
 تجهیزات پزشکی فنیمسئولین  آزمون پذیرفته شدگاناسامی 

 ) تولیدکنندگان/ وارد کنندگان ویژه (

 11/08/1399  تاریخ آزمون:

 
 دالوند مریم .1

 حداد سعید .2

 زاده هدیه محمدرضا .3

 رزمجوئی کاووس .4

 نژاد موسوي زهره .5

 همدانی مرادجوي مسعود .6

 کاله سیاه بهنام .7
 زاده میران طیبه .8
 خاور چشمه شیوا .9

 زادگان زارع حسام .10

 اعالباف راستین .11
 سالجقه مریم .12

 جهانی کیمیا .13

 شیرزاده عارفه .14

 رضالو آقا رضالو آقا حاجی امیر .15
 الله اژدري زهرا .16
 کرمی مریم .17

 جبارآبادي جبارآبادي محمودي جعفر .18

  قهفرخی موسویان ایمان سید .19
 عمروآبادي طاهریان زهرا .20

 زاده علی کیمیا .21
 صالحی الناز .22
 پور خزائلی آرشام .23
 شکري فاطمه .24
 نعیم سپیده .25
 جمشیدي نازنین .26

 بیدگلی زندي فرحان .27

 کریمی بیتا .28

 عابدي سجاد .29
 رستگار قنوعی پوریا .30
 کرمی فاطمه .31
 دوست وطن سپیده .32
 سامانی ریاحی احسان .33

 زمانیان معصومه .34
 کشمیري ناز عسل .35

 علی ذات فاطمه .36

 مرشدلو فرناز .37
 فتحکوهی پور امیدي مطهره .38

 اصل محمدزاده شاهین .39

 گلشن ملیحه .40
 عسگري اعظم .41
 اصل نجفی مریم .42

 پور مهدي مصطفی .43
 محالتی زاده کفاش سمیرا .44
 نصرآبادي عباسی شیما .45
 جمشیدي نگار .46

 تکان قره مظلوم مهرداد .47

 کهنه مجدآبادي مستعلی ثمین .48
 جرجندي سحر .49
 عباسی چاکر یداله .50
 روشن اسماعیلی زهرا .51

 هداوند حدیث .52

 طیبی نگین .53
 دانش قمري پیمان .54

 شیرگیر بهناز .55

 صفرپور راضیه .56

 کشتکار سعیده .57
 حیدرپناه ارسالن .58
 ارمکی محسنی سیدامیرحسین .59
 عامریان مهرناز .60
 محمدجعفري هانیه .61
 فر طاهري محمد .62

 رواسجان مشرفی شکیبا .63
 کوهی مریم .64

 غفوري پرنیان .65

 مشهدي الهه .66

 نوري محدثه .67

 جمالوئی هارونی رویا .68
 وحید فرنوش .69
 صداقت مریم .70



 تجهیزات پزشکی فنیمسئولین  آزمون پذیرفته شدگاناسامی 

 ) تولیدکنندگان/ وارد کنندگان ویژه (

 11/08/1399  تاریخ آزمون:

 
 مرعشی حسینی زهره سیده .71
 پاکزبان محدثه .72
 عامریان مهشید .73
 فراهانی سمیرا .74

 ئی نبی پرهام .75
 فرد رمضانی محمد .76

 مقصودلو سحر .77
 نواسطلی غالمی فاطمه .78

 پور یزدان یلدا .79

 لشگري ساعد شمیال .80

 حاجتی کورش .81
 کرمی بهاره .82
 کرمی فرزانه .83

 پور پژمان سیدنوید .84
 ردائی زهرا .85

 مزرائی امیري فروغ .86
 بادرانی باغ ترکی آتنا .87

 ریحانی نفیسه .88
 براستی مهتا .89

 محمدي پرویز .90

 بروجنی رضوانی الهام .91

 ملکی حیدرزاده سپیده .92
 باعثی هادي .93

 اعرابی نجار فرانک .94
 نژاد محمد خاطره .95
 عالمه سمیرا .96

 مدرس نرگس .97

 صابري مسعود .98
 مهتابی زهرا .99

 گرمرودي غزاله .100
 کریمی یوسف .101

 نثاري جان مائده .102

 میراحمدیان فاطمه .103
 تازیک حمیدرضا .104
 قماشچی حامد .105

 جعفري میترا .106
 نژاد جلیلی محمد .107

  توکلی  مجید .108
   شکري محمد .109
 سرلک مینا .110
 منصوري سادات نازنین سیده .111

 زن سیم داوود .112


