
           

 10/06/1399  – توزیعی مراکز درمانی اسامی شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی                   

  حبیب اله عزت حقیقی 30 فاطمه خلیلی 1

  رضا ارشادی 31 نورالهدی  عبادی 2

  فرشته پاسبانی 32 نرگس قالوند 3

  امیرمسعود احمدی 33 پگاه درخشان مهر 4

  زهرا خالقی دالور 34 فریبرز خامنهء میاندوآب 5

  الدن عزیزی فرد 35 سعیده دشت پیماطولی 6

  سپیده حیدرزاده ملکی 36 محسا زکی 7

  سحر زالی 37 محمود زمان 8

  مریم گرامی زاده 38 امیرحسین وفائی نیک 9

  سارا بصیری ابرقوئی 39 آزاده محمدی 10

  مریم شریف زاده 40 زهرا کارگر 11

  مینا صالحی 41 آمنه سوماری 12

  ثنا مرندیان 42 علی بهدانی 13

  پویا قلیان محمدی 43 پیمان معصومی 14

  فاطمه ممبنی 44 حسین میرزائی زاده 15

  فائضه روحانی 45 سارا پیش بهار 16

  یاسمین رازی 46 مهدی جنابی بنیاد 17

  متین کردبچه 47 آرین اله یاری 18

  کورش حاجتی 48 سید محمد ناصر گلی 19

  نادر نصیرپور 49 مریم بروجردی علوی 20

  امیر احمد امامی 50 ناصر احمدی بادجانی 21

  بهاره مهدی پور فومشی 51 سجاد رسولی 22

  مریم السادات حسینی 52 پژمان دهقانی 23

  سید نوید پژمان پور 53 محمد محمدی 24

  مریم یعقوبی 54 مهنوش احمدی 25

  سارا درخشان فر 55 علی جوادی 26

  حسین جوکار 56 هلنا احمدی نورالدین وند 27

  بهاره سرابی  57 زهرا شاکری 28

  صبا حیدری دهکردی 58 ز هرا شیرولی وندی 29

 



  حامد  قاضیدهی 90 خرسندی عبدی خسمخیسینا  59

  میالد الن چری 91 داریوش دولتعلی زاده 60

  محمد مهدی بختیار امینی 92 ساره بغدادآبادی 61

  الناز هوشمند 93 شیدا السادات حکیمی  62

  زهرا السادات سجادی 94 نیلوفر ابدالی 63

  مریم تقی دخت اهرابی 95 احسان  لطیفی 64

  ریحانه دلیرفردویی 96 مریم فاضل  65

  مهرناز  بورقی 97 عطیه خوش رفتار 66

  حمیدرضا  تازیک 98 شادی حسنوند 67

  فرشته  میرهاشمی  99 زهرا اعتمادی 68

  ثنا مرندیان 100 محمدرضا عبیداوی 69

  آرین نیکتاش 101 سیدابوالفضل  ابطحی 70

  فرید هاتف 102 زهره دادمرز 71

  ازاده دشتی 103 نرگس مدرس 72

  فاطمه  نبیان جوردی 104 نسیم سلیمانی 73

  شهرام ایوبی 105 الناز سلیمانی 74

  سعیده  کشتکار 106 مختارمحمدی  اکرم 75

  زهرا سادات  میرحسین زاده 107 ریحانه پیروزی منش 76

  سمیرا  سرافراز 108 فروزان   حسینی 77

  انسیه وقاری  109 مهدیه  حاجی زاده  78

  مجتبی عباسی رودی 110 بهناز  حیدری سورجانی  79

  مجتبی رهبری مقدم 111 الدن  اصولی 80

  فائزه  غالمی 112 سید محمد  زوار موسوی  81

  فاطمه پودینه حاجی پور 113 محمد علی سالمی 82

  احسان پناهی 114 سارا سادات  مظلوم طبائی زواره 83

  محمدجواد بصیری 115 نجمه شیخی بیرگانی 84

  فرید باقری 116 مهدی  آرازشی 85

  ماهوت فروشامین   117 مریم  خدامرادی 86

  فاطمه سلطانی 118 پریسا  اشرفی نیا 87

  محمود حیاتی مطلق قلندر آبادی 119 محیا  صمدی هالن  88

  فرزاد رضائی 120 علی باقری 89

 



 

  افشین  جاللی 128 نجمه فروردین 121

  کامران سلیمی لداری 129 رضا یاری 122

  سمیه لطف پور محمدآبادی 130 رامین حدادی 123

  شایسته مسعودی 131 محمد توکلی نیا 124

  فریبا باقریه 132 سجاد جمشیدی 125

  آسیه بهرامی 133 بهزاد  عطایی 126

  غزاله اسکندری 134 رباب احمدی 127

     

     

     

     
     
     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


