
           

 16/04/1399  – مراکز درمانی   –اسامی شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی توزیعی            

  مریم فالحی 30 توحید تیموری وطن دوست 1

  محمد رضا امامی 31 رضا خبری 2

  فریبا  آقامحمدی  32 امیر شایان آرانی 3

  بهناز  حیدری سورشجانی 33 حامی آریا 4

  محمد فدوی 34 مرجان عمادی دهقی 5

  مرجان حیدری 35 علی میرزنگویی 6

  حسام اخوان زنجانی 36 فاطمه عبدالهی 7

  احسان خزائی 37 محدثه یار احمدی 8

  مهدی صادقی صادقی 38 حسن یگانه فر 9

  ایلناز بسارده 39 سعید وطن خواهی 10

  کاوان محمودی 40 فرزاد رضائی 11

  جواد پرویزی نژاد 41 زهرا حبیبی 12

  سید مهدی  نظام الحسینی عزآبادی 42 تسبیحیطیبه  13

  علی کاردوست جورشری 43 امیر وطن پرست 14

  پژمان زمزم زاده 44 بهمن  شفیعی نیا  15

  معصومه شمسی 45 محمود حیاتی مطلق قلندر آبادی 16

  آمنه محسن زاده 46 امین حاجی آقا علیزاده 17

  مهناز  براتی 47 احسان پناهی 18

  فائزه  خاکی 48 عماد روحانی سیستانی 19

  رحمت تجری 49 فاطمه عرب بافرانی 20

  شیدا عباسی 50 علیرضا کرکوکی 21

  قاسم خالقی دهقان 51 مهسا سلطانی تهرانی 22

  مژده السادات  مهدوی  52 سهند عزت شوکتی 23

  هانیه  ذکی پورشان 53 الناز طلیعه گللو 24

  سونیا افراشته 54 مهدی آل بویه 25

  میرزااسماعیلیاحمدرضا  55 مهرداد سهیلی فرد 26

  امین فراهانی 56 آزادبختمریم  27

  شکیبا هزاریان 57 سپیده پیراسته 28

  مینا جمالی 58 کیارش فوالدی 29

 



  آرمین تقی زاده 90 مریم  خراطی 59

  علی اکبر زورمند بهرامی 91 احسان صحراکار 60

  سید مریم موسوی  92 میالد برازنده 61

  محمد  مجملی رنانی 93 ابراهیم شریف سامانی 62

  میالد حداد طالتپه 94 نگین  قزل باش 63

  بهناز  خبازی 95 غزاله اسکندری 64

  محمد توکلی نیا 96 محیا غالمرضایی 65

  سعیده  مرادی 97 فریبا فالح چم اسمانی 66

  اسما جایروندفیلیان 98 سیدمحمد میرمحمدی 67

  حبیب اله امیغی 99 مجمد ذاکری خوب 68

  زهرا عباسی مشهدی 100 منا نیسی 69

  عبدالحمید طاهری 101 سلطانیفاطمه  70

  فرزانه  ولی پور گودرزی 102 انسیه السادات  محمدی 71

  محمد قیصری 103  امین ماهوت فروش 72

  پریان هاجری بجد 104 بهزاد عطایی 73

  مریم جانی 105 نجمه فروردین 74

  مصطفی ساالری 106 فریماه باقری فرد 75

  پردیس شفیعی 107 سید مهدی حسینی 76

  مهدی یوسفی 108 الناز نظری زارع 77

  زینب ستوده 109 مجتبی خورسندی ابراهیمی  78

  مرد شتربانطاهر پیره 110 الناز لطفی  79

  شایسته مسعودی 111 قاسم عزت ور 80

  نسیم سرباز وطن 112 اسیه بهرامی 81

  عبدالرحیم کدخدایی 113 سمیرا سلیمانی 82

  رضا یاری 114 رامین حدادی 83

  آبادسفلیکوثر رحیمیان قاسم  115 علیرضا ضیاییان 84

  مزگان محمدی 116 ریحانه موالئی  85

  مرتضی برازنده 117 پور عظیمفاطمه  86

  وجیهه کریم میرزایی 118 امین حاجی اقا علی زاده 87

  محمد مسعود موحدی 119 علی اکبر زورمند بهرامی 88

  سید محمد تقی کاظمی بازاردهی 120 سید مریم موسوی  89

 



 

  رباب احمدی 132 امیر شفیعی دیزجی 121

  علی حیدری 133 دالرام نجفی 122

  ندا بنازاده اصل 134 محمد علی جودکی 123

  آمنه احمد 135 سید احسان مصباحی 124

  نجمه علی پوریانی 136 امین بحرینی 125

  الناز کاظم زاده مژدهی 137 ساحل سلیمانی 126

  زهرا عباس زاده گل رشتی 138 فرید باقری 127

  شیدا مقامی 139 محمدسعید رمضان پور 128

  الناز  عابدینی 140 دالرام محمدرضایی 129

  منصور رستگار 141 سهیال فرامرزی 130

  نسیم نهدیان 142 منصور رستگار 131

     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 


