
تعالی بسمه

بهداشتی ممیزان فنی صالحیت تعیین آزمون هشتمین و بیست

سکونت استانپدر نامخانوادگی نامنامردیف

خوزستانعلیقلیآبشوریسیما۱

بویراحمد و کهکیلویهجان علیآذرکیشفاطمه۲

جنوبی خراسانداد الهآرامشزهره۳

خوزستانعبدالرضاآزادیفرزانه۴

زنجاناکبرجماعت آقاولیالناز۵

قزویناسرافیلصمدآبادی آقاییفاطمه۶

بوشهرحسینآمیانحمیدرضا۷

قزوینفرهنگابراهیمیرضا۸

تهرانقاسماحمدناطقیسمیه۹

گیالنساعداسداللهیسیمین۱۰

تهرانعباساسدینسرین۱۱

تهرانقرباناسفندیاریطیبه۱۲

اردبیلگل علیطولش پور اسکندریفاطمه۱۳

مازندرانمیرانخانقاهی اسکندریسمیه۱۴

گیالنسلمعلیزاده اسمعیلسیاوش۱۵

اصفهانفریدوناشرفیفاطمه۱۶

تهراناشرف علیریز اشکرضوان۱۷

البرزحسناصالتیامیر۱۸

غربی آذربایجانپرویزاصل اصغریاحمد۱۹

تهراناله ولیامامینیلوفر۲۰

رضوی خراسانابراهیمپورالئین ایرانبهار۲۱

قزوینمهردادرضامحله ایوبیمهسا۲۲

غربی آذربایجانرحیمنالوسی بابکرپورکمال۲۳

شرقی آذربایجانمجیدبارگرمینا۲۴

بختیاری و چهارمحالکیومرثبروجنی بازیارادیب۲۵

شرقی آذربایجانیعقوببایرامیفریبا۲۶

مرکزیجعفربداغیمحدثه۲۷

شرقی آذربایجانقربانعلیزاده بکحبیب۲۸



اردبیلنعمتبورنگنسرین۲۹

زنجانعبدهللابهرامییوسف۳۰

هرمزگانشهریارپابرجیشهاب۳۱

بختیاری و چهارمحالرجبعلیپامسمصطفی۳۲

یزدناصراردکانی پایدارابوالفضل۳۳

فارستقیپورجمشیدمنا۳۴

کردستانصالحپورشامحمدسنور۳۵

فارسحاصلپورمحمدفرزانه۳۶

فارسفریدونپوالدعاطفه۳۷

لرستانعبدالمجیدخوشیان پیعلی۳۸

شرقی آذربایجانرضاخاانیوردی تاتیرقیه۳۹

تهرانمحمدجوادترابیاحسان۴۰

مرکزیرضا علیتقواییحمید۴۱

مرکزیجوادآبی تلخاعظم۴۲

بوشهرمظفرتوزیخدیجه۴۳

اردبیلهاشمتیموریوحیده۴۴

بویراحمد و کهکیلویهتقی محمداباد منصور جعفریصدیقه۴۵

خوزستانکاظمجاللیعبدالنبی۴۶

اصفهانغالمحسینزفرئی جاللیمریم۴۷

شرقی آذربایجانفرامرززمهریر جاللیثریا۴۸

رضوی خراسانرضاجوانبختامیرمحمد۴۹

اردبیلطاقتمجره جوانمردیزهرا۵۰

تهرانغالمحسنجوچینمجتبی۵۱

شرقی آذربایجانمایلتاب جهانمعصومه۵۲

مرکزیعلینیا چاپاریفاطمه۵۳

تهرانحمیدچکنیسارا۵۴

همدانعبادهللاچهاردولیندا۵۵

تهراناصغر علیرسولی حاجیکیان۵۶

مازندرانعلیلمراسکی پور حسینزهرا۵۷

البرزقدیر سیدحسینیسحر سیده۵۸

تهراناحمد سیدحسینیفرزانه سیده۵۹

غربی آذربایجانذوالفقارجو حکمتبهنام۶۰

شمالی خراسانمحمدعلیصفری حمید۶۱۶۳۰۰۵۵۹۵۵



رضوی خراسانهاشم سیدحیدریبیتا۶۲

بختیاری و چهارمحالجمعهحیدریمحبوبه۶۳

لرستانغالمرضاخادمناهید۶۴

رضوی خراسانعزیزالهرزگی خانیحسن۶۵

تهرانمحمدرضاخبازقاسمیالهه۶۶

شرقی آذربایجانجعفرخضرلومینا۶۷

رضوی خراسانحسنامید خوشغالمعلی۶۸

تهرانسیدنقیخوشابفریباسادات۶۹

گیالنابوالقاسمجو خیرمجید۷۰

تهرانمحمددارابیحمیده۷۱

البرزعزیزدریادلراحله۷۲

گیالنعلی محمددیلمانی دورانرومینا۷۳

تهرانانوشآباد قاسم دوستارشقایق۷۴

رضوی خراسانهللا نصرتنمکی دهالهه۷۵

یزدمحمدمنگابادی دهقانلیال۷۶

هرمزگاناحمدرازمندنواب۷۷

بلوچستان و سیستانعلمنیا رئیسیعلی۷۸

کرمانجوادرحیمیفاطمه۷۹

اصفهانرضاریزی رحیمیمهدی۸۰

شمالی خراسانعبدالحسینثانی رستکاریعقوب۸۱

کرمانشاهعلیپور رستمسلماز۸۲

غربی آذربایجانشیرزادزاده رستمشبنم۸۳

تهرانعلیزاده رسولاشرف۸۴

شرقی آذربایجاناصغررشیدیفرزانه۸۵

ییحانیه۸۶ ِِ ِِ ِِ ِِ شرقی آذربایجانبهروزکند تازه رضِا

رضوی خراسانرمضانگروی رضائیحامد۸۷

بختیاری و چهارمحالابوطالب سیدباباحیدری رضویمحمد سید۸۸

تهرانابراهیمزاده زینالفرزانه۸۹

کرمانحسینزینلیفاطمه۹۰



رضوی خراساناکبر علیآبادی حاجی زینلیمصطفی۹۱

شرقی آذربایجانناصرساعیصبا۹۲

لرستانپاپیوند سپهطاهره۹۳

یزداکبر علیسرداریمریم۹۴

مرکزیبهمنبخش سعادترضوان۹۵

شرقی آذربایجانهاشمسلطانیزهرا۹۶

کرمانشاهاله شمسسلطانیانفاطمه۹۷

رضوی خراسانعوضسلیمانیاسحاق۹۸

زنجانصفرعلیسلیمیمهسا۹۹

غربی آذربایجانابوبکرسیدعزیزیکلثوم۱۰۰

کرمانرسولالهی سیففرزانه۱۰۱

قمحسن محمدمحمدی شاهریحانه۱۰۲

غربی آذربایجانخالقشجاعتیمحبوبه۱۰۳

تهرانغالمرضانگاری مریم شرفیزهرا۱۰۴

رضوی خراسانقدیرمحمدنقاب شریعتیغالمرضا۱۰۵

غربی آذربایجانمحمدشقاقیجالل۱۰۶

شرقی آذربایجانمحمدولیشهبازوحید۱۰۷

تهرانجابربجندی شهریسعید۱۰۸

قمحسنشهریاریمهدی محمد۱۰۹

زنجاناله علیارقینی شهیدیالهام۱۱۰

شمالی خراسانعلی محمدامیرلو شیخمحبوبه۱۱۱

گیالنهویداوزمتر شیرزادآرمین۱۱۲

کردستانعزیزصالحیامیره۱۱۳

لرستانولیفر صالحیسیداحمد۱۱۴

تهراناسمعیلهویدا صباحی۱۱۵۳۹۸۰۲۹۷۷۵۶

کرمانمهدیصحیفیصهبا۱۱۶

فارسحبیبصداقتعبدالرحمن۱۱۷

یزدغالمرضاآمیز صدقنجمه۱۱۸

شرقی آذربایجانرسولجدید خزینه صمدیرقیه۱۱۹



گیالنرامینگوکه طالبمحبوبه۱۲۰

جنوبی خراسانعلی سیدفرد طباطبائیفاطمه سیده۱۲۱

رضوی خراسانجوادعاشوریاعظم۱۲۲

لرستانمحمد آقاعباسپورلیال۱۲۳

زنجانحسنعباسیفاطمه۱۲۴

مرکزیمحسنعبدالخالقیفرنوش۱۲۵

البرزمحمدعلیعبداللهیفرزانه۱۲۶

البرزحسین علیعبدلیشیوا۱۲۷

خوزستانمحمد علیدلدارزاده عبدیشهرزاد۱۲۸

کرمانحسننسب عبدیاسما۱۲۹

جنوبی خراسانقوسدینبجد عثمانیفرحناز۱۳۰

غربی آذربایجانابراهیمخرابه عزیزینازیال۱۳۱

تهرانصمدعسکریسیمین۱۳۲

لرستانعلیرضاعسگریمریم۱۳۳

اصفهانمحمدرضاخیرابادی عسگریالهام۱۳۴

رضوی خراسانرضا سیدقوچانی عطاریمحمود سید۱۳۵

رضوی خراسانمحمدحسینمقدم علویشمیم۱۳۶

گیالنسعیدخانقاهی زاده علیمعصومه۱۳۷

همدانحسینمرادی علینرگس۱۳۸

مرکزیعلی حسنعلیجانیفاطمه۱۳۹

اصفهانمحمدعلیسفتجانی عنبریمهدی۱۴۰

غربی آذربایجاناسماعیلغفارزادهزهره۱۴۱

شرقی آذربایجانموسیفاتحیمهدیه۱۴۲

تهرانیدالهفتحیرسول۱۴۳

ایالممحمدفرپورلیال۱۴۴

البرزعلیفرضیمریم۱۴۵

رضوی خراسانقربانفروغتکتم۱۴۶

تهرانهللا نبیخانی فضلیفاطمه۱۴۷

یزدحسنمروست فالحتیزهرا۱۴۸

فارسعلمدارکشکولی فیلوندیمینا۱۴۹

غربی آذربایجانمعرفتبگلو قاسمحسن۱۵۰



غربی آذربایجانچنگیزقرائتیکوثر۱۵۱

مازندرانقراءاویلی قمیرحمان۱۵۲

تهرانبهمنقوامیباقر۱۵۳

اصفهانابراهیمآبادی فیل کارگرمجتبی۱۵۴

اصفهانامیرکاظمیغزل۱۵۵

تهراناله فضلالیق کرامتیگلزار۱۵۶

اصفهاناحمدراوندی کرمعلیفائزه۱۵۷

کردستانفاتحکریمیبهاره۱۵۸

رضوی خراسانجلیلتیموری کریمیرز۱۵۹

یزدقربانعلینظری کریمیفاطمه۱۶۰

شرقی آذربایجانحسنکار کلفاطمه۱۶۱

تهرانمحسنکوشاحامد۱۶۲

رضوی خراسانمحمدرضاکیانیپوریا۱۶۳

بختیاری و چهارمحالابوالقاسمهفشجانی کیوانی۱۶۴۴۶۲۰۷۶۵۵۲۱

هرمزگانمحمدگزیریاحمد۱۶۵

یزدحسینشیری گلاحمد۱۶۶

رضوی خراسانمسعودگلرخیحسین۱۶۷

شرقی آذربایجاناله هدایتلطفیمعصومه۱۶۸

مرکزیصادق محمدلطیفیمنا۱۶۹

غربی آذربایجانحیدرلیلویمحمدصادق۱۷۰

رضوی خراساناکبر علینژاد متقیانمحمدرضا۱۷۱

اردبیلعبدالرضانمین مجیدیانمریم۱۷۲

شرقی آذربایجانحسینسرای زاده محرم۱۷۳۱۳۸۱۹۷۳۲۴۸

شمالی خراسانعلیرضامحرمیالهام۱۷۴

تهرانمنوچهرمحمدیمهناز۱۷۵

شرقی آذربایجانخیرالهمحمدییحیی۱۷۶

تهرانجعفرنسب محمدیانراضیه۱۷۷



غربی آذربایجانفیروزمحمودزادهفاطمه۱۷۸

زنجاننظامعلیمحمودیفاطمه۱۷۹

کرمانرمضانمیمند محمودیپروین۱۸۰

تهرانداودمحمودیانالهام۱۸۱

همدانمحمدرضامختارجوزانیکیمیا۱۸۲

سمناناحمدمددیپردیس۱۸۳

کرمانشاهاله عزتمرادخانیحسنا۱۸۴

کرمانرمضانساردوئیه مرادیسحر۱۸۵

همدانعليمراديمازیار۱۸۶

تهرانمحمدرضانسب مرتضویحمیدرضا۱۸۷

یزدرجبابرقوئی مشتاقیانفاطمه۱۸۸

شمالی خراسانحسنعليمشكینفاطمه۱۸۹

ایالمابراهیممظفریعلی۱۹۰

قمعطاءهللاهلنگرودی خواه مالیریحسین۱۹۱

زنجانفیروزمنصوریرضا علی۱۹۲

مرکزیغالمعباسموذنفرزانه۱۹۳

مازندرانغالمعلی سیدموسویکیمیا سیده۱۹۴

تهرانمحمدرضامهاجریانمونا۱۹۵

جنوبی خراسانحسننژاد مهدیمهال۱۹۶

تهرانمحمودمیرزائیامین محمد۱۹۷

شرقی آذربایجانعزیزمیرزاجانیوحیده۱۹۸

خوزستاناحمدمیرزاوندمرتضی۱۹۹

البرزرضامیرنقیبینوشین۲۰۰

مرکزیابوالفضلمیقانیمحدثه۲۰۱

مرکزیمحمدعلینازیمحدثه۲۰۲

بوشهررسولناصریراضیه۲۰۳

کرمانغالمحسینزاده ناظرینجمه۲۰۴

فارسناصرنجاریابوالفضل۲۰۵

ایالمشیرزادنجفیآزاد۲۰۶

کردستانصالح سیدنحویشعله سیده۲۰۷

شرقی آذربایجاناحمدزاوشتی نژادمهدیمهسا۲۰۸

ایالممحمدنظریریحانه۲۰۹

کرمانعلینقدیهانیه۲۱۰

اصفهانرضانوروززادهالهه۲۱۱



هرمزگانوطننوروزیرعنا۲۱۲

همدانسردارنوروزینسرین۲۱۳

تهرانقربانعلينوروزيمهرنوش۲۱۴

تهرانعبدالهنوریعاطفه۲۱۵

کردستانعبدالهخواه وطنشهال۲۱۶

مازندرانزمان میرهادیانضیاء سید۲۱۷

تهرانحسینسرشکه هادیپورهانیه۲۱۸

فارسنگهدارهاشمیجواد محمد۲۱۹

مرکزیمحسنهراتیمیترا۲۲۰

بختیاری و چهارمحالعلی محمدهفشجانی هیبتیصفورا۲۲۱

کردستانعزیزیارمرادیفرهاد۲۲۲

فارسنورمحمدیاریمحمدرضا۲۲۳

تهرانغالمحسنیاورپورسعید۲۲۴

رضوی خراسانالدین جاللیاوریفائزه۲۲۵

لرستانشیر علییعقوبیمریم۲۲۶

فارسمذکوریوسفیحمیده۲۲۷

غربی آذربایجانحبیبچوبتراش یوسفیسمیرا۲۲۸


