
 اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی

 ( تولیدکنندگان/ وارد کنندگانویژه  )

 06/12/1399تاریخ آزمون: 

 

 1293 مصطفی نجفیان    .1

 1681 مجتبی پهلوان    .2

 6835 مهدی خسروی نوری   .3

 3713 الناز خراسانی    .4

 7961 سارا آسایی .5

 4540 فائزه شیخی سبزه پوش .6

 6121 مرضیه باقری    .7

 9250 عاطفه رجبی    .8

 3044 توحید شعاع قره باغ  .9

 5270 الناز بهرامی .10

 2601 پژمان حسن پور قوشخانه  .11

 6722 معصومه مظاهری    .12

 0935 فرزین  شایان .13

 3743 مهسا بلواری زاده دشتستان .14

 5364 مشتاق ایری .15

 0241 مریم مشتاقی    .16

 4891 زینب قمبری .17

 5458 فرناز فرزانیان .18

 3954 آزاده طاهری    .19

 0158 مریم ساالریان    .20

 4641 فاطمه عزیزی    .21

 8009 پیمان هراتیان .22

 2479 مهتاب دادخواه تهرانی   .23

 2091 مازیار کمیلی    .24

 2986 محمد پورتقی    .25

 3417 آنیتا سادات رباع الدین نجد .26

 4954 بهاره رستگار .27

 4517 شیوا بابک .28

 0250 فرناز کاظمی    .29

 9874 سارا مدیرفالح    .30

 5144 بهمنشسهیال  .31

 1912 محمدامین خطیب زاده .32

 4192 پریسا عربیان    .33

 3995 الهام معبودی    .34

 8094 بابک نهری نیک نفس .35

 8662 فرزانه وثیقی روشن   .36

 1300 سیما سلطانی دهنوی   .37

 4229 هانیه شکری    .38

 6898 نرجس خلج اهلل بخشی  .39

 9246 نرگس جهان بین .40

 2850 مهرناز ظفری .41

 7468 محمد طالئیان .42

 3401 سیده بتول موسوی .43

 8745 سهیال  غفاری .44

 0222 سحر عالیشانی گیگلو   .45

 4737 سمانه بهتاج    .46

 3189 بهاره خدابخشیان    .47

 7963 مهدی فخاری کاشان   .48

 7791 مهدی جوادزاده بستان آباد  .49

 2549 مجید محققی حور   .50

 0955 سعید قریشی    .51

 5384 فاطمه نورستی    .52

 8111 محمد رحمانی    .53

 4170 لیال حق شناس   .54

 8277 سید روح اهلل قربانی خشکرودی .55

 9193 مهدی غنیمت    .56

 3873 عبدالحمید کیخسروی    .57

 4101 فاطمه بهادران .58



 اسامی پذیرفته شدگان آزمون مسئولین فنی تجهیزات پزشکی
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 8410 امیرحسین افتخاری لشگریانی   .59

 0411 رضا آذری    .60

 8626 شبنم رحمانی    .61

 5363 ندا دوست مرتضی علی  .62

 7483 آرمان حسنیان    .63

 8641 ملیکا ابوترابی کاشانی   .64

 4844 آنیتا احمدی    .65

 4979 مونا زمانخانی    .66

 8463 حامد قاهری    .67

 1506 احسان ضیائی منظری   .68

 5175 فاطمه آرمین فر   .69

 3323 شقایق رجائی    .70

 1901 آزاده جعفرزاده    .71

 9197 پرستو پورسعید اصفهانی .72

 3341 فاخته موسی پور کلشتری  .73

 0185 حسین عبدلی    .74

 6072 محمد مهدی حسن پور بریجانی .75

 8355 حمیرا فریدنژاد    .76

 5907 مینا محسنی گرده کوهی  .77

 5150 ابوالفضل طاهری    .78

 5149 محسن سعادتمند    .79

 2706 امین محسن زاده .80

 8429 بهاره شیرازی .81

 0122 معصومه زواری .82

 8260 مبین دارابی    .83

 0785 سبحان جعفری خالجیری   .84

 7278 علی دارابی .85

 7351 زهرا شارونی زاده   .86

 6355 امیر رضا صمدی خوشخو   .87

 3001 علی اسدپور    .88

 7892 فرشید سلیمانی .89

 6161 حسن ضابطیان .90

 7852 سپهر قلوزی    .91

 3341 عباس تاجیک    .92

 5997 محمد غالمی    .93

 1684 الهه ناجی    .94

 3040 شقایق شهرپور    .95

 7299 آرمان ربیعی    .96

 1269 علی ابدی    .97

 3877 فاطمه زیدی    .98

 0307 محبوبه مرادپور    .99

 0178 امیر مفردان    .100

 1804 اشکان ثمریان نقاش   .101

 7002 عرفان نگهداری .102

 6153 حسین غفاریان    .103

 6926 معصومه اهنگ    .104

 2611 یوسف اکبر زاده   .105

 3358 عارفه مومنی .106

 3851 عمار ابریشم چی .107

 7680 فاطمه حیاتی .108

 7362 چمران سالمی کناری   .109

 8322 محمد رضا عباسیان   .110

 5521 ابوالفضل ناجی توتونچیان آذر  .111

 3204 مجتبی عبدی    .112

 6130 زهرا حسامپور .113

 7055 فاطمه سعادت مهر .114

 7206 پویا کیامرز    .115

 1497 سید شاهین نقوی .116
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 1799 مهرو حاجی محمد صادق .117

 5680 محمدعلی عسگری نژاد .118

 7151 مهدی صابری    .119

 9546 اسماء عباسی    .120

 5730 سید عباس شفاعت   .121

 8740 ابوالفضل جعفری انارکی .122

 5997 صباح  رشیدی .123

 9117 سید علی خلیفه سلطانی  .124

 1241 سعید بیان الحق .125

 2491 حسین محمداصغری    .126

 6224 ملیکا نوذر    .127

 8814 محمد  رمضانی .128

 2581 احسان سادات منصوری .129

 2950 ابادیبشری سادات  شمس دولت  .130

 1038 سینا صالحی    .131

 1730 محمد ابراهیم اکبرپور هرسینی .132

 7155 سمیرا مرادخانی    .133

 8764 مسعود  ازادنیا .134

 7879 زهرا عرب    .135

 2763 محمد رئوف کاکاوند   .136

 0647 محمدمهدی صالحی گلبار .137

 1899 محمد جواد بالی الشک  .138

 2756 عطیه اسماعیلی    .139

 9801 فلور شایق    .140

 1355 سید نوید عطائی   .141

 6856 پوریا پیریان    .142

 2519 سیده زینب حسینی   .143

 2587 شهاب آزادی    .144

 2253 سحر  پورغفاری .145

 2218 کیوان حاجی رعیت .146

 1466 میالد صفروند .147

 2165 امیر جانی    .148

 4948 آتنا  توسلی .149

 9291 نگین ریاضتی .150

 9495 مسعود قربانی    .151

 1976 مرتضی فالح مجاورمحله   .152

 6674 متین هنرمند    .153

 9739 فرزانه ولدخانی .154

 4859 مرضیه گل محمدی   .155

 6311 سکینه رحمانی .156

 3189 معصومه احمدی .157

 8992 سید حامد میراحمدی دریاسری .158

 5609 محمد پیریایی    .159

 2856 امید فقیهی سرشکی   .160

 2108 سئودا دلیر اسمعیلی آذر  .161

 9221 عطیه امینی .162

 1821 پرهام مقیمی اسکوئی .163

 7677 الهام  عیسائی .164

 8682 مریم جوزقیان نجف ابادی  .165

 1607 وجیهه عیدی .166

 2991 صوفی بروجردی علوی   .167

 8790 هانی حدادی .168

 4456 سمانه  قاسمی .169

 8229 رضا حقانی    .170

 5356 یاسر صالحی    .171

 3082 هادی یاری .172

 6867 هادی نظری مهرو .173

 5041 امیرعباس امرائی .174
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 5874 شیما معینی    .175

 6305 مرجان کریمی مشکانی   .176

 8017 مهرداد عامری    .177

 6990 فاطمه  اسماعیلی زاویه .178

 8839 امین ابراهیمی    .179

 3015 فائزه مومن .180

 6924 سید محمد مهدی رضوی  .181

 9598 سحر صابری منش   .182

 5093 مینا مرشد شریفی   .183

 5710 محمد باغستانی .184

 3589 سمیه  نورعلی سرخنی .185

 6810 آرمن ماطاوسیان  .186

 0903 کیمیا رهبری .187

 4428 صادق گراوند    .188

 2946 پردیس پیراهش .189

 4463 احمد قوامی .190

 8737 سجاد دهقانیان .191

 5004 فاطمه دلیر .192

 6968 الهام زارع .193

 5213 سینا رئیسی    .194

 1692 سلیمه پایان کیچی   .195

 4661 شکوفه اکبری .196

 3754 سلمان ترابی .197

 1251 سید احمدرضا  احمدی .198

 7393 خداداد سلیمانی .199

 0187 مژده بهرام رضایی   .200

 8920 هانیه کشاورز هدایتی .201

 2484 همراز فراستی کالشمی .202

 4733 زهرا سعادت .203

 2018 علی مقدم گل محمدی  .204

 2392 محمد مهدی مبارکی   .205

 9612 محمد منافی ناصر   .206

 7701 شیدا شاه نظر   .207

 


