
ردیف نام نام خانوادگی نام پدر استان سکونت
١ الناز آقاولی جماعت اکبر زنجان
٢ مرضیھ ابوالحسینی علی ھرمزگان
٣ آناھیتا ادیبي محمدمھدي گلستان
۴ الھام اسدزاده اکبر فارس
۵ الھام اسدی ابراھیم البرز
۶ فاطمھ اسدی علی خراسان رضوی
٧ فھیمھ اسدی اکبر کرمان
٨ زینب اسکندری نسب سیاھکوھی یدالھ کرمان
٩ داریوش اسمعیل زاده خالد آذربایجان غربی
١٠ مارال افشاری جمشید گلستان
١١ لیال اکبری محمدحسین آذربایجان غربی
١٢ سیده محدثھ الماسی سید ھادی خراسان رضوی
١٣ ناھید الوندی علی اکبر خراسان رضوی
١۴ حسن امان زاده علی خراسان رضوی
١۵ سمیھ امانی غالمرضا مازندران
١۶ محسن امیدیان عابدین لرستان
١٧ زھرا بالطف علی اکبر فارس
١٨ سبحان بذرافکن فرج هللا فارس
١٩ دل آرام برومند محمد البرز
٢٠ امین بزرگزاده علی مازندران
٢١ حسان بکرانی باالنی مجید اصفھان
٢٢ ھادی تسلیمی جلیل ابادی ناصر فارس
٢٣ سیمین جابري مسعود آذربایجان غربی
٢۴ فاطمھ جاویدی کال چاقوکی حسن خراسان رضوی
٢۵ محمد صادق جعفری عبدهللا فارس
٢۶ علی اکبر جالل نصرت هللا گلستان
٢٧ مسعود چراغپور غالمرضا چھارمحال و بختیاری
٢٨ سارا چکنی حمید تھران
٢٩ زھرا حداد نوروز خراسان جنوبی
٣٠ طاھره حریزی عبدالرضا خوزستان
٣١ حمید حسین پوری قاسم بگ البرز
٣٢ امیر حسینی پور محمدحسین یزد
٣٣ مھرانھ حسینی واجاری اتابک گیالن
٣۴ فاطمھ حضرتی حسن خراسان رضوی
٣۵ سمیھ حیدری طاھر کردستان
٣۶ گرگین خاضعی مجید تھران
٣٧ معصومھ خانمحمدی ھزاوهء مھدی تھران
٣٨ صبا خجستھ رضا تھران
٣٩ مینا خضرلو جعفر آذربایجان شرقی
۴٠ الھھ خواجوئی حسین کرمان
۴١ افروز خواجھ مجتبی اصفھان
۴٢ فریبا سادات خوشاب سید نقی تھران
۴٣ حمیده دارابی محمد تھران
۴۴ محسن دارابی براتعلی تھران
۴۵ امیر دانستھ محمد زکی کھکیلویھ و بویراحمد
۴۶ احسان داودی علی مدد خوزستان
۴٧ مریم درخشان گودرز اردبیل
۴٨ مھرانگیز درم گزین تقی ھمدان
۴٩ سمیھ دمیرچی محمدجعفر تھران
۵٠ عاطفھ دودانگھ علی زنجان
۵١ ملیحھ دھقانپور ھنزایی علی اصغر یزد
۵٢ محمدمھدی دیلم علی اوسط تھران

 لیست داوطلبین مجازسی و ھفتمین آزمون تعیین صالحیت فنی ممیزان بھداشتی
بسمھ تعالی



۵٣ فاطمھ ذوقی عباس تھران
۵۴ حسین رحمانی پنیوندی محمدرسول قزوین
۵۵ ناھید رحمت سرشت علی مراد ایالم
۵۶ منوره رضائی علی بوشھر
۵٧ زھرا رضایی نژاد ادھم قزوین
۵٨ سید محمد رضوی باباحیدری سید ابوطالب چھارمحال و بختیاری
۵٩ مھران رنجبر علی خراسان رضوی
۶٠ فائزه روی گران جعفر قزوین
۶١ محمد زبردست منصور فارس
۶٢ عاطفھ زمانی اسکندری حبیب هللا اصفھان
۶٣ غزالھ زنده دل مطلق محمدعلی تھران
۶۴ معصومھ سارویی قربانعلی فارس
۶۵ سمیھ سالمت عبدشا خوزستان
۶۶ فاطمھ سلیمی بیرقوندی شاھمراد کرمانشاه
۶٧ الھام شاھرخی اکبر کردستان
۶٨ غالمرضا شریعتی نقاب قدیر محمد خراسان رضوی
۶٩ سپیده شکری حسین مازندران
٧٠ زکیھ صاحبی فر علی خراسان رضوی
٧١ فرشتھ صادق زاده اردال خلیل فارس
٧٢ محمد ھادی صادقی اسماعیل اصفھان
٧٣ مسعود صادقی عوضعلی اصفھان
٧۴ مریم صالح نیا مظاھر مازندران
٧۵ مریم صدری شمس الدین مازندران
٧۶ ساناز طاھری نادعلی فارس
٧٧ مریم عابدی ناصر اصفھان
٧٨ زھرا عالی طلب حسن آذربایجان شرقی
٧٩ ستاره عبدالھی محمد ھرمزگان
٨٠ رقیھ عبدالھی درشکی محمد آذربایجان غربی
٨١ فائزه عربلو کرامھء محمد تھران
٨٢ پروانھ عزیزخانی رضا زنجان
٨٣ مھسا عسکری خیرهللا مازندران
٨۴ مھدیھ عسگری محمدمھدی مازندران
٨۵ علی برزگربفروئی یدالھ یزد
٨۶ محمدرضا علی پور اسمعیل قم
٨٧ زھرا علی زاده فرد قاسم لرستان
٨٨ مژگان غیوری فرج اصفھان
٨٩ فاطمھ فدوی محمد خراسان رضوی
٩٠ تکتم فروغ قربان خراسان رضوی
٩١ بھاره فالحی اکبر مرکزی
٩٢ نسرین فیروزیان اصل علی مازندران
٩٣ شادی قراجھء محرم آذربایجان شرقی
٩۴ حسین قربانی منصور چھارمحال و بختیاری
٩۵ شیوا قربانی غضنفر تھران
٩۶ فاطمھ قربانی علی فارس
٩٧ فاطمھ قشقایی محمد تھران
٩٨ مرتضی قھرمانی حسن اردبیل
٩٩ مجتبی کارگر ابراھیم اصفھان
١٠٠ آرمان کامگار ایرج فارس
١٠١ بیان کریمی محمود کردستان
١٠٢ دنیا کریمی محمود کردستان
١٠٣ رز کریمی تیموری جلیل خراسان رضوی
١٠۴ سوران کریوه رحمان آذربایجان غربی
١٠۵ فاطمھ کشوری سارانی حبیب الھ فارس
١٠۶ زینب گراوند صیدمحمد لرستان
١٠٧ اشرف گنج بخش علی محمد خراسان رضوی



١٠٨ زھرا مالکی فارسانی خسرو اصفھان
١٠٩ کوثر مام عزیزی ابوبکر آذربایجان غربی
١١٠ زھرا محمدشاھی عبدالرسول فارس
١١١ حبیبھ محمدی فتحعلی تھران
١١٢ سمانھ محمدی محمد حسن البرز
١١٣ آرزو محمدی نافچی منصور چھارمحال و بختیاری
١١۴ کژال محمدیانی حسین کردستان
١١۵ فاطمھ محمودی منفرد علی لرستان
١١۶ علی مشرف دربان ابراھیم خراسان رضوی
١١٧ حسین مقدس فر حمید یزد
١١٨ فاطمھ ملک محمدی غالمرضا کرمانشاه
١١٩ زھره ملکی اسدالھ تھران
١٢٠ سیده زھره موسوی میرھادی مازندران
١٢١ سحر موصلی کرامت فارس
١٢٢ میثم مھارتی بیژن تھران
١٢٣ راضیھ مھران پور ولی مراد تھران
١٢۴ نازنین می ریز محمد اصفھان
١٢۵ غزالھ نجارزاده جمشید اصفھان
١٢۶ مسعود نجفی منصور تھران
١٢٧ مینا سادات نظری سید جالل ھمدان
١٢٨ زھرا نعمت الھی مرتضی تھران
١٢٩ سودابھ نقدی عزت الھ تھران
١٣٠ نرگس سادات نواب سیدمحمد خراسان رضوی
١٣١ الھام نورآبادی محمدرضا خراسان رضوی
١٣٢ بھزاد نیک پور حسن مازندران
١٣٣ ھانیھ نیکنامی محمذ کاظم اصفھان
١٣۴ سارا وزیری راد غالمرضا تھران
١٣۵ سید ضیاء ھادیان میرزمان مازندران
١٣۶ ثریا ھاشمی سید دریا کھکیلویھ و بویراحمد
١٣٧ فاطمھ ھاشمی چلچھ اسماعیل چھارمحال و بختیاری
١٣٨ فاطمھ ھدایتی بائی عیسی مازندران
١٣٩ زینب ھمدانی محمدضا ھمدان
١۴٠ شکیال ھیاریان فرشاد چھارمحال و بختیاری
١۴١ میالد یدالھی کوثر فارس
١۴٢ ملیحھ یوسفی شریف تھران


