
  1395سومین اختبار کتبی و شفاهی سال لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در 
 ش پ نام نام خانوادگی  - 

 

  -  سیدمحمد  حسینی   .1
  -  فاطمه  امیري پاك   .2
  13438  شاهین  اسمعیل پورفداکار   .3
 13571 محمودرضا امامی جندانی   .4

  14896  عباس  مالزاده شاهرودي   .5
  19309  محجوبه  یداله پور سرستی   .6
  20956  مهرداد  رحیمی ممقانی   .7
  21263  مرتضی  مطهري نژاد   .8
  21283  فائزه  اسدزاده   .9

  21355  مهرداد  حشتمی   .10
  21671  سیدمحمد  مدنی   .11
  21724  الهه  فرشچی   .12
  21938 نیلوفر  ماله میر   .13
  21981  علی  حسین زاده   .14
  22043  جواد  آزادبخت   .15
 22149 سیروس  دورخ   .16

  22682  محمدباقر  صفایی   .17
  22685  هاجر  ملک حسینی   .18
 22777 مهدیه  زایري امیرانی   .19

  22878  لیال  مختاري   .20
  22991  ابوالفضل  ارشد   .21
  23108  اسماعیل  عبدیمقدمثمرین   .22
  23119  بابک  رضایی   .23
 23247 رضا بیگدلی  .24

  23357  مهسا  سالمت   .25
  23375  سیدمهدي  میراسمعیل لواسانی   .26
  23376  مهدیه  زارع مهذبیه   .27
  23494  پرویز  مردانی   .28
  23507  سارا  شایان نظر   .29
  23551  علیرضا  نیکوکار   .30
  23561  پیام  جلیلی   .31
  23652  حامد  بیاتمانیزانی   .32
  23681  حوریه سادات  محسنی   .33
  23684  جواد  ابراهیم زاده ترکمانی   .34
  23694  عادله  برزگر   .35
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  23713  ایوب  منصور رضی   .36
  23788  سیدفضل اله  طحاییب   .37
 23814  جواد  احمدي   .38

 23853 طاهره صرفی  .39

 23890 جواد سهرابی ام آباد   .40

  23915  ابوالقاسم  فخاریان   .41
  23916  شاهرخ  نیکنام   .42
  23968  زهرا  دهقان بنادکی   .43
 23983 حمداله اسکندري  .44

 23987 شیما  شاهی   .45

  23999  عارف  رستمی   .46
  24014  زهرا  اصغري   .47
  24180  محمدصادق  توکلی گارماسه   .48
  24198  الهه  جمشیدي   .49
  24206  محسن  پیش باز   .50
 24235 پیمان  توانایی فرد  .51

  24245  هاشم  صبوري نژاد   .52
 24310 جابر نصیرایی بندپی  .53

  24323  زلیخا  عظیمی سوران   .54
  24331  یونس  مرادي فر   .55
  24345  مریم  اسدي زنگنه   .56
  24349  عباس  بصیري   .57
  24365  مهسا  نداف شرق   .58
  24379  رضوان  هاشمی   .59
  24416 صفیه  سلیمی   .60
  24474  مرضیه  کریمی   .61
  24486  هدیه  زرهونه   .62
  24487  امیرحسین  مارجاه   .63
  24491  راحله  امینی کوشا   .64
  24493  لعیا  حسینعلی   .65
  24497  راحله  خان محمدزاده   .66
  24517  رضا  شفیعی   .67
  24534  امیر  ربیعی زاده   .68
  24587  فرهاد  ثقفی   .69
  24631  مهرداد  داودي   .70
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  24640  مونا  رضایی   .71
 24643 سعید نوري دیزج  .72

  24679  اوریاسادات  طیاري   .73
  24688  حمید  میرزازاده امامقلی   .74
  24720  صبا  پیامیار   .75
  24748  زینب  علی پور   .76
  24752  علیرضا  بهرامی   .77
  24768  وجیهه  نعمتی قلعه نوشاملو   .78
  24769  سمیه  زارعی   .79
  24771  بهزاد  سربلوك زاده هرندي   .80
 24772 علی یاقوت ریز  .81

  24776  مهدي  چگنی   .82
  24842  سجاد  ابراهیمی   .83
  24844  معصومه  دل آوري   .84
  24852  خه بات  اصالنی   .85
 24856 فرشته  کرمی  .86

  24869  رامین  بقائی نژاد   .87
  24871  فریبا  کریمی   .88
  24872  رضا  بانشی   .89
  24886  بهزاد  قاسملو   .90
  24887  مریم  میرزاخانی   .91
  24896  پیمان  رفیعی   .92
  24918  فرشته  کاملی   .93
 24938 سیدحسن رضا پورموسوي  .94

  24954  سعیده  محمدي   .95
 24955 طیبه آبرود  .96

  24968  کاوه  رضوانی راد   .97
  24971  حسین  خدمتگزار   .98
  24972  اکبر  خطبه سرا ناکبریا   .99

  24985  ابراهیم  آشوري   .100
  24997  بهزاد  اکبرپورکاسگري   .101
  24999  بدرالسادات  مدرس زاده   .102
  25002  مجتبی  شریفی خوش   .103
  25007  مرضیه  فالح   .104
  25010  صدیقه  مرادي   .105
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  25013  محمدعلی  شریفات محمدي   .106
  25015  رویا  بهرامی   .107
  25016  ابراهیم  انوري   .108
 25018 اکرم رجبی خامسی   .109

 25022 سیامک  جاللیان جوادپور   .110

  25033  کوروش  شفیعی   .111
 25053 محمدهادي شادمهري  .112

  25054  سیدعبدالحمید  طاهري   .113
 25057 مریم پازوکی  .114

  25068  سیدامیر  ابراهیمی گرفمی   .115
  25077  معصومه  فتاح پور   .116
  25079  فرزانه  صفري   .117
  25080  سیدمجتبی  حسینیپایینکوالیی   .118
 25084 درین بابایی فینی  .119

  25089  مهدیه  عبادي ثانی   .120
  25096  سمیه  حسینی   .121
 25099  علی پاشامحمدنوري   .122

  25124  رضا  فالح فر   .123
  25131  شهال  بایرامی   .124
  25133  شیما  جعفري   .125
 25136 فروغ شیخ االسالمی وطنی  .126

  25148  امین  فرصت صفایی   .127
 25168 سیدهادي مجتبوي   .128

  25171  پریسا  انصاري   .129
  25172  علی اصغر  شهیدي امناب   .130
  25182  سمانه  حسنی   .131
  25187  محبوبه  یزدانی   .132
 25188 محسن باعصمت   .133

  25190  رضا  علیزاده   .134
  25210  محمدعلی  حسن نیا   .135
  25211  فرحناز  مینائی نسب   .136
 25219 معصومه ارقبایی   .137

  25222  هادي  اسمعیلیان علیخان قلعه   .138
 25230  محمد شفیعی   .139

  25240  سارا  نصرالهی پري   .140
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  25242  مریم  داودي   .141
  25247  عبدالحمید  خسروي   .142
  25255  مازیار  زنداکبري   .143
  25278  سیدمحمدامین  حسینی   .144
  25628  محمد  پرورش   .145
 25869 خالد ملک پور   .146

 26199 احمد  امیرشریفی   .147

  26253  ناتاشا  مهدي زاده نادري   .148
  26288  منصور  محمدي گهروئی   .149
  26289  نعمت اله  محمدزاده جوریابی   .150
  26291  نجفعلی  دشتی سروي   .151
  26292  محمود  جعفري دوالبی   .152
  26293  غالم نبی  پارساپور   .153
 26296 عبداله براتی  .154

  26302  علیرضا  عالی پناه   .155
 26341 بدري عبدیان  .156

  26342  صدیقه  پورتفرشی منفرد   .157
  26382  داود  خادم ابوالفضل   .158

 


