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 نتیجه 100نمره نهایی از  نام شرکت/محل کار نام و نام خانوادگی  شماره
 نفر اول – قبول 82 سپید یاس فراز حیدر آقایاری 1

 نفر دوم – قبول 78 آریا راما اکبر دبیری ملک 2

 نفر سوم – قبول 75 صدرا الکترو مهبد محبوبه بختیاری 3

 قبول 72 اویسی یاران عباس صفرپور 4

 قبول 72 سوهان ساعدی نیا حمید جهانی فر 5

 قبول 71 صدرا الکترو مهبد نوید امیدی 6

 قبول 70 بلندای صنعت محسن قاسم بیگ لو 7

 قبول 70 الله مهرگان محمد دهقان نصیری 8

 قبول 69 خوراکمرغوب  علی گلی زاده 9

 قبول 69 آزاد سمانه رسول پور 10

 قبول 69 شیمی قهرمان هادی ملکی 11

 قبول 69 ساتگین پروتئین امیر زمانی 12

 قبول 67 صدرا الکترو مهبد علیرضا عموزاد 13

 قبول 66 صدرا الکترو مهبد زهرا مصطفی پور 14

 قبول 66 مبلمان مقدم کاظم علیزاده 15

 قبول 63 پاکان پالسکار اله شهابیسید روح  16

 قبول 63 کفش کالر حامد پور اسد 17

 قبول 63 صدرا الکترو مهبد ابوالفضل باباخانی 18

 قبول 62 دقیق پالستیک ستایش غالمعلی 19

 قبول 62 زالل ایران مسعود بهمنی 20

 قبول 61 عطر یاس قم مهدی آقا زاده 21

 قبول 61 هومان مریم سلیمی 22

 قبول 61 آرد قم مرضیه آریان پور 23

 قبول 61 گز و نبات پایتخت مرضیه عباس آبادی 24

 قبول 61 ستایش پارسیان حسن مهاجری 25

 قبول 60 بهار نارنج قم بیت اله آقا زاده 26

 قبول 60 توزیع داروپخش هانی حاجی پور 27

 قبول 60 اطلس دینا علی خلج 28

 قبول 60 گداز البرزفوالدین  فرید محسن مقدم 29

 قبول 60 تعاونی معدنی امداد حیدرطاهریان 30



 نتیجه 100نمره نهایی از  نام شرکت/محل کار نام و نام خانوادگی  شماره
 قبول 60 کیمیا فلز آروین محمد امین فتاحی 31

 قبول 60 صدرا الکترو مهبد محمد حسین باهو 32

 قبول 60 صدرا الکترو مهبد محسن قربانی 33

 قبول 60 آرین هورسا منیژه عباسی 34

 قبول 60 پایتختسریر صنعت  حسین عباس آبادی 35

 قبول 60 سریر صنعت پایتخت حسن عرب عامری 36

 قبول 60 چاپخانه دفتر تبلیغات حسن موالیی 37

 قبول 54 بوعلی دارو امیر نجات نیا 38

 قبول 54 رستوران بزرگ مهتاب مصطفی سلطانی 39

 قبول 53 آریا گرانول ملیکا سخایی 40

 قبول 52 پخش آناتا حجت اله نظری 41

 قبول 52 شیرین عسل محمد شیخ حسن 42

 قبول 52 فوم فشرده بیتا علیرضا حاتمی 43

 قبول 52 فروشگاه سفیر مهر مریم خزائی 44

 قبول 50 پخش دومینو داود نجفی 45

 مجدد آزمون 46 صنایع الستیک قم مصطفی شجری 46

 مجدد آزمون 45 کاسپین شیمی مهدی بیگلر 47

 مجدد آزمون 42 مانا محمد رضا نظری 48

 

 

 مرکز بهداشت شهرستان قم                                                  

 ای واحد بهداشت حرفه                                                  


