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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

آذربايجان شرقي

خليلي فايزي آشپزيمنوچهر 222 1 1

شمع ساز اتصاالت چوبي (درب و پنجره)محمدرضا 83170 2 2

نوري الكترونيكصمد 284 3 3

باهمت الكترونيكمهدي 302 4 4

عليرضا پوراصل تاسيسات الكتريكيداود 214 5 5

عباسيان تبريد و تهويهاحد 859 6 6

حسن پور تراش CNCيوسف 376 7 7

قليزاده جواهرسازيوحدت 67456 8 8

بابايي جوشكاريعبدالقاسم 1 9 9

جساس خياطي (فناوري مد)زهره 46459 10 10

فتحي رباتيكعليرضا 16373 11 11

مهرورز ساخت و توليد تيميپرويز 16611 12 12

قليزاده طراحي مهندسي مكانيكمرتضي 13189 13 13

حسين نژاد طراحي وبامير 723 14 14

پورحسن فرز CNCمحمد 696 15 15

رمضاني فناوري اتومبيلبهنام 14 16 16

زماني فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتاحسان 4211 17 17

پيرعليلو فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهداريوش 1146 18 18

ملكي فناوري طراحي گرافيكحامد 1419 19 19

شندآبادي قنادي (شيريني پزي)اشرف السادات 212 20 20

فالح لوله كشي و گرمايشيبيژن 202 21 21

وكالتي مكاترونيكمهدي 894 22 22

صولتي كابينت  سازي (چوبي)كريم 704 23 23

اصولي كاشيكاري ديوار و كفعليرضا 962 24 24

قهرمانلويي كنترل صنعتياحمد 18 25 25

صفحه 1 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

آذربايجان غربي

حسني ريكاني آشپزيفريده 57913 1 26

نويدي الكترونيكرامين 871 2 27

حمزه نژاد جواهرسازيقاسم 47185 3 28

حميدي جوشكاريولي 198 4 29

عبذالهي خياطي (فناوري مد)الهام 6173 5 30

محمدي رباتيكداود 10243 6 31

ايماني ساخت و توليد تيميولي 1330 7 32

چراغي طراحي وبمسعود 2658 8 33

عدل اميني فرز CNCمسعود 664 9 34

مظهري فناوري اتومبيلاصغر 654 10 35

امين زاده فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتعبداله 455 11 36

حق شناس فناوري طراحي گرافيكفرشاد 2028 12 37

اسماعيل زاده قنادي (شيريني پزي)معصومه 737 13 38

محمدبيگي لوله كشي و گرمايشيمهدي 783 14 39

رحماني مكاترونيكميثم 1 15 40

ولي زاده نقاشي خودروحسين 1 16 41

دودكانلو كاشيكاري ديوار و كفنظام الدين 12 17 42

صفحه 2 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

اردبيل

شوقي آجرچينياسكندر 979 1 43

نوروزي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)عطااله 573 2 44

فالحي دويل الكترونيكعوض 2305 3 45

عبدي تراش CNCحبيب 413 4 46

كنعاني ينگجه جواهرسازيمناف 86781 5 47

سيدابراهيمي جوشكاريبهرام 520 6 48

نوروزي ميرك خياطي (فناوري مد)فرحناز 6441 7 49

قطاري رباتيكحسين 8613 8 50

مددي صافكاري خودروابراهيم 771 9 51

اعترافي فناوري اتومبيلسعيد 12633 10 52

حياتي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتشاهين 465 11 53

طوماري فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهمهراب 771 12 54

بابايي فناوري طراحي گرافيكبهرام 133 13 55

روحنواز قنادي (شيريني پزي)ژيال 26833 14 56

مهرورز لوله كشي و گرمايشيسيامك 101 15 57

حاجي زاده كابينت  سازي (چوبي)علي 21750 16 58

صفحه 3 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

اصفهان

مشكوه آجرچينيوحيدرضا 1 59

روشن آشپزيفريده 2531 2 60

سمداني الكترونيكامير 1717 3 61

مختاري تاسيسات الكتريكيسيد مهرداد 960 4 62

ابوالحسني تبريد و تهويهاحسان 260 5 63

صابر تراش CNCمجيد 40092 6 64

بهنام منش جواهرسازيبهرام 475 7 65

سيد النگي جوشكاريمحسن 1164 8 66

برخوردار خياطي (فناوري مد)سوسن 40819 9 67

وحيد دستجردي رباتيكحسين 2344 10 68

ياقسمت ساخت و توليد تيميمحمد رضا 4 11 69

زاهدي صافكاري خودرومرتضي 4036 12 70

قريشي طراحي فضاي سبزنفيسه السادات 1147 13 71

كشاورز طراحي مهندسي مكانيكسعيد 408 14 72

زارع پور طراحي وبليلي 1920 15 73

دهقاني طراحي وبيوسف 1 16 74

خرم فرز CNCنويد 3 17 75

ازادي فناوري اتومبيلحسين 5535 18 76

ماللي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتمهشيد 827 19 77

فخارزاده فناوري طراحي گرافيكامين 1471 20 78

اميدوار قنادي (شيريني پزي)ناهيد 37334 21 79

سلطانيان لوله كشي و گرمايشيمرتضي 570 22 80

شعاع لوله كشي و گرمايشيمهدي 18024 23 81

صبوحي مكاترونيككريم 12361 24 82

خدايي كابينت  سازي (چوبي)اصغر 45 25 83

توكلي كاشيكاري ديوار و كفعلي 873 26 84

احمد پور كنترل صنعتيفرزاد 49 27 85

صفحه 4 از 35



Nati
on

al 
Skil

l C
om

pe
titi

on
s

نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

البرز

عبدي مجره آجرچينيغالمرضا 1804 1 86

شمس آشپزياقدس 1687 2 87

فصاحتي آشپزيشهناز 44260 3 88

محمودي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)محمد 434 4 89

زنگانه الكترونيكعلي اصغر 11515 5 90

رضا اهرابي تاسيسات الكتريكيعبداهللا 29 6 91

عشقي يارعزيز تبريد و تهويهداود 716 7 92

روحاني تراش CNCعليرضا 22 8 93

فتاحي جواهرسازيمحمود 19 9 94

الهوتي نرميقي جوشكاريعليرضا 785 10 95

لطفي خياطي (فناوري مد)فرانك 184 11 96

جمشيدي رباتيكبيژن 888 12 97

جيدر پور ساخت و توليد تيميعلي 409 13 98

قنبري ساخت و توليد تيميحميد 1105 14 99

حبيب پور ساخت و توليد تيمينبي اله 3 15 100

ابراهيمي ساخت و توليد تيميجعفر 893 16 101

احمدي مقدم طراحي فضاي سبزازاده 1504 17 102

شافعي طراحي مهندسي مكانيكآريو 4429 18 103

احمدي طراحي وبسيده معصومه 8328 19 104

درويش فرز CNCمحمد رضا 9 20 105

عوض زاده كاكرودي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتجواد 2190053994 21 106

صادقي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهشاهرخ 440 22 107

كريمي فناوري طراحي گرافيكمرتضي 18914 23 108

رشيدي قنادي (شيريني پزي)مرضيه 4678 24 109

ميالني لوله كشي و گرمايشيفرزاد 7003 25 110

عبدالهي اماني مكاترونيكمحمود 209 26 111

آقامحمدي شندي كابينت  سازي (چوبي)پرويز 16310 27 112

بهره مند كنترل صنعتيحسن 3985 28 113
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

ايالم

احمدي زاد آجرچينيفرزاد 12217 1 114

منصوريان آشپزيفروزان 1313 2 115

رازي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)محمدتقي 11268 3 116

آروان تاسيسات الكتريكيعلي اصغر 8057 4 117

رحيمي جوشكاريمصطفي 18248 5 118

صيد حسيني زاده خياطي (فناوري مد)سودابه 226 6 119

فالحي رباتيكمحسن 1 7 120

جعفري صافكاري خودروسعيد 16611 8 121

ميرزاده طراحي فضاي سبزاكبر 1 9 122

الهاكي طراحي وبحمزه 4490014082 10 123

گورابي فناوري اتومبيلسيدمحسن 793 11 124

افسرده فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتحميد رضا 2287 12 125

هواسي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهحميد 628 13 126

غيابي فناوري طراحي گرافيكشمس الدين 1054 14 127

حق نظري قنادي (شيريني پزي)معصومه 4512 15 128

شريفي لوله كشي و گرمايشياحسان 1522 16 129

سليماني نقاشي خودروحامد 619 17 130

خسروي كاشيكاري ديوار و كفقباد 612 18 131

جزايري كنترل صنعتيرضا 14360 19 132

رستمي كنترل صنعتيايرج 17786 20 133

صفحه 6 از 35
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

برون سازماني

ملكان جواهرسازيحسينعلي 1 1 134

صفحه 7 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

بوشهر

حجگزار آشپزيمهري 101 1 135

اسماعيلي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)جمال 1044 2 136

كارگر الكترونيكعبدالرضا 79 3 137

غالمي دويره تاسيسات الكتريكياحمد 14809 4 138

حياتي مطلق جوشكاريمسعود 462 5 139

قنبري خياطي (فناوري مد)آفتاب 4780 6 140

جعفري رباتيكسعيد 3490016688 7 141

سعادتي ساخت و توليد تيميحامد 873 8 142

هوشمند طراحي فضاي سبزرضا 1 9 143

حسيني فناوري اتومبيلسيد سليمان 1 10 144

جهرمي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتمهدي 7050 11 145

كارگرزاده فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهحامد 4731 12 146

بوريايي فناوري طراحي گرافيكمريم 917 13 147

باقري كابينت  سازي (چوبي)حسين 5095 14 148

محمد پور كنترل صنعتيحسن 1412 15 149

صفحه 8 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

تربيت مربي كرج

قراگوزلو آجرچينيعباس 2 1 150

سلطاني اتصاالت چوبي (درب و پنجره)بابك 111 2 151

حبيب زاده الكترونيكداود 1 3 152

نجاري تاسيسات الكتريكيايرج 7 4 153

خجسته تبريد و تهويههادي 2 5 154

بسطامي تراش CNCابوالفتح 1 6 155

ربيعي جوشكاريحميد 1 7 156

وفايي نژاد خياطي (فناوري مد)زينب 1 8 157

سليميان صافكاري خودرومحسن 1 9 158

اشرفيان طراحي مهندسي مكانيكرضا 1 10 159

وفايي نژاد فرز CNCعلي 1 11 160

ورمزيار فناوري اتومبيلرضا 4 12 161

شهركي فناوري اتومبيلسهيل 2 13 162

بيكران مفرد فناوري اتومبيلحسين 1 14 163

صمدي بهرامي فناوري اتومبيلمحمد 1 15 164

اكبري پور فناوري اتومبيلداود 1 16 165

علوي زاده فناوري طراحي گرافيكسحر 1 17 166

رادمنش لوله كشي و گرمايشيآقاي 1 18 167

شجري نقاشي خودروعليرضا 2 19 168

قندهاري نقاشي خودرومحمدرضا 1 20 169

گلپور كابينت  سازي (چوبي)محمد رضا 1 21 170

شريفي كابينت  سازي (چوبي)جواد 1 22 171

بيات كاشيكاري ديوار و كفحاتم 1 23 172

صفحه 9 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

تهران

رضايي گرجان آجرچينيمهدي 3383 1 173

مرعشي آشپزيمعصومه 181 2 174

صالحي آشپزيشريفه 1 3 175

لطفي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)رامين 6 4 176

مقيسه الكترونيكمحمد 2106 5 177

خاك كار تبريد و تهويهمحمد صادق 341 6 178

لك تبريد و تهويهغالمرضا 35 7 179

تكبند تراش CNCرضا 37 8 180

شاطرزاده جواهرسازياميد 2790467595 9 181

كمري جوشكاريتيمور 695 10 182

ياسيني خياطي (فناوري مد)مريم 95214 11 183

بوير رباتيكمهرناز 217 12 184

كر ساخت و توليد تيميعبدالحكيم 6190 13 185

پور بابا طراحي فضاي سبزابوالفضل 69263 14 186

نجاتي طراحي فضاي سبزمهدي 111 15 187

حسنيه طراحي مهندسي مكانيكمحسن 1538 16 188

حاجي مال محمد طاهر طراحي وبسارا 381 17 189

بيات پري دري فرز CNCرضا 732 18 190

يعقوبي فناوري اتومبيلامير 3955 19 191

سراج فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتمحمد 4523 20 192

يزديزاده دزفولي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهيزدان 47085 21 193

صيادنژاد فناوري طراحي گرافيكآنوش 34 22 194

گلزارمنش قنادي (شيريني پزي)اعظم 1 23 195

دهنور قنادي (شيريني پزي)افسانه 1 24 196

افشار دانا لوله كشي و گرمايشيعليرضا 4445 25 197

مهمان نواز شيجاني مكاترونيكابوالفضل 4669 26 198

سازمند كاشيكاري ديوار و كفعليرضا 5859 27 199

عزتي يار عزيز كنترل صنعتيمحسن 3527 28 200

صفحه 10 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

چهارمحال و بختياري

رمضاني اتصاالت چوبي (درب و پنجره)منصور 1663 1 201

جوانبخت تاسيسات الكتريكيافشين 230 2 202

سيدي تبريد و تهويهسيد جالل 149 3 203

قادري تراش CNCمحمد علي 281 4 204

كاظمي جواهرسازيسيد جواد 74161 5 205

محمدي مقدم خياطي (فناوري مد)فرزانه 215 6 206

مقيمي ساخت و توليد تيميعبداله 218 7 207

خردمند صافكاري خودروسعيد 137 8 208

مومني شهركي طراحي وبنسرين 4247 9 209

هللا گاني فناوري اتومبيلتيمور 49 10 210

زمانيان فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتنويد 69 11 211

كوهي لوله كشي و گرمايشيمحمد باقر 3009 12 212

حيدري سورشجاني مكاترونيكداود 177 13 213

تبريز يان نقاشي خودروغالمرضا 454 14 214

فاضلي كابينت  سازي (چوبي)فريدون 62 15 215

ازاده كنترل صنعتيسيد محمد مهدي 1532 16 216

صفحه 11 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

خراسان جنوبي

خندان آجرچينيبشير 2 1 217

رجبي الكترونيكسميه 1216 2 218

مشفقي تاسيسات الكتريكيرضا 10 3 219

كامكار تبريد و تهويهمحسن 1749 4 220

عابدپور تراش CNCسينا 933 5 221

رسولي جوشكاريسيداسماعيل 41 6 222

رونقي خياطي (فناوري مد)سيده عصمت 332 7 223

ابطحي نيا رباتيكحميدرضا 5 8 224

نورسي ساخت و توليد تيميسيدعلي 1343 9 225

دلير صافكاري خودروعلي 1452 10 226

علوي طراحي مهندسي مكانيكسيدامير 2595 11 227

دانش فرز CNCحسين 41 12 228

فرشاد فناوري اتومبيلمهدي 879 13 229

محمدخاني نژاد فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتفهيمه 365 14 230

جباري قنادي (شيريني پزي)قدسيه 186 15 231

اميرابادي زاده لوله كشي و گرمايشيحسين 20 16 232

نوروزي مكاترونيكباقر 3 17 233

دهقاني كابينت  سازي (چوبي)اسماعيل 285 18 234

وداد كاشيكاري ديوار و كفامين 1015 19 235

شيرمرغي كنترل صنعتيابراهيم 16 20 236

صفحه 12 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

خراسان رضوي

آخوند زاده آشپزيآيدين 1464 1 237

تعظيمي الكترونيكمجتبي 472 2 238

صادقي تاسيسات الكتريكيمحمد 24579 3 239

صفايي خرم جواهرسازيمجيد 77 4 240

عليزاده يزدي خياطي (فناوري مد)منير 10646 5 241

جهانيان رباتيكاميد 362 6 242

طالقاني رباتيكحسين 8396 7 243

چمبري ساخت و توليد تيميحميد رضا 3272 8 244

رمضاني نسب صافكاري خودروحسن 1 9 245

جليلي طراحي فضاي سبزعبداله 228 10 246

مالئي طراحي مهندسي مكانيكعلي 1 11 247

وفايي فناوري اتومبيلعلي 18076 12 248

طالبيان شريف فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتامير 2175 13 249

شيباني فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكههاشم 507 14 250

احتشامي فناوري طراحي گرافيكخديجه 3047 15 251

هوشمند قنادي (شيريني پزي)مريم 4322 16 252

كوهجاني مكاترونيكعلي اكبر 786 17 253

يكتا مكاترونيكزهره 41 18 254

بوري نقاشي خودروقربان 1 19 255

مسترشدي كابينت  سازي (چوبي)محمود 41 20 256

قرباني دوغايي كاشيكاري ديوار و كفرجبعلي 1511 21 257

رنجبر كنترل صنعتيمحسن 68373 22 258

صفحه 13 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

خراسان شمالي

نامي آجرچينيحسين 339 1 259

لنگري مقدم آشپزيپري 24458 2 260

درودي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)سيد رضا 18227 3 261

شكري تاسيسات الكتريكيمحسن 1 4 262

علي آبادي خياطي (فناوري مد)معصومه 11 5 263

فيروزه رباتيكمعين 2887 6 264

امامي طراحي فضاي سبزحسن 1032 7 265

مصطفوي طراحي وبسيد امين 6659 8 266

صادقي قهرمانلو فناوري اتومبيلعلي اصغر 368 9 267

علي پور فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتمهديه 3574 10 268

ارغوان فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهمينا 9273 11 269

قاسم آبادي نقاشي خودرومحمد 10457 12 270

محرابي كابينت  سازي (چوبي)وحيد 380 13 271

يزداني كاشيكاري ديوار و كفمرتضي 33905 14 272

قنبري فيروزآبادي كنترل صنعتيمحمود 139 15 273

صفحه 14 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

خوزستان

ناصري آجرچينيجعفر 229 1 274

طباطبايي آشپزيليال 1100 2 275

بهمني تاسيسات الكتريكياحمد 3926 3 276

خسروي نژاد تبريد و تهويهشهرام 1150 4 277

آهنج جواهرسازينگار 5508 5 278

محمودي جوشكاريمحسن 274 6 279

پرژك خياطي (فناوري مد)ناهيد 256 7 280

مريدسادات رباتيكرضا 1456 8 281

شفيعي طراحي فضاي سبزاحمدرضا 2297 9 282

كمائي فناوري اتومبيلعلي 141 10 283

سلطاني فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتسامان 1900009579 11 284

نقوي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهعلي 3117 12 285

يزدخواستي فناوري طراحي گرافيكسميرا 134 13 286

هاشم زاده قنادي (شيريني پزي)ليال 5591 14 287

محمدي كاشيكاري ديوار و كفحميد 196 15 288

قنواتي كنترل صنعتيعلي 375 16 289

صفحه 15 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

زنجان

انصاري آجرچينيمحمدرضا 385 1 290

نظري الكترونيكعلي 900 2 291

رسولي تاسيسات الكتريكيجمال 12040 3 292

محمدياري تراش CNCعلي 1930 4 293

كريمي رباتيكمجتبي 4270045140 5 294

قنبري يكتا رباتيكمحمد علي 1524 6 295

بازرگان طراحي مهندسي مكانيكفرزاد 866 7 296

الوندي طراحي وباحسان 543 8 297

سليماني فناوري اتومبيلمحمود 9 9 298

اربطي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتصفدر 4270959177 10 299

زلفخاني فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهحسين 111 11 300

عليمرداني فناوري طراحي گرافيكپريسا 611 12 301

اسدي فناوري طراحي گرافيكايرج 10906 13 302

تاريوردي قنادي (شيريني پزي)زهرا 254 14 303

سليماني لوله كشي و گرمايشيمهدي 717 15 304

بهرامي هيدجي مكاترونيكحسين 1072 16 305

كرمي كنترل صنعتياميد 4270204974 17 306

افشاري كنترل صنعتيعلي 484 18 307

صفحه 16 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

ستاد

مينايي آشپزيخانم 1 1 308

صالحي الكترونيكعليرضا 1 2 309

احمدزادگان تاسيسات الكتريكيطاهر 12572 3 310

حسين پور فيني تبريد و تهويهصادق 1 4 311

مينا جويباري جوشكاريجواد 2080256068 5 312

كامياب نسب طراحي مهندسي مكانيكجواد 11 6 313

موسوي طراحي وبمحمد رضا 1 7 314

گلستاني فرز CNCمحسن 1 8 315

حشمتي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتمحسن 2121626298 9 316

پيرحسينلو فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهپويا 1 10 317

اسفندياري مكاترونيكمجتبي 1 11 318

حسيني خياباني مكاترونيكمحمدعلي 1 12 319

ماليي كابينت  سازي (چوبي)محمدرضا 1 13 320

كشاورز كنترل صنعتيعليرضا 1 14 321

صفحه 17 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

سمنان

شعباني آشپزيسحر 1347 1 322

حسن آبادي الكترونيكامراله 5 2 323

پورباقريان تبريد و تهويهعلي 245 3 324

عبدوس تراش CNCمحسن 3142 4 325

كمندي جواهرسازيالهه 41 5 326

قاسمي خياطي (فناوري مد)معصومه 7 6 327

صالحيان رباتيكحسين 256 7 328

بهمني صافكاري خودروجواد 12 8 329

جعفري چاشمي طراحي فضاي سبزابوذر 16 9 330

مرتضي فرز CNCمحمود 94 10 331

زينتي فناوري اتومبيلمحمد مهدي 141 11 332

خرم فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتمهدي 10 12 333

شعباني گورنداني فناوري طراحي گرافيكمريم 779 13 334

شيري حكم آبادي قنادي (شيريني پزي)رقيه 1411 14 335

مفيدي مكاترونيكنفيسه 523 15 336

اقوامي نقاشي خودروسيد مصطفي 1347 16 337

يوسفي كابينت  سازي (چوبي)علي 290 17 338

صفحه 18 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

سيستان و بلوچستان

دهقان آجرچينيحسينعلي 4 1 339

رمرودي نسب اتصاالت چوبي (درب و پنجره)جواد 552 2 340

عربي الكترونيكحميد رضا 114 3 341

حكمتي جوشكاريعليرضا 569 4 342

كنكاشيان خياطي (فناوري مد)شكوفه 186 5 343

موسوي رباتيكبي بي سميه 227 6 344

رئيس الذاكرين ساخت و توليد تيميمهدي 2046 7 345

نوري طراحي فضاي سبزحسين 3660103004 8 346

نيكو جهانتيغي فناوري اتومبيلمحمد علي 43 9 347

جهاني فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتليال 607 10 348

افتخاري فناوري طراحي گرافيكمهدي 1375 11 349

كيخا لوله كشي و گرمايشيمحسن 2121 12 350

كيخا نقاشي خودرومحمود 568 13 351

صفحه 19 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

فارس

علي پور آجرچينيمهرداد 154 1 352

مدرسي آشپزيمحبوبه 2302 2 353

اسماعيل زاده الكترونيكمجيد 1067 3 354

مصلي نژاد تاسيسات الكتريكيروح اله 1423 4 355

محبي تبريد و تهويهاسد 209 5 356

نورمحمدي جواهرسازيوحيد 255 6 357

وفادار جوشكاريعباس 22998 7 358

نيك نژاد خياطي (فناوري مد)حميده 2750 8 359

رويين رباتيكمحمدامين 11457 9 360

سيد شربتي ساخت و توليد تيميسيد حسن 8396 10 361

حسين آبادي صافكاري خودرومرتضي 1 11 362

پريوش طراحي فضاي سبزمحمد مهدي 2376 12 363

حاج احمدي جهرمي فناوري اتومبيلحبيب اله 282 13 364

ايران منش فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتسمانه 1995 14 365

غالمي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكههاشم 3265 15 366

پير سالمي فناوري طراحي گرافيكمحمد حسن 478 16 367

عليپور معرفان قنادي (شيريني پزي)مهر انگيز 2718 17 368

حديقه بان مكاترونيكامير 9336 18 369

اميني كابينت  سازي (چوبي)افشين 4 19 370

كاظمي كاشيكاري ديوار و كفكريم 97738 20 371

مابيني سوروئي كنترل صنعتيشهريار 11767 21 372

صفحه 20 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

قزوين

اخالقي آجرچينيجواد 669 1 373

اسكندريون الكترونيكبهنام 4182 2 374

شهبازي تراش CNCمجيد 45 3 375

فتاحي جواهرسازياحسان 19536 4 376

افشار اسبكي جوشكاريعباس 6137 5 377

كريمي رباتيكامير رضا 55872 6 378

رحماني ساخت و توليد تيميفرشيد 203 7 379

كشاورز معتمدي صافكاري خودرومهدي 4 8 380

حسني فرز CNCفرشيد 13498 9 381

طاهر خاني فناوري اتومبيلمجيد 715 10 382

مالحسيني فناوري طراحي گرافيكحبيب 31 11 383

صفحه 21 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

قم

قائم مقام فراهاني آجرچينيسيدرضا 364 1 384

عليرضانژاد گوهرداني تبريد و تهويهاسماعيل 2730067868 2 385

فرزانه تراش CNCحسن 16 3 386

ايوبي جواهرسازيروح اله 32 4 387

شاه نظري پور خياطي (فناوري مد)مينا 3060017816 5 388

حسيني رباتيكسيد محمود 0590122312 6 389

جوكار شاه آبادي ساخت و توليد تيميمحمد 13 7 390

برقعي طراحي فضاي سبزسيد فواد 1489 8 391

صادقي طراحي مهندسي مكانيكرضا 14816 9 392

رييس عبداللهي طراحي وبحسن 103420 10 393

سهرابي فرز CNCمحمد 3418 11 394

علي حسيني فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتربابه 113293 12 395

ملك لي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهعلي 433 13 396

كريمي مقام فناوري طراحي گرافيكمرضيه 468 14 397

صفائي قنادي (شيريني پزي)راضيه 99 15 398

حاتمي لوله كشي و گرمايشيوحيد 1539 16 399

زارع ده آبادي كابينت  سازي (چوبي)عباس 16934 17 400

رشيدي احمدآبادي كاشيكاري ديوار و كفمرتضي 2958 18 401

مقصودي كنترل صنعتياحمد 1238 19 402

صفحه 22 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

گلستان

يارعلي آجرچينيكمال الدين 129 1 403

نظري علي آبادي آشپزينديمه 61 2 404

نقوي تاسيسات الكتريكيمحسن 690 3 405

هدايت پناه تبريد و تهويهرحمان 11 4 406

آبار جوشكاريعبدالسليم 57 5 407

كردي خياطي (فناوري مد)مريم 529 6 408

زرگران رباتيكمهدي 3906 7 409

رئيسي جزي ساخت و توليد تيميناصر 63 8 410

مهديان فناوري اتومبيلهادي 10917 9 411

كياني فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارترحمت اهللا 15 10 412

فتحي فناوري طراحي گرافيكاميرحسين 0920649408 11 413

حاجي حسيني قنادي (شيريني پزي)زهرا 113 12 414

نوروزي لوله كشي و گرمايشيعلي اكبر 4094 13 415

موسوي كابينت  سازي (چوبي)سيدمحمد 296 14 416

صفحه 23 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

گيالن

نظيري آجرچينيعليرضا 34 1 417

زماني اتصاالت چوبي (درب و پنجره)عباس 894 2 418

اماني مياندهي تاسيسات الكتريكيجعفر 1501 3 419

رمضانپور تبريد و تهويهعلي 4788 4 420

فخاري جواهرسازياحمد 624 5 421

ندافيان رباتيكمجتبي 144 6 422

قلي زاده ساخت و توليد تيميحسن 441 7 423

قربانزاده شيرمحله صافكاري خودروحسن 439 8 424

رشيدي اسطلخي طراحي فضاي سبزمهدي 79 9 425

شيدلون فرز CNCعليرضا 582 10 426

ياري نيا فناوري اتومبيلحسن 153 11 427

صبوري آزاد فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهامير 17469 12 428

شاهرخ زاده فناوري طراحي گرافيكحسين 773 13 429

مرادي لوله كشي و گرمايشيحميدرضا 217 14 430

قمي مكاترونيكمحمدباقر 7 15 431

حبيبي ماچياني نقاشي خودرومحمدهادي 123 16 432

اميني راد كابينت  سازي (چوبي)رامين 6311 17 433

عيسي زاده كنترل صنعتيامير 157 18 434

صفحه 24 از 35
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

لرستان

فالحي آجرچينيمختار 130 1 435

بهرامي چگني آشپزينسرين 789 2 436

قائدي جوشكاريانشا اله 3 3 437

مرادي خياطي (فناوري مد)معصومه 4028 4 438

بيگي نژاد رباتيكمحمد باقر 21933 5 439

لري ساخت و توليد تيميمسلم 1752 6 440

پيرزاده صافكاري خودرومحمد علي 1093 7 441

كريمي صدر طراحي فضاي سبزاسماعيل 317 8 442

يوسفيان طراحي مهندسي مكانيكعليرضا 6801 9 443

محمودي طراحي وبسعيد 5871 10 444

كامران فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارترضا 4120163288 11 445

چرميان فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهميالد 4120093182 12 446

مرادپور فناوري طراحي گرافيكهومان 518 13 447

حاتمي قنادي (شيريني پزي)فرحناز 114 14 448

عالي پور مكاترونيكمهرداد 536 15 449

الونديان نقاشي خودروشهاب 1372 16 450

خورشيدوند كابينت  سازي (چوبي)مهدي 3971 17 451

قائدرحمتي كاشيكاري ديوار و كفمراد 2 18 452

فزونگري كنترل صنعتيمجيد 4060805017 19 453
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نام خانوادگي رشتهنام شماره شناسنامه

ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

مازندران

حبيبي ساروي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)محمدعلي 598 1 454

شيري پور كشتلي الكترونيكصادق 18 2 455

شفائي تاسيسات الكتريكيعلي 18 3 456

نوربخش تراش CNCسيد جواد 1021 4 457

صادقي جوشكاريكاميار 1487 5 458

خوش باور رستمي جوشكاريحميد 88 6 459

صالحي عقيلي خياطي (فناوري مد)محبوبه 370 7 460

عابديني رباتيكمحسن 2491 8 461

باقري ساخت و توليد تيميعباسعلي 691 9 462

پرفروغ صافكاري خودروحميد 1342 10 463

رمضاني طراحي مهندسي مكانيكشيروان 11 11 464

قاهري طراحي وبفاطمه 512 12 465

ركني فرز CNCحسنعلي 168 13 466

اصغري فناوري اتومبيلصحبت اله 2965 14 467

حسيني فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتسيد مجتبي 3431 15 468

ركابي دولت آبادي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهسيدمجتبي 17 16 469

خداشناس فناوري طراحي گرافيكابوالفضل 687 17 470

رجبي كياسري لوله كشي و گرمايشيعبدالجواد 62 18 471

صديقي هشتجين مكاترونيكمحمدرضا 10 19 472

انگورج تقوي كابينت  سازي (چوبي)مهرداد 118 20 473

باقرزاده كابينت  سازي (چوبي)حسن 3 21 474

بحرپيماي كنترل صنعتيابراهيم 150 22 475
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

مركزي

دانايي فرد آجرچينيمهدي 1709 1 476

محمودي آشپزيناهيد 5 2 477

زاهدي مهر الكترونيكداود 1900 3 478

زارعي تاسيسات الكتريكيرضا 105 4 479

هنردوست تراش CNCمقصود 90 5 480

ظفري جواهرسازيمجيد 93 6 481

مختاري جوشكاريبهرام 63 7 482

خشدوني فراهاني خياطي (فناوري مد)فاطمه 4 8 483

جهانگيري رباتيكاحمد 4158 9 484

موسوي طراحي فضاي سبزسيد ناصر 2232 10 485

منجزي طراحي مهندسي مكانيكسعيد 432 11 486

يادگاري فرز CNCحسين 15 12 487

حيدري فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهسيد وحيد 531 13 488

عطاريان قنادي (شيريني پزي)زهرا 407 14 489

ميرزايي لوله كشي و گرمايشيجواد 128 15 490

رستمي مكاترونيكحميد رضا 19681 16 491

مومني نقاشي خودروعلي 7 17 492

نصيري اندريان كابينت  سازي (چوبي)محمدرضا 586 18 493

يار احمدي كنترل صنعتيعلي 1 19 494
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

مركزي

ساالري ساخت و توليد تيميمحمد صادق 1 495
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

هرمزگان

خاشعي آشپزيمريم 3126 1 496

صياديان تاسيسات الكتريكيصالح 62 2 497

پرتو تبريد و تهويهاحسان 49 3 498

جمالي جوشكاريحجت اله 107 4 499

سيرجاني زاده خياطي (فناوري مد)فاطمه 1410 5 500

جولقاني ناصري رباتيكمحسن 709 6 501

عامري زاده طراحي فضاي سبزرضا 7173 7 502

بقايي پوري طراحي وبمحمد 11387 8 503

عليزاده شلماني فناوري اتومبيلمحمد رضا 12765 9 504

وكيلي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتفاطمه 1097 10 505

لشكري بندري فناوري طراحي گرافيكعصمت 12345 11 506
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

همدان

يارياري آجرچينيناصر 2675 1 507

غيبي آجرچينيحسن 3253 2 508

الوندي الكترونيكجابر 720 3 509

پيغمبري تاسيسات الكتريكيآرش 2917 4 510

مسكيني تبريد و تهويهسيد حسن 451 5 511

قرباني بهادر تراش CNCمسعود 2400 6 512

حسيني جوشكاريمجتبي 60 7 513

عبدالهي خياطي (فناوري مد)علي 9768 8 514

فالحيان رباتيكعلي اكبر 761 9 515

آذر طوس ساخت و توليد تيميسعيد 21145 10 516

طاهري سام صافكاري خودرومهدي 3005 11 517

ساسان شفيع نيا طراحي فضاي سبزقنبر علي 644 12 518

عباسي فناوري اتومبيلحميدرضا 522 13 519

بهرامي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهمهدي 659 14 520

آل طاها لوله كشي و گرمايشيسيد مسعود 30 15 521

صمدي مكاترونيكحسن 5516 16 522

طاهري سام نقاشي خودروسعيد 250 17 523

عطاپور كاشيكاري ديوار و كفطهماسب 1 18 524

مقدسي كنترل صنعتيعباس 1148 19 525
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

يزد

كرمي مجومرد آجرچينيحميد رضا 16 1 526

بهارستان آشپزيسكينه 24 2 527

بيطرف اتصاالت چوبي (درب و پنجره)كميل 4186 3 528

كريمي الكترونيكمهدي 6382 4 529

زارع تراش CNCمحمد 2044 5 530

صالحي جواهرسازيعلي 3 6 531

زارع زاده بغدادآباد خياطي (فناوري مد)خديجه 315 7 532

افضلي رباتيكمصطفي 8066 8 533

بابايي ساخت و توليد تيمياسماعيل 2662 9 534

كاوه يزدي طراحي فضاي سبزداود 4 10 535

زارع مهرجردي طراحي مهندسي مكانيكابوالفضل 5849 11 536

كريمي طراحي وبسروش 4978 12 537

بابااحمدي فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتفرهاد 16034 13 538

حجازيان يزدي فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهسيداسماعيل 15101 14 539

صالح زاده ابرقوئي فناوري طراحي گرافيكمهدي 5030014624 15 540

انصاري عزآبادي قنادي (شيريني پزي)ژاله 3048 16 541

عليشاهي لوله كشي و گرمايشيوحيدرضا 1294 17 542

عبدالهيان مكاترونيكپيمان 1037 18 543

مجيب زاده كابينت  سازي (چوبي)سيد حامد 4420169036 19 544

صادقي زارچي كاشيكاري ديوار و كفمرتضي 52 20 545

بهاري جو كاشيكاري ديوار و كفمحمد حسين 735 21 546
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

كردستان

حميدي آجرچينيسيروان 5248 1 547

محمداميني تاسيسات الكتريكيفاروق 677 2 548

نامور تاسيسات الكتريكيفردين 13 3 549

شعباني قرميش جوشكاريسليمان 557 4 550

جواندل اوچتپه خياطي (فناوري مد)افسانه 183 5 551

عزيزي رباتيكفردين 12580 6 552

منطقي فناوري طراحي گرافيكسيران 666 7 553

حاجي پيروتي لوله كشي و گرمايشيابوبكر 496 8 554

فيضي كابينت  سازي (چوبي)فرزاد 1391 9 555

زندي كاشيكاري ديوار و كفبهاءالدين 20 10 556

خورشيدي كنترل صنعتيافشين 40 11 557
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

كرمان

كارگر آجرچينيمحمود 52 1 558

نيكي ملكي آشپزيمهناز 1473 2 559

كمشكي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)بتول 991 3 560

سيد جعفري اولياء الكترونيكسيد علي 2980277126 4 561

عبدالرحيمي تاسيسات الكتريكيمهدي 779 5 562

فدايي نيا تراش CNCمحمد خسين 704 6 563

ارشن جواهرسازيمحسن 4708 7 564

سعيد جوشكاريسيد حسين 96 8 565

فخاري خياطي (فناوري مد)فاطمه 246 9 566

رونقي رباتيكمحمد امين 41385 10 567

رنجبر ساخت و توليد تيميمجيد 283 11 568

عرب صافكاري خودرواسماعيل 433 12 569

يعقوبي ساردو طراحي فضاي سبزرضا 513 13 570

فهيمي طراحي مهندسي مكانيكمهدي 968 14 571

كاظمي پور طراحي وبنازي 85 15 572

پيلتن فناوري اتومبيلپژمان 2686 16 573

آرمون فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهالهام 44 17 574

صباغ كرماني فناوري طراحي گرافيكالله 1056 18 575

فرزانپور قنادي (شيريني پزي)صديقه 106 19 576

فاضلي پور حسن آبادي لوله كشي و گرمايشيمرتضي 646 20 577

شيخي مكاترونيكمرتضي 262 21 578

اميري نقاشي خودروحسين 5 22 579

غضنفري ميمند كابينت  سازي (چوبي)علي 948 23 580

بهرام نژاد كاشيكاري ديوار و كفداود 238 24 581

مستقيمي كنترل صنعتيمحمد 16544 25 582
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

كرمانشاه

شيراوند آجرچينيصمد 17 1 583

ملكي مطلوب آشپزيمهوش 356 2 584

غالمي اتصاالت چوبي (درب و پنجره)مهرداد 2 3 585

بيتا تاسيسات الكتريكيهمايون 13971 4 586

ميرزايي تبريد و تهويهمحمدجعفر 3241939782 5 587

شاهملكي جواهرسازيپيمان 3240027429 6 588

هدايتي فر جوشكاريبرزو 224 7 589

دائمي خياطي (فناوري مد)مينو 1322 8 590

حيدريان رباتيكمهدي 1086 9 591

ويسي صافكاري خودروعادل 41311 10 592

ايزان طراحي فضاي سبزجعفر 2113 11 593

بزرگي طراحي مهندسي مكانيكافشين 12392 12 594

حجازي طراحي وبسيد رسول 2988 13 595

كريمي فناوري اتومبيلاسفنديار 1126 14 596

يگانه فناوري طراحي گرافيكمريم 1243 15 597

تربصي قنادي (شيريني پزي)قمر 103 16 598

مولوديان لوله كشي و گرمايشيامير 591 17 599

آيين فر مكاترونيكمحمود 3240342170 18 600

نصيرمنش نقاشي خودرورضا 1613 19 601

عزتي كابينت  سازي (چوبي)بهمن 1026 20 602

اماني مجد كاشيكاري ديوار و كفحجت اله 1192 21 603

آقا بابائي كنترل صنعتيعباس 684 22 604
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ليست كارشناسان سيزدهمين مسابقات ملي مهارت ( سال 1391)  به تفكيك استان

رديف

كهگيلويه و بويراحمد

روانگرد آجرچينيمحمد 317 1 605

مظفريان تاسيسات الكتريكيمهدي 124 2 606

محمودي جوشكاريشهاب 4540 3 607

صمدي فر خياطي (فناوري مد)نرجس 165 4 608

گرجي زاده طراحي فضاي سبزفريبا 42 5 609

جوكار فناوري اطالعات-راه كارهاي نرم افزاري براي تجارتمحمد 2460065264 6 610

چهارلنگ فناوري اطالعات-مديريت سيستم هاي تحت شبكهمصطفي 4220003614 7 611

عالم زاده فناوري طراحي گرافيكشيما 3148 8 612

انصاري مكاترونيكرسول 12134 9 613
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