
           

 10/08/1399  – مراکز درمانی  توزیعیاسامی شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی                   

  سمانه پیرهادی تواندشتی 30 صابر امانی 1

  سمانه حاجی محمدباقر 31 محسن اموس 2

  غالمرضا یوسفی 32 حمیدرضا قاسمی 3

  سپیده اکبری لسبو 33 پدرام تاجیک 4

  سیده زینب حسینی 34 منوچهر قبادپور 5

  زهرا رمدانی 35 سبحان علیپور کیاسرا 6

  الیاس مزروعی راد 36 علی قجابگلی 7

  سید علی زنده باد 37 هما حیاتی 8

  هما ولی پور 38 ملیکا ابوطالبی 9

  حمیدرضا فلکی 39 نیلوفر احمدی 10

  شکوه مکوندی 40 مژده سادات ّپوردژم 11

  مهناز بخشی 41 طاهره نجفی 12

  عسل ایرانخواه 42 جعفر آقازاده 13

  حسام زارع زادگان 43 میثم کرمی جوزمی 14

  نگار پرویزی 44 منصوره زواریان 15

  امیر حسین کاهنی 45 راضیه مقیمی زاده 16

  محمد امین شاوردی 46 معصومه قرخلوی نره 17

  زیالبیبهناز  47 امیرحسین خیراندیش 18

  نیلوفر عشوری 48 فاطمه بذار 19

  اکبر اخوت کلور 49 محمدامین شمیری 20

  مسعود قنواتی 50 هدا شیرزاد 21

  محمدرضا بافکار 51 سید علی موسوی 22

  سیداسماعیل صفوی 52 محدثه طاحونی گرگری 23

  محمدصادق شیردژم 53 ماءده جهانگیر 24

  فرناز صادقی 54 نگین افتخاریان 25

  فاطمه رفعت الکسار 55 محمد خوشه کار 26

  فرنوش فکرت 56 مهسا علیدادی 27

  بهاره صدیقیان 57 میثاق بزرگ ضیابری 28

  صدف عباس روح اللهی 58 زینب زارع احمد اباد کشکو 29

 



  شکیال صادقیان 90 قاسم ابراهیمی نژاد 59

  فریبا بهره ور 91 زاد فرخیعلی نیک 60

  روژین حمیدی 92 یاور عزیزی 61

  سعیده سادات فرشچی 93 محمد مهدی صالحی گلبار 62

  سئویل نادرزاده 94 فرهاد فالح 63

  علی رحیمی 95 مریم باقری 64

  مریم بیک اصفهانی 96 پریسا یوحنائی 65

  میالد جدی آتباتان 97 اژدر قیصر سلوط 66

  ریحانه رضایی 98 مهدیه طیبی 67

  مرجان پهلوان مینایی 99 معصومه مختاری 68

  مینا مقتدری 100 نگار رعنایی 69

  میالد دیبائی 101 مهدی رحیمی هزاروند 70

  محمدحسین یکتای کوشالی 102 علیرضا عاقبت بخیر مقدم اباتری 71

  محمد امین سخا 103 شاریس نظریان 72

  احمد بهرامی ایلخچی 104 جواد صدیقی 73

  آرین تقوی بهروز 105 فراهانیمحدثه  74

  فریدون بهنیا 106 زهرا سلطانی 75

  زینب قمبری 107 شیما کثیری 76

  محمدرضاغالمی نهوحی 108 شیدا فهیم 77

  شقایق زارع  109 جمال ادیبان 78

  سینا محسنی ساروق 110 فائزه احمدی عدل 79

  حسن تیموری 111 احمد ستوده نیا کرانی 80

  سینا خرسندی عبدی خسمخی 112 شکوه صفایی زاده 81

  مریم وحدانی سالمی 113 حسن دست غیب 82

  مهدی  صادقی 114 فاطمه خلیلی 83

  سعید سلیمانی 115 زینب بنی عامر 84

  الهام سلیم زاده 116 سیدمحمدرضا واسعی کاشانی 85

  محدثه صفری پور 117 روشنک جوانروح 86

  علی جلینی 118 کیمیا عبدی 87

  میالد محمدی 119 پرستو پوراعتماد 88

  افشان دیده بان 120 سارا خاکسار 89

 



 

  مهدیه اکبری 129 آتوسا طاهری 121

  آی سا فدایی 130 آیسان احمدی 122

  مریم موتمنی طباطبایی 131 سحر هراسانی 123

  الناز کاظم زاده مژدهی 132 مجتبی عباسی رودی 124

  ساینا عالسوندیان 133 مهدی آرازشی 125

  زهرا نوروزی اردکی 134 زهرا شاکری 126

  هادی نهروانی 135 محمدعلی سالمی 127

  احسان صحراکار 136 الدن نانگر 128

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

 


