
فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

آذربایجان شرقی

 طالعابداخیجهانیداود برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 طالگلستان پورحسین پرورش زنبور عسل 

 برنزگالبیمحمد سیم کشی ساختمان 

 نقرهصفريقادر ماشین آالت کشاورزي 

 طالخالدي علمداريعلی برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 برنززینی شاهوارتوماج تاسیسات حرارتی 

 طالتقی زادهعلیرضا تراشکاري 

 برنزنورعلی زادهاکبر حجاري (سنگ تراشی) 

 برنزجعفريعباس گچکاري 

 نقرهقلی نوارصغري نقشه کشی ساختمان 

 برنزبابائیسجاد برق ساختمان 

 طالحسین بیگیرقیه طراحی لباس 

 نقرهخالقیرسول لوله کشی آب سرد و گرم و نصاب وسایل بهداشتی 

 طالکیانیعلی کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزسعیدي لیقوانابراهیم CAD نقشه کشی صنعتی 

 برنززریابفرید طراحی گرافیک 

 برنزمیرزامحمديحمید قنادي 

 طالکیائیحسن کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهمحمديعلی جوشکاري 

 نقرهمیرزامحمديحمید قنادي 

 نقرهعسگرزادهمهران CNC ماشین کار 

 برنزاصغري گوارسعید تاسیسات الکتریکی 

 طالستاري فرداعظم فرش بافی 

 برنزدانیفاضل لوله کشی 

 نقرهحسینیمیرناصر منبت کاري 

 نقرهمالئی شالقونیمحمد رضا کابینت سازي چوبی 

 طالاصغري گوارسعید تاسیسات الکتریکی 

 نقرهاکرمیوحید جوشکاري 

 نقرهخواجهمهناز خیاطی زنانه 

 نقرهحسن زاده اطاقورمحسن CNC فرز 

 نقرهشایان نسبآرش فناوري برودتی 

 برنزامانی تازه کندفرانک قالیبافی 

 نقرهآرش نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالکیاییشعبان کاشی کاري دیوار و کف 

 طالموسويسیدنادر کنترل صنعتی 

 طالباالزادهمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالمقصوديتراب فناوري برودتی 

 طالمیرزامحمديحمید قنادي 

 برنزعبدي زادهرامین لوله کشی 

 نقرهقلی زادهمرتضی CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالحسینی پور خلجانیسیدمحمدجواد کابینت سازي چوبی 

 طالمهدي زاده صومعهحامد CNC تراش 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 برنزیحیی پورمنیژه طراحی گرافیک 

 برنزاسمعیلیان قاشوقچیزینب قالیبافی 

 برنزعبدي زادهرامین لوله کشی و گرمایشی 

 طالاسالم دوستابوالفضل منبت کاري 

 نقرهموسويسیدنادر کنترل صنعتی 

 نقرهپورعلیصابر تاسیسات الکتریکی 

 طالاکرمیوحید جوشکاري 

 برنزبابازادهمحمد رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 برنزعقلینیما رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طالقلی زادهمرتضی CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهاستاد پورجواد فناوري برودتی 

 طالهومان فرمرتضی مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 طالعقلیسینا مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 نقرهکیائیشعبان کاشی کاري دیوار و کف 

 طالنیکخواهحمید CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 طالپالوایهامید فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 طالپورعلیخانیصابر تاسیسات الکتریکی 

 نقرهخواجوییمسلم جواهرسازي 

 نقرهسقابلویرديجاوید جوشکاري 

 طالرهنماي بنابسعید CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهعونی ینکجهمهدي فناوري اتومبیل 

 برنزگوهریونامیرحسین قنادي 

 برنزجبارزادهولی کاشی کاري دیوار و کف 

 طالعباسییوسف کنترل صنعتی 

 برنزپورابراهیمامین CNC تراش 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

آذربایجان غربی

 طالخاکسارانکورش جوشکاري 

 نقرهسلماسیعلی لوله کشی 

 طالبابائیسجاد برق ساختمان 

 برنزشریفیجلیل برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 طالسلیمی کافی میرانجمیل تاسیسات حرارتی 

 برنزبختیاريحسن تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 نقرهقالی زادهرحیمه خیاطی زنانه 

 برنزپرگرزینب سفالگري 

 برنزجوانمرديبختیار ماشین آالت کشاورزي 

 برنزاکبري صبابهنام معرق کاري 

 طالامینیسید ابوالقاسم نصاب وسایل بهداشتی 

 نقرهالماسیبیت اله ورقکارري 

 طالاکبري صبابهنام معرق کاري 

 طالرفیعمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهقلی زادهسهیال فرش بافی 

 نقرهرحمانی خالط آبادنوید فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزکمانیعباس نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزمحمدي پیرمرادداود الکترونیک صنعتی 

 برنزحسینیسیدهادي جوشکاري 

 برنزکاشانی ایلخچیافشین الکترونیک صنعتی 

 نقرهمعینی کردلرالناز خیاطی زنانه 

 طالجعفري وکیل کنديهادي فناوري اتومبیل 

 طالخضريبهزاد لوله کشی و گرمایشی 

 برنزفرجیسعید جوشکاري 

 برنزکابلیساالر طراحی صفحات وب 

 طالقادرعطا الکترونیک صنعتی 

 طالشاطرزادهامید جواهرسازي 

 برنزمداديسجاد جوشکاري 

 طالرضائیمهسا خیاطی زنانه 

 برنزاسدي گلمرزرامین صافکاري خودرو 

 طالعلی اشرف جودتیاسمن فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالنوظهور باباش کنديمهدي لوله کشی و گرمایشی 

 برنزآهنگرانآیدین جواهرسازي 

 طالعلیزادهاکبر جوشکاري 

 برنزخزمهآسو کاشی کاري دیوار و کف 

 طالصالحیجواد CNC فرز 

 برنزخزمهآسو کاشی کاري دیوار و کف 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

اردبیل

 طالرضاپور چندانقحسن تراشکاري 

 نقرهنعمتیسیامک برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 نقرهرحیمیانیوسف زنبورداري 

 طالرحیمیانیوسف زنبورداري 

 نقرهاختري باشکندامیر کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهاحمدزادگانطاهر تاسیسات الکتریکی 

 طالآرقندباقر نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 نقرهموجبیبهرام CNC فرز 

 نقرهسلیمی جدامحمد تاسیسات الکتریکی 

 برنزملکی گلندوزحسن فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 نقرهحقیقت جورعاشور نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالمدنیودود کابینت سازي چوبی 

 نقرهراثیامیر جوشکاري 

 طالفکريافشین صافکاري خودرو 

 برنزفیض اربابیآیدین نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 نقرهظهوري ساقادر کنترل صنعتی 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

اصفهان

 برنزسپیاناسماعیل پرورش زنبور عسل 

 برنززمانیحسن تعمیر خودرو 

 نقرهعسگريامیر جوشکاري 

 نقرهسیفیمحمود معرق کاري 

 نقرهساالرونداصغر منبت کاري 

 برنزصفدريابراهیم کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهشاه زیدينداالسادات آشپزي 

 نقرهتوکلیصالح اتومکانیک 

 نقرههاديسعید الکترونیک صنعتی 

 نقرهمعصومیاکبر بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالدشت پوراردشیر جوشکاري 

 طالشرکت نادريمسعود حجاري (سنگ تراشی) 

 طالجندقیاننصیبه خیاطی زنانه 

 طالسعیدي پناهمحمد جواد سفالگري 

 طالنعل بند اعظمیملیحه السادات شیرینی پزي 

 نقرهکمالیرسول طراحی گرافیک 

 برنزغالمیانهاجر گردشگري 

 نقرهگل شایانسمیه گلسازي 

 طالسرجوئیبهاره گلیم بافی 

 برنزبهارستانیمجید لوله کشی آب سرد و گرم 

 نقرهجویافرعلیرضا منبت کاري 

 برنزآسیاباناسماعیل نقشه کشی ساختمان 

 نقرهمحمديمرضیه هنر نقاشی 

 طالخزدوزراحله آشپزي 

 نقرههاديسعید الکترونیک صنعتی 

 برنزبهامینمهدي تکنولوژي اطالعات سخت افزار 

 طالنجفینوژن تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 طالحسن زادهسمیه خیاطی زنانه 

 نقرهیاري جواهريامیر درودگري 

 نقرهحمیدي نجف آباديحسین زنبورداري 

 طالآقاییآسیه شیرینی پزي 

 نقرهدهقانی دولت آباديیوسف طراحی صفحات وب 

 طالمحبوبیحسن قالبسازي 

 طالبهارستانیمجید لوله کشی آب سرد و گرم و نصاب وسایل بهداشتی 

 برنزداوري دولت آباديمهدي منبت کاري 

 برنزموسوي آزادمصطفی نقاشی ساختمان 

 برنزقومی پیشهعلی هنر نقاشی 

 طالبهامینمهدي تکنولوژي اطالعات سخت افزار و شبکه 

 نقرهدهقانی دولت آباديیوسف تکنولوژي اطالعات نرم افزار و طراحی صفحات وب 

 طالنجفیملیحه خیاطی زنانه 

 برنزابراهیمیآرمین طراحی گرافیک 

 طالفانیامین کابینت سازي چوبی 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 طالحسین پور فینیصادق تکنولوژي برودتی 

 نقرهکیانیامیر حسین طراحی صفحات وب 

 برنزکشاورزداود طراحی گرافیک 

 نقرهمعتمد نیامحسن گچکاري 

 طالحسین پور فینیصادق تکنولوژي برودتی 

 طالنجفیملیحه خیاطی زنانه 

 نقرهدادخواهمجتبی قنادي 

 برنزابوالقاسمی دهاقانیمصطفی کابینت سازي چوبی 

 برنزرضایییعقوب بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهفرازمندمریم خیاطی زنانه 

 طالقاسمیسیدعلیرضا بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالمختاري ماربینیمصطفی بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالجمالی قهدریجانیمحسن جوشکاري 

 طالاورك شیرانینوشین خیاطی زنانه 

 برنزحسین پورهادي فناوري اتومبیل 

 طالاخوانمحمدمصطفی فناوري برودتی 

 نقرهمهدي زاده قهدرمحمود قنادي 

 نقرهمیرعظیمیمهساالسادات قنادي 

 طالآداوديمهدي منبت کاري 

 نقرهفرشاد نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزاکبريعباسعلی کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهبیابانی بیدگلیاحمد تاسیسات الکتریکی 

 برنزعلی خانیرضا CNC تراش 

 نقرهبلورکاشانیاحسان ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 نقرهعابديمحمدعلی ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 نقرهعلی حسینیابوالفضل ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 طالفخار زاده نائینیامین طراحی گرافیک 

 نقرهقضاويفاطمه قنادي 

 نقرهرضائیفیروز لوله کشی 

 طالحسینی دولت آباديسیدمجید منبت کاري 

 برنزهماي فرمسعود کابینت سازي چوبی 

 نقرهجان نثاريسلمان کنترل صنعتی 

 طالمختاريمهران تاسیسات الکتریکی 

 برنزدهخدامحمد جوشکاري 

 نقرهمعینپیمان رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 نقرهنقی زادهفرزاد رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طالحاتمی دستجرديجواد ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالگشتیلحمیدرضا ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالرستگارمهدي ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزقالنیزهره طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 برنزدهدشتینرگس السادات طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزفرشچیساحل طراحی گرافیک 

 برنزشاه نظريسمیرا قالیبافی 

 نقرهاحمديمحمدرضا قنادي 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 طالرضائیفیروز لوله کشی و گرمایشی 

 طالماهرانیداوود کابینت سازي چوبی 

 طالضیائی جزيامید کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزحیدري اسماعیل ترخانیمحمد الکترونیک صنعتی 

 طالشریف احمدحوراء خیاطی زنانه 

 نقرهسیروسوحید فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 نقرهقاريفروغ قنادي 

 طالشعاعمهدي لوله کشی و گرمایشی 

 برنزجانثاريسلمان مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 برنزمختاري ماربینیمصطفی مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالاکبريعباسعلی کاشی کاري دیوار و کف 

 طالعلی آبديعلیرضا بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالعظیمیپیمان تاسیسات الکتریکی 

 برنزداورپناهمحمدرضا CNC تراش 

 برنزنظارتی زادهمهدي طراحی صفحات وب 

 برنزحسین خانیهاجر طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 برنزکریمیعاطفه طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 نقرهابراهیمیمجید CNC فرز 

 نقرهمحمديشیما قنادي 

 طالتدین نژادفاطمه قنادي 

 برنزماهرانیداوود نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالجعفريحجت کاشی کاري دیوار و کف 

 طالخوش آبینیلوفر آشپزي 

 طالجعفريمهرداد CNC تراش 

 برنززارعیامید CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهریجنیمجتبی فناوري اتومبیل 

 طالنقويصابر لوله کشی و گرمایشی 

 نقرهمختاري ماربینیمصطفی مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 نقرهجان نثاريسلمان مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالخورشیديپریسا آشپزي 

 برنزخسرويفرزاد الکترونیک صنعتی 

 طالموالییامین بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالحیدري زادامیرحسین تاسیسات الکتریکی 

 نقرهجعفريمهرداد CNC تراش 

 طالمیرلوحی فالورجانیزهره سادات خیاطی زنانه 

 نقرهگیویان پورفرامرز ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 نقرهگیویان پورنادر ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 نقرهباقري ریزيمحمدرضا ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزبدیهیاحمدرضا طراحی صفحات وب 

 برنزغالمی میرآباديشقایق قنادي 

 طالنقويصابر لوله کشی و گرمایشی 

 نقرهخدامیجواد کابینت سازي چوبی 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

البرز

 نقرهحائري مطلقرضا آرایش مردانه 

 نقرهآب پیکرمرتضی جواهرسازي 

 طالاینانلوعلی محمد درودگري 

 برنزبقالیانفهیمه گلسازي 

 برنزدستجرديمحمدرضا ماشین آالت کشاورزي 

 نقرهمقیمیعلی اکبر مدل سازي 

 طالسنگتراشهامرجان معرق کاري 

 طالقربانیزهره CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالجام برافشین الکترونیک صنعتی 

 نقرهصادقیداود پیرایش مردانه 

 برنزعباسیمحسن تراشکاري 

 برنزیادگاريوحید تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 نقرهبرج لومهدي جواهرسازي 

 طالعظیمیجواد درودگري 

 طالکرمیکامران فرزکاري 

 طالگردهزهرا گلسازي 

 طالسارانیامیر ماشین آالت کشاورزي 

 طالمقیمیعلی اکبر مدل سازي 

 نقرهامامیسجاد معرق کاري 

 طالرضایتمحمد حسین منبت کاري 

 نقرهعباس زادگانمهدي نصاب وسایل بهداشتی 

 برنزادریسیمحمد رضا ورقکارري 

 نقرهفتاح نسبمیثم کشت گلخانه اي 

 نقرهگرمرودعلی آبادمحی الدین اتوکد 2000 

 طالعباس زادگان سهیمهدي تاسیسات حرارتی 

 برنزجوادي مزدهمحمد هادي CNC تراش 

 نقرهقرائتیمحمد جوشکاري 

 طالگرشاسبیروزبه فرزکاري 

 برنزسرائیلیال گلسازي 

 برنزگرجی نژادعمار ماشین آالت کشاورزي 

 طالمقیمیعلی اکبر مدل سازي 

 برنزگودرزي فراهانیجواد معرق کاري 

 نقرهاسماعیلی زادهمحمد علی منبت کاري 

 برنزرشمئیمجید کشت گلخانه اي 

 نقرهگلیرضا بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالرحیمشهرام جواهرسازي 

 برنزقرائتیمحمد جوشکاري 

 طالجاهدشهاب CAD نقشه کشی صنعتی 

 نقرهوحیديمحمد علی تکنولوژي برودتی 

 نقرهمستويمحمد جواهرسازي 

 طالارقندنیلوفر قنادي 

 طالدهقانییونس CAD نقشه کشی صنعتی 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 نقرههاتفی مجومردمهدي کابینت سازي چوبی 

 نقرهگشتاسبیمعین تکنولوژي برودتی 

 طالرحیمشهراد جواهرسازي 

 طاللطیفیفرهاد نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالآقا براريمحسن CAD نقشه کشی صنعتی 

 برنزهاتفی مجومردمهدي کابینت سازي چوبی 

 طالعابدین مقانکیکاووس CNC تراش 

 برنزکبیريمهدي جوشکاري 

 نقرهقاسم زاده نمرینآتنا خیاطی زنانه 

 برنزاحمد خان بیگیبهنام طراحی صفحات وب 

 برنزمحمد حسینیمحمد رسول فناوري برودتی 

 برنزاسمعیل زادهمینا منبت کاري 

 طالقربانیمیثم CNC تراش 

 برنزموسی رضامنصور CNC فرز 

 برنزگلبارانیسعید فناوري برودتی 

 نقرهپرمیسیدجالل فناوري برودتی 

 برنزعباس زادگانمیثم لوله کشی 

 برنزخروطیمحمدرضا منبت کاري 

 برنزنجاري علمداريوحید منبت کاري 

 نقرهکمال پورسینا کابینت سازي چوبی 

 برنزخان محمدي فالحاسمعیل کنترل صنعتی 

 طالفتاحی حسن آباداحسان جواهرسازي 

 طالآقارضیمحمدرضا جوشکاري 

 نقرهصادقیزهرا خیاطی زنانه 

 نقرهمعصومیسیما سادات فرش بافی 

 نقرهشایگانشکیب فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 نقرهشعبانی دانشگرمحمدرضا فناوري برودتی 

 برنزفیض بخش تواناسجاد نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 نقرهدکامئیروح اهللا جواهرسازي 

 طالواحدي کمارعلیامیالد CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهابراهیمیمحمدرضا CNC فرز 

 نقرهعوض زادهجواد فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالپیرحسینلوپویا فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 طالشعبانی دانشگرمحمدرضا فناوري برودتی 

 طالمعصومیسیماسادات قالیبافی 

 طالناریانبهنام منبت کاري 

 برنزحاتمی اصلحمید پلی مکانیک (اتوماسیون) 

 طالافتخارزادهفرشید CNC تراش 

 نقرهخمسههانی طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 نقرهبیاتصادق طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 طالغالمی بنادکوکیعلیرضا نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزآخوندزادهفهیمه خیاطی زنانه 

 برنزجواديمعین آشپزي 

 نقرهافشار آقاجريعلی رضا تبرید و تهویه 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 طالپیريمحمد جواهرسازي 

 نقرهرستمی هشجینمریم طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 نقرهجاللی قره بالغرضا طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 طالمنوچهريحسین نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزافشارآقاجريعلی رضا تبرید و تهویه 

 طالحیدريمیثم جواهرسازي 

 طالسلیمانیفاطمه خیاطی زنانه 

 طالشیخ الملوکیعلیرضا طراحی صفحات وب 

 نقرهقیطاريامیر طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 نقرهجاللیوحید طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنززارعیآرین فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالنصري تاج آباديفروغ قنادي 

 طالمنوچهريحسین نجاري (درب، پنجره و ... ) 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

ایالم

 طالبسطامیخلیل فن آوري اطالعات رایانه 

 برنزکیخائیطاهره تراش روي شیشه 

 برنزفتاح بیگیحسین زنبورداري 

 نقرهفتاح بیگیحسین زنبورداري 

 برنزافسردهحمیدرضا تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 طالافسردهحمید رضا فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 نقرهمومنیمحمد کنترل صنعتی 

 طالفالحیمحسن رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 طالفالحیامین رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 برنزچولکیمحمدرضا طراحی گرافیک 

 طالغالمی زرنیسجاد کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزعزیززادهپوریا تاسیسات الکتریکی 

 برنزمظاهريعقیل فناوري اتومبیل 

 برنزنوريعلی نقاشی خودرو 

 طالغالمی زرنهسجاد کاشی کاري دیوار و کف 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

بوشهر

 برنزکارگر زادهحامد تکنولوژي اطالعات سخت افزار و شبکه 

 برنزحسن زادهمحمد تکنولوژي اطالعات سخت افزار و شبکه 

 برنزبحرانی اقبالیمیالد جوشکاري 

 برنزکارگرزادهحامد تکنولوژي اطالعات سخت افزار 

 طالبحرانی اقبالیمیالد جوشکاري 

 نقرهانصاريغالمحسین کنترل صنعتی 

 نقرهحسن زادههادي فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزاخالقیآرش فناوري اتومبیل 

 نقرهامیدواريرسول کابینت سازي چوبی 

 برنزباقريامیر نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزهمتیبهنام کابینت سازي چوبی 

 برنزدوست محمدينرجس طراحی گرافیک 

 برنزهمتیبهنام کابینت سازي چوبی 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

تهران

 طالایدلیعلیرضا آرایش مردانه 

 برنزفرمانبرامیرحسین الکترونیک صنعتی 

 نقرهاکبريمحمدعلی برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 نقرهرضائی حقیقیزهرا تراش روي شیشه 

 نقرهحسنیمسعود تعمیر بدنه خودرو 

 طالحریهمهرزاد جواهرسازي 

 برنزجعفريمیثم جوشکاري 

 طالافضلیمرتضی حجاري (سنگ تراشی) 

 طالعفت پورمینا خیاطی زنانه 

 طالحسینی نژادکیانوش سردکننده ها 

 نقرهجمالی بین کالئیحمزه سیم کشی ساختمان 

 نقرههاشم زادهامیرحسین فن آوري اطالعات رایانه 

 نقرهفروزان کیازهرا گلسازي 

 برنزمنوچهرمیرزافریبرز لوله کشی 

 طالفهمی حسنصمد مدل سازي 

 طالمحمدي نژادبهنام نقاشی خودرو 

 طالگربازکارعباس نقاشی ساختمان 

 طالصرافیانمرجان آشپزي 

 طالعابديمیثم اتومکانیک 

 نقرهمالاحمديمجید برق خودرو 

 طالعبدالهیکاظم پیرایش مردانه 

 طالرضایی حقیقیزهرا تراش روي شیشه 

 طالشاه حسینیمجید جواهرسازي 

 برنزنوريداود جوشکاري 

 نقرهنعمتیمجید حجاري (سنگ تراشی) 

 برنزعاملیمرضیه خیاطی زنانه 

 طالناصر تبریزينفیسه شیرینی پزي 

 طالشنویه فراهانیزهرا طراحی گرافیک 

 نقرهتقی زادهامیر علی قالبسازي 

 نقرهجیرانیرعنا قالیبافی 

 نقرهکبیري رحمیتانیا گردشگري 

 برنزفروزان کیازهرا گلسازي 

 نقرهحاجی زادهمهدیار لوله کشی آب سرد و گرم 

 طالروزباناسماعیل نقاشی خودرو 

 طالکاظمیمهدي نقاشی ساختمان 

 برنزملکیوحید CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالتاجیکاحسان کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهاحسانی چیمهستاره آشپزي 

 طالصمیمی اسکوییسید حسن اتومکانیک 

 طالخلیلیبهروز الکترونیک صنعتی 

 نقرهمالاحمديمجید برق خودرو 

 نقرهقازاریانژوزف برق ساختمان 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 طالگمرکیمحمد رضا برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 نقرهافضلیاحسان برنامه نویسی 

 طالسخنگومهدي پیرایش مردانه 

 نقرهکیوان پورابراهیم تبرید و تهویه 

 طالحسینی نژاد شمیرانیکیانوش تبرید و تهویه 

 طالقول لرعطاعبدالقیوم تراش روي شیشه 

 طالفهمی حسنصمد تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 نقرهناصر آباديسید پاشا تکنولوژي اطالعات سخت افزار 

 نقرهیگانهمهدي تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 نقرهحریهمهرزاد جواهرسازي 

 طالافضلیسید مرتضی حجاري (سنگ تراشی) 

 طالدرخشانی فرامیر درودگري 

 نقرهزیبانیاالمیرا شیرینی پزي 

 طالفروغیمحمد امین طراحی صفحات وب 

 طالآریایی فرنادر CNC فرز 

 برنزفرجی خیاويسمیه قالیبافی 

 طالسامانمهدي گردشگري 

 برنزقاسمی صلواتاصغر لوله کشی آب سرد و گرم و نصاب وسایل بهداشتی 

 طالفهمی حسنصمد مدل سازي 

 نقرهریاحیمحمد معرق کاري 

 برنزدین محمديحسین نقاشی خودرو 

 طالگربازکارعباس نقاشی ساختمان 

 طالخلجعلی نقشه کشی ساختمان 

 برنزقاسمیانآرش CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالایروانیرسول هتلداري 

 برنزحسین پورمحمد رضا ورقکارري 

 برنزساالرنژاداحسان کاشی کاري دیوار و کف 

 طالخلیلیبهروز الکترونیک صنعتی 

 نقرهناصر آباديسید پاشا تکنولوژي اطالعات سخت افزار و شبکه 

 طالافضلیاحسان تکنولوژي اطالعات نرم افزار و طراحی صفحات وب 

 طالمراديعباس حجاري (سنگ تراشی) 

 طالرحیمی پور گلیدهمحمد مدل سازي 

 طالچراغیمهدي کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزموسی زادهحمید تکنولوژي برودتی 

 برنزثابت خجستهمصطفی جواهرسازي 

 طالبغم بخشایشیسمیه خیاطی زنانه 

 طالنجاتیاننگار قنادي 

 نقرهفتاحیسعید CAD نقشه کشی صنعتی 

 نقرهخدادوستپیام CAD نقشه کشی صنعتی 

 نقرهاسديجالل کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزمحموديابوالفضل بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالجبلیمحسن CNC تراش 

 نقرهقدیمیوحید CNC تراش 

 طالقدیريمحمد فناوري اتومبیل 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 برنزجمالیمحمد فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 طالاکبريمحسن منبت کاري 

 برنزحسینیسید حسین کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهقربانپورمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهجبلیمحسن CNC تراش 

 نقرهطاعتیسارا خیاطی زنانه 

 برنزمقوي قمیماندانا قنادي 

 طالاکبريمحسن منبت کاري 

 نقرهدکامئیروح اهللا جواهرسازي 

 نقرهحداديحسین طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 نقرهرضوانیامین طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزرفانمحسن فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزپورحمزهاحمد کنترل صنعتی 

 برنزیوسفی ایزدمجتبی رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 برنزلکمهرداد رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 برنزموسوي جیدمحمدرضا طراحی صفحات وب 

 نقرهرضوانیامین طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 نقرهحداديحسین طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزیزدي زاده دزفولییزدان فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزشریفی فرمینا قنادي 

 نقرهداودياحمد مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 نقرهمجمع ایزديحمید مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالبنی حسنحمید پلی مکانیک (اتوماسیون) 

 نقرهخالومحمد CNC تراش 

 نقرهکامگارشهرام جواهرسازي 

 برنزرشخواريریحانه فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالمرادي کرد قشالقیعلی فناوري برودتی 

 نقرهنظري حسن آباديحمید کابینت سازي چوبی 

 برنزصادقیعلیرضا جوشکاري 

 برنزاحمدي نیکوزهره خیاطی زنانه 

 طالموسويسیدمصطفی طراحی صفحات وب 

 طالرضوانیامین طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 طالاسعديسیامک طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزمحمدزادهعلی CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 برنزقبادي اناريعباس CNC فرز 

 نقرهعزیزيالهام فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 نقرهزیاديمصطفی نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزرضاییپیام CNC تراش 

 برنزقربانیعلی جواهرسازي 

 برنزانصاري اردلیآسیه خیاطی زنانه 

 نقرهصابرمحمدرضا رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 نقرهفرهادیان عزیزينعیم رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 برنزپیله ور محمدآباديامید طراحی صفحات وب 

 نقرهشمشیريبیژن طراحی گرافیک 
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 طالفراهانیمجید CNC فرز 

 طالعلی پور دریکندهپویا فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالخوشبختیبهزاد فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزپیراي سیردريمحمد لوله کشی و گرمایشی 

 طالکوشمغانیعلی اکبر تبرید و تهویه 

 طالشاطرزادهامین جواهرسازي 

 طالقادرعطا ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالعسل پیشه رضائیمحمد ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالمهريسیدسینا ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزکریمیهادي طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 برنزداوديصابر طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 نقرهشمشیريبهزاد طراحی گرافیک 

 نقرهعبداللهی ترامونیامین CNC فرز 

 طالخیريرضا فناوري اتومبیل 

 نقرهعلیداديبهمن فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

چهارمحال و بختیاري

 نقرهحبیبیانجواد تراشکاري 

 برنزشیخیمحمد تکنولوژي اطالعات سخت افزار 

 نقرهصید آلیچنگیز جوشکاري 

 نقرهرئیسیمرضیه شیرینی پزي 

 نقرهغالمیگوهرالشریعه طراحی لباس 

 نقرهکاوهاسماعیل ماشین آالت کشاورزي 

 طالطاهريمحمد رضا تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 نقرهفرهادیانمحمد حجاري (سنگ تراشی) 

 برنزنجفیالهام خیاطی زنانه 

 برنزخدابخشالهه سفالگري 

 طالرئیسیمرضیه شیرینی پزي 

 طالآقاجان عبدالهنازنین طراحی گرافیک 

 نقرهغالمیگوهر الشریعه طراحی لباس 

 نقرهخدابخشجواد نقاشی خودرو 

 نقرهبنی طالبیخداداد ورقکارري 

 برنزمختاري فردایمان تکنولوژي اطالعات نرم افزار و طراحی صفحات وب 

 برنزرئیسیمجتبی جوشکاري 

 برنزکامکارندا طراحی گرافیک 

 نقرهمحموديمسعود کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهدرخشان هورهجاوید بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزاسماعیلیعلی رضا جواهرسازي 

 برنزبراتیندا خیاطی زنانه 

 برنزاصالن زادهعلی اکبر جواهرسازي 

 نقرهمختاري فرد جونقابیایمان فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 نقرهرفیعیان دهکرديحبیب کابینت سازي چوبی 

 طالمحمودي دهکرديبهنام کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزکرمیمرتضی جوشکاري 

 برنزرحمانی سامانحمیدرضا فناوري اتومبیل 

 برنزخوشنویسداود فناوري برودتی 

 برنزسربازي بروجنیآرش نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 نقرهصادقی سودجانیاحسان CNC تراش 

 طالنظارتی زادهمهدي طراحی صفحات وب 

 برنزآزادشهرکیآرزو خیاطی زنانه 

 برنزبهرامیمصطفی فناوري برودتی 

 نقرهمرادي سیوکیجمشید CNC تراش 

 برنزهمتیانعبداله لوله کشی و گرمایشی 

 نقرهسیاهی بروجنیداود صافکاري خودرو 

 طالقاسمیسجاد نقاشی خودرو 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

خراسان جنوبی

 برنزمیرزاییفرشته قنادي 

 طالزمین پرورعصمت قالیبافی 

 برنزیزدان پناهحمید بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالمقريداریوش CNC فرز 

 نقرهشمسی نژادصالح رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 نقرهعزتیمسعود رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طالباغبانیسعید CNC فرز 

 نقرهصادقیمحمد CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 برنزرادمنشمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
سال رتبهنام خانوادگینام رشتهردیف

خراسان رضوي

 طالآگنجاحسان برنامه نویسی 

 نقرهباقريحر پرورش زنبور عسل 

 برنزمهاجرزادهسیدعلی جواهرسازي 

 برنزثاقب رضا زادهمهدي سردکننده ها 

 طالمنجمییونس CNC فرز 

 طالوطنیمهدي فرزکاري 

 طالبداغ آبادياکرم قالیبافی 

 برنزجاللی رادحنان معرق کاري 

 نقرهآموزگارمحسن اتوکد 2000 

 نقرهفایدهسعید برق ساختمان 

 نقرهمحمديسعید برنامه نویسی 

 طالحسینیسید حسن تبرید و تهویه 

 نقرهکمالی حسن زادهعلی تراشکاري 

 برنزکسائیصدیقه عکاسی 

 نقرهپورمسعود CNC فرز 

 نقرهوطنیمهدي فرزکاري 

 طالناجی شاه وردي نژادمحمد لوله کشی آب سرد و گرم 

 نقرهالهیمهدي مدل سازي 

 طالغالمیعلی نقاشی ساختمان 

 نقرهبراتیمهدي CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالسعیدایمان هنر نقاشی 

 طالپارسافرشاد ورقکارري 

 نقرهفروتن بایگیمحسن کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزنظريرضا اتومکانیک 

 طالآموزگارمحسن اتوکد 2000 

 برنزاکبري اره کمريمحمد حسین درودگري 

 نقرهیعقوبیعباس سفالگري 

 نقرهشیر قاضیمهدي CNC فرز 

 نقرهانجامیجواد گچکاري 

 نقرهبراتیسمیرا گلسازي 

 نقرهشریعتیمنیژه CAD نقشه کشی صنعتی 

 نقرهعبدالصالحینصیر هتلداري 

 طالپارسافرشاد ورقکارري 

 طالاکبريجواد بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالسعید افخم شعرااحسان طراحی گرافیک 

 برنزپهلوان جوانهادي گچکاري 

 برنزکوهستانیحسن مدل سازي 

 نقرهصالحی خاکستریاسر کابینت سازي چوبی 

 برنزپاك فطرتناصر الکترونیک صنعتی 

 طالبقاالنمنیره خیاطی زنانه 

 برنزحسینیسید محسن طراحی صفحات وب 

 برنزرجائیمجتبی CAD نقشه کشی صنعتی 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 برنزمصیبی استاديحسین بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزخلیلی تبارلیلی خیاطی زنانه 

 برنزحسینیسید محسن طراحی صفحات وب 

 برنزسعید افخم شعرااحسان طراحی گرافیک 

 طالملک الساداتعلی کابینت سازي چوبی 

 برنزسوختانلوصفدر جواهرسازي 

 نقرهگنجعلیحسین طراحی صفحات وب 

 طاللطفیسید مجید CNC فرز 

 نقرهگنجه گیمرتضی فناوري اتومبیل 

 برنزغفوري بیلنديمصطفی فناوري برودتی 

 نقرهرمضان زادهسارا قنادي 

 طالعباسیانعلی کابینت سازي چوبی 

 نقرهسیدحسینیسیدمصطفی جواهرسازي 

 نقرهباقریان حقیقیمحسن فناوري اتومبیل 

 برنزغفوري بیلنديمصطفی فناوري برودتی 

 برنزلبیبزهرا قالیبافی 

 طالحسینیان رنج کشنوشین قنادي 

 نقرهحسینی خیابانیمحمدعلی کنترل صنعتی 

 طالنصراله زادهمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهگنجعلیحسین طراحی صفحات وب 

 طالوفاییعلی فناوري اتومبیل 

 نقرهظفرتوانا علمیحمید فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزبلوکیسعید CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالقاسمیمحمد کابینت سازي چوبی 

 برنزهاشمیعلیرضا کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزبنی اسديمهران جواهرسازي 

 نقرهشریفیشیرین خیاطی زنانه 

 طالفیروزبختفرهاد ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالسبیانیعلیرضا ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالبشارتیامین ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 طالمهربانیافشین طراحی صفحات وب 

 نقرهاسفندیاريمجتبی مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 نقرهحسینی خیابانیمحمدعلی مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 برنزشاکري استادعلیرضا نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالحسینی هاشمیسیدمرتضی کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزاصالن زادهامیرحسین جواهرسازي 

 برنزابوالفضلیامیر فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 طالتوانایی کوهیملیحه قنادي 

 نقرهاصالن زادهامیرحسین جواهرسازي 

 برنزجهان مردپژمان طراحی صفحات وب 

 طالحجازيمصطفی CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهجهانگیريمجتبی مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 نقرهمبراجواد مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 برنزحسینی هاشمیسیدمرتضی کاشی کاري دیوار و کف 
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فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 نقرهفروزان نیااحسان آشپزي 

 برنزعصارسیما خیاطی زنانه 

 برنزحسینیسیدمرتضی ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنزفیروزبختفرزاد ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 برنزگاراژیانمحمد ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزمقدسسینا فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزپورباقرهدیه مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 برنزقاسمیفهیمه مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 نقرهنوروزيمجید آشپزي 

 برنزربوبی فاروجینرجس آشپزي 

 برنزجواهريرضا رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 برنزنسائیمحمد رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طالقدمیاريمهدي طراحی صفحات وب 

 برنزبابازاده خراسانیفرساد CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهرادمهریگانه قنادي 

 برنزجوریانرسول مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 برنزجهانگیريمجتبی مکاترونیک (بخش مکانیک) 
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خراسان شمالی

 برنزگلزارانرضا جواهرسازي 

 طالشاکريآرش فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزنامیحسین بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهصانعی حسنحسن نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالبهادريمهدي طراحی صفحات وب 

 طالفاطمیفرهاد فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 
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خوزستان

 نقرهمحمودياحمد برنامه نویسی 

 طالبرقیانبهرام تعمیر بدنه خودرو 

 نقرهفداییشهاب الدین فرزکاري 

 طالچم چی رشتشهال گلسازي 

 برنزعسگر سیدهعاطفه آشپزي 

 برنزرزاقی لنگروديسجاد برق ساختمان 

 طالحسن پورعلی عکاسی 

 نقرهاحمد خسروينیما هتلداري 

 نقرهغالمیالهه خیاطی زنانه 

 نقرهسلیمحسین ماشین آالت کشاورزي 

 برنزفیاضیانپدرام طراحی گرافیک 

 نقرهغالم نژاد دزفولیحمید تاسیسات الکتریکی 

 نقرهدهقانیمحمد تکنولوژي اتومبیل 

 نقرهغالم نژاد دزفولیحمید بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهموحديمصطفی فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنززنگنه منشامین فناوري برودتی 

 طالآذربیکمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهسلطانیسامان فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالآذربیکمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزحمیدنبی تاسیسات الکتریکی 

 نقرهحسن زادههادي جواهرسازي 

 برنزچهره پردازمحمد فناوري اتومبیل 

 برنزیارشکیباسعید فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالصفدريمرتضی تبرید و تهویه 

 طالبغالنی نژادسهیل جوشکاري 

 برنزتوسلیدانیال CNC فرز 
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زنجان

 برنزمحمديزهرا سفالگري 

 طالحساسسید عادل برنامه نویسی 

 برنزنجفیعلیرضا درودگري 

 طالممقانی نژادافشین جواهرسازي 

 نقرهمرادزادشقایق گلیم بافی 

 برنزموسويسید جمال برق ساختمان 

 نقرهنظريعلی مدل سازي 

 نقرهنظريمسعود تکنولوژي اتومبیل 

 نقرهموسويسید جمال برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 نقرهمهدي پورمحمد فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزحیدريناصر فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزکیانمهرسهراب قنادي 

 طالاسديایرج طراحی گرافیک 

 نقرهبیاترضا فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزنورمحمديرسول کاشی کاري دیوار و کف 

 طالکیان مهرسهراب قنادي 

 طالکرمیامید کنترل صنعتی 

 نقرهکریمیمجتبی رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 نقرهمحمدي رمضانیمرتضی رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 نقرهدویرانسلمان CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 طالبیاترضا فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 نقرهعلمداريمهدي لوله کشی و گرمایشی 

 برنزعربلوفرشاد کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهتیمورياصغر کنترل صنعتی 

 طالدهقانبابک بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزاسديمحمد تاسیسات الکتریکی 

 طالاحمديسجاد CNC تراش 

 طالحسنیمحمد رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 طالفیروزيمحسن رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 نقرهکشتی آراعلی طراحی گرافیک 

 برنزنظریاننیما فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 نقرهعلمداريمهدي لوله کشی و گرمایشی 

 طالتیمورياصغر مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 طالبهرامی هیدجیحسین مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالسلیمانیمحمد کنترل صنعتی 

 طالاسديسعید بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالاحمديعلیرضا رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 طالبختیاريایرج رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طالخدادادي گیلوائیمحمد طراحی گرافیک 

 نقرهعسگريرسول فناوري اتومبیل 

 برنزیاري فردجواد مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 برنزحسنلواکبر مکاترونیک (بخش مکانیک) 

شنبه, مى 20, 2014 سه Page 24 of 48



فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 طالکرمی قفس آباديعلی کنترل صنعتی 

 برنزحبیبیحسین بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالاحمدسجاد CNC تراش 

 برنزجعفريموسی جواهرسازي 

 نقرهنظريسعید رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 نقرهتوحیدلومجتبی رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طالمراديعلیرضا طراحی گرافیک 

 نقرهحسنلواکبر مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 نقرهیاري فردجواد مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالعلويحمید کاشی کاري دیوار و کف 

 طالسلیمانیمحمد کنترل صنعتی 
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سمنان

 برنزکرم الدینفرهاد برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 طالعرب احمديانسیه سفالگري 

 برنزموسیقی دانحسن تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 برنزموسیقی دانحسن تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 برنزعلی بمانیعصمت سفالگري 

 برنزباقريمحمد نقشه کشی ساختمان 

 طالمیرخانیسید جواد CAD نقشه کشی صنعتی 

 نقرهسرائیحسن برق ساختمان 

 طالدانه زنعباس کابینت سازي چوبی 

 برنزحسینی صفتسید محمد برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 برنزحسن زادهاحسان تاسیسات الکتریکی 

 طالفیروزآباديمرتضی تاسیسات الکتریکی 

 برنزصباحیمحمد هادي فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 نقرهایمانی فرعلی تاسیسات الکتریکی 

 برنزرضائی نیامحمد منبت کاري 

 نقرهانوريمیالد نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 نقرهایمانی فرعلی تاسیسات الکتریکی 

 برنزاسماعیلیآرمان کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزایجیمحمد الکترونیک صنعتی 

 نقرهپارسامهران CNC فرز 
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سیستان و بلوچستان

 نقرهزحمت برابوذر تعمیر خودرو 

 نقرهسرگل زایی مقدممرتضی تکنولوژي برودتی 

 طالدرواه گرگیجسارا خیاطی زنانه 

 نقرهکهرازهی تنهاعایشه قنادي 

 برنزنوريحسین طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 برنزآبخشتآمنه طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 نقرهصالحی دومحمزه لوله کشی و گرمایشی 

 طالخانی حسامیهفاطمه خیاطی زنانه 

 نقرهخانیعلی نقاشی خودرو 
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فارس

 نقرهمعتمدفاطمه طراحی لباس 

 برنزتمیساحسان فن آوري اطالعات رایانه 

 برنزفرخیمحمد منبت کاري 

 نقرهجعفريمحسن نقاشی ساختمان 

 نقرهمحمديعلی CAD نقشه کشی صنعتی 

 نقرهقاسمی زاجهزهرا کشت گلخانه اي 

 نقرهنیکخوبهرام CNC تراش 

 طالزارعیمحمد تقی تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 طالتمیساحسان تکنولوژي اطالعات سخت افزار 

 طالمعتمدفاطمه طراحی لباس 

 نقرهجعفري طیبیزینب گلیم بافی 

 طالقاسمی زادهزهرا کشت گلخانه اي 

 طالنخعی خونساريهاشم برق ساختمان 

 طالزاهد علويسید محمد برنامه نویسی 

 نقرهنیکخوبهرام CNC تراش 

 برنزبلوچ نژادرضا حجاري (سنگ تراشی) 

 برنزبوشهريمهدي طراحی صفحات وب 

 برنزداریوشسعیده طراحی لباس 

 برنزشتابی فرنرجس گلیم بافی 

 برنزحسن شاهیرضا اتومکانیک 

 طالرضائیمسعود الکترونیک صنعتی 

 نقرهذاکريحسن تکنولوژي اطالعات نرم افزار و طراحی صفحات وب 

 برنزبلوچ نژادرضا حجاري (سنگ تراشی) 

 برنزابراهیمیمریم طراحی گرافیک 

 برنزدینارهادي کابینت سازي چوبی 

 طالراست خواهجواد بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزصادقیانامیر محمد طراحی صفحات وب 

 نقرهرضاییمسعود الکترونیک صنعتی 

 نقرهکریمی علوبچهقاسم تاسیسات الکتریکی 

 طالابراهیمیمریم طراحی گرافیک 

 نقرهزارعیامیر حسین CNC فرز 

 برنزذاکرحسینعلیرضا فناوري اتومبیل 

 برنزعباسیسعید فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزمدرسیمحبوبه قنادي 

 برنزسربیسامان CNC تراش 

 برنزکدیورمحمدعلی CNC تراش 

 طالپرشحمیدرضا فناوري برودتی 

 برنزاسعدي بورکیبهاره قنادي 

 برنزشاهسونیرسول مکانیک صنایع 

 طالتمدن کوشکیمسلم مکانیک صنایع 

 برنززارعمحمود ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنززارعیامیرحسین ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 
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 طالرضائیمحمد طراحی صفحات وب 

 نقرهمیريمعصومه طراحی گرافیک 

 طالجانثاري الدانیسارا فرش بافی 

 طالرضازادهنریمان فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالتمیسسعید فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزسبقتعلیرضا منبت کاري 

 نقرهسیدشربتیسیدحسن مکانیک صنایع 

 نقرهقره خانیامیر کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهباباییحامد الکترونیک صنعتی 

 طالعلی نژادنیلوفر طراحی گرافیک 

 برنزطالبسحر قنادي 

 نقرهذاکرحسینمصطفی الکترونیک صنعتی 

 نقرهزارعمهدي تاسیسات الکتریکی 

 برنزبنیادي پودنکفهیمه خیاطی زنانه 

 برنزشجاع الدینسیدسعید ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنزسیدشربتیسیدحسن ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 برنزحسینی نژادمطلقسیدمحمدکاظم ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزرضائیمحمد طراحی صفحات وب 

 طالزینلیپریسا طراحی گرافیک 

 برنزده بزرگیامیرحسین ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنزحسین نژاد مطلقسیدمحمدکاظم ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 برنزشجاع الدینسیدسعید ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 طالرحمانیانمسعود فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزشفیعی سروستانیعلی محمد الکترونیک صنعتی 

 نقرهطالبزهرا قنادي 

 طالزارعیعلی رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 طالعرب پورایمان رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 نقرهرحمانیانمسعود فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 
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قزوین

 برنزمصرآباديبهرام آرایش مردانه 

 برنزقهرمانیعلیرضا درودگري 

 نقرهشایستهزینت هنر نقاشی 

 برنزشایستهاکرم شیرینی پزي 

 طالطارمیانحمید قالبسازي 

 برنزحیدريمهدي مدل سازي 

 طالصالحمحمد جعفر الکترونیک صنعتی 

 برنزطاهر خانیرضا الکترونیک صنعتی 

 نقرهپوردهقانیحبیب اله بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزطاهرخانیرضا الکترونیک صنعتی 

 نقرهکشگريعلیرضا CNC تراش 

 برنزپوردهقانحبیب اهللا بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهنعمتیداود جوشکاري 

 نقرهفالححمید ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 نقرهجلوخانی نیارکیرسول ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 نقرهنصیريشهاب ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 نقرهرزاقیمحمدجواد نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزمومنی پاکدهیعلیرضا فناوري اتومبیل 

 طالجلوخانی نیارکیرسول ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالفالح سریشحمید ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالنصیريشهاب ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزسعادتی مجدحسین CNC فرز 
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قم

 نقرهواشقانی فراهانیمریم خیاطی زنانه 

 برنزمحموديمریم هنر نقاشی 

 نقرهمحمديمحمد تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 طالاکبريمریم گردشگري 

 نقرهتقی ایوبیمحمد جواهرسازي 

 طالقراگوزلومحمد امین برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 برنزدهقانی مزرعه عربیمیثم گچکاري 

 برنزفخارزاده قمیهادي کابینت سازي چوبی 

 برنزجعفريمحمد قنادي 

 برنزسعیدي صدرحسین CNC ماشین کار 

 برنزرشیدي احمد آباديمرتضی کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزشریف نژادحمید بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهشریف نژادمرتضی بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزبلنجمحمدعلی کابینت سازي چوبی 

 طالبلنجمحمدعلی نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزپویان فرمحمدحسین الکترونیک صنعتی 

 برنزسلطانیحسین کنترل صنعتی 

 برنزعلیرضانژاد گوهردانیاسماعیل فناوري برودتی 

 نقرهبرومند رادپرگل CNC تراش 

 طالابراهیم نژادراضیه قنادي 

 نقرهرشیدي احمدآباديمجتبی کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزجعفريعلی کنترل صنعتی 

 برنزفتحیمهدي ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنزپویان فرمهدي ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 برنزفرنقی نژادبهنام ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزبیاتمحمدرضا لوله کشی و گرمایشی 

 برنزبادفراحسان کنترل صنعتی 
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گلستان

 طالشاهرخ آباديخدیجه طراحی لباس 

 برنزاسالمیمسعود اتوکد 2000 

 نقرهجان بگلومازیار تکنولوژي اطالعات سخت افزار 

 نقرهگیالنغالمعلی درودگري 

 برنزبزيحسین ماشین آالت کشاورزي 

 طالپوالدابوالفضل معرق کاري 

 نقرهبايیاسین نقاشی خودرو 

 برنزنجارانایمان پیرایش مردانه 

 طالجانبگلومازیار تکنولوژي اطالعات سخت افزار 

 برنزحشمتیمحسن تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 طالبهزاد پوربهناز قالیبافی 

 طالبزيحسین ماشین آالت کشاورزي 

 طالبايیاسین نقاشی خودرو 

 نقرهرضوانیوحید هنر نقاشی 

 نقرهاندرواژسیده فاطمه کشت گلخانه اي 

 برنزشعبان زادهحسن جواهرسازي 

 برنزاریسیافروز طراحی گرافیک 

 برنزمحمدي نژادعلی گچکاري 

 نقرهاریسیافروز طراحی گرافیک 

 برنزداودي ایلداريکامران کابینت سازي چوبی 

 برنزسیاه باالییسید احمد جواهرسازي 

 برنزمفیدیانسیدمعین جواهرسازي 

 برنزنیازيمتین فناوري اتومبیل 

 برنزباصريمیکائیل نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزاولیائی پورحسین کابینت سازي چوبی 

 نقرهکشیرسعید منبت کاري 

 برنزحسن نژادجمال فناوري برودتی 

 نقرهپورسلطانمحمدرضا طراحی صفحات وب 

 طالاولیایی پورحسین کابینت سازي چوبی 

 طالحسن نژاد انارکیجمال فناوري برودتی 

 نقرهپهلوانزکیه قنادي 

 طالمازندرانیزهرا خیاطی زنانه 

 برنزجاللیاحسان ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنزداوديقیس ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 برنزپاویزمختار ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 طالپورسلطانمحمدرضا طراحی صفحات وب 

 برنزبرزگرسمانه قنادي 

 نقرهقجه زادهداود جوشکاري 

 برنزاحمديمحمدحسن رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 برنزرمضانیدانیال رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طاللیاقتیمحمدرضا فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 
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گیالن

 طالشهري ناصريرضا تعمیر خودرو 

 برنزهجرانی شادهوشنگ سیم کشی ساختمان 

 طالباغبان بوساريمحمد ابراهیم ماشین آالت کشاورزي 

 برنزحیاتی لختگیعبدالکریم نقاشی خودرو 

 نقرهرجبیاحمد کشت گلخانه اي 

 برنزهجرانی شادهوشنگ الکترونیک صنعتی 

 طالصفرپورحسن پیرایش مردانه 

 طالحسینیسیده مریم قالیبافی 

 طالمحمديمرتضی درودگري 

 برنزعاطفیبابک طراحی گرافیک 

 طالرجبعلی زادهسمیه گلسازي 

 برنزعسگرينیما الکترونیک صنعتی 

 برنزشاهرخ زادهحسین طراحی گرافیک 

 طالمکنت جوبهرنگ کابینت سازي چوبی 

 طالامیري تازه آبادشهرام برق تجاري 

 طالحسن زادهمحسن CNC ماشین کار 

 طالحسن زادهمحسن CNC ماشین کار 

 نقرهقویدل مبارکیحسین نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزمهربانیایلیا کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزفاتحی مزیدانیمحمد باقر کابینت سازي چوبی 

 طالنبی زادهفیروزه قنادي 

 طالیگانه معرفیفرید نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 برنزترابیفربد طراحی گرافیک 

 برنزعلیرضانژاداسماعیل فناوري برودتی 

 نقرهآقا محمديمهدي نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالروئین تنمحمد جواهرسازي 

 طالترابی خرشتمیجواد فناوري اتومبیل 

 برنزصبازودخیزروزبه کابینت سازي چوبی 

 نقرهبدیعیسجاد طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 نقرهعباس زادهسحر طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزتیموري نومندانیرضا طراحی گرافیک 

 نقرهحاتمیسیدصادق فناوري اتومبیل 

 برنزعباسیان چوريایمان تبرید و تهویه 

 نقرهحسین پور پهمدانیسجاد صافکاري خودرو 

 طالکاظمیمیثم مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 طالخندقسعید مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 نقرهحسینی خالجیريسیدعلی نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 نقرهمحبی طیوالحسین کابینت سازي چوبی 

 برنزخانعلی زادهآرتا طراحی گرافیک 

 نقرهفالح گنجهصمد فناوري اتومبیل 

 طالمالپوراحمدرضا فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 
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لرستان

 طالخجستهمهدي سیم کشی ساختمان 

 برنزپورپاپیقاسم برنامه نویسی 

 نقرهکونانیمختار اتومکانیک 

 برنزشاهین فرسجاد قنادي 

 برنزیاراحمديسعید لوله کشی 

 برنزمهدي خانیمصطفی کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزخورشیدي نیافرزانه خیاطی زنانه 

 نقرهچراغیمحسن نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالتوکلیابراهیم بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزچاپلقیسحر فرش بافی 

 طالیاراحمديسعید لوله کشی 

 طالتقی زادهاحسان بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالپاپیامید جوشکاري 

 برنزچراغیمحمود قنادي 

 طالچراغیمحسن نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالصادقیانمحسن کاشی کاري دیوار و کف 

 طالامیديسعید تاسیسات الکتریکی 

 نقرهآزادهامین جوشکاري 

 برنزرضایی روزبهانیدانیال طراحی صفحات وب 

 برنزصادقی خوانساريمهدي فناوري اتومبیل 

 طالخسرويمحمد لوله کشی 

 طالضرونیعلیرضا طراحی گرافیک 

 طالسیه وندمهرداد صافکاري خودرو 

 طالمحمدي پیاممحمدمهدي طراحی صفحات وب 

 برنزدژداراحسان مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 برنزامیديسعید مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالکاکانژادي فردمحمد طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 طالشامحمديمصطفی طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزمراديعلیرضا طراحی گرافیک 

 طالپناهیانمرتضی طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 طالخورشیدوندمحمد طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزقاضی خوانسارياحمد فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 
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مازندران

 برنزاحسانی بناییابوذر برنامه نویسی 

 برنزحبیبیکبري خیاطی زنانه 

 نقرهبهروزیانفرهاد سردکننده ها 

 برنزدالوريماه جبین قالیبافی 

 برنزغالمیسمیه طراحی گرافیک 

 برنزدالورانماه جبین قالیبافی 

 نقرهصالحیانسید علیرضا اتومکانیک 

 نقرهحسینیسید رضا برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 برنزپیر زادهحیدر طراحی صفحات وب 

 نقرهابراهیمیزهرا قالیبافی 

 طالنیکوئیسامره گلیم بافی 

 طالذاکريمرتضی منبت کاري 

 نقرهستاري گل باغیقدرت نقشه کشی ساختمان 

 طالدرویشیناصر کشت گلخانه اي 

 برنزاتقانیسید حسین اتومکانیک 

 نقرهایزديعلی اصغر برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 برنزابراهیم نیایاسر جوشکاري 

 برنززالی تروجنیاکرم خیاطی زنانه 

 برنزمسکینی پیر پشتهبهزاد CAD نقشه کشی صنعتی 

 نقرهرحمانینوید کابینت سازي چوبی 

 طالمحسن زادهمبین الکترونیک صنعتی 

 برنزامیري بشلیمحسن تکنولوژي اطالعات سخت افزار و شبکه 

 طالملک آراسید ماهان طراحی صفحات وب 

 برنزبخشی سیاهکالییشعیب تکنولوژي اتومبیل 

 برنزصادقی باسکیمهرداد لوله کشی 

 برنزنوريحمید فناوري اتومبیل 

 برنزجانبازي قادريمیکائیل فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزلطفی عمرانخسرو الکترونیک صنعتی 

 نقرهجانبازي قاديمیکائیل فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزفرخیزهرا قالیبافی 

 نقرهپریچیبهرام منبت کاري 

 طالاهللا ورديجابر منبت کاري 

 برنزپیله کوهیرحمان کابینت سازي چوبی 

 طالبهزاداسحاق طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 طالبهجت کانرشیصمد طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزذوالفقاريمنصوره طراحی گرافیک 

 برنزکابلیعلی فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزرضاخانیمهران نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالخطیبابوالحسن کاشی کاري دیوار و کف 

 طالمیناجویباريجواد جوشکاري 

 نقرهخسروي خرجیعباس فناوري اتومبیل 

 برنزملکپورعیسی کاشی کاري دیوار و کف 
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 نقرهمرزباناحسان پلی مکانیک (اتوماسیون) 

 طالغالمیپیمان رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 طالتجن جاريمجید رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 نقرهصمدي نوآبادينیلوفر قنادي 

 نقرهمصلحی جویباريپیام نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالصمديابوالفضل جوشکاري 

 نقرهمرزبان شیرخوار کالتیاحسان ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 نقرهرجبیحسین ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 نقرهغالمیپیمان ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 نقرهفرجیمحمد صافکاري خودرو 

 طالاسدپوردانیال نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 نقرهعلی نژاد کوچکسرائیمهران کابینت سازي چوبی 

 نقرهساجدي خانیانجواد کنترل صنعتی 

 برنزگلستانیمحمد CNC تراش 

 نقرهطاهرپورشهاب جوشکاري 

 برنزرزاقی ابوخیلیداریوش رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 برنزغالمیمحمد رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 طالانگورج تقويحسین ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالایاللیسیداحمد ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالرضانژاد تاجیحسین ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 طالمصطفی پورهادي طراحی صفحات وب 

 برنزگل محمديسعید CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 طالیوسفی برنتیحسین فناوري اتومبیل 

 برنزمعافیمیالد فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 نقرهعنایتی نوآباديعلی فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 طالکارگر خارکشیمیالد لوله کشی و گرمایشی 

 نقرهپردلسینا نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالشعبانی کوکندهرشید کابینت سازي چوبی 

 طالاسديجابر تاسیسات الکتریکی 

 برنزاسالمی دونچالیمنوچهر صافکاري خودرو 

 طالحسین پور سلوکالئینیما لوله کشی و گرمایشی 

 طالحمیديمحمد مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 طالحسنی خردمندیچالیسهیل مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالپردلسینا نجاري (درب، پنجره و ... ) 

 طالاسدپوردانیال کابینت سازي چوبی 
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مرکزي

 نقرهناديعباس الکترونیک صنعتی 

 نقرهیساولی شراهیمحسن فن آوري اطالعات رایانه 

 برنزرجبی هزارهمحسن CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالطهماسبیحسین کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهقلعه ايمحرمعلی کاشی کاري دیوار و کف 

 طالرجبی هزارهمحسن اتوکد 2000 

 طالیساولی شروانیمحسن تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 برنزرضیئیسارا گلیم بافی 

 نقرهحیدريپریسا معرق کاري 

 برنزرنجبريیداهللا نصاب وسایل بهداشتی 

 برنزشاه حسینیجعفر نقاشی خودرو 

 طالملکابوالفضل CAD نقشه کشی صنعتی 

 برنزمحمدي اناريعلی اتوکد 2000 

 برنزجمالیانامیرحسین الکترونیک صنعتی 

 طالدالورامیر حسین CNC تراش 

 نقرهیساولی شراهیمحسن تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 طالاحمديعباس اتومکانیک 

 برنزمحموديمحمد رضا برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 نقرهبابائیفاطمه خیاطی زنانه 

 نقرهاحمديعبداله مدل سازي 

 برنزکیانی فراحسان الکترونیک صنعتی 

 نقرههزار خوانیسید محمد علی برق تجاري 

 نقرهمیرزاییسید حسن برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 طالباباخانیولی اله تکنولوژي اتومبیل 

 برنزآقاجانیمحمد برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 طالهزار خوانیسید محمد علی تاسیسات الکتریکی 

 برنزامجديسحر خیاطی زنانه 

 نقرهطاهري انجدانیسید مسعود لوله کشی 

 برنزکیان رادرضا طراحی صفحات وب 

 طالحق پرستمحمدجواد ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالقاسملوعلی ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالمالسلمانیمسعود ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزهاشمیسیدعابد کنترل صنعتی 

 طالجمیلیسعید الکترونیک صنعتی 

 نقرهبرزومهرداد جواهرسازي 

 برنزعباسیفاطمه خیاطی زنانه 

 نقرهمحموديمهدي فناوري اتومبیل 

 برنزابراهیمیسلمان مکانیک صنایع 

 برنزمجلسی پورعماد الکترونیک صنعتی 

 طالبرزومهرداد جواهرسازي 

 طالآمرهامین مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 طالگل اسفندمحمدجعفر مکاترونیک (بخش مکانیک) 

شنبه, مى 20, 2014 سه Page 37 of 48



فهرست مدال آوران مسابقات ملی مهارت در مرحله کشوري
 نقرهعلی خانیرضا CNC تراش 

 برنزمشهد الکوبهعباس جوشکاري 

 برنزحسینیاکرم السادات خیاطی زنانه 

 برنزشاهرخیسید حسام الدین رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 برنزفرزنديحسین رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 برنزاسديمحمدرضا رباتیک (بخش سیستمهاي مکانیکی ربات) 

 برنزپارسارضا رباتیک (بخش سیستمهاي کنترل ربات) 

 برنزنپتونایمان CNC فرز 

 نقرهعلی باباییحسام الدین الکترونیک صنعتی 

 برنزحسینیمرتضی بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزرضاییپوریا CNC تراش 
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هرمزگان

 نقرهاحمديمحمد کاظم تبرید و تهویه 

 نقرهشکوهیانیاسر تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 طالمظفريوحید گچکاري 

 نقرهمسلم زادهامیر هنر نقاشی 

 برنزشریفیجلیل برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 نقرهشکوهیانیاسر تعمیرکار ماشینهاي الکتریکی 

 برنزجهانداريجالل جوشکاري 

 برنزمظفري گوغريسعید گچکاري 

 برنزمظفري کوغريمجید گچکاري 

 نقرهمیرحسنیسمیرا خیاطی زنانه 

 طالذونعمت کرمانیمهراد فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 طالمیرحسینیسمیرا خیاطی زنانه 

 طالافتخاريمحمد تاسیسات الکتریکی 

 برنزغالمی نجفینجمه خیاطی زنانه 

 برنزملکشاهیمحمدامین طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 برنزافخمی خیرآباديابراهیم طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 
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همدان

 طاللطفیرضا الکترونیک صنعتی 

 برنزآقامحمدحسن تاجرنفیسه تراش روي شیشه 

 طالصادق محمديمرتضی منبت کاري 

 نقرهذبیحی حصاريکاظم نقاشی خودرو 

 برنزالهی عزیزآباديمهدي برق خودرو 

 نقرهرمضانیحسام الدین تاسیسات حرارتی 

 برنزعزیزيمجید تبرید و تهویه 

 نقرهآقا محمد حسن تاجرنفیسه تراش روي شیشه 

 طالمعینیعلیرضا زنبورداري 

 نقرههوشیارهحجت سفالگري 

 برنزترکمان دهنويمعصومه طراحی لباس 

 نقرهجوادیهمجتبی عکاسی 

 برنزمقدسیسبزعلی CNC فرز 

 برنزنافعیمهدي منبت کاري 

 برنزحیدريحجت اهللا نصاب وسایل بهداشتی 

 برنزنباتیروح اله برنامه نویسی 

 نقرهخاقانی خوعباس تاسیسات حرارتی 

 برنزفرزادزینب تراش روي شیشه 

 طالخاکسارانکوروش جوشکاري 

 برنزمعینیعلیرضا زنبورداري 

 طالصادقیامین سفالگري 

 طالعبدياکبر گچکاري 

 نقرهرحیمیمرتضی نقاشی ساختمان 

 طالقنچه پوربیژن هنر نقاشی 

 برنزصمديحسن الکترونیک صنعتی 

 طالشمس الهیسید حسین برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 برنزطاهر زادهمهدي برق صنعتی (سیم کشی صنعتی) 

 نقرهعباسیاشکان تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 برنزکرمی مطلوبیزدان جوشکاري 

 برنزآقامحمديوحید کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهصمديحسن الکترونیک صنعتی 

 نقرهآقاسیبهروز کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزکفراشیمحمد الکترونیک صنعتی 

 طالمرتضويسید محمد علی بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزعباسینعمت جوشکاري 

 نقرهربیعی توسلمحمود لوله کشی 

 طالفراضیمیالد کنترل صنعتی 

 برنزعباسینعمت جوشکاري 

 نقرهعلی پورمحمد ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 نقرهموسويمرتضی ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 نقرهیالنحمید ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 نقرهشیرزاديروح اله ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 
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 نقرهجهانیانعلیرضا ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 نقرهخدابنده لومحسن ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزعقیلیسیدرضا منبت کاري 

 طالآقاسییعقوب کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزمشکینیحامد کنترل صنعتی 

 طالصالحیعلیرضا الکترونیک صنعتی 

 نقرهشیرین گوهریانمحمدجواد تاسیسات الکتریکی 

 برنزقیاسوند حاجی آباديعلی طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 برنزسیفیپوریا طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 طالصالحیعلیرضا الکترونیک صنعتی 

 طالمحتشمی رادمیالد CNC فرز 

 طالهمتیحامد الکترونیک صنعتی 

 نقرهاسديسعید بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالزنگنهجواد جوشکاري 

 طالابراهیمی نورعلیفهیمه طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 طالمظاهريمیثم طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 نقرهمنوچهریانامیرحسین کابینت سازي چوبی 

 نقرهبیگلري خوشمراممهران الکترونیک صنعتی 

 نقرهافشاريبهزاد جوشکاري 

 برنززارعیحسن صافکاري خودرو 

 برنزربیعی توسلمجید لوله کشی و گرمایشی 

 طالورمزیارمرتضی الکترونیک صنعتی 

 نقرهربیعی توسلحمید بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزباشماغیمحمدرضا نقاشی خودرو 

 طالطاهريعلی کاشی کاري دیوار و کف 

 طالمنصوريحسین الکترونیک صنعتی 

 نقرهامید زادهسجاد بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالوندالوندوحید صافکاري خودرو 
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کردستان

 طالسلیمی نورهشورش بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهرمضانیخلیل درودگري 

 طالصوفیمهران برق ساختمان 

 برنزمحمديمهران حجاري (سنگ تراشی) 

 برنزخدريقباد بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالاسديرضا تاسیسات الکتریکی 

 طالمعیريبهمن CNC تراش 

 نقرهقاسمیدانا کنترل صنعتی 

 طالکاظمیسوران CNC تراش 

 طالالماسیرامین CNC فرز 

 طالابراهیمیفاروق CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالاحمديهیرش کنترل صنعتی 

 نقرهیاريفرشید تاسیسات الکتریکی 

 برنزاکبريعادل کنترل صنعتی 

 طالالماسیرامین CNC فرز 

 برنزچوپانیعبداهللا جوشکاري 

 نقرهسلیمانیفرزاد تاسیسات الکتریکی 

 طالرزوانرضا تاسیسات الکتریکی 
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کرمان

 نقرهمظهري صفاتطاهره قالیبافی 

 برنززنگی آباديعبدالحمید نقاشی ساختمان 

 طالشجاعی باغینیمحمدهادي کشت گلخانه اي 

 برنزنبی پورحسین بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالمظهري صفاتطاهره قالیبافی 

 نقرهزنگی آباديعبدالحمید نقاشی ساختمان 

 برنزابازريمصطفی برق خودرو 

 نقرهصباسهند برنامه نویسی 

 برنزاسفندیار نژادمهري شیرینی پزي 

 برنزنبی پورحسن بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 نقرهخضريمحمود حجاري (سنگ تراشی) 

 نقرهسیوندي نسبمعظمه خیاطی زنانه 

 طالاللهیارسمیرا خیاطی زنانه 

 برنزتقی زادهالهام خیاطی زنانه 

 برنزسالمی کوهپایهحمیده خیاطی زنانه 

 برنزذاکري بازماندهمحسن ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنزایزديعبدالحمید ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 برنزپرناكحامد ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزفدائی فردنجمه منبت کاري 

 طالعسکريرضا ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالستودهمحمدجواد ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالموالئی اکبرآباديمحمدعلی ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 برنزحمزه نژاديمسلم طراحی صفحات وب 

 طالعربی ملکی آباديمحمد مکانیک صنایع 

 برنزساالريحجت CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالشاه نظريمینا خیاطی زنانه 

 طالدانشمندبنفشه طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 طالدانشمندبنیامین طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزساالريحجت CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهافضلیعبدالرضا فناوري اتومبیل 

 طالمحزون زادهعرفان کابینت سازي چوبی 

 برنزتقی زادهالهام خیاطی زنانه 

 نقرهایرانمنشامین فناوري اتومبیل 

 نقرهباقر فیض آذربهاره قنادي 

 طالمیرزایی خلیل آباديرسول کنترل صنعتی 

 برنزسیدجعفريسیدعلی الکترونیک صنعتی 

 نقرهزیدآباديمهري خیاطی زنانه 

 طالاسالمیمحسن ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالترقی خواهناصر ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالعسگري تنگانیرضا ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 طالایرانمنشامین فناوري اتومبیل 

 نقرهمیرزایی خلیل آباديرسول کنترل صنعتی 
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 طالزاده عبدالهمحمدعلی صافکاري خودرو 

 نقرهعبدالکریمیعلیرضا الکترونیک صنعتی 

 نقرهصافی زادهمحمدمهدي CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 نقرهبخشی زادهمهرداد نقاشی خودرو 
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کرمانشاه

 طالاخالص زادهعباس تراش روي شیشه 

 نقرهمحمدي چشمه کبوديلیدا سفالگري 

 برنزفرجیفواد اتومکانیک 

 طالرستم پوربهرام برق خودرو 

 طالآقایانیمصطفی تراش روي شیشه 

 برنزمیرزائی پورزهرا هنر نقاشی 

 برنزامیريیزدان کشت گلخانه اي 

 طالرستم پوربهرام برق خودرو 

 برنزخیر اندیشبهامین تبرید و تهویه 

 نقرهآقاییمصطفی تراش روي شیشه 

 نقرهسعیديثمر طراحی گرافیک 

 نقرهمصطفائیجابر الکترونیک صنعتی 

 برنزولیديمحمد هادي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالاحمديسهیال خیاطی زنانه 

 نقرهکریمیفرشاد جوشکاري 

 برنزمحمديمهدي تاسیسات الکتریکی 

 نقرهنظريپیام منبت کاري 

 برنزهنرجومحسن CNC فرز 

 برنزنظريپیام منبت کاري 

 برنزنظريپیام منبت کاري 

 برنزحسن بیگیرامین کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهمرادي میرآقائینسرین خیاطی زنانه 

 نقرهسعادتیمحمدرضا CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 برنزهنرجومحسن CNC فرز 

 طالمراديیونس فناوري برودتی 

 نقرهمیرانیاکانحیوا صافکاري خودرو 

 نقرهسلیمییزدان طراحی فضاي سبز (بخش پیاده کردن نقشه روي زمین) 

 نقرهجانجانیمصطفی طراحی فضاي سبز (بخش نقشه خوانی) 

 برنزرضاییاشکان CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 طالرشیديعلی نقاشی خودرو 

 طالمراديیونس تبرید و تهویه 
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کهکیلویه و بویراحمد

 طالافشاري درشوريسعید جوشکاري 

 برنزشجاعی سیف آبادمیالد کابینت سازي چوبی 

 برنزچهره آزادمسلم جوشکاري 

 نقرهشکل گشا اردکانیفاطمه خیاطی زنانه 

 طالکریمیسیدسعید کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزمهرابپورفریدون تاسیسات الکتریکی 

 طالجوکارمحمد فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزمحمديعاطفه خیاطی زنانه 

 برنزروئینسروناز خیاطی زنانه 

 نقرهشفق جهرمیعارف فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 
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یزد

 نقرهیاوري نسبکاظم بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزجعفري ندوشنمحمد تراشکاري 

 برنزلسانمنصوره طراحی لباس 

 برنزعظیم هنزائیعباس فرزکاري 

 طالریاحی مدوارعباس لوله کشی 

 طالصابرمقدمسیدمحسن هنر نقاشی 

 طالیاوري نسبکاظم بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزحسین زادهاحسان فرزکاري 

 برنزآریایی فرنادر قالبسازي 

 نقرهطاوسی شهر نوییامیر گچکاري 

 نقرهکمالی سانیجابراهیم پیرایش مردانه 

 برنزمدعی حجت آباديمحسن کاشی کاري دیوار و کف 

 برنزدوستکارعلی برق تجاري 

 برنزسیدمورتیسید اضغر تکنولوژي اتومبیل 

 نقرهحیدر پورسید امیر تکنولوژي اطالعات سخت افزار و شبکه 

 نقرهدشتیمحمد تکنولوژي اطالعات نرم افزار 

 برنزمنصوري محمد آباديولی کابینت سازي چوبی 

 برنزدهقانی سانیچمهدي بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالاعتمادي پوروحید کابینت سازي چوبی 

 نقرهلطفیمجید تاسیسات الکتریکی 

 طالدشتی رحمت آباديمحمد فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 

 برنزجمالیونامیر کابینت سازي چوبی 

 برنزجعفريمحمد رضا کاشی کاري دیوار و کف 

 نقرهطحانی عزآباديعلیرضا بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزعلمدار یزديحامد ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 برنزعبدالهیانپیمان ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 برنزباباییاسماعیل ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 طالباغستانیمحسن مکانیک صنایع 

 نقرهمیرجلیلیمحمد CAD نقشه کشی صنعتی 

 طالجمالیونامیر کابینت سازي چوبی 

 نقرهمهرابیحامد CNC فرز 

 برنزصداقت اصلکاظم فرش بافی 

 برنزحجازیانسیداسماعیل فناوري اطالعات کامپیوترهاي شخصی پشتیبانی شبکه 

 برنزسیفیفرهاد مکانیک صنایع 

 طاللطفی زاده باجگیرانمحمود بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنززارع بنادکوکیمجتبی CNC تراش 

 طالعبدالهیانپیمان ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالباغستانیمحین ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالزارع مهرجرديابوالفضل ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 نقرهصالح زاده ابرقوییمهدي طراحی گرافیک 

 طالانتظاريحمیدرضا CAD طراحی مهندسی مکانیک 

 برنزمدرس سریزديسیدمحمدرضا فناوري اطالعات کاربرد نرم افزارها 
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 طالسیدعلی زادهسیدمسعود فناوري برودتی 

 طالمجیب زادهسیدحامد کابینت سازي چوبی 

 طالحسینیسیدعلی محمد بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 طالسلطانی گردفرامرزيبهزاد ساخت و تولید (بخش الکترونیک) 

 طالناديحسین ساخت و تولید (بخش طراحی صنعتی) 

 طالسیدالموسويسیدناصر ساخت و تولید (بخش ماشین ابزار) 

 نقرهقاسمی طرزجانیابراهیم مکاترونیک (بخش الکترونیک) 

 نقرهاسدالهیمنصور مکاترونیک (بخش مکانیک) 

 طالصالح زاده ابرقوئیمهدي طراحی گرافیک 

 برنزحسینیسیدداوود بنایی سفتکاري (آجرچینی) 

 برنزافخمی اردکانیعلی الکترونیک صنعتی 

 طالگلکارندا خیاطی زنانه 

 برنزهوشمندعلی صافکاري خودرو 

 طالباقرپور هراتیمحمدمهدي CAD طراحی مهندسی مکانیک 
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