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دکتر منصوره مومن هروی    

(گروه عفونی)   

رضا رزاقی دکتر  

(گروه عفونی)   

ف
 ردي

دانشجويیشماره  نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی  نام و نام خانوادگی 

 1 سید امیر بهمن رضایی 6221111229 فرزانه عکافی 6321111236 سپیده توفیقی 6221111212 سهیل باقری 6221111229

 2 پدرام عظیمی 6221111239 سحر کریمی 6321111232 فاطمه تفرشی 6221111212 زهرا مهرابی 6221111222

 3 محمد مهدی حیدری 6221111221 عطیه جوکار 6321111219 شیما نادری لردجانی 6221111222 پردیس حاجی هاشمی 6221111219

 9 عرفان خسروی 6221111222 جعفر زجاجی 6221111219 زهرا کوثری 6221111229 پرديس ربیعیان 4221111229

 5 ستار میردادیان 6221111223 میالد حسینی 6221111222 مریم هاشمی پور 6221111229 سجاد ارباب سلیمانی 4321111233

 6 صادق آرسته 6221111221 شهرزاد آل محمد 6321111222 فائزه صادق دوست 6221111232 شهربانو شعبانی 4321111221

 7 حسین توسلی خوزانی 6221111211 مائده نبوی 6321111231 فریناز شریفیان 6221111232 سمیرا اسکندری 4321111235

 8 سید محمد بطحایی 6221111229 سعید عرشیان 6321111222 زهرا حاجتی ضیابری 6221111212 موناسادات موسوی 4321111234

 4 سید طاها حسینی 6221111219 امیر محمد شهنه 6221111232 فاطمه نجاریان 6121111221 محبوبه غالمی 4321111214

 13 محسن یار علی 6221111229   فاطمه باقرنژاد 6321111229  

 11 ملیحه شایان 6221111216   سید علیرضا آموزگار 4321111255  
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 علی صابردکتر 

(اخالق پزشکیگروه )  

 مرضیه حیدرزادهدکتر 

(گروه اطفال)  

ف
 ردي

 نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی نام و نام خانوادگی شماره دانشجويی    

 1 صدیقه نصیرزاده 6221111229 زینب آزادی 6321111222 حسینیسیده فرناز  6221111216 مریم رحیمی 6221111222

 2 هلیا مدرسی 6221111221 سیده سمانه صفوی 6321111223 سید معین الدین شایق 6221111232 محمد گودرزی 6221111229

 3 محمدزاده شیما 6221111222 مهدیه ماهیان 6321111222 امیر مهدی شفیعی 6221111231 رسول اعتصام پور 6221111222

 9 سحر اسداللهی 6221111221 فاطمه نصرتی 6321111223 نگین السادات هاشمی 6221111226 مهشید امینی 6221111229

 5 صبا بهاری 6221111226 طیبه بهرامی 6321111229 پگاه ورادی 6221111222 محمودرضا شاهی 6221111226

 6 نفیسه جعفری 6221111213 سراج بهزادی 6321111226 ولی زادهسید علیرضا  6221111221 مهدیه قیومی 6221111223

 7 محمد مهدی صادقی 6221111222 فاطمه مرادی 6321111232 دانیال عمرانی فرد 6221111222 محمد شکره پزوه 6221111223

 8 مصطفی یوسف زاده 6321111229   راضیه زمزم 6221111222 شهاب الدین علیمراد 6221111222

 4 سید محمد موسوی 6321111222   احسان پهلوان 6221111212  

 13 مهدی مهرگان 6321111239   یاسمن چراغیان 6221111212  

  6221111212 
علیرضا حامد 

 غالمشاهی
 11 مهناز معتمدی سده 6321111222  

 12 فائزه عقیلی 6321111229   فاطمه راهنما 6221111216  
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 زادهمائده نجفی دکتر 

(عفونی گروه)  

ف
 ردي

        

 1 بهنوش شکرالهی 6221111232 هدیه سادات سهرابی 6221111229    

 2 ملیکا ذال بیگی  622111223 سارا سودائی 6221111229    

 3 عاطفه جعفریان 6221111212 سودابه رشیدی اوندی 6221111222    

 9 مینا سالمی 6321111219 حسین توسلی خوزانی 6221111211    

 5 سینا ملک گودرزی 6321111232 محمدامین معتقدی فرد 6321111222    

 6 فاطمه اصالن بیگی 6221111223 ندیمه رجبی پور 6321111213    

 7 علیرضا محمودی 6221111229 سارا اللوند 6221111223    

 8 معظمه بهمنی 6221111212      

پرنده خوزانیفرزانه  6221111211        4 

 13 مهشید براتی 6221111229      

 11 نسیم برجسته 6221111229      

 12 ایوب بهرامی کهن 6221111226      


