
           

 42/30/0233  – توزیعی مراکز درمانی مسئولین فنی مجدد اسامی شرکت کنندگان آزمون                   

  آمنه محسن زاده 03 مرتضی نجفی 0

  زهرا حاجی محمدی 00 زهرا الله طاهری 4

  عماد حسنی سعدی 04 سیما ازهاری 0

  زهرا کولیوند 00 امیر قاجاری 2

  فرزاد رضائی 02 میالد جمالی حفظ آباد 5

  شهرزاد پورامیرارسالنی 05 زهراجعفری 6

  میالد جدی آتباتان 06 مریم جعفری 7

  مهدی مقیمی دهکردی 07 فرامرز بیگی 8

  رقیه ستاری 08 فرزانه میرآوندی 9

  غزل گلزاری 09 امید اژدری 03

  امیر عباسی میرشکارلو 23 سید تقی موسوی ماسوله 00

  علی آخوندی 20 امیرحسین کالنتری 04

  حسین اکراد 24 مریم میرزنگویی 00

  شیوا امینی 20 حمید حکیمی پور 02

  محمد مهدی کشمیرشکن 22 مهتاب ایلچی قرآان 05

  فاطمه کریمی 25 حمید رضا صباغ اوف 06

  مهدی بابازاده پر 26 محمدامین شمیری 07

  فاطمه دلیر 27 رسول صادقی 08

  شهرام ایوبي 28 پریا فوالدوند 09

  الیاس مزروعی راد 29 حمیدرضا خواجوی 43

  حدیث برغانی فراهانی 53 محمد جواد زراعت کار 40

  میثاق بزرگ ضیابری 50 محدثه فراهانی 44

  شیما منتظمی 54 راهله خاوری 40

  بهنام شریعت گنابادی 50 مهدیس رستمیان 42

  فروغ عسگری 52 فاطمه صوفی پور 45

  محمد قهرمانی رزی 55 محمد معین نیایش 46

  محمد سجاد نوری جوینانی 56 لقمان کبیری 47

  سعید پارسایی 57 مهدی آل بویه 48

49 
 الهام احمدی مقدم

 محمدرضا آقاپور 58
  



 

 ساناز اقوزلو 93 سید سجاد عظیم فر 59

 
 

  مهدی نقوی علیائی 63

  سیدمیثم مشرقی 60

  مریم هوشیاری 64

  زهرا شایان نیا 60

  عرفان اسحق زاده املشی 62

  محمدعلی کردی 65

  مهدی مهدیزاده 66

  لیال توفیقی 67

  علی رضا مومن رکن ابادی 68

  یلدا خیری 69

  عطیه صباغ 73

  پیمان فرضی 70

  مسعود هاشمی 74

  حمیدرضا صادقی پور 70

  گل قناد رضاییمه 72

  الهام زارع 75

  احسان اله ریگی 76

  الهام پوالدوند 77

  عارفه تیموری طوالبی 78

  مهال مهرنژاد 79

  فائزه عزتی 83

  مرتضی میراهی 80

  پیروزه شکری 84

  سارا میقانی 80

  غزاله کریمی نسب 82

  فائزه یوسفی نهنگی 85

  سعید ارسالنی فر 86

  مهدی سرتیپی 87

  احمد بهرامی ایلخچی 88

  صدف شمس 89


