
 تجهیزات پزشکی فنیمسئولین  آزمون پذیرفته شدگاناسامی 

 ( تولیدکنندگان/ وارد کنندگان ویژه )

 24/10/1399  تاریخ آزمون:

 
   هاشمی امیرمحمد .1

   عبادی فرنوش .2

   طلوعی شیما .3

   داورپناه فاطمه .4

   آقاجانی زهرا .5

   فردوسی میثم .6

  اندرابی ندائی امینه .7

   عظیمی شقایق .8

   زارعی زهرا .9

 حقیقی نژاد صیف زهرا .10

   بهشادفر امیرحسین .11

   خلیلیان شیوا .12

   بینا شادی .13

  داری ذخیره نگار .14

    کاویانی منصوری نیلوفر .15

   متصدی فاطمه .16

   مشکینی بهاره .17

   عبادی احمد .18

   بهزادی الهام .19

   جوادی افسانه .20

 مشهد صمدانی غفوریان فاطمه .21

   فخاری نگین .22

   مسعودی زهرا .23

 تبارکی دهقان مهسا .24

 ساداتی وحیده .25

   فراهانی نجمه .26

  جبلی لطفی فاطمه .27

   محمدی محمود .28

 باغبان مریم .29

   قاسمی چهانبخش .30

 عیوضی شیرزاد رضا محمد .31

 کیان حوله حنانه .32

   بیدرام مریم .33

   آخوندی اسماعیل .34

 جم حسینی جالل سید .35

  نوربخش سادات ستاره .36

 آبی امیرحسین .37

   لطفی فائزه .38

  پور پناه الناز .39

   پاخیره راضیه .40

  هاشمی علی سید .41

  اصفهانی غفوری امین .42

  وند عبده ظاهری فاطمه .43

  جعفری فاطمه فاطمه .44

   رحیمی فرزاد .45

 سرداری شکوفه .46

 سخا امین محمد محمدامین .47

   غضنفری سعید .48

  نیری دهقان ریحانه .49

 عبدلی نیلوفر .50

   طیبی مهدیه .51

   محمددوست محمدرضا .52

   عباسی شیدا .53

   دوستدار آرش .54

   موسوی سیدمهدی .55

   عباسی سپیده .56

  امین گذرچی عطا .57

   ذوالنوری سپیده .58

 بگلو قاسم مهسا .59

 راد محمدی پوریا .60

  متقی  بیتا .61

   شمس مهدیه .62

  خلیل خیری پیمان .63

 دست ده عقیله .64

   محمدی طیبه .65

  آرا چمن مهدیس .66

   حسینی زهرا .67

 زدلو محمدی شهرام شهرام .68

  شیرالی  علیرضا .69

 بارانی اسدی صمد .70
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 24/10/1399  تاریخ آزمون:

 
 زاده حبیب سیما .71

 وران حسن .72

  تپه ایمانزاد رضا .73

 مدائنی آرش سید .74

   عزیزی زینب .75

  ابرندآبادی طاهری علی .76

 زاده حبیب علی معقصود .77

   عازمی تهمینه .78

  نعمتی علی علی .79

   هاشمی محمدرضا .80

   نجفی سپیده .81

  رحیم حاجی مونا .82

  راد بهزادی یاسین .83

 مسعودی هانیه .84

 شیرازی اکبر علی محمد .85

  خولنجانی مرادی مهدی .86

   کرسی مجتبی .87

  صالح شرف پگاه .88

  شیشوان اختری یاسین .89

 آباد جمال علیزاده آیسان .90

 خبره سوگند .91

  کالهچی عبده پارسا .92

  فر خرم مهران .93

 زردکانلو آرش .94

 میرهادی السادات وجیهه .95

  نصیبی اله روح .96

 بحرینی امین .97

 فاتح هاشمی  اکرم .98

 صارمپور حمید .99

    پور رجب محسن .100

   کمایی فهیمه .101

 وانانی صالحی فاطمه  فاطمه .102

 برنا موسوی مهدی سید .103

   باقرپور علی .104

 جهانی قاضی محمدی سعید .105

   قنبری نیلوفر .106

 کدخدایی محمدرضا .107

   خاتمی ملیکا .108

  مهرجردی یاسایی مانا .109

 راد موسوی  مهدی سید .110

   خداپرستان محیا .111

   آقازاده شیدا .112

 رمضان جواد محمد .113

  اصل شهیدی علیرضا .114

   فرهمندنیا فرشته .115

  اسدی قاضی اعظم .116

  عطار آزیتافاضلی سیده .117

   شیرازی پریسا .118

 یزدانی فرشته .119

 نژادی ناصر .120

   طبرستانی محمدامین .121

   چرمچی پگاه .122

 بهادران شیرمحمدی شیما .123

 خداکرمی زینب .124

 تات وحید .125

 اعتمادی احمد .126

  بابا قره پهلوان رضا .127

  لیلی جهانی امیرحسین .128

 مشکله دخت حسین رضا .129

   منادی علی .130

 سحری   سحر .131

   حجازی شیما .132

 رمضانپور سعید محمد .133

 پور صولت حانیه .134

   خیری امیرحسین .135

  کشفیان السادات حدیثه .136

 زینعلی پگاه .137

   خسروجردی محسن .138

 اصل جعفری  مهدی .139

 باف انگشت الهام .140
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 میانجی ذوالقرنی سامان .141

 عباسی سعید .142

  جیرانی نظری مهدیس .143

 کیش شایان نوشین .144

   اکبری مهدی .145

 مهرعلیان  سمانه .146


