110803كريمي مخدوممحمد لوله كشي و گرمايشي 15

3860303848زارعيآرش مكاترونيك 16

3860344943صالحيسعيدمكاترونيك 17

3860343505باشماغيمحمدرضانقاشي خودرو 18

3860343548طاهريعليكاشيكاري ديوار و كف 19

3860340220نائينيشهابكنترل صنعتي 20

صفحه 26 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

يزد
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

4460046393حسينيسيد داوود آجرچيني 1

4450050045دارابيفرشته آشپزي 2

1270740776پور عباس فرخ اتصاالت چوبي (درب و پنجره) 3

2550073304مرادياحمدالكترونيك 4

CNC 4420222311دستوارسعيد تراش 5

0311018920فالح تفتياميرجواهرسازي 6

4420378311گل كارحسن آبادينداخياطي (فناوري مد) 7

4420648414دهقاني پويارباتيك 8

4420693932متوسل المهديجوادرباتيك 9

4420092874انتظاريحميدرضاساخت و توليد تيمي 10

5510001658داودي شمسيسيد محمودساخت و توليد تيمي 11

4433347795باغستانيمحسنساخت و توليد تيمي 12

4460061376غفارنژاد بيدكيكاظمطراحي فضاي سبز 13

4460076845حسينيسيد ابوالفضلطراحي فضاي سبز 14

5430034614باقر پور هراتيمحمد مهديطراحي مهندسي مكانيك 15

4420294426حسيني اناريسيد امير حسينطراحي وب 16

5430042080ابراهيمي مروست حسين فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 17

4420598026بابااحمديشهاب الدينفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 18

4420421861ابويي مهريزيپدرامفناوري طراحي گرافيك 19

4450052749دهقاني تفتيفاطمهقنادي (شيريني پزي) 20

5430024384يعقوبيان محمد سعيدلوله كشي و گرمايشي 21

4433503991اسدالهيمنصورمكاترونيك 22

4420198990دهقان بنادكيسيد كاظممكاترونيك 23

1270740784پور عباس فرامرز كابينت  سازي (چوبي) 24

4460071983ابويي مهريزيمحمدكاشيكاري ديوار و كف 25

صفحه 27 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

كردستان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

3720633152فيضيهوشمندآجرچيني 1

3750337527سليمانيفرزادتاسيسات الكتريكي 2

3840106915همتيبهرامجوشكاري 3

4950049161محمود پورسميهخياطي (فناوري مد) 4

3720214745وليهكيهانرباتيك 5

3720500861عباسيانمهياررباتيك 6

3720480331شيخلهشادابفناوري طراحي گرافيك 7

3750418071رزوانرضالوله كشي و گرمايشي 8

3720435792خانيآرمانكابينت  سازي (چوبي) 9

3810176923رياضيعبدالسالمكاشيكاري ديوار و كف 10

3790144101ياريفرشيدكنترل صنعتي 11

صفحه 28 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

كرمان
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

3120154296طاهري مقدم سجادآجرچيني 1

3040380478ايوبيآيداآشپزي 2

3020251842تركستانيكيانوشاتصاالت چوبي (درب و پنجره) 3

2980758167 فروزندهامير عليالكترونيك 4

3040190695محمديحسينتاسيسات الكتريكي 5

CNC 2980398608مختارآباديمرتضيتراش 6

3060348588نجمي دولت اباديطاهاجواهرسازي 7

2980440892خداپرستمحمدرضاجوشكاري 8

3060127141زيدابادي نژادالههخياطي (فناوري مد) 9

2980367192حسيني نسبسيد احسانرباتيك 10

2980270024شفيعيمهرانرباتيك 11

2980506631ملكي زادهمحمد صادقساخت و توليد تيمي 12

3170022660كماندارمجيدساخت و توليد تيمي 13

2980618985شادمان ماهانيمحمدجوادساخت و توليد تيمي 14

2980293954زاده عبدالهمحمدعليصافكاري خودرو 15

3020194776جزيني زادهاشكانطراحي فضاي سبز 16

3080139909درگاهيمهالطراحي فضاي سبز 17

2980705071شكيبا پورايمانطراحي مهندسي مكانيك 18

2980561045معمارزاده كرمانيعلي طراحي وب 19

3120152188 حبيبيسجادفناوري اتومبيل 20

2980503541پدرامامير خاتمفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 21

2980630969ايران دوستامينفناوري طراحي گرافيك 22

3040179462باقر فيض آبادبهارهقنادي (شيريني پزي) 23

3080182170اسالميمحمد جواد لوله كشي و گرمايشي 24

2980034584پردلي فتح آبادياسماعيلمكاترونيك 25

2980104744خزاعيمحمدحسينمكاترونيك 26

2980783641بخشي زادهمهردادنقاشي خودرو 27

6060008747اميد بخشعمادكابينت  سازي (چوبي) 28

5350014196جديدي كوهبنانيحسينكاشيكاري ديوار و كف 29

3040311069امجديمبينكنترل صنعتي 30

صفحه 29 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

كرمانشاه
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

3241058344چهره اراءعرفانآجرچيني 1

3241823695ياسين عيالميروياآشپزي 2

4950135457نظري علي آباديرسولاتصاالت چوبي (درب و پنجره) 3

3241456897اخگراميرآباديحميدتاسيسات الكتريكي 4

3370029324سلطانيآذين مهرتبريد و تهويه 5

3241152073هومندنيادانيال جواهرسازي 6

3240550385جليلياناحمدرضاجوشكاري 7

3240493829قباديگالويژخياطي (فناوري مد) 8

3240747960شاه ابراهيميسيد مازيار رباتيك 9

3240890925شاكريمحمدرضارباتيك 10

3241181227ميرزانياكانحيواصافكاري خودرو 11

4960117001سليمييزدانطراحي فضاي سبز 12

0016835001جانجانيمصطفيطراحي فضاي سبز 13

3341708091رضايياشكانطراحي مهندسي مكانيك 14

3240628783نوري قمشهفريباطراحي وب 15

3241036375اسدپورمحسنفناوري اتومبيل 16

3360263642باالورمرجانفناوري طراحي گرافيك 17

3241003280هادياننادياقنادي (شيريني پزي) 18

3360259580شيشه گرمحمدرسوللوله كشي و گرمايشي 19

3240337258كرانيرضامكاترونيك 20

3258644942سهيلي  آراوحيدمكاترونيك 21

3240151537رشيديعلينقاشي خودرو 22

3320074342نوروزيسعيدكابينت  سازي (چوبي) 23

3254564561صادقيسعيدكاشيكاري ديوار و كف 24

3241444937يزدان تباركورشكنترل صنعتي 25

صفحه 30 از 31
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ليست  راه يافتگان به مرحله كشوري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت (1391) به تفكيك استان 

كهگيلويه و بويراحمد
كد ملينام خانوادگينامرشته رديف

4260206753برنجكارمحمد امينآجرچيني 1

4240255351آبرونرضاتاسيسات الكتريكي 2

4260187351باشتيامين جوشكاري 3

4240211530روئينسروناز خياطي (فناوري مد) 4

4260188305صفريسعيدطراحي فضاي سبز 5

4260183389پشت دارآرمينطراحي فضاي سبز 6

2460300931شفق جهرميعارففناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارت 7

4220235531يوسفيمحمدفناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكه 8

4260313207رجبيزهرافناوري طراحي گرافيك 9

4220210970خوش اقبالسعيدمكاترونيك 10

4220228705سياوشياني پورمهرانمكاترونيك 11

صفحه 31 از 31


	

