
استان سکونتنام پدرنام خانوادگینامردیف

خوزستان۲۱۹آبشوریسیما۱

چهارمحال و بختیاریصفرعلیآرخ بروجنیمرضیه۲

اردبیلهدایتآزادمرد طالشمکاییلشقایق۳

تهرانرضاآژفاطمه۴

آذربایجان شرقیغالمعلیآژنگوحیده۵

قمحجت اهللآقامحمدیفاطمه۶

آذربایجان شرقیمیرطالبآل رسول ارزیلعارفه۷

بوشهرحبیبابراهیمیمعصومه۸

کرمانشاهحسناحمدیآزاد۹

کردستانفریدوناحمدیانەافسان۱۰

البرزعلیرضااختریصفا۱۱

خراسان رضویمجیداخوانسمیرا۱۲

آذربایجان شرقیوحیدادیب چکانمحمد۱۳

خراسان رضویدین محمداربابیافسانه۱۴

فارسطهمورثاردکانیصدیقه۱۵

خراسان رضویعلیاسدیفاطمه۱۶

همدانمحمداسدی پورزهرا۱۷

تهرانقرباناسفندیاریطیبه۱۸

اردبیلعلی گلاسکندریفاطمه۱۹

مازندرانجبیب اهللاسماعیلیحسن۲۰

تهرانمحمداسماعیلی خوشمردانمائده۲۱

اصفهانعزیزمحمداسمعیلیوحید۲۲

آذربایجان غربیداوداسمعیلی زادهساناز۲۳

فارسعبدالخالقاصغر نژادآزاده۲۴

خراسان جنوبیعلیاظهارمقدممرتضی۲۵

سمنانحسنافراسیابیصدیقه۲۶

خراسان جنوبیمحمدافضلیافسانه۲۷

فارسمحمدابراهیماکبرپورآمنه۲۸

تهرانامین الهاله یارینسترن۲۹

آذربایجان شرقیعزیزامامیندا۳۰

فارسمهدیامکانیمحمد امین۳۱

اصفهانخلیلامین الرعایا یمینیزهرا۳۲

بسمه تعالی

لیست داوطلبین مجاز در بیست و ششمین آزمون تعیین صالحیت فنی 

ممیزان بهداشتی



کرمانحسناناریفاطمه۳۳

هرمزگانمحمودانتظارمهدیجابر۳۴

فارسعبدالعظیمانصاری شیریعباس۳۵

فارسنصیب اهللایزدی تل سرخیندا۳۶

خراسان رضویحسینایل بیگی قلعه نیمحمد۳۷

خراسان شمالیمحمدایماندارنرگس۳۸

کرمانجان الهبادرهصالح۳۹

اصفهانمحمدرضاباریک اندامزاهده۴۰

چهارمحال و بختیاریکیامرثبازیار برئجنیادیب۴۱

بوشهرعبدالحسینباغبانیرقیه۴۲

کرمانشاهمحسنباالگبریمنا۴۳

آذربایجان شرقییعقوببایرامیفریبا۴۴

خوزستانعبدالعباسبدویساجده۴۵

همدانحاجعلیبرجیزهره۴۶

سیستان و بلوچستانموسیبزیمریم۴۷

البرزکیومرثبشردوستپرنیا۴۸

آذربایجان شرقیقربانعلیبک زادهحبیب۴۹

تهرانسید رضابنوفاطمهسیده فاطمه۵۰

آذربایجان شرقیمحمدبهاریوحید۵۱

زنجانعبداهللبهرامییوسف۵۲

زنجانحسینبهرامی دوتپه سفلیجواد۵۳

تهرانحسینبهمن آبادیوحیدرضا۵۴

فارسعباسبهمنیفاطمه۵۵

کهکیلویه و بویراحمدعلی صالحبیادسولماز۵۶

تهرانکیخسروپازوکیالهام۵۷

یزدناصرپایدار اردکانیابوالفضل۵۸

گیالنجمشیدپروانهفاطمه۵۹

کرمانشاهاحمدپرویزیمریم۶۰

خراسان رضویعباسعلیپژوهان کیازهرا۶۱

مازندراناصغرپوربخشیانالهام۶۲

فارسحاصلپورمحمدفرزانه۶۳

تهراناحیاعلیپیکانیعاطفه۶۴

تهرانمحمدجوادترابیاحسان۶۵

لرستانعظیمترکیطاهره۶۶

مرکزیعلی رضاتقواییحمید۶۷

اردبیلهاشمتیموریوحیده۶۸

آذربایجان غربیمسعودجابریسیمین۶۹

گیالنمحمدجانی پورریحانه۷۰

سمنانحیدرجاویدیمژگان۷۱



گیالنمنصورجعفریمائده۷۲

کهکیلویه و بویراحمدمحمد تقیجعفری منصورآبادصدیقه۷۳

همدانوهابجعفری هنرمهسا۷۴

مازندرانقنبرجاللفاطمه۷۵

خوزستانکاظمجاللیعبدالنبی۷۶

آذربایجان شرقیفرامرزجاللی زمهریرثریا۷۷

اصفهانبهروزجلوانیسمانه۷۸

مازندرانرحمتجنت علی پورشادی۷۹

فارساصغرجوان بختمژده۸۰

تهرانغالمحسنجوچینمجتبی۸۱

آذربایجان شرقیمایلجهان تابمعصومه۸۲

خراسان رضویغالم علیجهان مهینمحمد۸۳

چهارمحال و بختیاریهژیرجهانیمحمد۸۴

اصفهانمحسنچامزهرا۸۵

همدانعباداهللچهاردولیندا۸۶

اردبیلاصغرحسن زاده گبلومینایه۸۷

تهرانزاهدحسین پناهیآیت۸۸

آذربایجان غربیسید علیحسینیسید میثم۸۹

خراسان رضویسید حسنحسینیسیده اعظم۹۰

تهرانعلیحسینیصفورا۹۱

کرمانرضاحسینیعصمت۹۲

خراسان رضویمحمدعلیحسینیمریم۹۳

مازندرانابوالفضلحسینی قیداریآذر۹۴

کرمانشاهحسنحمزه ءسارا۹۵

کرمانمحمدحمزه نژاد طوطیهعماد۹۶

تهرانسید مجیدحنیفه زاده پشتیریسمیرا سادات۹۷

خراسان رضویمحمدحیدریرضا۹۸

چهارمحال و بختیاریجمعهحیدریمحبوبه۹۹

هرمزگانحمیدرضاحیدری هفشجانینیلوفر۱۰۰

لرستانغالمرضاخادمناهید۱۰۱

آذربایجان شرقیاسمعیلخاکپور قبادلولیال۱۰۲

اصفهانرمضانعلیخاموشی وادقانیزینب۱۰۳

تهراناسداهللخانمحمدیسعید۱۰۴

خراسان جنوبیناصرالدینخاوریمرضیه۱۰۵

کهکیلویه و بویراحمدفرامرزخرمیفرزهرا۱۰۶

تهرانرحیمخسرواسماعیل۱۰۷

فارسمحمد مرادخسروانی شولیسارا۱۰۸

البرزذوالفقارخسروپورمهسا۱۰۹

تهرانداودخضابمحمدعلی۱۱۰



آذربایجان شرقیجعفرخضرلومینا۱۱۱

خراسان رضویحسنخوش امیدغالمعلی۱۱۲

تهرانفرامرزخوشابیبیتا۱۱۳

یزدعلی اکبرخیاطیانمهدیه۱۱۴

تهرانحسنداداشیمژگان۱۱۵

لرستانحسینداستانیلیال۱۱۶

گلستانجمشیددانش بهشتیزینه۱۱۷

هرمزگاننورمحمددرخشاناسماعیل۱۱۸

فارسالیاسدرخشانزهرا۱۱۹

تهراناحمددودانگهعرفانه۱۲۰

تهرانانوشدوستار قاسم آبادشقایق۱۲۱

خراسان رضوینصرت اهللده نمکیالهه۱۲۲

یزدمحمدحسیندهقانی اشکذریزینب۱۲۳

قزوینمحمدرامیارمرتضی۱۲۴

فارسمحمودراه بیننیلوفر۱۲۵

تهرانمهدیرئیسیدریه۱۲۶

گیالنحمیدربیع زادهبهاره۱۲۷

خوزستانعلیمردانرحمانیآزاده۱۲۸

فارسفرج الهرحیمیسارا۱۲۹

آذربایجان شرقیقربانعلیرحیمیهانیه۱۳۰

آذربایجان شرقیحسینرحیمی زنوزفرزانه۱۳۱

اصفهانماشاالهرستارفاطمه۱۳۲

تهراناباذررستگار سیکارودینیلوفر۱۳۳

کرمانشاهرحمانرستمیرضا۱۳۴

خراسان شمالیعلی محمدرشیدی طراقیپری۱۳۵

آذربایجان غربیحسامرضائیافشین۱۳۶

فارسمنصوررضائیانمهشید۱۳۷

تهرانکمالرضاپورامید۱۳۸

تهرانعلیرضایی بازکیائیزهرا۱۳۹

خراسان رضویجوادرضوانیفاطمه۱۴۰

تهرانباقررضوانی قالهریمحمد۱۴۱

اصفهاناصغررعیتمحدثه۱۴۲

تهرانمحمدرمضانلوحوا۱۴۳

گیالناحمدرمضانی پور ششکلهانیه۱۴۴

کهکیلویه و بویراحمدسید یداهللروان ساالرسید بهنام۱۴۵

همدانمرتضیروستائی مهدیخانیلیال۱۴۶

اصفهانحسین علیروشن قیاسعاطفه۱۴۷

تهرانمحسنروغنیان دزفولیسمیرا۱۴۸

آذربایجان شرقیعلیزارعنعیمه۱۴۹



فارساحمدزارع پیشهزهرا۱۵۰

تهرانمصطفیزارع خواجه دیزجبهاره۱۵۱

فارسعبدالحسینزارعیعبدالصمد۱۵۲

هرمزگانعلی دادزاوشذکیه۱۵۳

کردستانیداهللزمانی دادانهآرزو۱۵۴

تهرانهوشنگسانبلیشیما۱۵۵

فارسسیدجمالسبزواریمهنازالسادات۱۵۶

اردبیلاللهقلیستوده وان علیاسمیه۱۵۷

لرستانشاپورسرلکپریسا۱۵۸

اصفهانسید محمدسعادتدار آرانیپریسا سادات۱۵۹

خوزستانعبدالرضاسعیدیصدیقه۱۶۰

تهرانعلی اکبرسمیعیمحسن۱۶۱

فارسمحمد حسینسهرابی دشتکینسیبه۱۶۲

آذربایجان غربیابوبکرسیدعزیزیکلثوم۱۶۳

تهرانتقیسیفیمرتضی۱۶۴

آذربایجان شرقیعباداهللسیفی خضرلوهاله۱۶۵

خراسان رضویجوادسیفی رضوانیعلی۱۶۶

آذربایجان غربیشهرامشاددلایسان۱۶۷

تهرانرضاشایانبهاره۱۶۸

قزوینهاشمشرافت خمیرانیغزل۱۶۹

خوزستانمحمدشریبی پور زرگانیامل۱۷۰

البرزسید محمدشریعتیسید صادق۱۷۱

فارسحسینشریعتی پورحمیده۱۷۲

اصفهانابراهیمشفیعیمرضیه۱۷۳

گیالنمحمدشفیعی چافیشکوه۱۷۴

آذربایجان غربیمحمدشقاقیجالل۱۷۵

آذربایجان شرقیمحمدشهبازی آقامیرلورضا۱۷۶

خوزستانصفقلیشهریاریزهره۱۷۷

تهرانحسینشهلوی امنداکبر۱۷۸

خراسان رضویمحمدشیبانیثریا۱۷۹

خوزستاناحمدشیخ زاده تکابیمریم۱۸۰

البرزمحرمشیخ سلیمانیصدیقه۱۸۱

آذربایجان شرقیمحمدتقیشیخ عبداله زاده ممقانییوسف۱۸۲

مرکزیعباسشیخانعادل۱۸۳

مازندرانعلیشیرزادمریم۱۸۴

گیالنهویداشیرزادوزمترآرمین۱۸۵

خراسان رضویحسنشیرزادهنیکو۱۸۶

کرمانشاهمرادصابری فردزهرا۱۸۷

همدانکیوانصاحب اختیاریغزاله۱۸۸



خراسان رضویعباسصاحبیفاطمه۱۸۹

البرزعمرانصادق بیگیفاطمه۱۹۰

کرمانشاهحیدرصادقخانی زنگنهمژگان۱۹۱

خراسان شمالیعلیرضاصادقیزهرا۱۹۲

فارسصمدصادقیساناز۱۹۳

همدانمحمودعلیصاعد شایستهمریم۱۹۴

کردستانعزیزصالحیامیره۱۹۵

گیالنحسینصالحیفاطمه۱۹۶

چهارمحال و بختیاریحسینصالحینسیم۱۹۷

خراسان رضویمحمدطاهرصالحی جنگلرضوان۱۹۸

کرمانعباسصباحیاسما۱۹۹

تهراناسمعیلصباحی هویدااعظم۲۰۰

کرمانمهدیصحیفیصهبا۲۰۱

فارسحبیبصداقتعبدالرحمن۲۰۲

آذربایجان شرقیرسولصمدی خزینه جدیدرقیه۲۰۳

آذربایجان شرقیحسنصیامیرقیه۲۰۴

تهراناسمعیلطالبفریبا۲۰۵

خراسان جنوبیحسینطالبیفرخنده۲۰۶

خراسان جنوبیسید علیطباطبائی فردفاطمه۲۰۷

اصفهانجعفرطراحزهرا۲۰۸

همدانحسینعابد۲۰۹۳۹۳۴۸۴۰۸۰۹

همدانحکمعلیعابدیالهام۲۱۰

خراسان رضویرجبعلیعابدی محمدیهمصیب۲۱۱

سمنانشیرزادعالیشاه ارات بنیزلیخا۲۱۲

خراسان جنوبیمحمدعباسیاسماعیل۲۱۳

مرکزیمحسنعبدالخالقیفرنوش۲۱۴

بوشهرمحمودعبدعلی پوررخساره۲۱۵

البرزعلی حسینعبدلیشیوا۲۱۶

کرمانحسنعبدی نسباسما۲۱۷

اصفهانمسلمعرب دشتیسوسن۲۱۸

خراسان رضویسید حسینعربیسید وحید۲۱۹

فارسمحمودعزیزیطیبه۲۲۰

تهرانصمدعسکریسیمین۲۲۱

اصفهانعلی اصغرعسگری ترازوجفائزه۲۲۲

اصفهانعلی اصغرعصمتیمحمد رضا۲۲۳

خراسان رضویسیدمحمد حسینعلوی مقدمشمیم سادات۲۲۴

البرزجلیلعلی پورالناز۲۲۵

تهرانمنوچهرعلی خانیهانیه۲۲۶



خراسان رضویعلیعلی زاده ایوریابوالفضل۲۲۷

مرکزیاحمدعلی نوریمحمد علی۲۲۸

فارسحمزهعلیپورمریم۲۲۹

خراسان جنوبیعلی اکبرعلیزادهسهیال۲۳۰

مازندراناکبرعمرانی اواردیحسین۲۳۱

مازندراناکبرعمرانی اواردیمهدی۲۳۲

اردبیلقدرتغائبیمریم۲۳۳

لرستانماشاالهغریب دوستمحمد۲۳۴

ایالممرادغالمعلی پورزهرا۲۳۵

گیالنایرجغالمیهانیه۲۳۶

هرمزگانمحمودفارسی نژادایمان۲۳۷

البرزمحمد جوادفتاحیمهسا۲۳۸

یزدعلیمحمدفخاریانعلیرضا۲۳۹

گیالنصادقفرح دهرمجتبی۲۴۰

سیستان و بلوچستانسیدمحمدرضافرقانیسید شهریار۲۴۱

خراسان رضویقربانفروغتکتم۲۴۲

مازندرانعلیفعال فرداسمعیل۲۴۳

خراسان رضویمحمدفیاضمرضیه۲۴۴

فارسمرادقاسمیسلماز۲۴۵

کرمانحسینقاسمی نژادمژگان۲۴۶

اردبیلنوروزقربان پورزهرا۲۴۷

فارسرضاقربانیعیسی۲۴۸

تهرانموسیقربانیمیالد۲۴۹

ایالمحمیدقلیجیزهره۲۵۰

فارسخدادادقنبریفروزان۲۵۱

آذربایجان شرقیحبیبکاتبی بنابمریم۲۵۲

تهرانمحمدحسینکاخکی زاده کاخکیجلیل۲۵۳

یزدمحمدحسنکارگر شورکیفاطمه۲۵۴

سمنانرضاکاشیمحمد۲۵۵

اصفهانامیرکاظمیغزل۲۵۶

اصفهانداودکاظمی مشکانیمعصومه۲۵۷

فارسایرجکامگارآرمان۲۵۸

خوزستانغالمرضاکاوسیسمانه۲۵۹

خوزستانعزت الهکجریانزهرا۲۶۰

تهرانفضل الهکرامتی الیقگلزار۲۶۱

تهرانصفرعلیکردفاطمه۲۶۲

خوزستانخدامرادکرم پورمرضیه۲۶۳

زنجانمحمد حسنکرمیلیال۲۶۴

تهرانمحمد علیکرمی چشمه زنگیمنا۲۶۵



کرمانشاهجهانگیرکرمی زندزهرا۲۶۶

اصفهانالیاسکرمی کچویینجمه۲۶۷

تهرانجلیلکریمدوستکریم۲۶۸

هرمزگانکرامت الهکریمیتینا۲۶۹

آذربایجان شرقیاسدالهکریمی باجه باجفروزان۲۷۰

خراسان رضویجلیلکریمی تیموریرز۲۷۱

یزدقربانعلیکریمی نظریفاطمه۲۷۲

گیالنرضاکشاورزریحانه۲۷۳

فارسقاسمکشاورزینرگس۲۷۴

آذربایجان شرقیحسنکل کارفاطمه۲۷۵

تهراناحمدکمانیزهرا۲۷۶

تهرانمنصورکمیجانیانسیه۲۷۷

آذربایجان شرقینقیکوره چیسمیه۲۷۸

تهرانمحسنکوشاحامد۲۷۹

خراسان رضویمحمدرضاکیانیپوریا۲۸۰

چهارمحال و بختیاریابوالقاسمکیوانی هفشجانیامه لیلی۲۸۱

فارسغالمعلیگشتاسبیپروانه۲۸۲

یزدحسینگل شیریاحمد۲۸۳

چهارمحال و بختیاریغیظانگل محمدی هفشجانیوجیهه۲۸۴

خراسان رضویمسعودگلرخیحسین۲۸۵

فارسمحرابلغویان زادهیاسمن۲۸۶

گلستانساریمارامائیعافیه۲۸۷

خراسان شمالینورعلیمحمدپورابراهیم۲۸۸

زنجاناحمدمحمدخانیحسین۲۸۹

فارسعلی اصغرمحمدیبهنام۲۹۰

فارسقبادمحمدیراحله۲۹۱

مرکزینعمت الهمحمدیشیرین۲۹۲

فارسقاسممحمدیفاطمه۲۹۳

سمنانموسیمحمدینرگس۲۹۴

آذربایجان شرقیخیرالهمحمدییحیی۲۹۵

آذربایجان غربیعلیرضامحمدی ریگ آبادیفائزه۲۹۶

هرمزگانحمیدمحمدی مزرعههادی۲۹۷

آذربایجان غربیفیروزمحمودزادهفاطمه۲۹۸

همدانمهدیمحمودیپروانه۲۹۹

ایالمعلی نظرمحمودیسارا۳۰۰

تهرانداودمحمودیانالهام۳۰۱

همدانمحمدرضامختارجوزانیکیمیا۳۰۲

خوزستانعبدالکریممخلصیابوالقاسم۳۰۳

کرمانشاهعزت الهمرادخانیحسنا۳۰۴



اردبیلامامعلیمرادی اجیرلوسمیه۳۰۵

کرمانرمضانمرادی ساردوئیهسحر۳۰۶

کهکیلویه و بویراحمدبهروزمرادی سی سختفاطمه۳۰۷

تهرانسعیدمرادیان آهیمریم۳۰۸

اصفهانسید علم الهدیمرتضوی امامیفهیمه السادات۳۰۹

یزدرجبمشتاقیان ابرقوئیفاطمه۳۱۰

خراسان شمالیحسنعلیمشکینفاطمه۳۱۱

آذربایجان شرقیمحمدرضامصدقلطیفه۳۱۲

گیالنحمیدمصدقمریم۳۱۳

ایالمابراهیممظفریعلی۳۱۴

ایالمرحیممظلومیخدیجه۳۱۵

قزوینرضامعروفیسمیه۳۱۶

زنجانحسنمکیمحمدرضا۳۱۷

کرمانمحمدمالمهدی زاده ماهونکمریم۳۱۸

قمعطاءاللّهمالیری خواه لنگرودیحسین۳۱۹

اصفهاناسماعیلملکی ورنامخواستیفاطمه۳۲۰

آذربایجان غربینصرت الهممقانیسان ناز۳۲۱

مرکزیغالمعباسموذنفرزانه۳۲۲

خراسان رضویسید محمد اسماعیلموسویبی بی زهره۳۲۳

خوزستانعبداالمیرمولوی نیاشهرزاد۳۲۴

تهرانمحمدمومنی ماکلوانیفاطمه۳۲۵

تهرانولی مرادمهران پورراضیه۳۲۶

تهرانمحمودمیرزائیمحمد امین۳۲۷

همداناسدهللمیرزائی ازندریانیمریم۳۲۸

اصفهانمحمدمیرزاپورنسرین۳۲۹

خوزستانخیرعلیمیرزاوندمجتبی۳۳۰

تهرانمصطفیمیرزایی سفیدابی فراهانیرضا۳۳۱
فارسحسنمیریفاطمه۳۳۲

مرکزیابوالفضلمیقانیمحدثه۳۳۳

کرمانغالمحسینناظری زادهنجمه۳۳۴

البرزعلینبی لورضا۳۳۵

مازندرانمحمدعلینجفی آغوزگلهاحمد۳۳۶

تهرانحیدرنصوریفاطمه۳۳۷

ایالممحمدنظریریحانه۳۳۸

لرستاننورخدانظریمریم۳۳۹

تهرانروایتنظری شمس آبادسولماز۳۴۰

تهرانمیرذبیح الهنوبختاعظم۳۴۱

آذربایجان شرقیابراهیمنوران ترکمبوریبهروز۳۴۲



زنجانحسننورعلی خانیفاطمه۳۴۳

مازندرانابراهیمنوروزیفریم۳۴۴

همدانسردارنوروزینسرین۳۴۵

همدانحاجی محمدنوروزینسیم۳۴۶

تهرانقربانعلینوروزیمهرنوش۳۴۷

تهرانعبدالهنوریعاطفه۳۴۸

خراسان رضویعباسنوریمحمد۳۴۹

آذربایجان غربیمختارنیک اخترپریسا۳۵۰

چهارمحال و بختیاریعلی اکبرنیکبخت جونقانیرضا۳۵۱

کرمانشاهکیومرثویسعلیمهناز۳۵۲

کردستانمحمد علیویسیفرزانه۳۵۳

تهرانحسینهادی پور سرشکههانیه۳۵۴

فارسنگهدارهاشمیمحمدجواد۳۵۵

فارسمحمد رضاهاشمیمریم۳۵۶

چهارمحال و بختیاریاسماعیلهاشمی چلچهفاطمه۳۵۷

فارسمحمدهنرورشیما۳۵۸

خراسان رضویجالل الدینیاوریفائزه۳۵۹

مازندرانسید محسنیوسفی حسن کالسیده سحر۳۶۰


