
 دانشکده پرستاری ومامایی79-79نفرات اول تا سوم  نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 

معدل  نیمسال  شماره دانشجویی نام دانشجو ردیف
 79-79اول 

 

1 
 

 مهسا پیری
 کارشناسی پیوسته مامایی

731543559 
35/15 

 
 

2 
 زهرا صفری

 کارشناسی پیوسته مامایی
731543515 52/15 

 

5 
 نسترن عربخانی

 کارشناسی پیوسته مامایی
731543513 79/19 

 

 

4 
 سمیه کریمی

 کارشناسی پیوسته مامایی
741543512 21/15 

 
 

3 
 زینب محمدی

 کارشناسی پیوسته مامایی
741543513 21/15 

 
 

9 
 مریم گنج خانی

 کارشناسی پیوسته مامایی
741543514 15 

 

 



 

9 
 مریم حیدری

 کارشناسی پیوسته مامایی
741543554 53/19 

 
 

5 
 مهسا جعفری

 کارشناسی پیوسته مامایی
751543555 19/17 

 
 

7 
 معصومه حسنی

 کارشناسی پیوسته مامایی
751543512 59/15 

 
 

15 
 خدیجه آذربایجانی

 کارشناسی پیوسته مامایی
 

751543551 44/15 

 
 

11 
 نرگس شهبازی

 کارشناسی پیوسته مامایی
721543519 91/15 

 

 

12 
 رسولیسیما 

 کارشناسی پیوسته مامایی
721543515 39/15 

 

 

15 
 مینا عباسی

 کارشناسی پیوسته مامایی
721543525 43/15 

 
 



 

 

14 
 سیده مهری موسوی

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

791549355 95/19 

 
 

13 
 رباب حنیفه لو

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

791549559 74/19 

 
 

19 
 اعظم بیات

نا پیوسته کارشناسی 
 مامایی

791549555 95/19 

 
 

19 
 پریسا روانبخش

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

731549555 71/19 

 
 

15 
 هاجر عاشوری

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

731549557 54/19 

 
 

17 
 مریم رستمی

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

731549559 
24/19 

 
  

 

 39/15 721549511 علی جعفری نیک کند 25

 



21 
 دیخدیجه صم

 کارشناسی اتاق عمل
721549521 75/17 

 

22 
 فائزه رحمتی چراغتپه

 اتاق عمل
721549519 77/19 

 

25 
 زهرا واعظی لیواری
 کارشناسی اتاق عمل

751549527 52/15 

 

24 
 زهرا اسدی 

 کارشناسی اتاق عمل
751549554 93/15 

 

23 
 فرشته خدایی

 کارشناسی اتاق عمل
751549557 49/15 

 

29 
 نسترن دژگام

 کارشناسی اتاق عمل
741549455 45/15 

 

29 
 اسما قربانی

 کارشناسی اتاق عمل
741549519 27/15 

 

 54/15 741549555 شکیبا سلطانی عمیدآبادی 25

 



27 
 زینب رحمانی

 کارشناسی اتاق عمل
731549511 97/15 

 

55 
 زینب برخورداری

 کارشناسی اتاق عمل
731549559 95/15 

 

51 
 معصومه محمدی

 کارشناسی اتاق عمل
731549522 22/15 

 

 حسن نیک خوهل آباد 52
 کارشناسی پرستاری

791531535 94/19 

 

 سیده نرگس موسوی 55
 41/19 791531549 کارشناسی پرستاری

 

 زهرا چراغ زاده 54
 4/19 791531525 کارشناسی پرستاری

 

 مریم زارعی 53
 31/15 731531529 کارشناسی پرستاری

 

 زهرا لطف اللهی 59
 49/15 731531559 کارشناسی پرستاری

 

 
 



 حدیثه بیات 59
 کارشناسی پرستاری

731531557 23/15 

 

 رضا طوماری 55
 99/19 741531523 کارشناسی پرستاری

 

 حمیده مختاری زنجانی 57
 91/19 741531545 کارشناسی پرستاری

 

 سمانه تاران 45
 95/19 741531557 کارشناسی پرستاری

 

 پریسااستجلو 41
 74/15 751531554 کارشناسی پرستاری

 

 مهسا نوری 42
 57/15 751531542 کارشناسی پرستاری

 

 فائزه فرج پور 45
 99/15 751531551 کارشناسی پرستاری

 

44 

 زینب زعی علیائی
 کار شناسی هوشبری

 
 

751545519 91/17 

 

43 

 امیر امینی                             

 کار شناسی هوشبری

 

 

751545554 9/17 

 



49 
 محمد جباری   

 کارشناسی هوشبری
 

751545557 95/17 

 

49 

 فاطمه لطف اله زاده  
 کارشناسی هوشبری 
 
 

741545519 35/17 

 

45 

 راضیه شکری   
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

741545512 5/17 

 
 
 

 
 

47 

 هابیه عسگری  
 

 کارشناسی هوشبری
 
 

741545513 19/17 
 

35 

 مهدی علیاری   
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

791545519 27/15 

 

31 

 مصطفی امیدی  
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

791545554 59/19 

 



32 

 نگین روحی فر
 کار شناسی هوشبری

 
 
 

791545511 91/19 

 

35 
 زهره عباسی

 کار شناسی هوشبری
951348014 11/17 

 

34 
 نرگس بیگلی

 کارشناسی هوشبری
731545559 35/15 

 

33 
 مریم مهدی پور

 کارشناسی هوشبری
731545524 21/15 

 

39 
 شهین استحکام

 ارشد پرستاری اورژانس
731539551 17/17 

 

39 
 اکبر اسالمی

 ارشد مراقبت های ویژه
731532551 25/15 

 

35 
 ناهید مرادی

 مشاوره در ماماییارشد 
791535557 99/15 

 



37 
 لیال خانی

 ارشد داخلی و جراحی
731534553 

55/17 
 براساس معدل

 شده ثبت نمرات

 

95 
 طاهره محرمی 

 ارشد مشاوره درمامایی
731535559 

24/17 
براساس  معدل

 شده ثبت نمرات

 

91 
 الهه باالیی

 ارشد مراقبتهای ویژه
791532552 

51/19 
 براساس معدل

 شده ثبت نمرات

 

92 
 حبیب واحد سفیدان

 ارشد سالمت جامعه
791533559 

25 
 براساس معدل

 شده ثبت نمرات

 


