
نتیجه تعیین سطحرشته نام خانوادگینام شماره دانشجویی ردیف 

پیش دوپرستاریاربابی قلعه نو یاسمن 11

پیش دوپرستاریاژند علی 21

پیش دوپرستاریاسکندری گولمهدی39821195019

پیش دوپرستاریاله یارپوریاسین49821195005

پیش دوپرستاریاولیا هانیه 51

پیش دوپرستاریبافقی زادهفاطمه69811195007

پیش دوپرستاریجبرائیلی بیله درقمحمد79821195018

پیش دوپرستاریحسنیسیدسارو89811195026

پیش دوپرستاریحسین پورداش اتانیصنم99811195011

پیش دوپرستاریحیدریمسعود109811195016

پیش دوپرستاریخدادوست نودهی امیرحسین 111

پیش دوپرستاریدریاباریفاطمه سادات129823195010

پیش دوپرستاریرحمانیعلی139811195053

پیش دوپرستاریزارع کارمرتضی149811195002

پیش دوپرستاریسعادت پورمهدی159811195008

پیش دوپرستاریسیف الهیحسین169821195001

پیش دوپرستاریشفیعیامیرحسین179821195012

پیش دوپرستاریشویدیفاطمه189821195036

پیش دوپرستاریشهابی سیدحسن 191

پیش دوپرستاریشیخعبدالعزیز209821195072

پیش دوپرستاریصادقزاده غزاله 211

پیش دوپرستاریصفاری نیاعلی229811195019

پیش دوپرستاریصفرزادهمهدیه239811195003

پیش دوپرستاریعابدیصبا249821195043

پیش دوپرستاریعزتی فرمهدیه259811195005

پیش دوپرستاریفتوحیشیما269821195042

پیش دوپرستاریفیضیسارا279821195023

پیش دوپرستاریگلگونمحسن289821195031

پیش دوپرستاریلشگریشقایق299811195035

پیش دوپرستاریمحمدپورعلیرضا309821195039

پیش دوپرستاریمحمودیمهران319811195037

پیش دوپرستاریمدبرلنجوانی امین 321

پیش دوپرستاریمرزبانارمان339823195002

پیش دوپرستاریمصباحی ایوریعلی349811195020

پیش دوپرستاریمیرزائیملیحه359821195035

پیش دوپرستارینادعلیانابوالفضل369821195003

پیش دوپرستارینعمتیمحمدمهدی379821195057

پیش دوپرستارینیک حالسمانه389821195040

 دانشکده پرستاری و مامایی1398نتیجه آزمون تعیین سطح دوم مهرماه دانشجویان ورودی 



پیش یکپرستاریاردستانیمینا399821195020

پیش یکپرستاریازادزهراسادات409821195013

پیش یکپرستاریاعلمی یامچی حانیه 411

پیش یکپرستاریافتاب فاطمه 421

پیش یکپرستاریاقائیسهند439821195004

پیش یکپرستاریامجدیان صدف 441

پیش یکپرستاریبهمنیمحدثه459821195006

پیش یکپرستاریپناهیفاطمه469821195008

پیش یکپرستاریتکلوفاطمه479811195059

پیش یکپرستاریتوکلی دخرابادیزهرا489811195001

پیش یکپرستاریجلیلوندامیرحسین499821195069

پیش یکپرستاریحاجتیایدا509821195033

پیش یکپرستاریحسینی مقدممریم سادات519811195057

پیش یکپرستاریحصاریسجاد529821195061

پیش یکپرستاریداودنیاالهام539811195064

پیش یکپرستاریدوستوندیارمان549821195067

پیش یکپرستاریدوستینیکو559821195071

پیش یکپرستاریربیع بیگیامیرحسین569811195031

پیش یکپرستاریرحیمی وردوقمونا579811195056

پیش یکپرستاریرصافچیمسعود589821195029

پیش یکپرستاریرضائی پرشکوهسینا599821195060

پیش یکپرستاریرمضانیامیررضا609821195024

پیش یکپرستاریزارعیغزال619823195003

پیش یکپرستاریسالک خرامانرقیه629821195037

پیش یکپرستاریسقائیمحمدحسین639811195041

پیش یکپرستاریسمیع قهفرخیزهرا649821195016

پیش یکپرستاریشاهی سلیمان ابادمیالد659813195009

پیش یکپرستاریطارمی بادیعلیرضا669811195018

پیش یکپرستاریعباسیمتین679823195006

پیش یکپرستاریعباسی ازندریانی حسین 681

پیش یکپرستاریعبدالمجیدیسمیه699811195027

پیش یکپرستاریعبدالمجیدیسمیه709811195027

پیش یکپرستاریعلی زاده پیرپشتهفاطمه719821195052

پیش یکپرستاریفتاحیوریا729821195025

پیش یکپرستاریفرهادی کوشکی فاطمه 731

پیش یکپرستاریقلی زادهفائزه749811195054

پیش یکپرستاریکلیمی نسب احمدابادیغزال759811195015

پیش یکپرستاریکمالیکنعان769823195001

پیش یکپرستاریکنک اوریریحانه779811195017

پیش یکپرستاریگودرزیزهرا789821195021



پیش یکپرستاریلکزیان رضوانه 791

پیش یکپرستاریمحسنیفاطمه809811195013

پیش یکپرستاریمحمدی زادهمحبوبه819821195032

پیش یکپرستاریمقدمپریسا829821195047

پیش یکپرستاریمقدم فردمهدی839813195001

پیش یکپرستاریملتزمیسمیرا849811195046

پیش یکپرستاریملکاحسان859821195034

پیش یکپرستاریمنتظریسیدامیرحسین869811195025

پیش یکپرستاریمولودی ترکعسل879823195008

پیش یکپرستاریمیهن خواهمسعود889813195003

پیش یکپرستاریناسخیاننهال899811195022

پیش یکپرستاریناصریسپیده909811195034

پیش یکپرستاریناصری اچاچلوئی صبا 911

پیش یکپرستارینصیریعلی929811195043

پیش یکپرستارینظراهاریساجده939811195023

پیش یکپرستارینعمتیابوذر949811195030

پیش یکپرستارینفیسی فرد علی 951

پیش یکپرستارینوراللهی مالباشیمحسن969823195004

دعوت به مصاحبهپرستاریافتخاری سیده مریم 971

دعوت به مصاحبهپرستاریپورلرعلی 981

دعوت به مصاحبهپرستاریجاللوندیسروش999813195002

دعوت به مصاحبهپرستاریحیدرنیامحمدامین1009811195044

دعوت به مصاحبهپرستاریروزبهانیغزاله1019821195011

دعوت به مصاحبهپرستاریشعبان بلوکاتحنانه1029813195006

دعوت به مصاحبهپرستاریفقانیرقیه1039823195009

دعوت به مصاحبهپرستاریکریم زادهشاهین1049811195024

دعوت به مصاحبهپرستاریگل بینی مفردعارفه1059821195002

دعوت به مصاحبهپرستاریگمار نرگس 1061

دعوت به مصاحبهپرستاریوطنخواه مفردکرمانینگین1079811195042

عمومیپرستاریابراهیم پورزهرا1089811195014

عمومیپرستاریابراهیم زاده شاهاندش سیدمحمدصادق 1091

عمومیپرستاریابراهیمیان طادیمهشید1109811195033

عمومیپرستاریاحمدینرگس1119811195055

عمومیپرستاریارجلوایدا1129823195007

عمومیپرستاریاردشیریمهدی1139811195021

عمومیپرستاریارشادی منش مهرناز 1141

عمومیپرستاریاصغری الکالیهمریم1159811195051

عمومیپرستاریافرازمحمدرضا1169821195038

عمومیپرستاریافروززهرا1179821195027

عمومیپرستاریامیریمحمدرضا1189821195058



عمومیپرستاریبرزمینیامیرعباس1199821195048

عمومیپرستاریبیگیبهار1209821195063

عمومیپرستاریپارسائیانسیده سحر1219813195007

عمومیپرستاریتاجی اشکفتکیامید1229821195044

عمومیپرستاریجاللی علیائیمحمدرضا1239811195040

عمومیپرستاریجنابی قویمیاسمن1249811195032

عمومیپرستاریدشتیحامد1259821195051

عمومیپرستاریرضائیزهرا1269811195029

عمومیپرستاریرفرمگلنوش1279821195028

عمومیپرستاریزارعی نژادصالح1289811195006

عمومیپرستاریزمانیکامنوش1299811195028

عمومیپرستاریزمانیمریم1309821195041

عمومیپرستاریزیاده عبدل ابادیعرفان1319811195039

عمومیپرستاریساروئینیما1329811195047

عمومیپرستاریسپاهی حسن ابادی ریحانه 1331

عمومیپرستاریستاری محمودیفاطمه1349811195058

عمومیپرستاریسرفرازیمحمد1359811195012

عمومیپرستاریسیدی پارچینشبنم1369821195030

عمومیپرستاریسیفیسارا1379821195054

عمومیپرستاریصادق ابادی مریم 1381

عمومیپرستاریصالحیپگاه1399811195036

عمومیپرستاریصفوی نژادسروش1409821195062

عمومیپرستاریطاهریمریم1419821195022

عمومیپرستاریعباسیارش1429811195038

عمومیپرستاریعلیزادهمهدی1439821195014

عمومیپرستاریفالح نژادروح اله1449811195061

عمومیپرستاریفنائیسامان1459811195052

عمومیپرستاریفیاضیسحر1469811195050

عمومیپرستاریقبادیشادن1479811195009

عمومیپرستاریقربانی اردستانیریحانه1489811195063

عمومیپرستاریقلی زادهمهدیار1499821195046

عمومیپرستاریکرمی زادهیگانه1509713195008

عمومیپرستاریکریمیامیرعلی1519811195045

عمومیپرستاریکرمی زاده الناز 1521

عمومیپرستاریلکبهار1539823195005

عمومیپرستاریمجردی هفتخوانیفاطمه1549821195009

عمومیپرستاریمحمدیمحمدکیان1559813195012

عمومیپرستاریمرادیان غم خورقزوینیمحمد1569821195026

عمومیپرستاریمرتضایی ارش 1571

عمومیپرستاریمسعودیسیدمحمد1589811195010



عمومیپرستاریمصائبی نیگجهرقیه1599811195060

عمومیپرستاریمعرفت ایزدیدانیال1609811195048

عمومیپرستاریمغزداررودیمحمد1619821195045

عمومیپرستاریمیری سیده رویا 1629723737025

عمومیپرستارینجفی تربه برمحمدرضا1639821195064

عمومیپرستارینیک بینشایان1649821195050

عمومیپرستاریواهیم کوثر 1651

عمومیپرستاریهاشمیمحمد1669811195049

عمومیپرستاریهمت یارامیررضا1679813195005

عمومیپرستارییاوریعرفان1689821195010

عمومیپرستارییاوری افشرد مهدی 1691

عمومیپرستارییحیائی اتنا 1701

پیش یک- مقدماتی پرستاریجعفرییزدان1719813195004

پیش یک- مقدماتی پرستاریحبیبی امیرحسین 1721

پیش یک- مقدماتی پرستاریسیدحسینیزهراسادات1739821195059

پیش یک- مقدماتی پرستاریمحمدی محدثه 1741

پیش دوماماییپناهی قمیعطیه1759811371015

پیش دوماماییترابیفاطمه1769811371019

پیش دوماماییربیعیمحیا1779811371011

پیش دوماماییرجبیفاطمه1789811371003

پیش دوماماییشمس الدینی فردزهرا1799811371008

پیش دوماماییصدراییفرناز1809811371017

پیش دوماماییناصری محدثه 1811

پیش یکماماییجعفریحانیه1829811371009

پیش یکماماییداودیسارا1839811371020

پیش یکماماییصفرپورفاطمه1849811371014

پیش یکماماییفرجامپریا1859811371016

پیش یکماماییقنبری عدلزهرا1869811371010

پیش یکماماییکاراموزیانمهال1879811371007

دعوت به مصاحبهماماییرحمانی زهرا 1881

دعوت به مصاحبهماماییمحمدیپریا1899811371006

عمومیماماییپورصادق زنوزیای شن1909811371012

عمومیماماییرفیعیفاطمه1919811371013

عمومیماماییسبزویمریم1929811371021

عمومیماماییغالمیفرشته1939811371004

عمومیماماییقلی زادهفاطمه1949811371022

پیش یک- مقدماتی ماماییوزیریزهرا1959811371018


