
 22/8/59در تاریخ  رشته تکنسین سالمت دهان لیست اسامی مصاحبه شوندگان   

 ردیف نام نام خانوادگی نام پدر

 1 ابراهيمی                       ليال محمدرضا

 2 ابراهيمی                       معصومه حسين

 3 ابراهيمی رهنمو                 محدثه فرشاد

 4 احمدي                          معصومه محمود

 5 ارداقی                         فاطمه عليرضا

 6 ارمان                          زینب مسيح اله

 7 ارین                           سپيده صمد

 8 اسكندري                        سارا مجيد

 9 اقابابایی                      زهرا عيسی

 11 اله مرادي                      زهرا سهراب

 11 بهرامی                         متينه سعيد

 12 بيات استوار                    عاطفه حبيب اله

 13 تقوایی نيا                     سمانه علی جان

 14 تك دهقان                       فاطمه فضل اله

 15 تيشه برپا                      مریم مروت

 16 جدیدي حسنجونی                  مریم بيژن

 17 جشن ساز                        سميه احمد

 18 جشن ساز                        فاطمه احمد

 19 جهان بخشی                      زهرا یداله

 21 جهان محمدي                     شراره محمد
 

 

 

 

 

 

 



 

  22/8/59 تاریخ در دهانرشته تکنسین سالمت لیست اسامی مصاحبه شوندگان 

 ردیف نام نام خانوادگی نام پدر

 1 حاج سيدنصراله                  فاطمه السادات سيدعباس

 2 حسين زاده                      معصومه سعيد

 3 حسينی                          سيده نرگس سيدعزیز

 4 حسينی پارودباري                مينا اردشير

 5 حيدري                          فاطمه احمد

 6 حيدري                          مهري غالمحسين

 7 حيدري كردكندي                  زهرا امامقلی

 8 خانی                           حانيه بهرام

 9 خدایاري                        سمانه اكبر

 11 خلج                            سيما مسلم

 11 خليلی                          مهناز محمدمحسن

 12 دودانگه                        فایزه منوچهر

 13 رحمانی                         اناهيتا جواد

 14 رحمانی                         فاطمه ذبيح اله

 15 رحمانی                         بهنام حبيب اله

 16 رحمانی                         فرتاش غالمرضا

 17 رحمانی                         شكوفه ذبيح اهلل

 18 رستمی اروشكی                   زینب محمد

 19 رشوند                          محدثه امراهلل

 21 رضایت                          اكرم مقصود
 

 

 

 

 

 



 

 24/8/59در تاریخ  رشته تکنسین سالمت دهان لیست اسامی مصاحبه شوندگان

 ردیف نام نام خانوادگی نام پدر

 1 رضایی سرشت                     سحر محمدباقر

 2 زمانی                          فاطمه مرتضی

 3 زمانی                          فاطمه روزبه

 4 شفيع خانی                      محدثه ابراهيم

 5 شقاقی                          فاطمه رجب

 6 شيرعلی زهرایی                  زهرا محمدتقی

 7 صادقی                          انسيه پرویز

 8 صادقی                          فاطمه عيسی

 9 صادقی                          پریسا محمدحسين

 11 صفري                           فایزه محمدحسن

 11 طاهرخانی                       مبينا محسن

 12 طاهرخانی                       بيتا حسين

 13 طاهرخانی                       رضا عبداله

 14 طاهرخانی صدقی                  مهدي عليرضا

 15 عباسی پاكدهی                   فاطمه عزیزاله

 16 علی                            مهدیه عبداله

 17 عمویی                          فاطمه علی

 18 عمویی                          زینب منوچهر

 19 غالمی                          زهرا جواد

 21 غياثوندمحمدخانی                سوسن حسينعلی
 

 

 

 

 

 



 

 29/8/59در تاریخ  رشته تکنسین سالمت دهان لیست اسامی مصاحبه شوندگان

 ردیف نام نام خانوادگی نام پدر

 1 فالح باقري                     فاطمه ابوالفضل

 2 قاسمی مدانی                    عليرضا قنبر

 3 قهرمانی                        محدثه مجتبی

 4 كشاورز                         مریم مهران

 5 كيانی                          فایزه كاظم

 6 گروسی                          فاطمه نصرت اله

 7 لطفی وناشی                     فاطمه وجيهه اله

 8 مافی                           فاطمه شهریار

 9 مافی                           فاطمه ربيع

 11 مرادي                          مریم علی

 11 مردان                          فرانك لطف اله

 12 مسگر                           مهدیه حسن

 13 مظفري                          فایزه محمد

 14 معصومی                         كيميا كاظم

 15 موسی خانی                      سونا ابراهيم

 16 موسی خانی                      ساناز ناصر

 17 موسيوند                        مریم محمدصفر

 18 ميرزانيا                       پریسا ناصر

 19 نقدي                           مریم سليم

 21 همت زاده                       فایزه علی

 21                     یوسفی فاطمه مجيد

 


