
وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

رسول زاده:نام خانوادگي مهدي:نام

۶٢:سال تولد  ١۵۶۶:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  رضا:نام پدر 

10-3-0-71697 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣۵١۶٨:شماره داوطلبي 
٩:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴۶:تعداد پاسخ صحيح 

٧۴:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۵:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
89/06/23 عمران کارشناسي ارشد :
86/05/01 عمران کارشناسي:

-- -- کارداني:

٩۵١١٠۵٢۴سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_sakh/k...

1 of 2 11/10/2016 10:45 AM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شھر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

كارنامه آزمون ورود به حرفه مھندسان(پايه سه)-شھريور ماه ١٣٩۵

اصغري نام خانوادگي: بھمن نام:

۶١ سال تولد : ١٠١٧ شماره شناسنامه :

قزوين استان محل آزمون : علي نام پدر :

شماره عضويت نظام مھندسي : 36-5-0-09247 تاسیسات برقي رشته مھندسي :

حد نصاب قبولي :۵٠ شماره داوطلبي :١٩٠۴١١

١٠: (پاسخ نداده) تعداد سفید تعداد پاسخ صحیح :٣٩

۵٩: (گرد شده به باال) نمره داوطلب از 100 تعداد پاسخ غلط :١١

قبول پايه 3 نتیجه آزمون :

مشخصات مدارک تحصیلي اعالم شده توسط داوطلب به ھنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصیلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

90/09/22 تاسیسات برقي کارشناسي:
85/05/15 تاسیسات برقي کارداني:

اطالعات اين کارنامه صرفا جھت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد ھر گونه ارزش قانوني بوده و غیر قابل استناد است

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

افشاري:نام خانوادگي اكبر:نام

۶٨:سال تولد  ١٠۶۶٧۶۵٢:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  عبدالصالح:نام پدر 

10-1-4-89575 : شماره عضويت نظام مهندسي معماري (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣۵٠۵٧:شماره داوطلبي 
٢٠:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٣:تعداد پاسخ صحيح 

۵٢:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٧:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

91/06/10 معماري کارشناسي:
89/06/31 معماري کارداني:

٩۵١١٢١۶٠سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/13/2016 12:55 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

براتلو:نام خانوادگي وحيد:نام

۶٨:سال تولد  ١٠١٧۶٣۶۵:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  مهرعلي:نام پدر 

10-6-0-105128 : شماره عضويت نظام مهندسي نقشه برداري:رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١۴٠٧٩٨:شماره داوطلبي 
١٨:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٧:تعداد پاسخ صحيح 

۵٩:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۵:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

90/06/31 نقشه برداري کارشناسي:
88/06/31 نقشه برداري کارداني:

٩۵١١٢٠٨٨سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 2:51 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

بني ادم:نام خانوادگي وحيد:نام

۶٠:سال تولد  ٢۵۵٨:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  صمد:نام پدر 

10-3-0-115871 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣۵٢١۴:شماره داوطلبي 
١۶:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴١:تعداد پاسخ صحيح 

۶٧:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٣:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

84/04/31 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠۶۵٨سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_sakh/k...

1 of 2 11/10/2016 11:48 AM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شھر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

كارنامه آزمون ورود به حرفه مھندسان(پايه سه)-شھريور ماه ١٣٩۵

بیاني نام خانوادگي: ساالر نام:

۶٧ سال تولد : ١٢۶۴۵ شماره شناسنامه :

تھران استان محل آزمون : علیرضا نام پدر :

شماره عضويت نظام مھندسي : 10-4-1-111028 تاسیسات مكانیكي رشته مھندسي :

حد نصاب قبولي :۵٠ شماره داوطلبي :١۴٧٧٢١

١۴: (پاسخ نداده) تعداد سفید تعداد پاسخ صحیح :۴٢

۶٨: (گرد شده به باال) نمره داوطلب از 100 تعداد پاسخ غلط :۴

قبول پايه 3 نتیجه آزمون :

مشخصات مدارک تحصیلي اعالم شده توسط داوطلب به ھنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصیلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

90/05/15 تاسیسات مكانیكي کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١١٣۴٣ سريال قبولي در استان تھران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جھت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد ھر گونه ارزش قانوني بوده و غیر قابل استناد است

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

جعفرزاده هنجني:نام خانوادگي هانيه:نام

۶٩:سال تولد  ۴۴٠١١٨۵٩١:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  حميدرضا:نام پدر 

: شماره عضويت نظام مهندسي نقشه برداري:رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣٣۵٨۵:شماره داوطلبي 
٢٠:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣۶:تعداد پاسخ صحيح 

۵٨:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۴:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

92/06/30 نقشه برداري کارشناسي:
89/06/30 نقشه برداري کارداني:

٩۵١١٢۴۵٠سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 5:56 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

حاجي هادي يزدي:نام خانوادگي عرفان:نام

۶٨:سال تولد  ١١۵۴٧٣٢۴:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  علي اصغر:نام پدر 

10-4-1-113075 : شماره عضويت نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي:رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١۴٧٩١١:شماره داوطلبي 
١٩:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٨:تعداد پاسخ صحيح 

۶٢:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٣:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

91/04/31 تاسيسات مكانيكي کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٢٢۴۶سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 1:15 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

حسن پورفتيده:نام خانوادگي محبوبه:نام

۶٣:سال تولد  ١١٠٩:شماره شناسنامه 

گيالن:استان محل آزمون  محمد:نام پدر 

11-6-1-15957 : شماره عضويت نظام مهندسي نقشه برداري:رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ٢١٢٧٢۶:شماره داوطلبي 
١٢:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴۴:تعداد پاسخ صحيح 

٧٢:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۴:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

91/07/19 نقشه برداري کارشناسي:
85/11/01 نقشه برداري کارداني:

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/13/2016 10:46 AM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

خبازيان:نام خانوادگي كوثر:نام

۶۵:سال تولد  ١٢٢٢:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  عباس:نام پدر 

12-6-0-011905 : شماره عضويت نظام مهندسي نقشه برداري:رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣٣۵۴١:شماره داوطلبي 
١٩:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٧:تعداد پاسخ صحيح 

۶٠:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۴:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

87/11/20 نقشه برداري کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠۴۶٠سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 2:54 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شھر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

كارنامه آزمون ورود به حرفه مھندسان(پايه سه)-شھريور ماه ١٣٩۵

خسروي نیا نام خانوادگي: پیام نام:

۶٠ سال تولد : ١٧۵٠٢ شماره شناسنامه :

تھران استان محل آزمون : علیقلي نام پدر :

شماره عضويت نظام مھندسي : 10-1-0-64408 معماري (نظارت ) رشته مھندسي :

حد نصاب قبولي :۵٠ شماره داوطلبي :١٣۴۶۵٢

٢١: (پاسخ نداده) تعداد سفید تعداد پاسخ صحیح :٣٣

۵٢: (گرد شده به باال) نمره داوطلب از 100 تعداد پاسخ غلط :۶

قبول پايه 3 نتیجه آزمون :

مشخصات مدارک تحصیلي اعالم شده توسط داوطلب به ھنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصیلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

84/02/10 معماري کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١١۴٧۵ سريال قبولي در استان تھران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جھت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد ھر گونه ارزش قانوني بوده و غیر قابل استناد است

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شھر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

كارنامه آزمون ورود به حرفه مھندسان(پايه سه)-شھريور ماه ١٣٩۵

دانش فر نام خانوادگي: حسن نام:

۶١ سال تولد : ٨٧٩٣ شماره شناسنامه :

البرز استان محل آزمون : محمود نام پدر :

شماره عضويت نظام مھندسي : 10-5-1-117243 تاسیسات برقي رشته مھندسي :

حد نصاب قبولي :۵٠ شماره داوطلبي :٢۴٠۴٩۵

٩: (پاسخ نداده) تعداد سفید تعداد پاسخ صحیح :٣۵

۵٠: (گرد شده به باال) نمره داوطلب از 100 تعداد پاسخ غلط :١۶

قبول پايه 3 نتیجه آزمون :

مشخصات مدارک تحصیلي اعالم شده توسط داوطلب به ھنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصیلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

93/01/30 تاسیسات برقي کارشناسي:
85/11/30 تاسیسات برقي کارداني:

اطالعات اين کارنامه صرفا جھت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد ھر گونه ارزش قانوني بوده و غیر قابل استناد است

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

دسترنج ازادي:نام خانوادگي حسام الدين:نام

۶۴:سال تولد  ۴٧٠٩:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  محسن:نام پدر 

10-3-0-86251 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣٧٠٠٩:شماره داوطلبي 
١١:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴۴:تعداد پاسخ صحيح 

٧١:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۵:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

87/11/30 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠٨٩۶سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 4:34 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

دهماليي:نام خانوادگي سيدسهيل:نام

۶٧:سال تولد  ٧۵٩۵:شماره شناسنامه 

سمنان:استان محل آزمون  سيدجواد:نام پدر 

26-3-0-03545 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٧٧٧۵٧:شماره داوطلبي 
١٣:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴١:تعداد پاسخ صحيح 

۶۵:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۶:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

90/11/30 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 2 11/10/2016 9:14 AM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

رجبي:نام خانوادگي فرهاد:نام

۶٧:سال تولد  ۴۶٨٠١:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  رحيم:نام پدر 

10-3-0-114484 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣۶٩٢۶:شماره داوطلبي 
٢٠:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٨:تعداد پاسخ صحيح 

۶٣:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٢:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

91/02/01 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١١٨٧٧سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_sakh/k...

1 of 2 11/10/2016 10:00 AM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

رنگرز:نام خانوادگي حسين:نام

۵٩:سال تولد  ١۵٠:شماره شناسنامه 

مازندران:استان محل آزمون  اسمعيل:نام پدر 

12-3-0-008777 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (اجرا):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ٢٢٢٧۵٧:شماره داوطلبي 
١٢:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٩:تعداد پاسخ صحيح 

۶٠:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٩:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

83/11/30 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

2 of 3 11/10/2016 4:51 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شھر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

كارنامه آزمون ورود به حرفه مھندسان(پايه سه)-شھريور ماه ١٣٩۵

سھرابي نام خانوادگي: جعفر نام:

۵۵ سال تولد : ١۶٩٧ شماره شناسنامه :

تھران استان محل آزمون : محمدابراھیم نام پدر :

شماره عضويت نظام مھندسي : 10-3-0-118250 عمران (اجرا) رشته مھندسي :

حد نصاب قبولي :۵٠ شماره داوطلبي :١۴۶٣٧٠

١٢: (پاسخ نداده) تعداد سفید تعداد پاسخ صحیح :٣٨

۵٨: (گرد شده به باال) نمره داوطلب از 100 تعداد پاسخ غلط :١٠

قبول پايه 3 نتیجه آزمون :

مشخصات مدارک تحصیلي اعالم شده توسط داوطلب به ھنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصیلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

82/04/30 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠۵٣۶ سريال قبولي در استان تھران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جھت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد ھر گونه ارزش قانوني بوده و غیر قابل استناد است

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

شمس االنكش:نام خانوادگي مناف:نام

۴٩:سال تولد  ۵١٠:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  سلمان:نام پدر 

10-4-0-103494 : شماره عضويت نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي:رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١۴٧۶۶۵:شماره داوطلبي 
١۴:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٩:تعداد پاسخ صحيح 

۶٢:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٧:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

93/03/12 تاسيسات مكانيكي کارشناسي:
70/11/20 تاسيسات مكانيكي کارداني:

٩۵١١٠٢٩٣سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 1:18 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شھر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

كارنامه آزمون ورود به حرفه مھندسان(پايه سه)-شھريور ماه ١٣٩۵

شیالتي نام خانوادگي: ابوالقاسم نام:

۵١ سال تولد : ٣٢٩ شماره شناسنامه :

تھران استان محل آزمون : ابراھیم نام پدر :

شماره عضويت نظام مھندسي : 10-4-1-111676 تاسیسات مكانیكي رشته مھندسي :

حد نصاب قبولي :۵٠ شماره داوطلبي :١۴٧٩۵۶

٩: (پاسخ نداده) تعداد سفید تعداد پاسخ صحیح :۴٣

۶٨: (گرد شده به باال) نمره داوطلب از 100 تعداد پاسخ غلط :٨

قبول پايه 3 نتیجه آزمون :

مشخصات مدارک تحصیلي اعالم شده توسط داوطلب به ھنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصیلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

76/03/01 تاسیسات مكانیكي کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠٢۴١ سريال قبولي در استان تھران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جھت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد ھر گونه ارزش قانوني بوده و غیر قابل استناد است

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

صادقي:نام خانوادگي مهدي:نام

۶۴:سال تولد  ٢٢٣٢:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  علي:نام پدر 

: شماره عضويت نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي:رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١۴٧١٩٣:شماره داوطلبي 
١۴:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴١:تعداد پاسخ صحيح 

۶۶:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۵:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
90/11/15 تاسيسات مكانيكي کارشناسي ارشد :

-- -- کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠۶١٢سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 2:47 PM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا

http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/


وزارت راه و شھر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

كارنامه آزمون ورود به حرفه مھندسان(پايه سه)-شھريور ماه ١٣٩۵

علوي نايیني نام خانوادگي: محمدكريم نام:

٧٠ سال تولد : ١٢٧٠٨٣٧۶٠۵ شماره شناسنامه :

اصفھان استان محل آزمون : مھدي نام پدر :

شماره عضويت نظام مھندسي : عمران (نظارت ) رشته مھندسي :

حد نصاب قبولي :۵٠ شماره داوطلبي :١١٩٧۵٨

١١: (پاسخ نداده) تعداد سفید تعداد پاسخ صحیح :۴٢

۶٧: (گرد شده به باال) نمره داوطلب از 100 تعداد پاسخ غلط :٧

قبول پايه 3 نتیجه آزمون :

مشخصات مدارک تحصیلي اعالم شده توسط داوطلب به ھنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصیلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

92/04/31 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

اطالعات اين کارنامه صرفا جھت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد ھر گونه ارزش قانوني بوده و غیر قابل استناد است

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

لروند:نام خانوادگي محمدرضا:نام

۶۶:سال تولد  ۴٨٠٣٧:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  علي قربان:نام پدر 

10-3-0-89031 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١۴٠٠۶۴:شماره داوطلبي 
١۶:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴٠:تعداد پاسخ صحيح 

۶۵:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۴:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

89/11/25 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١١٨٩١سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_sakh/k...

1 of 1 11/10/2016 10:02 AM

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

لطيف فر:نام خانوادگي رضا:نام

۶۶:سال تولد  ۴٩۴۶:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  محمد:نام پدر 

10-3-0-89755 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣۶٠٧۵:شماره داوطلبي 
١١:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴٢:تعداد پاسخ صحيح 

۶٧:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٧:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

88/12/29 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠٩١٣سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_sakh/k...

1 of 2 11/10/2016 10:43 AM
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وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

لطيف فر:نام خانوادگي رضا:نام

۶۶:سال تولد  ۴٩۴۶:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  محمد:نام پدر 

10-3-0-89755 : شماره عضويت نظام مهندسي عمران (اجرا):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١۴۴٠٧٣:شماره داوطلبي 
١۴:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ۴٠:تعداد پاسخ صحيح 

۶۴:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ۶:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

88/12/29 عمران کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠٩١۴سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_sakh/k...

2 of 2 11/10/2016 10:43 AM
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وزارت راه و شهر سازي
دفتر امور مقررات ملي ساختمان

١٣٩۵كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه)-شهريور ماه 

واژير:نام خانوادگي حسين:نام

۶١:سال تولد  ١٩٧:شماره شناسنامه 

تهران:استان محل آزمون  قرداشعلي:نام پدر 

10-1-4-88940 : شماره عضويت نظام مهندسي معماري (نظارت ):رشته مهندسي 

۵٠:حد نصاب قبولي  ١٣۵٠٣٣:شماره داوطلبي 
٢١:(پاسخ نداده)تعداد سفيد ٣٢:تعداد پاسخ صحيح 

۵٠:(گرد شده به باال)100نمره داوطلب از  ٧:تعداد پاسخ غلط 
3قبول پايه :نتيجه آزمون 

مشخصات مدارک تحصيلي اعالم شده توسط داوطلب به هنگام ثبت نام آزمون
تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

-- -- دکتري :
-- -- کارشناسي ارشد :

89/11/12 معماري کارشناسي:
-- -- کارداني:

٩۵١١٠١٩۶سريال قبولي در استان تهران :

اطالعات اين کارنامه صرفا جهت اطالع متقاضي صادر گرديده و فاقد هر گونه ارزش قانوني بوده و غير قابل استناد است

karname http://92.242.195.162/nezam_mhns/index.php/krn_nezam9508/fani_...

1 of 1 11/10/2016 3:37 PM
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