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1401/01/161401/11/27شرکت شاداب کار336***0580ابراهیمیابراهیم1

1400/01/16رعد نور پارس357***0559ابراهیمیمهدی2

1399/6/13شرکت سنجش کاران419***0520ابطحیسیدعلی3

1402/2/211399/12/25مباشر105***0532ابوالقاسمیرضا4

1398/11/10نورآوران نیرو197***4172اتابکیاسکندر5

1401/11/16نورآوران نیرو949***4171اتابکیحیدر6

شاداب کاراراک317***6189اجاللیابوالفضل7

1401/1/161401/11/271402/4/11402/4/1مباشر525***0532احدیمحسن8

1402/2/211400/8/28مباشر285***0621احمدلوامید9

1399/10/181401/11/161399/12/25123456شرکت شاداب کار860***4840احمدیعباس10

شرکت سنجش کاران237***0603احمدیحمید11

ابتکار پویا ساوه546***6189احمدیانناصر12

1399/03/22شرکت شاداب کار662***0534اروجلوحسین13

1402/1/161402/2/211403/05/041401/7/28مباشر179***5449اسدیحمید14

صنایع برق فرهاد نیمور258***0559اسدیمحمد رضا15

1399/01/161401/11/271401/9/3شاداب کاراراک428***0580اسعدیپژمان16

1399/06/131401/11/162563شرکت بهینه رعد فراهان865***5719اسالمیمجتبی17

1401/1/161399/12/251399/11/30شاداب کاراراک671***0559اسالمیمجید18

1401/1/161399/12/25شاداب کاراراک072***0569اسماعیل بیگیمهدی19

رعد نور پارس942***0560اسماعیل بیگیرضا20

1402/1/161402/2/211399/7/24مباشر020***0532اسماعیل کالنتریامیر21

1402/1/161402/2/211399/12/25مباشر341***0534افسریمصطفی22

1401/11/16کارآوران مخملکوه641***4501اقبالیاحمد23

1401/11/16بهینه توان اراک380***4500اقبالیعلی24

مباشر977***0532اکبریرضا25

1399/10/180شرکت شاداب کار140***0520البرجیامیر26

1401/1/161401/11/271399/12/251401/7/28مباشر881***0621اهلل وردیسعید27
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1401/1/161401/11/271399/2/11شاداب کاراراک150***0602اله وردیلیمحمد رضا28

1402/1/161401/11/27اراک نیرو آرا391***0610امیدیجمال29

شرکت سنجش کاران712***0520امیریعلی30

ژرفا نیرو اراک545***0534امیریحجت اله31

1401/1/16شاداب کاراراک849***0602امینیمحمد32

1400/5/29شرکت شاداب کار008***6189امینی بیاتمحمود33

1402/2/211401/7/281400/8/28مباشر440***0532انصاریمجید34

1402/1/161403/05/041399/11/30شاداب کاراراک796***0557ایرانشاهیاحمد35

1403/05/041399/12/251401/7/281401/2/21شاداب کاراراک746***0559ایرانشاهیمهدی36

شرکت سنجش کاران529***0532آجرلومحمد37

1401/1/161401/11/27شرکت سنجش کاران309***0622آدینهمحمد38

1401/1/161401/11/27شاداب کاراراک267***0589آرزومندیابوالقاسم39

1401/01/16شرکت شاداب کار582***0066آشنامحمد رضا40

1402/1/161401/11/271403/05/041399/12/251401/9/3شاداب کاراراک271***0602آقا میریسید مصطفی41

1400/1/16شرکت سنجش کاران068***5719آقامحمدیمهدی42

1399/03/08شرکت سنجش کاران720***0520آقامحمدیعلی اکبر43

1401/1/16شاداب کاراراک919***0590آمینونجواد44

1400/04/25اراک نیرو آرا288***0520آنجفیمحمد45

1401/11/231399/12/251400/04/25پارسیان انرژی ساوه872***0590آهوعلیرضا46

1401/1/161401/11/271403/05/04شاداب کاراراک401***0589باباعلیمجتبی47

1401/1/161401/11/27مباشر184***0620باقریمحمد رضا48

1402/04/01برق عبدی195***0521بایرامیمحمد رضا49

شرکت سنجش کاران626***0534بخشیابوالفضل50

1401/1/161401/11/271402/4/11402/4/1مباشر384***0621براتیعباس51

شرکت شاداب کار520***0550براتیحمیدرضا52

1401/11/27مباشر625***0621براتیعلی اکبر53

1401/11/27شاداب کاراراک906***0519براتی آشتیانیامیر54

1402/1/161402/2/21مباشر937***0534بغدادیشاهین55

شرکت شاداب کار126***0520بغدادیسجاد56
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1402/1/161399/11/30شرکت شاداب کار731***0558بنی هاشمیسیدروح اله57

1396/01/171399/7/24شاداب کاراراک478***0600بهادریانکاظم58

1399/10/181402/2/211401/11/16اراک نیرو آرا255***0520بهرامیبهروز59

اراک نیرو آرا926***0534بهرامیامیر60

1399/1/161399/12/25شاداب کاراراک811***0557بهشتیسید احمد61

1401/1/161399/12/251399/11/30شاداب کاراراک582***0559بهلولوندمیثم62

شرکت شاداب کار690***0534بهمنیارعلیرضا63

1401/11/271402/01/161402/01/16شاداب کاراراک016***6189بیاتیعباس64

1403/1/16شرکت سنجش کاران046***0386بیرامیبهنام65

1400/4/25شاداب کاراراک077***4060بیرانوندمحمد66

1398/12/151401/11/27شرکت پارسیان انرژی ساوه721***4371بیگدلویوسف67

1401/1/161403/05/041401/9/3شاداب کاراراک423***0602بیگلریامیر68

1401/09/03شاداب کاراراک729***0559بیگیحامد69

1402/1/161402/2/21مباشر386***0534پادگانهسهراب70

1399/3/221401/11/27شرکت سنجش کاران330***0520پای بستعماد71

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا653***0621پرندپورعلیرضا72

1398/11/2شامخ نیرو گستر693***0580پژمانوحید73

1403/05/04شاداب کاراراک228***0068پژندجواد74

1399/07/24شرکت شاداب کار853***0520پورکریمیعلیرضا75

1401/1/161401/11/27مباشر573***0621پیربداقیابراهیم76

شرکت شاداب کار739***1911پیرمرادیداود77

شرکت شاداب کار525***0534تاج آبادی فراهانیمجتبی78

1399/12/25آزمون997***0621تجلیاحمد79

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا891***0622ترابیحسام80

آزمون451***6189ترکتاز...روح ا81

1403/01/161401/11/271401/11/16شاداب کاراراک724***5449تلخابیمحمود82

1401/1/161401/11/271399/12/25شاداب کاراراک964***5449تلخابیحمید83

1399/04/06شاداب کاراراک081***0603تورانلومهدی84

1398/07/04نورآوران نیرو721***1219توکلمسعود85
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1401/1/161401/11/27شرکت سنجش کاران189***0603تیموریمرتضی86

1399/12/251400/08/28ابتکار سازان برق ساوه039***0590جابریرامین87

شرکت شاداب کار469***0534جاپالقیمحمد88

1395/08/20رعد نور پارس691***6189جالینوسیمجتبی89

1402/1/16مباشر021***6479جامه برزگیمحمد90

1401/01/16شرکت شاداب کار017***5449جاوید فراحمد91

شرکت شاداب کار334***0603جدیسعید92

1402/01/161399/11/30نوین نظم مرکزی892***0558جعفرپورابوالفضل93

1402/10/12شرکت شاداب کار639***0579جعفریمحمد مهدی94

1399/10/18شرکت سنجش کاران161***0550جعفریمحمدرضا95

1401/1/161401/11/271403/05/041401/7/28شاداب کاراراک955***0589جعفریمهدی96

مباشر264***0621جعفریمهدی97

1402/02/21مباشر445***0530جعفریبهمن98

1399/06/04مباشر138***0534جعفریمحمد99

رعد نور پارس410***0520جعفریمرتضی100

1403/10/05اراک نیرو آرا900***0532جعفریمحمد101

1401/1/161401/11/271403/05/041399/12/25شاداب کاراراک320***3071جعفری ندوشناحمد102

1401/01/16رعد نور پارس940***1219جمالیعلی اکبر103

1402/1/161401/11/271401/9/3شاداب کاراراک531***3341جمشیدی خزلیسعید104

1399/1/161401/11/16شرکت بهینه رعد فراهان450***0520جهانگیریمهدی105

1401/11/271399/12/251400/10/241402/1/16شاداب کاراراک396***6189جواهریروح اهلل106

1402/2/2شرکت سنجش کاران593***0520جودکیمهدی107

1401/1/16شاداب کاراراک171***0602جوکارمحمد تقی108

1401/01/161401/11/27شرکت شاداب کار278***0590جوالنیسعید109

1402/1/161399/12/251401/9/3شاداب کاراراک860***0323جیریاییجعفر110

1403/05/041401/2/21شاداب کاراراک942***0601چابکاصغر111

1398/07/041400/9/26نورآوران نیرو569***1219چاالکیحسن112

1403/05/04شاداب کاراراک200***0519چراغعلی گلمحمد113

برق افروزان آتیه نگار511***4200چراغیسجاد114
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1402/06/16بهداد توان آذرین710***0024چشمهمحمد115

1402/1/161402/2/211403/05/041399/12/251401/7/28مباشر442***0532حاتمیمهدی116

ژرفا نیرو اراک939***0520حاجی آبادیمحسن117

1400/04/25شرکت شاداب کار617***0520حاجی محمدیابوالفضل118

1398/12/151401/11/27شرکت شاداب کار390***0580حاجی نقیحمید119

1397/07/05شاداب کاراراک128***0603حاجیلومهدی120

1402/1/161401/11/271403/05/04شاداب کاراراک525***0602حبیبیعباس121

1401/06/17رعد نور پارس205***0520حبیبیحمیدرضا122

شرکت پردازش نیروی نوین025***0601حدادیونس123

1399/1/161401/11/271401/2/211402/4/11402/4/1شاداب کاراراک110***0493حسن زاده عراقیحجت اله124

1402/1/161401/11/27شاداب کاراراک108***4030حسنیسید احمد125

1401/1/161401/11/27مباشر708***0621حسنیعلی126

1402/03/23شرکت جهان نیرو میبد031***0602حسنیپورعلی127

1401/1/161401/11/271399/12/25شاداب کاراراک051***0072حسین جانیمجتبی128

شاداب کاراراک764***2709حسین زادهحسن129

1399/10/181401/11/27شرکت شاداب کار860***6170حسینیهادی130

رعد نور پارس464***0620حسینیسید مرتضی131

شرکت شاداب کار528***0600حسینیجلیل132

1401/1/16شرکت سنجش کاران438***0602حسینیمحمد133

1402/01/161399/12/25مباشر319***0533حسینیمیثم134

برق آب فن500***1860حسینیسید ایمان135

برق افروزان آتیه نگار965***3002حسینیسید جواد136

برق افروزان آتیه نگار343***3001حسینیسید ابراهیم137

شرکت آفاق نیروباع***اتباحسینیسید مهدی138

شرکت برق افروزان آتیه نگار505***3004حسینیسید جواد139

شرکت پردازش نیروی نوینoa22***646حسینیسید ابراهیم140

1403/05/041399/04/06مباشر997***5719حسینی بزچلوییسید اصغر141

شرکت شاداب کار332***0621حسینی کیشانیسید علی142

1399/5/161401/11/16شرکت بهینه رعد فراهان664***5718حسینیه فراهانیاحمد143
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1401/11/27شرکت سنجش کاران642***0603حقگوعلیرضا144

1401/01/161399/12/25شاداب کاراراک014***0569حقیقیمحسن145

1402/1/16مباشر156***0534حلواییمحمد146

1401/01/161401/11/27شرکت شاداب کار729***0534حلواییامید147

1402/02/021399/12/25برق عبدی251***0535حوری زادسعید148

برق عبدی501***0521حوری زادحسین149

رعد نور پارس423***0620حیدریعلی حسین150

1400/1/161401/11/27شرکت سنجش کاران241***0602حیدریحجت151

1402/1/16شاداب کاراراک740***0620حیدریمهدی152

1402/1/161401/11/271403/05/04مباشر346***6179حیدریعلی153

1402/1/161402/2/211399/12/25مباشر864***0559حیدریعلی154

1402/1/161402/2/211403/05/041399/12/25مباشر264***1971حیدریاحمد155

کارآوران مخملکوه263***0622حیدریحسین156

صنایع برق فرهاد نیمور977***0569حیدریمحمود157

شرکت شاداب کار763***0533حیدری فردوحید158

1401/1/161403/05/04شاداب کاراراک941***0600خادمیحسین159

1401/9/3شاداب کاراراک549***0601خاکپورحسین160

1401/1/161403/05/041401/7/28شاداب کاراراک865***0559خانجانیابوالقاسم161

1401/12/06شرکت شاداب کار918***0520خانمحمدیداود162

1402/05/05رعدآسا نیرو خمین046***1210خداییمحمد163

1401/11/271403/05/04شاداب کاراراک331***0384خرمابوالقاسم164

1399/03/22شرکت شاداب کار524***0520خرمی فردمرتضی165

1399/05/021401/11/27شرکت شاداب کار927***5449خسروانیعلیرضا166

1400/1/161401/11/271403/05/04شاداب کاراراک365***5449خسروانیعلیرضا167

1399/11/30شرکت شاداب کار493***0559خسرویمحسن168

1401/11/271399/12/25مباشر795***6179خندابیعباس169

1401/05/06رعد نور پارس514***6170خندابیعلی170

1401/1/16شرکت سنجش کاران470***0620خورشیدیآیت اله171

1401/1/161401/11/271401/7/28مباشر666***0620خوشنوازتیمور172
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کارآوران مخملکوه357***0579دارابیابوالفضل173

1401/10/15پیمانکاری سیامک صمدی059***0559داالییمحمد174

1402/06/17پرتو خطوط سازان486***0550داالییاحمدزضا175

1398/7/20برق گستر خمین872***0560داالییعلی176

1400/5/291400/05/29خطوط سازان066***0558دانشابراهیم'محمد 177

خطوط سازان522***0550دانشاحمدرضا178

1401/11/271401/11/161399/12/25اراک نیرو آرا001***0535داود آبادیمجتبی179

1401/1/16روشن زمین داود آباد140***0531داود آبادی فراهانیمحمد180

1402/2/31401/11/16روشن زمین داود آباد671***0520داودآبادیمحسن181

1399/10/181402/2/21اراک نیرو آرا413***0520داودآبادی فراهانیرضا182

ابتکار پویا ساوه665***6189دبیریعباس183

اراک نیرو آرا021***0527دربندیمیالد184

1399/5/2اراک نیرو آرا849***0520دریاپوریا185

1401/01/16شرکت شاداب کار874***0533دریایی فراکبر186

1403/05/04مباشر591***0534دل خواستهمحمدرضا187

1401/1/161402/4/11402/4/1شاداب کاراراک439***0603دلیرهادی188

1399/04/06شاداب کاراراک545***6189دلیریرسول189

1401/11/271399/04/061400/10/241402/4/11402/4/1شاداب کاراراک401***6189دلیریانمحسن190

1399/5/2شرکت سنجش کاران445***0520دنیارانآرمین191

1398/04/061401/11/161399/12/25شرکت شاداب کار327***0610دهقانیمحمد192

1400/08/281402/02/21مباشر315***0520دهلقیسید محمد193

نیروسازان صاعقه224***0602ذکاییحمید194

1399/12/25نیرو سازان صاعقه429***0603ذکاییمحمد رضا195

1400/01/161401/11/27شرکت شاداب کار001***0533ذوالفقاریمهدی196

1396/04/30بهینه توان اراک037***0045ذوالفقاریرضا197

1399/12/25شرکت شاداب کار872***0534ذوالفقاریعلی اکبر198

1402/2/21مباشر129***5719ربیعیعلی199

شرکت سنجش کاران537***0533ربیعی کرهرودیحمیدرضا200

1401/11/18شاداب کاراراک096***1262رجبیفرهاد201
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1401/1/161403/05/041399/11/30شاداب کاراراک369***4849رجبیحمزه202

1401/1/161399/12/251401/9/3شاداب کاراراک057***0600رجبیحسین203

1402/01/161401/11/27شرکت شاداب کار994***0580رجبیسعید204

1401/9/111401/11/27شاداب کاراراک564***0535رحیمیبهزاد205

1402/2/211399/12/25شرکت شاداب کار515***0534رحیمیعلی206

1402/1/161401/11/27شاداب کاراراک460***0451رزازیمهدی207

1402/1/161402/2/211403/05/041401/7/28مباشر490***0534رستمیمحسن208

1401/11/27شرکت شاداب کار639***6179رستمیعلی209

1402/4/171403/05/041399/12/251401/7/28مباشر405***5718رسولیرضا210

1402/4/171401/7/28مباشر472***5718رسولیامیر علی211

1401/7/28مباشر364***5719رسولیمحمود212

1401/11/261402/2/21شرکت شاداب کار088***0590رسولیمحمد213

1401/1/161401/11/271403/05/041399/12/25شاداب کاراراک691***0534رسولی پوروحید214

1400/04/25شرکت شاداب کار316***5029رشیدیاسماعیل215

1401/01/161401/11/27شرکت شاداب کار470***0590رضامندی تنهامسعود216

1399/05/02شرکت شاداب کار712***0559رضاییروح اله217

1399/06/13شرکت شاداب کار370***0532رضاییمحمد218

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا701***1289رضاییمحمد مهدی219

1399/12/25شرکت شاداب کار826***0621رضاییمحمدرضا220

1402/01/16مباشر963***0492رضاییعلیرضا221

1401/1/16شاداب کاراراک788***0557رضاییمجتبی222

1401/11/271403/05/041399/12/25مباشر376***6178رضاییغالمرضا223

1401/1/161401/11/271399/12/25مباشر794***0621رضاییمحسن224

1401/02/211401/11/27شرکت شاداب کار089***6178رضاییروح اله225

1401/11/18شرکت شاداب کار831***0569رضاییرسول226

شرکت شاداب کار190***0520رضاییبهنام227

1399/03/22شاداب کاراراک862***0580رضایییونس228

1401/12/141401/11/27شرکت شاداب کار291***0520رضاییمحمد229

شرکت شاداب کار548***0533رضائی سنجانیاحمد230
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1402/04/01برق صنعت قدیمی052***0520رفیعیمهدی231

1402/1/16شاداب کاراراک641***0322رمضانیمحمد232

1403/1/161403/05/041401/9/3شاداب کاراراک400***0621رمضانیزکریا233

شرکت شاداب کار298***0534رنجبراسمعیل234

1403/2/211399/10/18مباشر502***6179رنجبررضا235

1401/11/27مباشر041***6170روزبهرضا236

1400/1/16شاداب کاراراک680***0590زبدهوحید237

1398/10/2شامخ نیرو گستر634***0323زرچینیسعید238

1399/11/301401/11/27شرکت شاداب کار214***0520زمانیمهرداد239

1399/10/111401/11/271403/05/04شاداب کاراراک346***0580زینلیمجتبی240

1401/01/16شرکت تیسکا001***0535ساجدیطاهر241

1397/1/161399/12/25شامخ نیرو گستر821***0580سرآبادانیمسلم242

1399/5/21399/11/30رعد گستران کمره خمین185***0559سرلکمحمود243

1399/1/161399/11/30رعد آسای نیرو خمین551***0559سرلکسجاد244

1401/1/161403/05/041399/11/301400/8/28شاداب کاراراک111***0559سرلکعباسعلی245

381***0550سرلکعلی246

1402/1/161401/9/31399/11/30رعد گستران کمره خمین093***0559سرلکعلی اصغر247

1399/07/24شرکت شاداب کار758***0016سروشحسن248

1399/2/11شاداب کاراراک129***0602سروشمنصور249

1402/1/161402/2/21مباشر526***0530سلطانیعبدالرضا250

1399/12/25ژرفا نیرو اراک921***0531سلطانیعلی251

1402/2/211399/12/25ژرفا نیرو اراک644***0534سلطانیمحمد252

1399/07/24شرکت شاداب کار059***3330سلیمانیرضا253

1402/9/5اراک نیرو آرا778***0610سلیمانیمحمدرضا254

1401/1/16شاداب کاراراک535***0600سلیمانیفتح اهلل255

1401/11/271399/12/25مباشر774***6179سلیمیحمید رضا256

1399/09/06رعد نور پارس817***0550سهرابیمهرداد257

1402/1/161399/11/30رعد گستران کمره خمین646***0559سهرابیمجید258

آزمون157***0621سهیلیمسعود259
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1401/1/161399/12/25شاداب کاراراک815***0559سیاحیرسول260

1399/1/16شاداب کاراراک664***0602سید حسینیامیر261

1401/1/161401/11/27شاداب کاراراک021***0452سید حسینیعلی262

1400/1/161399/11/30شرکت سنجش کاران811***0082سیدیمهران263

اراک نیرو آرا823***6210شاحسینیاصغر264

1401/11/271403/9/161403/9/16ابتکار سازان برق ساوه639***0603شاکردنیویمهدی265

1401/11/271403/05/041399/12/25شاداب کاراراک737***0519شاه بابای آشتیانیحمید رضا266

1401/1/161401/11/27شاداب کاراراک754***0589شاه حسینیمحمد267

کارآوران مخملکوه823***0621شاه حسینیاصغر268

1399/4/251401/11/271401/11/161399/12/25آفاق نیرو ساوه048***0590شاهوردیحمید269

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا261***0621شجاعیرمضان270

1399/1/16شاداب کاراراک115***0558شریفیمحمد271

ژرفا نیرو اراک139***4131شریفیانرضا272

1400/1/16کیانجو برق ساوه139***6189شعبانیرسول273

1401/11/271399/12/25مباشر295***6179شعبانیعلی اصغر274

1401/1/16شاداب کاراراک471***0550شکریسعید275

1401/1/161399/12/25شاداب کاراراک561***0603شمسیحسن276

1401/1/161399/12/251399/11/30شاداب کاراراک091***0559شهبازینعمت اله277

1401/1/161401/11/27مباشر146***0621شهبازیابوالفضل278

1401/11/27شرکت شاداب کار306***6179شهبازیصمد279

1397/12/161401/11/271401/11/16شرکت شاداب کار635***0520شهبازیغالمرضا280

1400/11/29نورآوران نیرو719***1219شهبازیمحمد علی281

شرکت سنجش کاران579***0082شیخیمهران282

1401/1/161399/12/251399/11/301400/8/28شاداب کاراراک740***0559شیخیحسین283

1401/1/161399/12/251399/11/30شاداب کاراراک897***0559شیخیسعید284

1396/06/17برق آب فن574***1130شیرازیامید285

برق آب فن497***4160شیرازیحسن286

شرکت پارسیان انرژی ساوه643***0590شیرخانیجواد287

1401/11/08شرکت شاداب کار931***0520شیرمحمدیسجاد288
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1401/10/151401/11/27اراک نیرو آرا161***0610صادقیمصطفی289

1401/12/151401/11/27مباشر639***0620صادقیمحمود290

1401/1/161401/11/271401/9/3مباشر613***5939صادقیحسن291

5221401/10/15***6189صادقی نیاجواد292

ابتکار سازان خطگرم باختر732***0751صالحقاسم293

1402/1/161401/11/27شاداب کاراراک537***0382صالحیمحمد294

1402/1/16شاداب کاراراک942***0559صالحیمحسن295

1402/01/16مباشر142***0520صالحی مرزیجرانیسعید296

شرکت شاداب کار831***1755صبیحمحمدابراهیم297

1401/9/3شاداب کاراراک971***6189صحراییمجید298

1401/1/16شاداب کاراراک729***6189صدریعلی299

1399/12/25شاداب کاراراک699***6189صدریابوالفضل300

1401/12/141401/11/27شرکت سنجش کاران643***6178صدوق یادگاریعلی301

1400/02/311401/11/27شرکت شاداب کار418***0603صفامهدی302

1402/1/161399/12/25مباشر548***0531صفایی شریفمحسن303

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا327***5939صفریامراله304

1401/1/16شاداب کاراراک736***0386صفریمسعود305

1401/1/161399/12/25شرکت شاداب کار270***0533صفرینعمت اله306

برق افروزان آتیه نگار905***4200صفری الوارمحمد307

1402/06/16پیمانکاری سیامک صمدی186***0550صمدیمحمد رضا308

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا788***0621صمیمیسعید309

1402/01/16رعد نور پارس043***4949صیادیخسرو310

1402/04/24برق آب فن412***5550صیفوریرضا311

1402/10/08شرکت آفاق نیرو191***0590صیفیمحمد312

شرکت آفاق نیرو430***0590طالب لوعباس313

1400/1/16شرکت سنجش کاران835***0520طالبیمحمد314

برق افروزان آتیه نگار333***2420طاهریعباس315

1401/1/161401/7/28شاداب کاراراک488***0589طرخورانیمحمد316

1399/1/161401/11/271403/05/041401/7/28شاداب کاراراک028***0084طرخورانینوید317
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1402/2/211402/1/16مباشر217***4849طهامیسید حسن318

1401/1/161401/11/271399/12/25شاداب کاراراک542***0589ظهیریعلی اصغر319

1399/6/131401/11/27شرکت سنجش کاران747***0610عابدیمحمد320

رعدآسا نیرو خمین251***0559عابدیعباس321

1401/11/27شرکت شاداب کار891***0621عاجلوابوالفضل322

1399/03/22شرکت شاداب کار599***0520عارفی فرداحسان323

1402/1/161402/2/21مباشر750***0531عاشورخانیهادی324

1399/01/16شرکت شاداب کار969***0520عاشورخانیعلی325

1402/1/16اراک نیرو آرا949***0534عباسیسید محمود326

1401/11/27شرکت شاداب کار379***6179عباسیسید اسماعیل327

1399/3/22آزمون395***0579عباسیمیثم328

1401/1/161399/11/301400/8/28شاداب کاراراک400***0559عباسیرضا329

شرکت شاداب کار191***6189عباسیبهمن330

1401/11/161399/12/25بهینه توان اراک024***0621عباسیناصر331

1400/10/24اراک نیرو آرا110***0520عباسیرضا332

1401/11/161399/12/25کارآوران مخملکوه285***0520عباسیشهاب333

1401/1/161401/11/27مباشر978***1261عبدیمحمد رضا334

1401/1/161403/05/041401/7/28شاداب کاراراک252***0621عبدیشمس اله335

1402/1/16مباشر791***1950عرادیمحمود336

1398/12/15عمران مقاومت محالت617***0569عربمسعود337

1401/01/161401/11/271401/9/31402/04/011402/04/01مباشر791***0622عرفانیانرضا338

1401/1/161401/11/271403/05/041399/12/25شاداب کاراراک611***5449عزیز آبادیعلی339

1401/1/161401/11/271399/12/25شاداب کاراراک946***5449عزیز آبادیمحمد ابراهیم340

1399/12/25مباشر637***0532عزیز آبادیسعید341

1401/01/161401/11/271403/05/041401/7/28شاداب کاراراک299***5449عزیز آبادیمحمد342

مباشر203***0054عزیزآبادی فراهانیمحمد رضا343

مباشر138***0069عزیزیمحمد344

1401/1/161401/11/27مباشر965***0620عزیزیرضا345

1401/01/161399/04/06شرکت شاداب کار763***0589عسکریحسین346
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1399/05/02تابش نیروی مرکزی701***0559عسگریمصطفی347

1401/11/27مباشر472***0620عسگریحمید رضا348

1399/04/06مباشر190***5718عظیمیحسین349

1399/5/16شرکت سنجش کاران881***0590عقابیحامد350

1401/1/161403/05/041401/9/3شاداب کاراراک049***0080عالقبند هامحمد351

1396/01/17شاداب کاراراک300***0384علی اکبری مقریمرتضی352

1399/06/131401/11/27شرکت شاداب کار013***0520علی خانیعلی353

ابتکار سازان خطگرم باختر497***0602علی مددمهدی354

مباشر095***0533علیزادهمحمد رضا355

1402/09/05رعد نور پارس563***0610علیمحمدیمسعود356

1401/01/161401/11/27شرکت شاداب کار470***0589عنایتیمجید357

1399/1/16شاداب کاراراک363***0559عیسی وندیمهرداد358

1399/1/161399/12/25شرکت شاداب کار893***0535غریبحمیدرضا359

1402/1/161402/2/211399/12/25مباشر161***0534غریباحمد رضا360

1402/1/16مباشر645***0534غریبعلیرضا361

شرکت بهینه رعد فراهان637***5719غریبیعباس362

1401/11/271399/12/25مباشر435***6179غفاریوحید363

1401/11/27مباشر140***3932غفاریمجید364

1401/11/271403/05/04مباشر795***6178غفاریحمید رضا365

1399/04/06مباشر325***5719غالمحسینیهادی366

1402/06/16پرتو خطوط سازان101***0550غالمیامیرحسین367

آزمون171***5449غیاث ابادی فراهانیسعید368

1402/1/16مباشر401***0532غیاثیمحمد قاسم369

1399/04/061399/7/24شاداب کاراراک300***2949فایق چراغ تپهنوبخت370

1399/06/13رعد نور پارس293***0534فتحیمحسن371

1401/1/161403/05/04شاداب کاراراک325***0603فتحیمحمد372

1399/11/101401/11/27شاداب کاراراک186***5449فراهانیتوحید373

شرکت شاداب کار866***0534فراهانیمحمد مهدی374

مباشر122***0531فرجاد منشمسعود375
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1401/1/161401/11/27مباشر045***0622فرجیعلیرضا376

شرکت شاداب کار018***0533فرجیعلی377

1402/01/161401/11/27شرکت شاداب کار872***2002فرجی جیبریمسلم378

1401/1/16شاداب کاراراک932***0558فرقدانحمیدرضا379

1402/1/16شرکت شاداب کار146***0602فرهادحسین380

1399/4/27شاداب کاراراک986***0602فروتنیمهرداد381

کارآوران مخملکوه031***0017فریدونیمحمد امین382

1398/12/151401/11/16برق صنعت قدیمی730***0534فریدونیاحمد383

1401/11/271403/05/04شاداب کاراراک477***0602فضلعلیهادی384

1403/05/041399/12/251401/2/21شاداب کاراراک499***0603فضلعلیحسین385

1399/4/27شاداب کاراراک475***0603فضلیوحید386

1401/12/07شرکت شاداب کار899***0550فضلیمعین387

1399/12/25شرکت شاداب کار051***0559فضلییاسر388

1401/11/271399/12/251401/9/31400/10/24شاداب کاراراک939***6189فغانیعباسعلی389

برق افروزان آتیه نگار359***2420فالحسعید390

برق افروزان آتیه نگار325***2432فالحیوحید391

1402/1/161401/11/27شاداب کاراراک239***0069فهامیداود392

1400/01/16شرکت شاداب کار393***0590فیروزمحسن393

1399/03/22شرکت شاداب کار638***0533قاریصالح394

شرکت شاداب کار823***0533قاریعباس395

1401/1/161401/11/271399/12/25مباشر711***0622قاسمیابوالفضل396

1398/12/151402/1/16مباشر893***0530قاسمیعلی397

1403/01/16اراک نیرو آرا203***0534قاسمیوحید398

1401/01/161401/11/161399/12/25اراک نیرو آرا751***0532قاسمیاحسان399

شامخ نیرو گستر320***0580قاسمیمحمد400

شرکت شاداب کار381***2121قدمنانیاسر401

شرکت سنجش کاران293***0622قربانیعباس402

1399/12/251400/10/24شاداب کاراراک466***0074کریمیعباس403

1402/10/08رعد نور پارس851***6180کارداننادر404
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1399/09/211401/11/27شرکت شاداب کار017***0069کرم اشتیانیمهدی405

برق گستر خمین246***0558کرمیعباس406

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا626***0533کریمیمسعود407

1401/1/161399/12/251400/10/24شاداب کاراراک985***0559کریمیمجتبی408

1401/11/161399/12/25بهینه توان اراک195***0533کریمیجالل409

1402/01/161403/05/041401/7/28مباشر761***5710کشوریمحسن410

1399/11/30اراک نیرو آرا081***0534کالنتریمحمد411

1399/6/13شرکت سنجش کاران358***5719کمیجانی بزچلوییمحمد412

4911401/1/161402/2/21***0622کیشانیابوالقاسم413

1401/01/16اراک نیرو آرا521***0534کیشانیحسین414

تابش نیروی مرکزی311***0559گل محمدیابوالفضل415

1401/1/161401/11/27اراک نیرو آرا124***0622گنجیحسن416

1402/2/21مباشر612***0535گنجیمرتضی417

1399/01/16شرکت شاداب کار670***0520گنجیابوالفضل418

1400/02/31اراک نیرو آرا248***4133گودرزیمحمد419

1399/09/06صنایع برق فرهاد نیمور745***0559گیالنیامین420

1399/3/81401/11/27شرکت سنجش کاران914***6170لقمانیامید421

بهینه توان اراک740***0533مبارکیغالمحسین422

1401/1/161401/11/271399/12/25شاداب کاراراک920***0589محبعلیمجید423

کارآوران مخملکوه354***0579محجوبیمحمد424

1402/02/21اراک نیرو آرا625***0557محمد زادهعلی425

1396/10/291403/05/04شاداب کاراراک651***0602محمد قاسملومنصور426

مباشر928***0532محمدیمهدی427

1401/01/16شاداب کاراراک506***0559محمدیمحسن428

1401/1/161399/12/251399/11/30شاداب کاراراک270***0559محمدیعلیرضا429

1401/1/161401/11/271402/4/11402/4/1مباشر351***0621محمدیمهدی430

1401/1/161399/12/25شرکت شاداب کار844***3859محمدیاسماعیل431

1399/01/16رعد نور پارس979***0520محمدیعباس432

1398/12/15رعد نور پارس231***0569محمدیابوالفضل433
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1401/1/161399/12/251401/7/28شاداب کاراراک168***1285محمودیمحمد مهدی434

1399/3/8مباشر738***5710محمودیکامران435

1402/06/16کارآوران مخملکوه478***0569محمودیمحمد رضا436

1401/1/16نیروسازان صاعقه236***3800مخدومیمحمد رضا437

شرکت بهینه رعد فراهان488***0520مداحیانمحمد438

1398/12/15دلیجان نیرو220***0570مرادیعلی اصغر439

1399/04/06شاداب کاراراک561***0602مرادییحیی440

1399/1/16شاداب کاراراک421***3340مرادیتیمور441

1402/2/211399/7/24مباشر444***0533مرادی گازرانیعلیرضا442

1402/10/08رعد نور پارس359***0590مردانیسجاد443

1401/1/16اراک نیرو آرا548***0533مسچی مقدمحامد444

1401/1/16شرکت سنجش کاران275***0533مسن ابادیسعید445

1401/1/16شرکت سنجش کاران842***0558مشایخیمحمد446

1399/07/241401/11/27شرکت شاداب کار651***0520مشهد الکوبهغالمرضا447

مباشر774***0534مشهدی میقانیعلی448

1401/1/161401/11/27مباشر495***0620مطهریمحمد حسین449

1402/5/51403/06/28شاداب کاراراک221***0589معصومیحمید رضا450

106***0550معینیامیر محمد451

1401/01/16شرکت شاداب کار991***0530معینی فررضا452

1402/09/05رعد نور پارس302***0610مقصودیمحمدرضا453

1398/12/15شرکت شاداب کار483***0569مالعلی اکبریرضا454

مباشر492***0533ملک پوریعلی455

1401/01/161399/12/25شاداب کاراراک798***0603منصوری نیامحمود456

1399/11/301402/2/211401/11/16نورآوران نیرو766***5449مهران فرعباس457

1401/11/161399/12/25کارآوران مخملکوه002***5449مهران فراسماعیل458

1397/07/05شاداب کاراراک196***6189مهریمحمد رضا459

1399/6/131403/05/041401/7/281400/10/24شاداب کاراراک406***0569موسویسید حسین460

1399/04/06شرکت شاداب کار329***0534موسویسیدسجاد461

1401/1/161399/12/25شاداب کاراراک347***0559موگوییمیثم462
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1401/1/161399/12/251399/11/30شاداب کاراراک079***0559موگوییوحید463

1399/06/13شرکت شاداب کار160***0520موالییمصطفی464

1403/07/08کارآوران مخملکوه445***4189مومنیعزت اله465

برق افروزان آتیه نگار145***4200مومنیسجاد466

برق افروزان آتیه نگار900***4209مومنی الوارربیع467

برق افروزان آتیه نگار139***4209مومنی پور الوارلطیف468

مباشر454***0620مؤمنیعلی469

1399/04/06شاداب کاراراک769***0602مؤمنیمهدی470

1397/04/14شاداب کاراراک755***6189میر باباییسید مجتبی471

1401/1/161401/11/27شاداب کاراراک283***0519میرایی آشتیانیسید صالح472

1400/1/161402/2/211402/1/16مباشر413***5939میرزاخانیداریوش473

1401/1/16شرکت سنجش کاران755***0532میرزاییمهدی474

1401/11/27شرکت شاداب کار483***0621میرزاییاصغر475

1402/2/211400/8/28مباشر100***0532میرزاییداود476

1402/2/211401/9/31399/7/24مباشر106***0530میرزاییعلی477

رعد نور پارس773***0533میرزاییمصطفی478

1399/01/16شرکت شاداب کار856***0531میرزایینعمت اله479

1402/1/16کیانجو برق ساوه937***6189میرهاشمیسید علی480

1398/11/101401/11/27شاداب کاراراک904***0510میری آشتیانیسعید481

1399/01/161403/06/28کارآوران مخملکوه763***0533میریوسفیسید احمد482

کارآوران مخملکوه475***0532میریوسفیسید محمود483

1397/09/29صنایع برق میکاییلی965***0579میکاییلیامیر484

1398/12/15صنایع برق میکاییلی401***0579میکاییلیرضا485

1401/1/161399/12/25نیروسازان سنگستان760***0602نادریمهدی486

1400/2/31شاداب کاراراک545***0370نادریهادی487

1401/11/8شرکت سنجش کاران438***0520نادیمحمد488

1403/05/041399/12/25شاداب کاراراک971***0603ناصریمرتضی489

1399/05/02شرکت شاداب کار537***0520نجاریسجاد490

1401/01/161399/12/25شرکت شاداب کار564***0559نجاریمحسن491



نام شركتكد ملینام خانوادگینامردیف
فن ورز شبکه 

هوائی برق

رعایت ایمنی 

در شبکه توزیع 

برق

احداث ، 

تعمیر و 

نگهداری  

کابل خود 

نگهدار

نصب سرکابل 

سرد

مفصل بندی 

کابلهای برق

کاروری 

باالبرهای 

یکی هیدرول

کاروری 

یکی بوم  هیدرول

عایق

جوشکاری با 

فرآیند قوس 

الکتریکی 

دستی در سطح 

E 1

فن ورز تعمیر 

شبکه هوایی 

توزیع به روش 

خط گرم

فن ورز تعمیر 

به روش خط 

گرم فرمان از 

راه نزدیک

فن ورز تعمیر 

به روش خط 

گرم فرمان از 

راه دور

شاداب کاراراک198***0519نجف آبادیداود492

1401/1/161401/11/27شرکت سنجش کاران488***0622نجفیحامد493

1401/1/161400/10/24شاداب کاراراک781***0559نصرتیداود494

1401/01/161399/11/30شرکت شاداب کار354***0559نصرتیمیثم495

1401/1/161401/11/271401/9/3شاداب کاراراک804***0601نصیریابوالفضل496

1401/1/161401/11/271399/12/251401/9/3شاداب کاراراک715***0589نصیریعباس497

1401/1/161403/05/04شاداب کاراراک595***0602نظام قدیرلیصادق498

1401/01/161403/05/041399/12/251400/10/24شاداب کاراراک421***1754نظریمهرداد499

1399/10/181401/11/27شرکت شاداب کار278***0520نعیمیارسالن500

1401/1/161401/11/271403/05/04مباشر704***6179نعیمیمهدی501

1401/1/161401/11/27شرکت سنجش کاران611***6189نقیبیرضا502

شرکت بهینه رعد فراهان528***0531نکویی مطلقمحمدرضا503

1403/05/041399/12/25شاداب کاراراک151***0519نوبر ترکمنامیر504

1402/1/161401/11/27شاداب کاراراک346***0600نوربخشرضا505

1401/01/161401/4/9شاداب کاراراک928***0580نوروزیعلیرضا506

1399/1/161402/2/21مباشر518***0534نوروزیمحمد رضا507

1401/1/161401/11/27شرکت شاداب کار448***2649نوروزی رنجانیرحمان508

1401/11/27شاداب کاراراک253***5440نوروزی فراهانیمحمد509

1401/9/31402/4/011402/4/01شاداب کاراراک869***0602نوریمهدی510

1401/1/161401/11/271403/05/041401/10/15شاداب کاراراک864***0589نوریحسن511

1402/2/21مباشر727***0533نوری سنجانیعلی512

1400/02/311401/11/271399/12/25شرکت ابتکار پویا ساوه545***4949نیالدعلی513

1401/01/161401/11/27رعد نور پارس774***0580هادیپژمان514

1401/1/161401/11/271401/9/3شاداب کاراراک160***0602هادیاناسماعیل515

1401/12/07شرکت شاداب کار948***0532هاشمیمحمد516

1402/2/21مباشر871***0534همتیمجید517

1401/11/27رعد نور پارس700***5939همتیمجید518

1399/1/16شرکت شاداب کار579***0621همتی هزاوهمهدی519

بهینه توان اراک637***0532واحدیمهدی520



نام شركتكد ملینام خانوادگینامردیف
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هوائی برق

رعایت ایمنی 
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برق
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نگهداری  

کابل خود 

نگهدار

نصب سرکابل 
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کاروری 

باالبرهای 

یکی هیدرول

کاروری 

یکی بوم  هیدرول

عایق

جوشکاری با 

فرآیند قوس 

الکتریکی 
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گرم فرمان از 

راه نزدیک
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به روش خط 

گرم فرمان از 
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1399/5/2شرکت سنجش کاران949***0077واشقانیمهدی521

1402/2/211402/1/16مباشر815***4849ورمزیارمسعود522

1400/4/251401/11/27شرکت سنجش کاران641***6179یادگاریحسن523

1402/1/16مباشر818***5719یاسبالغییونس524

1403/1/161402/2/21مباشر918***0532یزدان پوراکبر525

شرکت براق اراک725***4180مومنیمحمد526

مشخص شده اند فاقد اعتبار می باشند رنگ قرمز تاریخهائی که با

 مشخص شده اند تا پایان سال جاری و با توجه به تاریخ اعتبار منقضی خواهند شدرنگ زردتاریخهائی که با 

بر مبنای اطالعات فوق برای هر فرد کارت مهارت صادر خواهد شد لذا در صورت وجود مغایرت به دفتر آموزش اطالع رسانی فرمایید 

 سال محاسبه شده است5تاریخ قید شده در جدول تاریخ اعتبار گواهینامه می باشد که بر مبنای 

مرجع اطالعات سایت فنی و حرفه ای و شرکت توزیع میباشد

فهرست فوق بر اساس نفرات معرفی شده توسط شرکتهای پیمانکاری تهیه شده است  افرادی که اسامی آنها در فهرست وجود ندارد می توانند با مراجعه به 

ثبت نام دوره مهارتی، مشخصات خودرا ثبت و در قسمت نام دوره آیتم صدور کارت مهارت را /آموزش/زیرسایتها /mpedc.ir: سایت شرکت توزیع به نشانی 

.انتخاب نمایند 

فیلد های خالی به منزله نداشتن گواهینامه یا عدم بروز رسانی آن در پورتال فنی و حرفه ای می باشد برای رویت سوابق گواهینامه می توانید با ورود به پورتال 

سوابق مربوط به گواهینامه های سرکابل و کابل خود نگهدار در اختیار دفتر .فنی و حرفه ای و تایپ کد ملی و شماره شناسنامه از سوابق خود مطلع شوید 

آموزش شرکت توزیع می باشد


