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 ردیف نام         نام خانوادگی نام رشته ورودی

 1 شیوا محمدزاده چیانه   اتاق عمل 59

 2 ندا اصغریان هوشبری 59

 3 غالم عباس شکاری هوشبری 59

 4 مهیا شیری هوشبری 59

عزیزی دربندی محمد مهدی هوشبری 59  9 

 6 اصغر علی محمدی هوشبری 59

 7 سپیده علیپور سلیانی هوشبری 59

 8  صبا علیزاده  هوشبری 59

 5 میر کامیار محمدی مالاحمدی هوشبری 59

 11 علیرضا ممی زاده هوشبری 59

 11 رسول نصیری هوشبری 59

 12 امیر وفایی دوش هوشبری 59

 13 سیده فائزه مظفری هوشبری 59

 14 مهناز دلویی درگه رادیولوژی 59

 19 حلما درویشی رادیولوژی 54

 16 حانیه صفرزاده کند سری رادیولوژی 54

 17 اشرف نجف پور ثانی رادیولوژی 54

53 HIT 18 گالویژ دربا 

53 HIT 15 فاطمه طالبی فرد 

54 HIT 21 عذرا فانی 



  79-79نمره در معدل     نیمسال اول  2دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی  بیش از

 

 ردیف نام         نام خانوادگی نام رشته ودیور

 23 مینا ابراهیمی علوم آزمایشگاهی 53

 24 سمیه احمد زاده علوم آزمایشگاهی 53

 29 بیتا احمدی علوم آزمایشگاهی 53

آسمانیغزاله  علوم آزمایشگاهی 53  26 

 27 ایسان آصف پور علوم آزمایشگاهی 53

 28 مهدیه باقرپور علوم آزمایشگاهی 53

 25 زهره بهنامی علوم آزمایشگاهی 53

 31 سعیده جمشیدی علوم آزمایشگاهی 53

 31 هادی سودا گر علوم آزمایشگاهی 53

 32 رقیه سیستانی زاده علوم آزمایشگاهی 53

عبدالحسین زادهسما  علوم آزمایشگاهی 53  33 

 34 مهدیه علیپور علوم آزمایشگاهی 53

 39 نیکی قمبری علوم آزمایشگاهی 53

 36 سیما کریمی امجد علوم آزمایشگاهی 53

 37 فرزانه گرامی علوم آزمایشگاهی 53

 38 شااهین محرمی علوم آزمایشگاهی 53

 35 محدثه سادات محمدی علوم آزمایشگاهی 53

آزمایشگاهیعلوم  53  41 یوسف محمدی 

 41 پریسا محمودی علوم آزمایشگاهی 53

 42 محمد احمدی کیا علوم آزمایشگاهی 53

 43 محدثه نو بهاری علوم آزمایشگاهی 53

 44 لیال ولیزاده علوم آزمایشگاهی 53

 49 سامرند خضری علوم آزمایشگاهی 53

 46 سعید طه زاده علوم آزمایشگاهی 53

آزمایشگاهیعلوم  53  47 حمید رضا کاظمی راد 


