لیست نهایی پذیرفته شدگان جهت شرکت در دومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی -اجتماعی بنیاد برکت
ردیف

استان

1

اردبیل

2

همدان

3

اصفهان

4

خوزستان

5

ایالم

نام و نام خانوادگی

شماره داوطبی

علی اصغر محمدی هشمجی

3605617483

آیالر مددزاده

6954056698

علی عشقی چهار برج

1112826685

میثم جعفری

8936159271

اعظم شیرزادیان

5948040271

بهنام بیگ محمدی

5601477564

حمید رضا طهماسبی

2981433169

عاطفه احمدی

4507130407

نرگس شعبانی

7096983943

مریم نوروزی راغب

9218583440

ابوالفضل عسگری

8665760747

محدیث هاشمی طامه

1329246812

سجاد انتشاری

1646205148

عباسعلی نیکبخت

3146089830

محمود الیاسی

4243053655

امید مرادیان

4480391509

یوسف چوپانی

3534752911

سیمین غالمی

7606629512

فرزانه امیری کیا

4161206655

کبری عیسی پره

5092618788

فاطمه اورکی

2048899140

جلیل سعدونی

7602003380

سحر شیخ ابوالحسنی

9157751598

فاطمه شیخ ابوالحسنی

9984846245

مریم سیاحی

1423794873

فاطمه کمرخانی

9097061889

مهدی نجف پور

8902730437

آرزو احمدی

2960011207

رضا گلرنگیان

3183027809

حسین امیدی

6524056014

هدایت پویا
مجتبی منصور بیگی
صفورا جم زاده
یزدان کریم بیگی

1115124048
4836417012
1258066083
7579165199

بهروز عبداله رضایی

8462622016

لیست نهایی پذیرفته شدگان جهت شرکت در دومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی -اجتماعی بنیاد برکت
ردیف

استان

6

خراسان شمالی

7

خراسان جنوبی

8

تهران

9

قم

نام و نام خانوادگی

شماره داوطبی

مهسا فروغ زاده

6408215314

یونس شاکری پور

6981265890

سمیرا گلی

8529052841

سمانه آذر پیک

7524917537

زهرابا همت

2540570865

عفت رحمانی

7639828619

امید حسن زاده

3822766449

حمیده احسنی

8312660398

محمود تورانی

2534612277

جواد یزدان پناه

1937541148

امین دنیائی

6621998360

سید مرتضی حسینی

-

باران بدیعی

8019379220

محمد علی حسینی فخر

6483621104

فروزان صفی زاده

2649366716

مجید مرادی

3736798655

سعید فروتنی

7938670828

فاطمه کیوان زاده

3537463807

عبداله میرزایی

3196706759

محمد اسفرقی

8308644610

رقیه خفاجه

6617791780

علیرضا اورنگ

1111879099

زهرا یوسفی

9962255493

رسول غالمی

4012445060

معصومه رحیمی

9827444378

وحیده رجبی

9374293270

محمد رضا حیدری

6361516342

سید حسن زمانی

9165651144

محمد جواد خانپور

6035178396

آناهیتا حسینی

5587310989

سعید شادمهری

8095191773

سجاد مرجانی

9124794303

سحر کوچکی

5108573586

محسن سلطانی

3475181627

سمیرا رضوی

4135949911

لیست نهایی پذیرفته شدگان جهت شرکت در دومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی -اجتماعی بنیاد برکت
ردیف

استان

10

مازندران

11

گیالن

12

کردستان

13

سیستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگی

شماره داوطبی

شکوفه بالوئی

1631521445

شکوفه جباری فیروز جاه

8276533322

ساریه پورصالح

5277054413

سمیه قنبرپور

6846400199

یاسر رمضان نژاد

2589372087

محمد جواد قوامی

6998520979

محمد حسین پناهی

8580178852

جمال مفاخری باشماق

7757477379

امجد کریمی

2060970445

آرزو عبدی

5392461528

هانا سلطان پناه

3434327121

روناک خرمقائی

8731977908

شاهو اردالل نژاد

4763087293

محمد آریز صولت

2724292139

صهیب علوی زاده

9701427908

حمید چراغی

3259570510

نافع فتحی

7002817354

سینا روحانی

7638670809

مسعود عزیزی

4563776364

حاتم علیمرادی

4218584731

شیما رحیمی پناه

5266218265

شهین محمودزاده

6075960411

عابده مفتاح زهی

2309089317

صدیقه عبدالهی

2785940553

مینا پورانوش

5302323487

یاسر ناروئی

2006175123

موسی اوستان

6298958109

ساجده مالزهی

1753407566

افسانه رئیسی

4638198124

امید رئیسی

5321278230

شریف بلوچی

5343945116

رقیه امیری

7736421267

مطهره کیخا

3443299040

سمیه جنگی زهی

5582734618

لیست نهایی پذیرفته شدگان جهت شرکت در دومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی -اجتماعی بنیاد برکت
ردیف

استان

14

آذربایجان غربی

15

آذربایجان شرقی

16

بندرعباس

17

فارس

18

چهارمحال و بختیاری

نام و نام خانوادگی

شماره داوطبی

علی آفتابی

3762643611

مسعود انوری

4284460611

محسن زندیش

9626154478

پیمان قهرمانی

7169999280

مریم خالدی

8844235182

ساعد چمنی هوالسو

4365524332

راحله خدایی

9111680251

میالد قفل گرزاده

3245125347

حسن قربانی لیواری

-

سعیده فرخی

9933514435

مستجاب بهروزی

8171205041

نرگس آزادی

6386688411

هانیه جاویدپور

5217674856

حسین شادزی

1002696274

مجتبی رحیمی

8172243195

سعید محمودی

6410366536

زهرا محمودی

5910778075

عباس امیری

7151616835

امین منوری

7666914901

ساجده دهقان

9428358290

علیرضا نیک منش

5928421669

هامون تمدن دار

9793078603

زهرا کامیاب

-

کامبیز رضایی

1813024895

اسماعیل باقری

5526839471

علی رضا ساریخانی

5070661641

مانداناخسروی

7421593180

مسعود علی پور

7325766921

جواد بذر افشان

5725953721

سهیال مهری

4753562744

سمیرا رئیسی

5107821183

ندا محمدی

6354709423

زینب امامی

6237692160

عیسی عباسی

4709371154

احمد فدایی چشمه

7679423453

سید علی اکبر حسینی

3875267938

معصومه صفرپور

4391615214

لیست نهایی پذیرفته شدگان جهت شرکت در دومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی -اجتماعی بنیاد برکت
ردیف

استان

19

کرمان

20

کرمانشاه

21

کهگیلویه و بویراحمد

22

گرگان

نام و نام خانوادگی

شماره داوطبی

مهدی سلطانی

2069027291

حمیده شجاع

1873443716

مینا سرکوهی

1618021480

مریم خدادوست

7213929490

شادیه محمدی

6786547563

رقیه رحمانی

9901091463

کیومرث ملکی

2044730068

رضا خرمی

2377027277

سجاد زنگیشه یی

7152578533

شهال محمدی

3960745303

سعید شیخه پور

2112366542

ناهید آفریدنده

8851966931

مهسا دامود

3628721566

معصومه صنوبری

2007070636

محسن احدیت

1647830519

سعید بخشی

6032346908

پگاه دادگر

5737948735

مهدی حسینی

2231478820

خدیجه بابایی

5827237849

سید علی سجادی اصل

9630861671

افروزآقایی

8831401066

رضا لک زایی

8506054673

علی بای

7903729770

مریم صادقلو

8083363731

مجید رایج

1994990967

علیرضا اصغری

9342597994

الهه محمدی نژاد

4735563056

مهناز لشکر بلوکی

5207640620

جواد زارعی سمنکان

7769025514

آیالر کلته خواجه نفس

6287769732

مهدی بیانی

9386475201

یاشار سیوکی

4207615385

نورمحمد خواجی

3783094570

غالمرضا مهدوی فر

3840361298

لیست نهایی پذیرفته شدگان جهت شرکت در دومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی -اجتماعی بنیاد برکت
ردیف

استان

23

لرستان

24

خراسان رضوی

25

یزد

نام و نام خانوادگی

شماره داوطبی

بهنوش حاتمی

2573293768

حمید بازوند

4615724941

حجت باقرزاده

7510656269

ایمان شریفی

2633077534

جهانگیر پورهادیان

4016026497

فرزاد صفربیرانوند

2761709406

صابر نصیری

8639039122

نادر لوری زاده

5085150753

مهتاب بیات

7153406940

علی اصغر امرایی

6904614094

مهدی توانا

3707714833

سمیه توانا

8857165374

میثم اسحاقی

9402235142

مرتضی قاسمی هدک

5709666400

فاطمه شکوهی

5765657110

ابوذر رزوان

3522699963

فرشته ناوشکی

9962052321

مهتاب بدیعی

5365722695

زینب رضایی

9647474894

حجت رضایی

4347877531

سجاد ابراهیمی خوسقی

5305766131

مهدی رفیع

1369524294

سعید شاه منصوری

6635987318

معصومه ملکی

4014361205

حسین فالح

9687033800

نعمت اله کرونی

8458824862

صغری محمودی

1991806835

یاسر بورقی

6211496001

