اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
( ویژه تولیدکنندگان /وارد کنندگان )
تاریخ آزمون1399/09/23 :
 .1نیلگون بختیاری

 .36اسماء آقابابایی

 .2سیده سارا مرتضوی میالنی

 .37احسان کاظم نژاد

 .3شاهین وفا

 .38نسترن ملکی

 .4مهرانه احمدی

 .39غزاله عسگری مجد آبادی کهنه

 .5علی گورانی

 .40عماد ازغدی
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فرح اسمعیلی

 .41زهرا اسماعیلی

 .7فتانه جوادپور

 .42سهیل جانمحمدی

 .8محمدرضا ساکی

 .43مهدی رفیعی نصیرآبادی

 .9امیر فتاحی

 .44میالد فیروزی بویاغچی

 .10سید مهرداد راد

 .45نیلوفر احمدی

 .11آرمین علیزاده

 .46معین موحدی

 .12امین بیرام زاده خانه سر

 .47فائزه فرشیدنیا

 .13مریم نوابی

 .48ایمان ایمانی السکی

 .14عادل پیرجمالی نیسیانی

 .49فاطمه عطائی

 .15میالد شهنازی

 .50یزدان عبدحاتمی

 .16عاطفه عموشاهی خوزانی

 .51مهسا کریمی مهدی آبادی

 .17مهسا گودرزی

 .52شیوا هادی شهریاری

 .18سید مهدی حداد بایگی

 .53فاطمه علیزاده

 .19زهرا کشوری

 .54صدرا کیخسروی

 .20مریم موتمنی

 .55نیما صراف زاده قدیمی

 .21محمد گنج

 .56حنانه محبوبی مجد

 .22علی حاتمی

 .57علی رحیمی

 .23سید محمد رضا ضیاالحق

 .58زهره قیصری

 .24نیلوفر رحمانی

 .59منصور شهبازی

 .25آیدین شبرو

 .60آیدا رضایی دودانی

 .26آرمان جعفری

 .61علی جعفری

 .27اناهیتا نیک مرام

 .62محمد جعفری فر

 .28منوچهر مرادی دهقی

 .63بهاره صدیقیان

 .29محبوبه سیف الدینی

 .64شیما کثیری

 .30سید علیرضا خاتمی بیدگلی

 .65آیسان احمدی

 .31آیالر صمدی

 .66فربد متقیان

 .32ژینو عزتی

 .67محمدجواد احمدی

 .33فاطمه ادیب زاده

 .68آالله زارع

 .34میترا بیگی

 .69ساغر قدوسی

 .35فاطمه کالتی مقدم

 .70میالد مرادزاده

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
( ویژه تولیدکنندگان /وارد کنندگان )
تاریخ آزمون1399/09/23 :
 .71پرستو حدادی

 .106زهرا محبی

 .72ملیکا سرابی

 .107مریم حیدری هراتمه

 .73احمد نقی زاده

 .108سمانه رشیدی

 .74مهران متولی

 .109فائزه خطیبی

 .75مریم غالمی

 .110سپیده آقازاده

 .76ستاره شاهکوئی

 .111زهرا عزیزی بصیر

 .77ابوذر بابایی

 .112مینا شهابی

 .78محمد نبی زاده شهری

 .113مرتضی جعفرزاده

 .79گلرخ رضائی فرح آبادی

 .114یاسمن موسوی جنقشالقی

 .80مجتبی جمالی

 .115سارا فتحی

 .81زهرا اکبری

 .116رامین عطار

 .82زهرا صیام پور نایینی

 .117سارا شاهکویی

 .83زهره کباری

 .118سید سعید فلکی

 .84غزاله حاجی هاشمی

 .119مجتبی ناصری

 .85مسعود رجبی مورکانی

 .120مستانه خانی

 .86صدیقه عبدالهی نژاد

 .121میترا بیجاد

 .87امین سلیمانی

 .122علیرضا جوانشیر

 .88احسان احدطجری

 .123سارا الجوردی طرقبه

 .89هادی خلیلی

 .124پریا احمدپور

 .90حسن کریم زاده پیشتاب

 .125عباس انگالی

 .91مجتبی خجسته لیله کوهی

 .126حسین چمبری

 .92زینب ارونه

 .127امیرحسین درزی درونکال

 .93الهام سلیم زاده

 .128امیرحسین درویشوند

 .94ایدا صادقلو

 .129معصومه زندیه

 .95مهسا حاجی عابدین

 .130بهاره رمضان پور دریاسری

 .96زهرا خسروی زانیانی

 .131بهاره قاسمی

 .97سارا زارع قرابائی

 .132آزاده صابری

 .98وحید چالشی

 .133فریبا بهره ور

 .99مهران شریفی

 .134حدیث خاکسار

 .100نازنین معین پور

 .135ارمغان سلمان ساعدی

 .101ندا بنازاده

 .136فاطمه خلیلی

 .102فرهام الهی

 .137زهرا نوروزی اردکی

 .103شیما اصلیان

 .138الهه زین العابدینی قاسم آبادی

 .104حسین احمدی

 .139خاطره درویش قنبر

 .105مهدی فتح الهی اقدم

 .140نازیال آزادی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
( ویژه تولیدکنندگان /وارد کنندگان )
تاریخ آزمون1399/09/23 :
 .141محمد رضایی ابکنار

 .176سمانه شهباز حسینه

 .142مریم عربکری

 .177نیلوفر شاهمرادی

 .143حسین قربانیان کردابادی

 .178شاهرخ پاک طینت

 .144رضا اسکندری

 .179سید حسین حسینی راد

 .145ریحانه سادات نجابت

 .180سارا شیرازی شریف

 .146جعفر طیار

 .181زینب رحیمی کندهالنی

 .147سید محمد مهدی میوه چی

 .182آیدا گروسیان

 .148مهدی صاحبکار خادر

 .183فاطمه میرزایی پری

 .149افسانه صافدل دلویی

 .184فاطمه سلیمی

 .150نیره اسالمیه

 .185سیدحسن عزیزی مهر

 .151زینب ذاکری مهرجردی

 .186فاطمه حیدری

 .152فائزه سادات میری

 .187نازنین دادرس

 .153سانازسلماسیان

 .188حسن سروری

 .154پارمیدا غیاثی تبری

 .189امیرمحمد فراهانی

 .155یکتاسادات عرفانی فرد

 .190مهسا میرشاهی

 .156ساناز کهربایی

 .191طاهره میرزایی

 .157فرنوش فرهودی

 .192شیال هشیاری پور

 .158فائزه احمدی عدل

 .193آیدا لشکری

 .159شبنم لطیفی

 .194زهرا صمدی

 .160بیتا بهروان

 .195آیسان قهرمانیان

 .161اسماعیل محمدی پرگو

 .196غزاله کریمی نسب

 .162محمد دانش پیام

 .197حسین لعلی دستجردی

 .163مهراب پهنادایان

 .198فائزه اسکندری

 .164احسان فرمهینی فراهانی

 .199پانیذ تیموری

 .165سید علی موسوی زیارتی

 .200سرور چگینی

 .166مهدی واحدی

 .201نسترن صفری

 .167مهدی امیریان

 .202محمد جغتایی

 .168مریم مهدی پور قزوینی

 .203سعید بهرامی

 .169عاطفه ربانی مهر

 .204سیده حسنیه شفائی تنکابنی

 .170زهرا نامداری

 .205فرشته اوستادی

 .171لیال بیگلری

 .206شقایق مقصودیان

 .172محمد افشاری

 .207مرجان پیکان فشخامی

 .173امیرمسعود نایه

 .208مهسا احمدی

 .174سید امین روح االمین

 .209بهاره خلیل بیکی خامنه

 .175مبینا اعتمادیان

 .210نیلوفرخدامی موغاری

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
( ویژه تولیدکنندگان /وارد کنندگان )
تاریخ آزمون1399/09/23 :
 .211الهه خلیلی

 .246پگاه خلیلی دهکردی

 .212علیرضا ضیائی

 .247آذین غفوری رحیم آبادی

 .213محسن حمزه دوالبی

 .248اکرم تمجیدی

 .214ساناز کهربایی

 .249نسرین محرابیان

 .215نگار آذرپیرا

 .250قاسم خزائی

 .216میالد حیدرپور

 .251هلیا تمجیدی

 .217رضوان صفی پور

 .252پروین آقائی

 .218کسری کیانی

 .253سارا نعیمی

 .219نگین جلیلی نژاد

 .254عصمت مالخلیلی میبدی

 .220فاطمه کیان

 .255امیرحسین خالقی

 .221سپیده سرافراز

 .256ژاله محرمی شولمی

 .222فاطمه بیدل زاک

 .257محمدامین بخشعلی

 .223مریم شفیق پور

 .258مهدی خوش کردار

 .224محمد تیموری

 .259آرش یاراحمدی

 .225ملیکا بابائی

 .260الهه مهدوی حاجی

 .226زهرا علیخانی

 .261پریسا کاشانی

 .227سحر استادرحیمی

 .262سونا مظفری

 .228ملیکا بابایی

 .263سارا ساقی

 .229حمیده لشگری

 .264ارسالن حیدرعلی

 .230نرگس فرخیان

 .265نورا ذکری

 .231سپیده افراسیابی

 .266سپهر مقدس

 .232زهرا مالکی

 .267امیرحسین دولو قاجار

 .233نجمه گلکار

 .268افسانه نجفی

 .234رویا خسروی

 .269مرتضی مشهدی علیزاده

 .235محمد صالح کریمی

 .270فرزانه اسکندری

 .236علی رضا محلوجی

 .271حمید یوسفی

 .237نسیم باقری

 .272فاطمه عزتی اصل

 .238حمیدرضا قاسمی

 .273محمد گرشاسبی موخر

 .239رضا نیکخو

 .274فاطمه الهی

 .240آنا زمانی

 .275لیال خانگاه

 .241صدف عباس روح اللهی

 .276مژگان محمدی

 .242سپیده حق دوست

 .277محمد نریمانی

 .243فهیمه پورشهسواری

 .278سحر سلگی

 .244هانیه شاکری

 .279پرتو ناطق پور

 .245فاطمه دیناروند

 .280مهال جعفربگلو

اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
( ویژه تولیدکنندگان /وارد کنندگان )
تاریخ آزمون1399/09/23 :
 .281محمد نیک رفتار
 .282نجمه خورشیدی
 .283آذین رستمی
 .284میتر انوید
 .285ندا سفندارمذ
 .286فاطمه صحرائی حفظ آباد
 .287محمد لطفی
 .288فربد اسفندی
 .289سعید قبادزاده
 .290حسین جفعری تکاب
 .291رامین ملکی
 .292فاطمه میرزائیان خمسه
 .293علی معتمدی

