
سکونت استانپدر نامخانوادگی نامنامردیف

خوزستانعبداالمامآلبوطاهاحسن محمد۱

کرمانشاهفرخابراهیمیشهین۲

رضوی خراساناله خلیلفر احتشامینعیمه۳

بوشهراسمعیلاحمدیعادل۴

تهرانمالکاحمدیمیثم۵

تهرانفرهاداخوانمحمد۶

البرزاکبر علیارجمندسارا۷

قزوینیوسفارجمندیسارا۸

هرمزگاناکبر علیاسیابانیحسن۹

رضوی خراسانمرتضیاشرفیمهشاد۱۰

غربی آذربایجانقاسمبورین قره اگینزینب۱۱

لرستانعابدینامیدیانمحسن۱۲

فارسعلیرضاامیرشهربهاره۱۳

جنوبی خراسانعلیرضانسب امینیبیتا۱۴

اردبیلمحرمعلیاوجقاز اولیاییفرزانه۱۵

غربی آذربایجانقرباننو ایرانمحمد۱۶

تهرانعباسباقریانعلی۱۷

فارسرحیمبدیعیمریم۱۸

یزدمحمدعلیبفروئی برزگرمریم۱۹

بویراحمد و کهکیلویهسلیمانبزمهآسیه۲۰

بختیاری و چهارمحالمحمودقیسی امام هاشمی بنیسمانه۲۱

تهرانترحمبهزادالر آی۲۲

لرستاناسدعلیپادروندسپهر۲۳

لرستانعلیپارسالیال۲۴

تهرانیارمحمدپاغندهنوید۲۵

مازندراناصغر علیتقواییوجیهه۲۶

زنجاننوروزتوفیقیسمیه۲۷

رضوی خراساناحمد فضلتیموریمهین۲۸

تهرانعلی مقصودجعفرزادهمریم۲۹

فارسعبدهللاجعفریصادق محمد۳۰

جنوبی خراسانرسولکام جهانناعمه۳۱

خوزستانعبدالرضاحریزیطاهره۳۲

غربی آذربایجانقنبرزاده حسنمحمد۳۳

غربی آذربایجانابوبکرتلخاب زاده حسنمعصومه۳۴

تهرانمجتبی سیدبابا حسینرضا علی سید۳۵

تهراناسمعیلاصل زاده حسینعرفان۳۶

تهراناصغر سیدحسینیسادات مبینا۳۷

تهرانسعیدحسینینگار۳۸

فارسعلیرضاپور حسینیپرستو۳۹

فارساسماعیلحیدریابراهیم۴۰

بختیاری و چهارمحالشکرعلیخسرویحمیراء۴۱

شرقی آذربایجانجعفرخضرلومینا۴۲

اصفهانمجتبیخواجهافروز۴۳

تعالی بسمه

بهداشتی ممیزان فنی صالحیت تعیین آزمون نهمین و سی



فارسجهانبخشخیبریالهام۴۴

اصفهانمجیددادخواهمائده۴۵

تهرانمحمددارابیحمیده۴۶

رضوی خراسانمحمدداناییفاطمه۴۷

تهرانرضا علیزاد دانشمهتاب۴۸

اردبیلگودرزهشی درخشانمریم۴۹

تهرانمجیدمیالن دالییسعید۵۰

البرزداودبنادکی دهقانفاطمه۵۱

مازندرانعلیدهقانیمحمدرضا۵۲

بختیاری و چهارمحالجمشیدگوشه رئیسیزهره۵۳

ایالمعلیمرادسرشت رحمتناهید۵۴

کردستانسعیدرحیمیشیرین۵۵

کرمانحسینبنانی کوه رحیمیزهرا۵۶

رضوی خراساناله نعمتخانی رسولحفصه۵۷

تهرانمسعودرضائیمهسا۵۸

بختیاری و چهارمحالتقی محمدرضاییفاطمه۵۹

شرقی آذربایجاناصغرپورعمله رمضانفهیمه۶۰

رضوی خراسانعلیرنجبرمهران۶۱

ایالمهللا عزترنجبریاننیلوفر۶۲

رضوی خراسانبراتعلیدل روشنمحمدجواد۶۳

مازندراناکبر علیخارمیانی زارعآرمان۶۴

رضوی خراسانمحمدرضازارعیاسما۶۵

کرمانشاهبهدوشتبار زاهدیپردیس۶۶

فارسکریمزمانینعیمه۶۷

خوزستانخداخواستپور سبحانیماندانا۶۸

بختیاری و چهارمحالعبدالکریمدستنائی ستاریزهرا۶۹

کرمانشاهعلینیا ستایشنرگس۷۰

بوشهرنوروزسفرنگیانآرزو۷۱

رضوی خراسانحسینعلیسلیمیاکرم۷۲

بختیاری و چهارمحالهللا عینقهفرخی سمیعنسترن۷۳

رضوی خراساننوروزسنجرائیاسماء۷۴

رضوی خراسانمحمودحسینی قره شاهسونفائزه۷۵

مرکزیهللا فتحشاهمرادیزهرا۷۶

تهرانخان کرمپور شاهیراضیه۷۷

کرمانحسینسرآسیابی شریفینفیسه۷۸

تهرانحسینشکریسپیده۷۹

تهرانداودشمسیشقایق۸۰

غربی آذربایجانارسالنشموگردیانیاحسان۸۱

فارسغالمرضاشیخیآمنه۸۲

شرقی آذربایجانجهانگیرپور صادقسپیده۸۳

فارسعلی احمدنژاد صادقعلی محمد۸۴

فارسعبدالنبیاله صفیزهرا۸۵

رضوی خراسانعباسعلیصولتیزینب۸۶

اردبیلعلیرضاضیامهرشایسته۸۷

فارسنادعلیطاهریساناز۸۸

بوشهرشریفطبیشیمعصومه۸۹

همدانمحمودعباسینگین۹۰



تهراناحمدعلیچمازکتی عباسیکوثر۹۱

تهرانحسنعلیزاده عباسیخدیجه۹۲

غربی آذربایجانمحمددرشکی عبدالهیرقیه۹۳

کرمانغالمرضاطغرالجردی عبدلیاعظم۹۴

تهرانمحمدعبدیانمرجان۹۵

رضوی خراسانعباسعلیعتباتینعیمه۹۶

مرکزیحسینعلیشاهی علیلیال۹۷

تهرانحمیدمیانرزی علیدوستسمیه۹۸

تهرانامیرخسروغازیسحر۹۹

زنجانرحیمغالمیآیدا۱۰۰

مازندرانابراهیمکیاسری فاضلیمحمد۱۰۱

یزدسیدحسینعقدا فاطمیونالسادات فاطمه۱۰۲

غربی آذربایجانحمیدآشنااباد فتاحیپریسا۱۰۳

فارسغالمرضافرامرزیزهرا۱۰۴

مازندرانحسینفرهودیفاطمه۱۰۵

کرمانشاهسعیدفریدینگار۱۰۶

مازندرانعلیاصل فیروزیاننسرین۱۰۷

تهراناله کلیم سیدقادریسادات فائزه۱۰۸

فارسعلی راهقاسمیکبری۱۰۹

فارسعبادالهکارگرمریم۱۱۰

لرستانمحمدحسنکاظمیمحمدرضا۱۱۱

غربی آذربایجانجعفرکامرواهیوا۱۱۲

جنوبی خراسانمحمدحسینکامکاردلسمیرا۱۱۳

فارسایرجکامگارآرمان۱۱۴

بختیاری و چهارمحالسبزعلیدزکی کاویانیزهره۱۱۵

قمسلمانپور کرامتیسارا۱۱۶

رضوی خراسانجمشیدتیموری کریمیمریم۱۱۷

بختیاری و چهارمحالعلیمنجرموئی کریمیفاطمه۱۱۸

تهرانعلیوندی کولیسکینه۱۱۹

فارسجاللبرفرد کوهزهرا۱۲۰

مرکزیاردشیرگودرزیزهرا۱۲۱

خوزستانرضالطفیانفروغ۱۲۲

تهرانعلیلطیفیمحسن۱۲۳

خوزستاننعیمماکیانیجبار۱۲۴

فارسضامن علیشیری مباشریفائزه۱۲۵

اردبیلورن الهخلخالی محمدپوربهزاد۱۲۶

اردبیلرجبخلفی مزرعه محمدیداود۱۲۷

بختیاری و چهارمحالاردواننافچی محمدیرضا۱۲۸

مازندرانرحیمسماکوش نیا محمدیالهه۱۲۹

کرمانهللا عنایتمحمودیحنیفه۱۳۰

لرستانعبدالرحیممحمودیسهیال۱۳۱

خوزستانمحمدرضافر محمودیانسیما۱۳۲

رضوی خراسانمجتبیمختارزادهمیالد۱۳۳

بختیاری و چهارمحالرمضانچلچه مرتضاییسمانه۱۳۴

غربی آذربایجانبهروزمسعودیمهناز۱۳۵

فارسمنصورمشایخرعنا۱۳۶

تهرانغالمحسیناصغرزاده مظلوميملیحه۱۳۷



گلستانیحییملکانساره۱۳۸

بوشهرسعیداردکپان منصوریمریم۱۳۹

تهرانالدین تاجموسویسمانه سیده۱۴۰

خوزستانسیدنورعلیزاده موسویسیدمحمد۱۴۱

تهرانمراد ولیپور مهرانراضیه۱۴۲

شمالی خراساناکبر علیمهربدمهدی۱۴۳

کرمانشاهغالمعلیمیراحمدیزهرا۱۴۴

لرستانهوشنگمیرزاییسامیه۱۴۵

فارسحیدرمیرشکارانکوثر۱۴۶

فارسجهانزیرنجفیمریم۱۴۷

تهرانناصرندیریمریم۱۴۸

تهرانهللا عزتنقدیسودابه۱۴۹

رضوی خراسانسیدمحمدنوابسادات نرگس۱۵۰

رضوی خراسانغالمحسینابادی تقی نوریملیحه۱۵۱

مازندرانحسنپور نیکبهزاد۱۵۲

مازندرانعیسیهدایتیفاطمه۱۵۳

فارسغالمعباسیاورنگونهادی محمد۱۵۴

بختیاری و چهارمحالهللا سخاوتفارسانی یداللهیمریم۱۵۵

تهراناکبر علییزدانیفاطمه۱۵۶

بختیاری و چهارمحالاسماعیلسامانی یزدانیمعصومه۱۵۷

فارسعلی امیدیوسفیالهام۱۵۸


