
           

 29/06/9999  –وارد کنندگان  -کنندگان تولیداسامی شرکت کنندگان آزمون مسئولین فنی                   

  طاهرهمهدی زاده 90 مهسا برومند پارسا 9

  زهراکالهدوز اصفهانی 99 مرادعلی مهرآبادی 2

  سید محمدرضاحسینی 92 حسن عبداله زاده 9

  اکبرشیری 99 فاطمه ظاهری عبده وند 4

  فاطمهباالپور 94 مهسا محمدی 5

  سید امیرحسینی پور 95 محمدعلی شهیری 6

  بتولزارع 96 احسان سرمدفر 7

  نیلوفرجباری 97 پارسا صابری مرادیان 8

  حمیدبخشایش 98 علی شادمان فر 9

  پریوشارداقی نژاد 99 علیرضا  تعالی 90

  مینامیرزاحسین 40 حسین  حبیبی 99

  سجادصبور 49 نگار پاک نژاد 92

  مریماسکندری 42 اعظم رفیعی 99

  امین ماهوت فروش 49 شیما شیرمحمدی بهادران 94

  عذراعبادی 44 بهزاد بصیری 95

  زینبقانونی 45 پویان  علی زاده 96

  سیناکرمی مجومرد 46 مصطفی طالب نجف آبادی 97

  حمیدحقیقت 47 علی اصغر شکوری 98

  النازجوادی حقیقی 48 مهسا قاسم بگلو 99

  الهامعیسائی 49 محسن کاظمی 20

  علیرجبعلی دوالبی 50 محمد عماد مختاری 29

  معصومهتنکست 59 هانیه  بالدرنگ 22

  سلمان ترابی 52 هانیه حسینی ساالر آباد 29

  صبا سودبخش 59 شکوفه سرداری 24

  مریممحنایی 54 مرتضی  حسین زاده بهره مند 25

  پرستوپورسعید اصفهانی 55 سمیهدولتی 26

  محسن قربانحسینی 56 سهیالسلطانی 27

  فائقهفهیم تاش 57 عقیلهده دست 28

  آرشآوان 58 سیده زهرااحمدی درو 29

 



  فرزانه جعفری نوذر 90 فاطمهفتحعلی لو 59

  عطیه  معتقد 99 محمدباقری 60

  رویا غمخواری امینجان 92 محدثهمرادی 69

  سعید کلهری 99 نسریندیانی 62

  محبوبه باقیات اصفهانی 94 محمدرضارضایی 69

  پروین احمدی تبار 95 یاسمین زهرادهقان نصیری 64

  علی مصطفائی 96 امینبحرینی 65

  علی اکبر موثق 97 وجیهه الساداتمیرهادی 66

  محمد هادیانی 98 علیابراهیمی نژاد کهن 67

  آیدا نامدار 99 فائزهابراهیمی ورکیانی 68

  افسانه بزی 900 احسان لطیفی 69

  جریده مصطفی  909 مریم فاضل 70

  محمد جواد یوسفی عنایت 902 مریم رضایی زاده 79

  مصطفی گلرخ جوبنی 909 ساالررفیعی کرکوندی 72

  اکبر حیدرزاده اصفهانی 904 کیانا آقایی 79

  پریا سیفی 905 فاطمه فیروز دهقان 74

  مریم کشاورز 906 محمد مهدی بختیار امینی 75

  سعیده مرادی 907 زهرا  سلمانیان 76

  حمیدرضا  منصفی فر 908 مهدیه دهقان 77

  غزل شهبازی 909 هیمن فتاحی 78

  نیلوفر عبدلی 990 پیمان محمودی هاشمی 79

  علی اصغر  پوراستاد 999 نجمه شجاعی 80

  گل ارا کوهدری 992 فاطمه مختارپور 89

  مجتبی پورعابدین 999 غزاله امجدی 82

  سجاد حامدبابائی 994 فرشید سلیمانی 89

  نوشین کجانی 995 داود  سیم زن 84

  سیما محمودی تراکمه 996 سجاد فرهنگی راد 85

  پیمان  قمری دانش 997 مهسا محمدی 86

  میترا اعتمادی نسب 998 حدیث خسروی 87

  سونیا راستگو کلخوران 999 نگار مسیحی 88

  ژاله رشیدی پور متنق 920 سیدمحمدامین  خلیلی 89

 



 

  علی خطیبی جعفری 944 خسرو  مرادی 929

  فاطمه فراهانی 945 سمیه  اقدمی 922

  فاطمه شولی زاده 946 شهرزاد طاهری 929

  فاطمه فروغی فرد 947 علی اسمعیلی 924

  فرشاد عزت زاده 948 زهرا  فدائی 925

  فرشته یزدانی 949 محمد رضائیان مسرور 926

  مجتبی  بناکار 950 محمد جلیلی نژاد 927

  محمدرضا زارعی 959 امیرحسین پورسعید 928

  مرضیه حمزه اوجقاز 952 بهاره  عسکری 929

  مریم باغبان 959 سوده  نیک صالحی 990

  مصطفی بهرامی 954 عباس  پورعطیمی 999

  معصومه قنبری شاهراجی 955 امیر حسین  باقری 992

  منصوره زواریان 956 بهادر صید محمدیان 999

  مهدیه قلی پور ملک آبادی 957 بهناز شهیدی 994

  مینا دربندی 958 بهناز  خبازی 995

  ناصر نژادی 959 حسن ابراهیم شریفی 996

  یاشار حقیقی بردینه ء 960 حمیدرضا عبدالجباری 997

  سید رامین حسینی ملک آبادی 969 حمیدرضا  خداجو چوکامی 998

  سیدعلی اکبر  بی بی شهر بانوئی 962 خداد سلیمانی 999

  سینا  نگاری خامنه 969 رضا پهلوان قره بابا 940

  شبنم عندلیبی حاتم 964 زهرا  تقدس 949

  شیما نصرالهی شهرابی 965 سمانه قاسمی 942

    سمانه  مهرعلیان 949

     

     

     

     

     

     
 


