اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
( ویژه تولیدکنندگان /وارد کنندگان )
تاریخ آزمون1399/11/14 :
1

فرحناز رستا

28

فاطمه علی محمدی

2

هایده نامداری

29

صبا حریری منفرد

3

هدی معدنی

30

پریسا خوشنویسان

4

مسعود عبدوی دهکردی

31

کیمیا صالح

5

سیداحمد حجتی کوه کمری

32

فتاح ویسی زیرانی

6

الهام جوکار

33

محبوبه امبری لرگانی

7

سعید شمس

34

حجت تمدن

8

سمانه فاتحیان

35

پریسا چگینی

9

حمیده روحانی نژاد

36

سحر سقایان

10

فاطمه ابراهیمی

37

شادی غفرانی

11

شبنم مردانی

38

احمد قلیزاده اورنگی

12

پریسا نادری

39

پگاه خدایی

13

سولماز حیدری

40

آتوسا طاهری

14

یحیی عسگری

41

سارا حدادمنفرد

15

فاطمه اسدی پشنگ

42

سیده ندا حسینی یرکی

16

مرضیه رضایی

43

سید محسن مرادخانی

17

مصطفی بادیه نشین

44

علی سوری

18

علی حنفی

45

فرزانه بهرامی

19

صبا سفیری

46

روح اهلل سلیمی بنی

20

هانیه گودرزی

47

زهرا کالنتری

21

ستوده سخدری

48

رضا هنرمند

22

سروین طاوسی

49

کیمیا فوده

23

پروانه عشقی

50

سیده مهتاب حیات الغیب مقدم

24

فاطمه فوالدی مقدم

51

پوریا حیدری

25

سارا شجاعی زاد

52

سمانه زارعی

26

علی آخوندی

53

زهرا نامور

27

جالل امامی

54

سجاد ساالر

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
( ویژه تولیدکنندگان /وارد کنندگان )
تاریخ آزمون1399/11/14 :
55

مهسا حسینی

82

امیرحسین جعفریان

56

نوید حبیبی جله کران

83

فاطمه سیفی

57

حمیدرضا کریمی

84

سارا حیدری

58

علی فردایی بنام

85

میالد چراغی

59

حسام الدین حسین پورثابت

86

نفیسه نیازی مقدم

60

ناهید آتش پرور

87

زهره هاشم زاده مطلق

61

فاطمه محلوجی کاشانی

88

کهربا

62

شاهین آپند

89

نسرین سیاح

63

سیده فاطمه موسوی

90

علیرضا جالئی خو

64

مهدیه بنی سعید

91

میراتابک افخمی نمین

65

مهدی طالب بیدختی

92

میترا محمدیه

66

مهشید صادقی ملک آبادی

93

سیده زهرا رحیم پور

67

میثم عبدالهی

94

هدیه ابراهیمی

68

ایمان قمری

95

ساناز بلوچ نژاد

69

طیبه عشقی

96

حدیث برغانی فراهانی

70

فاطمه کشاورز

97

صفورا کاویان

71

محمد علی سالمی

98

امیر ساالرکیا

72

سمیراسادات فاطمی گرکانی

99

مریم بیگلری ابهری

73

الوین احمدی

100

مهدی شعبانی

74

میالد دیبائی

101

راحیل نوربخش

75

محمد خوشه کار

102

مجتبی محلوجی بیدگلی

76

روناک جوهری باباهادی

103

مهدیه حدیدی

77

علی رضا کالنتری

104

الهه ذکاوت

78

سهراب فالحی فرد

105

یاشار وزیری

79

سعید مرادی

106

معصومه آهنگری

80

امیر عبدالهی

 107علی رحیمی قهیازی

81

راضیه بیابان نورد

108

حسین رضایی
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تاریخ آزمون1399/11/14 :
109

دانیال تاج الدین

 136ایدا حقجو

110

مسعود ذاکری علون آبادی

 137سید محمد رضا هاشمی

111

سجاد جمشیدی

 138محمد باقرشاهی

112

امیر محمدزاده سنگ سیاه

 139فرزانه حیدری

113

سید خلیل رشیدی

140

نرگس رستم زاده لسبومحله

114

محمدرضا بافکار

141

محمد خدایاری قونسولکندی

115

مریم السادات قاسمی

 142ابراهیم زرگران

116

وحید نظم ده

 143امیر بدیعی

117

شادی زاهدکاظمی

 144کسری جالل زاده

118

ساالر میرسبحانی

 145نسرین جوادچاوش

119

مهسا جالئی

 146عارفه عرفانیان

120

نجمه حاج اله یاری

 147مینا رامیار

121

محمّد گندمی

 148سعیده سرباززاده تربتی

 122نرجس منصوری رضی

 149سید شهرام احمدی امیری

 123مهدی نصری

150

امیر اشکان امانی کالریجانی

 124فرزانه علی ابادی فراهانی

151

سارا باقری

 125مهسا عاشوری شمامی

 152فهیمه محمودیون

 126سهیال کرباسی

 153بهنام فرهی

 127لیال امیری چوالبی

 154مهرداد شریعتی

 128پانیذ غفاری

 155نرجس گشتاسبی

 129مصطفی عباسی

 156پریسا اشرفی نیا

130

جعفر سیاحی

 157محمد ابجدی

131

محمدصالح بیات

 158مینا خسروجردی

 132سیامک میرزایی

 159محمد صیادشیرازی

 133مجتبی انصاری

160

زهرا امینی

 134میالد تاجیک

161

ندا معماری

 135کبری رحیمی دیبکی

 162نیکو انصار
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 163محدثه رحیمی ببروئی
 164یاسمن جزایری
 165مهسا مصطفوی
 166فاطمه مهرزاد کهنه شهری
 167مرضیه سادات سیادت نژاد
 168حسین امیری
 169سحر نعمتی
170

شبنم جمشیدی

171

مرتضی مرادی دولت آباد

 172عاطفه نجفی خواه
 173حمیدرضا قلی زاده
 174مریم شفاعتی
 175سید علی موسویان
 176حدیثه مهرآراد
 177الدن آسترکی
 178سجادآقا نظیری
 179زهرا پاشایی برکچای
180

مائده حسن پور

