
نمره قبولی را  0011شهریور ماه هی برگزار شده در کتبی و شفااختبار ارآموزانی که در کمی اسا

 ذیل اعالم می گردد . حکسب کرده اند به شر

و خانم فاطمه  ، میالد کریمی فیروزجائی ه جمالیسید شایان محمد زاد انول تا سوم به ترتیب آقاینفرات ا

  اسالمی سمسکنده می باشند . 

،  کارآموزانی که در این دوره اختبار شرکت داشته و نام ایشان جزء قبول شدگان نیست ، در صورت اعتراض

به کمیسیون کارآموزی و اختبار  11/80/1088با ذکر دالیل حداکثر ظرف سه روز از تاریخ  بصورت کتبی

 اعالم دارند . 

 : 0011پذیرفته شدگان اختبار شهریور  اسامی

 -6فاطمه اسالمی سمسکنده  -5آذین اسالمی  -0احمد اسالم مهر   -3مهرداد اژدری  -2مجتبی احمدی    -1

سمانه  -11حسن اکبری لنگوری  – 18عبدالرحمان افضلی  -9پژمان اصغری  -0مریم اسمعیلی  -7مینا اسمعیلی 

محمد  -16محمد آقاجانی  -15معصومه اوالدپور   -10صالح انگیزه  -13میثم امی  -12اکبرزاده کوکنده 

آرزو  -21دانیال بایعی  -28وحید باالرستاقی  -19زهرا باقری جامخانه  -10بهناز بازیان رودپشتی -17آهنگری 

لی پور نسرین جانع -25سمیه تلیکانی  -20محمد جعفر پورنیا  -23زهرا پناهیان فرح آباد خیلی  -22پاشازانوسی 

ملیحه  -38فاطمه حسن تبار  -29محمد تقی چیذری  -20داود چارکی  -27مریم جعفرزاده   -26عمران 

محمد  -30ابراهیم حمیدی زاده لیمانده  -33حسین حمزه رباطی  -32سید رضا حسینی ونوش  -31حسینعلی 

فاطمه راعی  -30ی مقدم محبوبه داود -37سارا خزائی کوهپر  -36احمد خجسته  -35مهدی خائفی جامخانه 

عابد  -03حمیدرضا رضائی  -02معصومه رضائی  -01مسعود رحمانی خانقاهی  -08مهدیه رجبی دالور  -39

امیرحسین  -07مهدیه ساداتی هریکنده  -06علی رهنمائی کردآسیابی  -05فاطمه رنجبر  -00رمضائی فوکالئی 

 -52سمانه شکیبا  -51عارفه شعبانی ورکی  -58سیدیاسرشجاعی لنگری  -09حسن شاهدی -00سام دلیری 

خاطره عباسی  -56سکینه عابدی  -55رضا طالبی دادوکالئی  -50سیده مهسا ضمیری  -53مهین صلواتی بیشه 



-61فرشته عرب کوهسار  -68فاطمه عبداللهی الشکی  -59امیرحسین عباسی شکتائی  -50عارف عباسی  -57

 -66مجتبی فرج اله پور  -65سیده مریم فاطمی  -60سمیرا غالمی  -63مریم غالمپور درزی  -62زهرا علیزاده 

یاسر کاویانی  -78محمد علی کاظمی  -69حمیرا قنبری الموتی  -60مه قربان پور طفا -67آتنا فالح روشن 

سید محمد حسین  -70تبی کیان مج -73زینب کمانگر حسن کال  -72میالد کریمی فیروزجائی  -71چراتی 

سیده روجا  -70پریا متولیان شاهرضائی -77الیاس گرجی مهلبانی  -76محمد کیهانی  -75کیانژاد تجنکی 

 -03نگار مشعلجیان  -02مسعود مسعودی  -01یعباس محمد -08ه جمالی سید شایان محمد زاد -79محسنی 

ام البنین  -07سیده فاطمه مقدس نیاک  -06جواد مقامی محمد  – 05سیده آتنا مفیدیان  -00عبدالحسین معادی 

سید اسماعیل موسوی  -91سیده فاطمه موسوی  -98سیده معصومه موسوی  -09صدف ملک  -00مقصودی 

مهسا نجفی  -96اسماعیل ناصری چناقبالغی -95لیال میرزائی  -90سکینه میرزائی  -93محبوبه مهدی زاده  -92

 مرضیه یوسفی  -97

 


