
 49ارشد مراقبت های ویژه ورودی 

 دانشکده تحصيلي کلي وضعيت فعال وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش نام و خانوادگي نام دانشجویي شماره ردیف

 مراقبتهای پرستاری 4879 اميد-گدللو  آقازاده 491259449 1

 ویژه

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال

 مراقبتهای پرستاری 4912 الناز-پاینده 491259442 9

 ویژه

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال

 مراقبتهای پرستاری 141 اکرم-خدیری 491259449 2

 ویژه

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال

 مراقبتهای پرستاری 9514445991 محبوبه-شيخي 491259441 9

 ویژه

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال

 

 

 

 

 

 

 



 45های ویژه ورودی  ارشد مراقبت

 و خانوادگي نام دانشجویي شماره ردیف

 نام

 کلي وضعيت فعال وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش

 تحصيلي

 دانشکده

 پرستاری 1854 اکبر-اسالمي 451259441 1

 ویژه مراقبتهای

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 حال در فعال

 تحصيل

  پرستاری

 زنجان ومامائي

 پرستاری 8587 نسيم-غالمي 451259442 9

 ویژه مراقبتهای

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 حال در فعال

 تحصيل

  پرستاری

 زنجان ومامائي

 پرستاری 94 معصومه-قدیمي 451259449 2

 ویژه مراقبتهای

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 حال در فعال

 تحصيل

  پرستاری

 زنجان ومامائي

 پرستاری 18249 نرگس-محمدی 451259445 9

 ویژه مراقبتهای

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 حال در فعال

 تحصيل

  پرستاری

 زنجان ومامائي

 پرستاری 9981985244 فاطمه-محمدی 451259441 5

 ویژه مراقبتهای

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 حال در فعال

 تحصيل

  پرستاری

 زنجان ومامائي

 پرستاری 959 وجيهه-مرتاضي 451259448 1

 ویژه مراقبتهای

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 حال در فعال

 تحصيل

  پرستاری

 زنجان ومامائي

 پرستاری 91192 علي-همتي 451259447 8

 ویژه مراقبتهای

 ارشد کارشناسي

 ناپيوسته

 حال در فعال

 تحصيل

  پرستاری

 زنجان ومامائي

 



 

 

 41ارشد مراقبت های ویژه ورودی 

 کلي وضعيت فعال وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش نام و خانوادگي نام دانشجویي شماره ردیف

 تحصيلي

 دانشکده

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 9984944427 نگين-واحد  بابائي 411259441 1

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 775 الهه-باالئي 411259449 9

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 171 بتول-دهار 411259442 2

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 217 علي-نادینلویي  عبدالهي 411259449 9

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 5948 سکينه-محمدی 411259445 5

 زنجان ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 8478 زهرا-حاجيخاني 411259448 1

 

 

 

 

 



 

 

 48ورودی مراقبتهای ویژه ورودی 

 کلي وضعيت فعال وضعيت تحصيلي مقطع تحصيلي رشته شناسنامه ش نام و خانوادگي نام دانشجویي شماره ردیف

 تحصيلي

 دانشکده

 ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 59299 معصومه-بخشایش 481259441 1

 زنجان

 ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 9494119141 زهرا-بيگ  اوغول  حرمتي 481259449 9

 زنجان

 ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 5784442191 زهرا-شفيعي 481259442 2

 زنجان

 ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 9519 معصومه-کرمي 481259449 9

 زنجان

 ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 9214919599 الهام-گوندره  رجبي 481259141 5

 زنجان

 ومامائي  پرستاری تحصيل حال در فعال ناپيوسته ارشد کارشناسي ویژه مراقبتهای پرستاری 247 هاشم-مالئي 481259149 1

 زنجان

 


