
 دانشکده پرستاری ومامایی99-98سال تحصیلی  اول  نفرات اول تا سوم  نیمسال

معدل  نیمسال  شماره دانشجویی نام دانشجو ردیف
 99-99 دوم

 تصویر دانشجو

1 
 

 دنیا شیخ اسمعیلی
 19/19 921151141 کارشناسی پرستاری

 

 
 

 حمیده مختاری زنجانی 4
 15/19 921151121 کارشناسی پرستاری

 
 

 شادی قراگوزلی افخمی 1
 19 921151112 کارشناسی پرستاری

 

 زهرا لطف اللهی 2
 9/18 951151119 کارشناسی پرستاری

 
 

 مریم جلفایی 5
 81/19 951151112 کارشناسی پرستاری

 
 

 محمد قاسم پور 9
 49/19 951151111 کارشناسی پرستاری

 

 حسن نیک خوهل آباد 9
 کارشناسی پرستاری

991151151 99/18 
 

 



 سیده نرگس موسوی 8
 14/18 991151129 کارشناسی پرستاری

 
 

 لیال اسدی 9
 8/19 991151114 کارشناسی پرستاری

 

 

 نفیسه نیک پسند 11
 11/18 991151129 کارشناسی پرستاری

 

 

 محسن طاهر آبادی 11
 14/18 991151149 کارشناسی پرستاری

 

 

 مهدی بیات 14
 95/19 991151118 پرستاریکارشناسی 

 

 

11 
 زهرا واعظی لیواری
 کارشناسی اتاق عمل

911129149 99/18 

 

12 
 زهرا اسدی 

 کارشناسی اتاق عمل
911129112 81/18 

 



15 
 فرشته خدایی

 کارشناسی اتاق عمل
911129119 95/18 

 

19 
 نسترن دژگام

 کارشناسی اتاق عمل
921129211 99/18 

 

19 
 عمیدآبادی شکیبا سلطانی

 کارشناسی اتاق عمل
921129118 22/18 

 

18 
 اسماء قربانی

 کارشناسی اتاق عمل
921129119 21/18 

 

19 
 زینب رحمانی

 کارشناسی اتاق عمل
951129111 55/18 

 

41 
 مینا برخورداری

 کارشماسی اتاق عمل
951129119 95/19 

 

41 
 معصومه محمدی

 کارشناسی اتاق عمل
951129144 99/19 

 

44 
 سیده فائزه مرتضوی
 کارشناسی اتاق عمل

991129141 89/19 

 



41 
 فاطمه حسینی

 کارشناسی اتاق عمل
991129118 58/19 

 

42 
 امیرحسین عالماتی
 کارشناسی اتاق عمل

991129111 19/19 

1 

45 
 سحر محمودی کلی
 کارشناسی هوشبری

921128141 14/19 

 

49 

 فاطمه لطف اله زاده
 کارشناسی هوشبری

 
 

921128119 88/18 

 

49 
 بیتا برقی

 کارشناسی هوشبری
921128115 45/18 

 

48 
 زهره عباسی

 کار شناسی هوشبری
951128112 5/18 

 

49 
 نرگس بیگلی

 کارشناسی هوشبری
951128119 12/18 

 



11 
 پریا بوالحسنی

 کارشناسی هوشبری
951128112 99/19 

 

11 

 مهدی علیاری
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

991128119 19/18 

 

14 

 نگین روحی فر
 کارشناسی هوشبری

 
 
 

991128111 98/19 

 

11 
 فاطمه حاجیلو

 کارشناسی هوشبری
991128111 19/19 

 

12 
 محمدرضا محمدی

 کارشناسی هوشبری
991128119 11/19 

 

15 
 مائده رحیمی

 کارشناسی هوشبری
991128118 49/19 

 

19 
 عباسیمرضیه 

 کارشناسی هوشبری
991128111 41/19 

 



19 
 زینب محمدی

 کارشناسی پیوسته مامایی
921125115 52/18 

 

18 
 فائزه زراندود

 کارشناسی پیوسته مامایی
921125118 14/18 

 

19 
 مریم حیدری

 کارشناسی پیوسته مامایی
921125112 9/19 

 

21 
 مهسا پیری

 کارشناسی پیوسته مامایی
951125119 92/19 

 

21 
 نسترن عربخانی

 کارشناسی پیوسته مامایی
951125115 94/19 

 

24 
 فاطمه صباغیان

 کارشناسی پیوسته مامایی
951125114 91/19 

 



21 
 زهرا نوروزی

 کارشناسی پیوسته مامایی
991125149 45/19 

 

22 
 ندا گل محمدی

 کارشناسی پیوسته مامایی
991125119 42/18 

 

25 
 سحر کرانی

 کارشناسی پیوسته مامایی
991125119 19/18 

 

29 
 فاطمه عباسی

 کارشناسی پیوسته مامایی
991125114 25/18 

 

29 
 نگین اردبیلی

 کارشناسی پیوسته مامایی
991125114 18/18 

 

28 
 سیده فائزه احمدی

 کارشناسی پیوسته مامایی
991125111 52/19 

 

29 
 سیده مهری موسوی
کارشناسی ناپیوسته 

 مامایی
991151211 9/18 

 



 

 

51 
 رحیمه حسین خانی

کارشناسی ناپیوسته 
 مامایی

991129118 95/19 

 

51 
 اعظم بیات

کارشناسی ناپیوسته 
 مامایی

991129111 95/19 

 


