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

معدل  نیمسال  شماره دانشجویی نام دانشجو ردیف
 79-79 دوم

 تصویر دانشجو

1 

 
 زهرا نوروزی 

 کارشناسی پیوسته مامایی 
791543169 41/19 

 

6 
 فاطمه بیگدلی 

 کارشناسی پیوسته مامایی
 

791543119 79/19 

 

5 
 ندا گل محمدی

 کارشناسی پیوسته مامایی
791543117 91/19 

 

4 
 مهسا پیری

 کارشناسی پیوسته مامایی
731543119 

13/19 

 
 

3 
 فایزه قاسمی

 کارشناسی پیوسته مامایی
731543119 7/19 

 

9 
 فاطمه صباغیان 

 کارشناسی پیوسته مامایی
731543116 97/19 

 

 

9 
 سمیه کریمی
 ماماییکارشناسی پیوسته 

741543116 31/19 

 
 



9 
 زینب محمدی

 کارشناسی پیوسته مامایی
741543113 45/19 

 
 

7 
 فاطمه رجبی

 کارشناسی پیوسته مامایی
741543119 33/19 

 

11 
 مهسا جعفری 

 کارشناسی پیوسته مامایی
751543119 19/17 

 

11 
 زینب بیات 

 کارشناسی پیوسته مامایی
751543119 96/19 

 
 

16 
 معصومه حسنی

 کارشناسی پیوسته مامایی
751543116 96/19 

 
 

15 
 مونا حسنلو 

 کارشناسی پیوسته مامایی
751543111 99/19 

 
 

14 
 سیده مهری موسوی

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

791549311 99/19 

 
 

13 
 رحیمه حسین خانی 
کارشناسی نا پیوسته 

 مامایی
791549119 99/19 

 
 



19 
 فاطمه حیدری 

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

791549119 94/19 

 
 

19 
 ریحانه عظیمیان

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

731549111 95/19 

 
 

19 
 هاجر عاشوری

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

731549117 91/19 

 
 

17 
 سیده محبوبه حسینی

کارشناسی نا پیوسته 
 مامایی

731549113 74/19 

 
 

61 
 زهرا واعظی لیواری
 کارشناسی اتاق عمل

751549167 7/19 

 

61 
 زهرا اسدی 

 کارشناسی اتاق عمل
751549114 94/19 

 

66 
 فرشته خدایی

 کارشناسی اتاق عمل
751549117 39/19 

 

 66/17 741549119 شکیبا سلطانی عمیدآبادی 65

 



64 
 لیال موسوی

 کارشناسی اتاق عمل
741549166 6/17 

 

63 
 مهدیه صالحی

 کارشناسی اتاق عمل
741549116 17/17 

 

69 
 زینب رحمانی

 کارشناسی اتاق عمل
731549111 5/17 

 

69 
 معصومه محمدی

 کارشناسی اتاق عمل
731549166 73/19 

 

69 
 پارسا فرمهین

 کارشناسی اتاق عمل
731549161 95/19 

 

67 
 مرتضی زارعی

 کارشناسی اتاق عمل
791549117 99/19 

 

51 
 فاطمه حسینی

 کارشناسی اتاق عمل
791549119 69/19 

 



51 
 فائزه مرتضوی

 کارشناسی اتاق عمل
791549161 19/19 

 

56 
 حسن نیک خوهل آباد
 کارشناسی پرستاری

 
791531131 11/19 

 

55 
 فاطمه جعفری

 کارشناسی پرستاری
791531119 19/19 

 

54 
 لیال اسدی

 کارشناس پرستاری
791531116 96/19 

 

53 
 زهرا لطف اللهی

 کارشناسی پرستاری
731531159 64/19 

 

59 
 هانیه شریفی

 کارشناسی پرستاری
731531167 49/19 

  

 

59 
 حدیثه بیات

 کارشناسی پرستاری
731531117 56/19 

 

59 
 نسیم محمدیان

 کارشناسی پرستاری
741531146 65/17 

 



57 
 سمانه تاران

 کارشناسی پرستاری
741531117 57/19 

 

41 
 مهسا سلیمانی

 کارشناسی پرستاری
741531119 4/19 

 
 

46 
 پریسااستجلو

 کارشناسی پرستاری
751531114 37/17 

 

45 
 آذر عشقی

 کارشناسی پرستاری
751531169 47/17 

 

44 
 خدیجه نوری 

 کارشناسی پرستاری
751531141 99/19 

 

44 

 راضیه شکری
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

741549116 5/19 

 
 
 

 
 

43 
 بیتا برقی

 کارشناسی هوشبری
741549113 63/17 

 



49 

 فاطمه لطف اله زاده
 کارشناسی هوشبری

 
 

741549119 6/17 

 

49 
 زهره عباسی

 کار شناسی هوشبری
731549114 45/19 

 

49 
 نرگس بیگلی

 کارشناسی هوشبری
731549119 69/19 

 

47 
 پریا بوالحسنی

 هوشبریکارشناسی 
731549114 99/19 

 

31 

 مهدی علیاری
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

791549119 44/19 

 

31 

 مصطفی امیدی
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

791549114 79/19 

 

36 

 نگین روحی فر
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

791549111 9/19 

 



35 
 اکبر اسالمی

 ارشد مراقبتهای ویژه
731536111 13/19 

 

34 
 فاطمه محمدی
 ویژه ارشدمراقبتهای

731536119 71/19 

 

33 
 نسیم غالمی

 ویژه ارشدمراقبتهای
731536115 11/19 

 

39 
 طاهره محرمی

 ارشد مشاوره در مامایی
731535119 3/19 

 

39 
 سیما کاکاوند
 درمامایی ارشدمشاوره

731535113 93/19 

 

39 
 منصوره مصطفایی

 درمامایی ارشدمشاوره
731535119 3/19 

 

37 
 ندا قدیمی

 
 ارشد پرستاری اورژانس

731539119 11/19 

 



91 
 سارا قربانی

 اورژانس ارشدپرستاری
731539119 99/19 

 

91 
 فاطمه آقا محمدی

 اورژانس ارشدپرستاری
731539116 37/19 

 

96 
 الهه باالیی

 ارشد مراقبتهای ویژه
791536116 19 

 

95 
 علی عبداللهی

 ویژه ارشدمراقبتهای
791536114 69/19 

 

94 
 سکینه محمدی
 ویژه ارشدمراقبتهای

791536113 73/19 

 

93 
 ناهید مرادی
 درمامایی ارشدمشاوره

791535117 71/19 

 

99 
 شیفته هاشم زاده

 درمامایی ارشدمشاوره
791535114 51/19 

 



99 
 فاطمه موسوی

 درمامایی ارشدمشاوره
791535115 13/19 

 

99 
 سفیدانحبیب واحد 

 ارشد سالمت جامعه
791533119 79/19 

 

97 
 محمد امین صاحبی

 جامعه ارشدسالمت
791533114 99/19 

 

91 
 مهدی اصغری

 جامعه ارشدسالمت
791533116 61/19 

 

91 
  نسرین شمس
 جامعه ارشدسالمت

 
791533111 61/19 

 

96 
 پریسا محمدی

 ارشد داخلی و جراحی
791534119 64/19 

 

95 
 حمیدی لیال

 وجراحی ارشدداخلی
791534113 99/19 

 



 

94 
 سمیه بابایی
 وجراحی ارشدداخلی

791534119 33/19 

 

93 
 مصطفی سلیمانی

 ارشد پرستاری اورژانس
791539113 19/19 

 

99 
 فرنوش حاجی حسینی

 اورژانس ارشدپرستاری
791539117 39/19 

 

99 
 سعید احمدی

 اورژانس ارشدپرستاری
791539111 71/19 

 


