
 

 تجهیزات پزشکی فنیمسئولین  آزمون پذیرفته شدگاناسامی 

 ( مراکز درمانی و توزیع کنندگان ویژه )

 11/11/1399  تاریخ آزمون:

 

 

 شیخ مصطفی .1

 زاده علینقی مائده .2

 زانیانی خسروی زهرا .3

 مهرجردی زارع محسن .4

 دشتستانی فریبا .5

 قاسمی معصومه .6

 فریدپور بهشید .7

 حاتمی مسعود .8

 رضایی سروش .9

 کیان فاطمه .10

 مهر ربانی عاطفه .11

 پور ملک خاطره .12

 نژاد والی مائده .13

 دارابی مبین .14

 بزنجانی الهی نعمت سمانه .15

 قناد عزیزی آذین .16

 درفشی حانیه .17

 سلگی سحر .18

 فردوسی میثم .19

 اسداللهی ستاره .20

 معصومی فرزانه .21

 افراسیابی سپیده .22

 تودشکی حسینی مسعود .23

 رشادی ریحانه .24

 سعادتی پارمیدا .25

 نیا لعلی مینوش .26

 کفراشی فاطمه .27

 رشیدیان آرش .28

 گلچین هانی .29

 دلویی صافدل افسانه .30

 حدادی پرستو .31

 ایزدی مهال .32

 جعفری میترا .33

 درودگر مصباح .34

 صدیقی صادق .35

 اشرافی نیلوفر .36

 نیلی غزاله .37

 سیمسار مجید .38

 پناه حسینی شیوا .39

 حاتمی صدیقه .40

 جودکی آترا .41

 سامعی امیرمحمد .42

 فرخیان نرگس .43

 کهربائی ساناز .44

 نوکنده شربتی نرگس .45

 ساسان مسعود .46

 حیدری قطبی زهرا .47

 طهماسی محبوبه .48

 پوررتجبر سحر .49

 گهرویی مهربانی عاطفه .50

 چاری چیتگر آزاده .51

 گودرزی مهرنوش .52

 پور خلیلی البنین ام .53

 پور افشاری سها .54

 چوبینه مینا .55

 آقدرق نعمتیان ملک .56

 راد امیری هانیه .57

 سیفی فاطمه .58

 اقوامی فائزه .59

 اصفهانی رمضان ماهرخ .60
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 11/11/1399  تاریخ آزمون:

 

 

 رنجبر امینی فاطمه .61

 غریبدوستی عزتی نرگس .62

 ندوشن جعفری طوبی .63

 مشایخی فرزانه .64

 عجم میثم .65

 خوزانی عموشاهی عاطفه .66

 منخیان علیرضا .67

 محکمی فرشاد .68

 مومنی مرتضی .69

 زاده نقی احمد .70

 بهادران فاطمه .71

 رجبی احسان .72

 حسینی زهرا .73

 پور جیغی قلعه مهدی .74

 ذبیحی امین .75

 شیرپاک رفائی احمد .76

 هراتیان پیمان .77

 شافعی غانیه .78

 کابلی معصومه .79

 احمدی مهرانه .80

 حسینی حاجی مجید .81

 فرخی معصومه .82

 وفا شاهین .83

 غالمی علیرضا .84

 زرگری کفاش حسین .85

 لیالستانی پور ابراهیم مرضیه .86

 الرعایایی امین بهرخ .87

 لو خدابنده ندا .88

 لطفی زهرا .89

 مرادیان المیرا .90

 عزیزی مهدی .91

 محمودرضانورانی .92

 افخمی محمد .93

 سلمانی تیمور پوراستاد معصومه .94

 اسماعیلی نازنین .95

 حامدعلی سیامک .96

 انزابی عبادی هدیه .97

 فراهانی بهاره .98

 کفاش فهیمه .99

 صادقی صبا -100

 نسایی علی حسین -101

 محمودی پیمان -102


