
 49ارشد اورژانس ورودی 

 شماره رديف

 دانشجويي

 وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش نام و خانوادگي نام

 فعال

 کلي وضعيت

 تحصيلي

 دانشکده

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 953 بتول-آهنگری 491653441 1

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 24 مجيد-پور  براتي 491653442 2

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 6614142544 سميه-پوررضايي 491653446 6

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 1365 رقيه-بندبني  دوست  حسن 491653449 9

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9564 سعيد-قمي حيدری 491653443 5

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 2552 زهرا-کالنتری 491653444 3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 45ارشد اورژانس ورودی 

 دانشکده تحصيلي کلي وضعيت فعال وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش نام و خانوادگي نام دانشجويي شماره رديف

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 2542 شهين-استحکام 451653441 1

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 6469 زهرا-زاده  زيني 451653442 2

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 2925 فردين-صمدی 451653449 6

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9662 افسانه-فتاحي 451653445 9

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 6531 ندا-قديمي 451653443 5

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 94622 سارا-قرباني 451653442 3

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در غير فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9634224622 عاطفه  سيده-موسوی 451653411 2

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9269642625 فاطمه -آقامحمدی 451653412 6



 

 43ارشد اورژانس ورودی 

 کلي وضعيت فعال وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش نام و خانوادگي نام دانشجويي شماره رديف

 تحصيلي

 دانشکده

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 1154416169 سعيد-بادجاني  احمدی 431653441 1

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 2464425961 سميرا-منبر  ادينه 431653442 2

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9224145952 هادی-خانمرادی 431653446 6

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 3 معصومه-رسولي 431653449 9

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 26 مصطفي-سليماني 431653445 5

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9944463291 فرنوش-حسيني  حاجي 431653444 3

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 2262 رويا-محمدی 431653414 2

 

 

 

 

 



 

 

 

 42ارشد اورژانس ورودی 

 کلي وضعيت فعال وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش نام و خانوادگي نام دانشجويي شماره رديف

 تحصيلي

 دانشکده

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9944441432 زيبا-بختياری 421653441 1

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 251 مهدی-شعباني 421653442 2

-پور  رجب  کرمي 421653446 6

 اصغر  علي

 نکرده نام ثبت نامشحص ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 14

  است

 زنجان ومامائي  پرستاری

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 9544 الهه-زاده  لطفي 421653449 9

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 2 اکرم-حيدری 421653141 5

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي اورژانس پرستاری 446 جمال-نوبخت 421653142 3

 


