
تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

5939962092ابراهیم ثامنی1

6660076697ابراهیم حاجی زاده کندری2

4959915420ابراهیم شیخ مرادی3

4559661030ابوذر قلی زاده4

4020165742احسان ابراهیمی5

0018125409احسان خاری6

۴۸۵۰۰۶۶۲۰۸احسان محمودی7

4270619813احمد بیگدلی8

2940158525احمد ویسی داشبالغ9

5580014562ادریس محمدی بلبان اباد10

3810263028ارکان میرحسینی11

3830122292اسرین کمانگر12

4559967199اسماء محمدیان13

1740466470اسماعیل عسگری14

5980017046اصغر آب چر15

3875757602اعظم برجی16

4189832030اعظم حیدری17

5589938491اکبر ساعدی18

۰۰۸۴۷۷۵۶۵۳الناز آقازاده تکبالغ19

0012090786الناز شاهی20

0017327636الناز موسوی21

5829979357الهام ابراهیمی سوخت ابندانی22

0410160891الهام بخشایش23

0075532166الهام وکیلی24

3920576942الهه بیات تله جردی25

2239860316امید پاطی26

2930060271امید رحیم زاده27

5580015224امید محمدی28

0011345901امیر فروغی شالقونی29

2020274957امین هاشم پور30

1841887021آزاده طالبی31

2491754592آسیه قهرمانی32

0480775291بنفشه فراهانی33

3379880337بهروز نظری34

3329983477بهمن فردوسی پور35

0924284471بهنام پیروی36

0019468040پریسا حدادزرین37

1450134971پریسا سلمان زاده38

خ
یکشنبه   مور

  :
97

/05/14

08:45 
09:45 

10:45 
11:45 

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی کمک پرستار  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

07:45 



تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی کمک پرستار  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

4060818976پویا  زارعی39

5989941730پیمان بازوند40

5989717520جواد امرائی41

2648688781جواد عبدی42

1730089429جواد فرهمندی زرنقی43

4360215029حاتم اسالمی44

4360303009حامد قاسملو45

6160215469حدیث ارشدی46

1520094833حسین قاسمی مروشینی47

4911567287حسین محمودی48

0559933258حمید اسحاقی49

0480056803داود موذنی50

5580014600دنیا احمدی51

1610074191رامین سکوتی علی بابالو52

4900347469رامین علی زاده گنانلو53

2920011413رزگار احمدی54

۱۶۲۱۹۱۵۱۶۶رضا پاشایی55

3790259551رضا پیری56

4600035135رضا تنکبار57

5560295760رضا جبالی اقکند58

3920334450رضا عبدلی59

2020174049رضا فرخی60

3920264606رضوان  غفوری کسبی61

4190141240رعنا حیدری منفرد62

2722673096رقیه حسین دوست اصل بارکوسرائی63

1450024904رقیه حسینی کالسر64

1602949263رقیه شیری65

۱۶۷۲۶۲۰۶۶۱رقیه نصیری66

0072228032رنا نوروزی67

4271223476روژین فرخ زاد68

0520645669رویا رفیعی مشهدی فراهانی69

0019900376ریحانه  اسدی70

0923868186ریحانه کدخدای طرقبه71

3830154666زانیار مارابی72

4133177010زلیخا ساکی73

0480436681زهرا  روحی جمال آباد 74

4133353765زهرا  گودرزی75

خ
یکشنبه   مور

  :
97

/05/14
خ

دوشنبه   مور
  :

97
/05/15

13:45 
14:45 

07:45 
08:45 

12:45 



تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی کمک پرستار  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

۰۶۱۰۲۵۷۳۳۱زهرا اسکندری76

0084389771زهرا توحیدلو77

0480438129زهرا روان بخش78

1171185413زهرا لیرابی79

1590106113زهره کاویانی80

3341306471زهره نامداری81

5219980629زینب شاه قلی82

4000041487زینب محمدی سرشت83

6149967247زینب نظری84

1534139400زینب نعمتی85

2181770212زینب نوروزی تهرانی86

3330184027ساسان محمدی87

2150367483سامان حاجی ملک خیلی88

4550026146سامان خدایاری89

3750067600سامان صابری90

4712455195ساناز احمدی91

4510125046سجاد باقرزاده92

1653095970سجاد جستان93

۱۶۳۰۰۹۲۷۳۸سجاد جهانی خمس94

4200047101سجاد ناصرپور95

3330112751سعید ازادی مقدم96

3320089234سعید خزلی97

1271986213سعید رضائی98

4200188082سعید صفری99

4380067807سعید طاهرخانی100

4160294693سعید طاهری101

0015295631سعید نورریز102

4011582522سلیمان سهامی حیدری فر103

۰۷۹۵۰۵۱۵۹۱سمانه بازقندی104

0794983545سمیرا نصرآبادی105

0590066234سمیرا نفیسی106

2920346172سمیه وندادی107

3359924452سودابه اکبری108

5799952693سودابه دماوندی109

3750212211سوما بختیاری110

4209784699سید جواد  مرادیان111

2691531171سید موسی حسینی112

4190398764سیده هاجر  سیفی 113

خ
دوشنبه   مور

  :
97

/05/15

09:45 
10:45 

11:45 
12:45 

13:45 



تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی کمک پرستار  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

3330315504شبنم محمدی114

5980033165شکوفه  فاضلی115

0324030835شهربانو خلج116

5280034592شیدا احمدی117

5840031445شیال عبدالمالکی118

4073427113شیما یوسفی119

6169930039صفورا ارشدی120

4490124041صمد احمدی121

1861621086طاهره کاسب122

3934525148عاطفه رضایی123

6240015423عباس محسنی زاده124

4860030052عبدالرحیم نوروزی125

6280012697عبدالطیف غزل126

6369908150عبداله محمدی127

3329940441عبدالوحید میرزائی128

5629948717عصمت رمضانی زین آباد129

3790257842علی  وفائی 130

۰۰۱۴۱۲۰۲۵۹علی ارمغانی پیمان131

۰۷۵۰۰۸۰۸۶۸علی رضایی132

3320085662علی مرادی133

0011480955علی موسی نژاد134

0082870853علیرضا الوندی فیضی135

0018789684غزاله بهمنی علمداری136

1860332242غالمرضا غفوریان زاکر137

4897532388فاطمه  محبی اصل 138

4073613243فاطمه اربابی139

6660236252فاطمه اسماعیلی140

3241172831فاطمه السادات بوستان افروز141

2392208001فاطمه بوستانی فرد142

3309788563فاطمه رشتیانی زاده143

0020726732فاطمه عشی بر144

6489944650فاطمه کشاورز145

4000264400فائزه مرادی146

4072493351فرحناز پیری محمدی147

5049900379فردین کمالی گیگلو148

5989961901فرزاد یوسفی149

0077262883فریبا طاهرخانی150

خ
دوشنبه   مور

  :
97

/05/15

07:45 
08:45 

09:45 
10:45 

خ
سه شنبه   مور

  :
97

/05/16

14:45 



تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی کمک پرستار  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

3360221461فرید رستمی151

4060644617فریده رحیمی سراب داود152

3350060692فالمرز امیری153

4199950648فهیمه بلوطی154

۰۰۷۶۶۲۵۶۸۰فیروزه پوراصغر155

6479963822قدیر نیک خجسته156

6280001342قرهاد ایران پور157

3979677354کبری بیات158

4060195766کبری جعفری امرایی159

4133264797کتایون اکبری160

3341404422کیانوش سنجابی161

0074933833الله ایرانشاهی162

0610187309لیال رحمتی163

2722121948لیال شیدیان اکبر164

۵۸۷۹۹۸۹۵۰۱لیلی مصری ها165

6170008334مجید  رحمتی 166

4199720189مجید  نوری 167

3860177125مجید میرزاخانی168

0410109487محبوبه سرجوانی شیراز169

0603251587محدثه خلیلی170

3920465571محسن  کرمی171

0795020406محسن جلینی172

4260312170محسن رستی173

4540031112محسن رضایی174

4530049973محسن یارزاده175

0610103288محمد  حیدری176

3933906962محمد حسین محمدی مصلح177

4200177285محمد حیدری178

3300154952محمد رضایی کرماجانی179

3241352056محمدحسین اسدی180

3970150701محمدرضا جمشیدی181

4020102902محمدصادق ابراهیمی182

3950045902محمود احمدوند183

0520614747محمود رضایی184

1590191749محمود غفاری185

2020153831محمود قره داغلی186

۰۰۱۲۴۸۸۴۷۱مرتضی قارلقی187

4219855262مرجان یاراحمدی188

07:45 

خ
چهارشنبه   مور

  :
97

/05/17

11:45 
12:45 

13:45 
14:45 

خ
سه شنبه   مور

  :
97

/05/16



تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی کمک پرستار  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

4218474354مرضیه  بوالحسنی189

0016811283مرضیه درویش190

2790769362مریم احمدی191

0082603766مریم باقری192

6038882626مریم هنرور مغانلو193

0076569535معصومه  رضائی 194

0083628541معصومه اذرنیا عظیم195

4550052953معصومه ساعدی196

2722612623معصومه علی نیا197

2230105558ملیحه خریداری198

0750045906ملیحه سلطانی199

2730209840منا کفایتی رودپشتی200

0017375452منصوره کوهی فاقو201

0075756749منیژه همتی202

5770002697مهتاب نعمتی االشتی203

0081511681مهدی معماری آغمیونی204

1249959500مهدی مقیم زاده نایینی205

2940013901مهریه لطفی206

0860478289مهسا خدادادچالکی207

2940170991مهسا داداش زاده208

4540096648مهسا شریفی209

0020179715مهال عرب صوفی210

2580543015مونا نعمتی211

1467767344میراسماعیل سیدی دولت آبادی212

4890140506میالد  قرامحمدی 213

4610662043میالد سلیمانی مرغملکی214

4950105019ناصح غفوری215

2938324502ناصر رضائی فرد216

4900564990نجمه جعفری217

0590125125نسرین صادق218

3341685391نشمین محمدی 219

4610189607نفیسه رئیسی220

0016980026نوا مسجدی221

0011947403نیلوفر فراهانی222

2150157314نیما آزموده223

1467315176هاجر سلیمان زاده224

3369855127هادی اسمعیلی225

08:45 
09:45 

10:45 
11:45 

12:45 

خ
چهارشنبه   مور

  :
97

/05/17



تاریخ حضورزمان حضورکد ملینام و نام خانوادگیردیف

موسسه کارآفرینان آواسالمت- رشته شغلی کمک پرستار  - (دو برابر ظرفیت)فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول

5050020662هادی البرزعلمداری226

2730142568هادی رحیمی امیر هنده227

1730167705هادی فرهمندی زرنقی228

0018743595هانیه مهرآور229

5589849004هایده  محمدی بلبان اباد230

1930176961هایده خسروی231

2679926481هدیه  عبداله زاده کلنگستانی 232

4209920959وحید خرم آبادی233

5190002926وحید شریفی حسرتانلو234

۰۵۵۹۸۵۸۴۸۵وحید عبداللهی235

5040143354وحید نصراللهی236

4220340841وحید والیتی مقدم237

4372341271ولی اله صبوری238

3790202371یزدان رمضانی239

2803082314یوسف سبحانوردی240

13:45 
14:45 

خ
چهارشنبه   مور

  :
97

/05/17


