
نتیجه تعیین سطح رشته نام خانوادگینام شماره دانشجوییردیف

پیش  دوپزشکیاسالمی مهرجردی احمد 11

پیش  دوپزشکیاقعرفان29811215116

پیش  دوپزشکیامامی میبدیمحمدفرزاد39811215205

پیش  دوپزشکیامیرلوی حصاریمحمدمهدی49811215156

پیش  دوپزشکیباباییپگاه59811215050

پیش  دوپزشکیپورک پورکیارش69811215198

پیش  دوپزشکیثابتسبا79811215090

پیش  دوپزشکیجبیریامیر89811215188

پیش  دوپزشکیجنت علی پورعرفان99811215140

پیش  دوپزشکیجوادی فخرعلی109811215114

پیش  دوپزشکیحاجی زادهایلین119811215124

پیش  دوپزشکیرحیمیمحمد129811215185

پیش  دوپزشکیرفیع زاده قراملکیمحمد139811215098

پیش  دوپزشکیساقیحسن علی149811215025

پیش  دوپزشکیسعیدیحمیدرضا159811215009

پیش  دوپزشکیسهی کیش محمدامین 161

پیش  دوپزشکیعرفانی نژادفاطمه179811215127

پیش  دوپزشکیعزیزان مهربانیامیرحسین189811215018

پیش  دوپزشکیفتحی خراسانیمریم199811215085

پیش  دوپزشکیقصری زاده دزفولیعلی209811215131

پیش  دوپزشکیقلی پورزرگرمیثم219811215145

پیش  دوپزشکیموسوی زادسیدسجاد229811215153

پیش  دوپزشکیمهریعلی239811215064

پیش  دوپزشکینگاراحمدی241

پیش  دوپزشکینورالهیمحمدامین259811215180

پیش  دوپزشکیوکیلی سهرفروزانیزهرا269811215170

پیش  دوپزشکیهاشم پورپویا279811215102

پیش  دو پزشکیشاکرنژادعلی رضا289811215047

پیش دوپزشکیاسالمی نژادپاریزیایدا299811215120

پیش دوپزشکیباالگبریارش309811215080

پیش دوپزشکیپارسائیانسیدعلیرضا319811215048

پیش دوپزشکیپیرزادهمهدیار329811215081

پیش دوپزشکیحسینی بقائی راوریسیدابوالفضل339811215054

پیش دوپزشکیدارابیمهتاب349811215046

پیش دوپزشکیساری خانیرضا359811215105

پیش دوپزشکیشریفی دهجامیرحسین369811215148

پیش دوپزشکیشفیعی نیاعلی379811215093

پیش دوپزشکیعزیزینیما389811215132

پیش دوپزشکیغفوری فرمبین399811215094
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پیش دوپزشکیکوشاسپهر409811215136

پیش دوپزشکیگلبندی نظیففاطمه419811215066

پیش دوپزشکیمدنیمرضیه السادات429811215072

پیش دوپزشکینکوئیعلی439811215210

پیش دوپزشکیهمت دارمحمد449811215087

پیش دوپزشکییارعلی دارانیمحمدجواد459811215033

پیش دو پزشکیقربان سرویدرسا469811215015

پیش یکپزشکیاحمدی مجیدییاسمین479811215095

پیش یکپزشکیامین الرعایامحمدحسین489811215023

پیش یکپزشکیحسینیسیده فاطمه زهرا499811215212

پیش یکپزشکیحسینی اصلسیدحسین509811215058

پیش یکپزشکیخسروانیانیزدان519811215204

پیش یکپزشکیدهقانی پیشههوتن529811215088

پیش یکپزشکیرحمانیفاطمه539811215014

پیش یکپزشکیرحیم زاده گورادلرضا549811215199

پیش یکپزشکیرهبری کرامترضا559811215162

پیش یکپزشکیسیدینرضا561

پیش یکپزشکیعرفان فاضلعلیرضا579811215027

پیش یکپزشکیعلیجهرمی581

پیش یکپزشکیفاطمینیکی سادات599811215137

پیش یکپزشکیفوالدیعلی609811215151

پیش یکپزشکیکرمیزینب619811215070

پیش یکپزشکیکریمیرامیار629811215122

پیش یکپزشکیکسریمیرزائی631

پیش یکپزشکیمحمدامینخرقانی641

پیش یکپزشکیمحمدی تجن گوکهسبحان659811215062

پیش یکپزشکیمحمودیامیررضا669811215169

پیش یکپزشکیمیرزاحسینیمهرداد679811215100

پیش یکپزشکینادریابوالفضل689811215083

پیش یکپزشکینصیرشایان691

پیش یکپزشکینصیراوغلی خیابانیامیرحسن709811215056

پیش یکپزشکییاری چوپلوهانا719811215042

پیش یکپزشکییوسف زادهعلی729811215168

دعوت به مصاحبهپزشکیاحمدی درمیانمهدی739811215177

دعوت به مصاحبهپزشکیارشدی صوفیانیمحمدرضا749811215055

دعوت به مصاحبهپزشکیاشکبوسخشایار759811215181

دعوت به مصاحبهپزشکیپارمیدا ساداتپزشکی761

دعوت به مصاحبهپزشکیپناهی هریسیزدان779811215053

دعوت به مصاحبهپزشکیسارامحمدی781

دعوت به مصاحبهپزشکیسیف الهی ماربینیمائده799811215035

دعوت به مصاحبهپزشکیسیمیاریدرسا809811215099

دعوت به مصاحبهپزشکیعظیمی پورکامیار819811215155

دعوت به مصاحبهپزشکیفرخی ملکیریحانه829811215167



دعوت به مصاحبهپزشکیفریدونیعرفان839811215003

دعوت به مصاحبهپزشکیمجیدزاده مقدمامیرحسین849811215193

دعوت به مصاحبهپزشکیمحمودزادههانیه859811215194

عمومیپزشکیاحمدوندمحمدحسین869811215049

عمومیپزشکیاسکندری نیاحسین879811215005

عمومیپزشکیاسالمی علی ابادیمحمدحسین889811215109

عمومیپزشکیاسمعیلی دهجمهسا899811215115

عمومیپزشکیاشوری تازیانیمحمدحسین909811215183

عمومیپزشکیاصفهانی رمیرحمت اله919811215150

عمومیپزشکیاصلی سماغچهفاطمه929811215118

عمومیپزشکیافضلیارشیا939811215182

عمومیپزشکیافضلیفاطمه949811215002

عمومیپزشکیاقاجانلوفاطمه959811215113

عمومیپزشکیالبرزامیری فر961

عمومیپزشکیآرشباقریان قطبی971

عمومیپزشکیبابائی سمیرمیارمین989811215143

عمومیپزشکیبستانی املشیسارا999811215101

عمومیپزشکیپشت دارسپیده1009811215076

عمومیپزشکیپورموسیمحمدرضا1019811215154

عمومیپزشکیپیراهشسیدکسری1029811215075

عمومیپزشکیتاشک گلرودباریهستی1039811215026

عمومیپزشکیتوتونچیانسمانه1049811215135

عمومیپزشکیجبلی فردرهام1059811215202

عمومیپزشکیجعفری نژادریکمحمدرضا1069811215078

عمومیپزشکیجلودارامیرعباس1079811215073

عمومیپزشکیجلیلیاریا1089811215152

عمومیپزشکیجلیلی سیالبامیررضا1099811215039

عمومیپزشکیجویبانکیمیا1109811215074

عمومیپزشکیحاجی زادهمهدی1119811215097

عمومیپزشکیحسن پورسکوسرسعیده1129811215200

عمومیپزشکیحکمت نیاامیررضا1139811215082

عمومیپزشکیحمزه پورسجاد1149811215112

عمومیپزشکیحیدریعلی1159811215133

عمومیپزشکیحیدری صومعهسهیل1169811215052

عمومیپزشکیخادمی زارعابوالفضل1179811215139

عمومیپزشکیخانجانیارمان1189811215178

عمومیپزشکیخانی علی اکبریمحمدجواد1199811215006

عمومیپزشکیخضرپوراریا1209811215059

عمومیپزشکیدادائی پاکدهمهرشاد1219811215144

عمومیپزشکیدادستانایدا1229811215123

عمومیپزشکیدرمیانیکیمیا1239811215051

عمومیپزشکیدرودیمحدثه1249811215029

عمومیپزشکیدشتکیمحمدمهدی1259811215034



عمومیپزشکیدلبریسیدپوریا1269811215057

عمومیپزشکیدواچیعرفان1279811215128

عمومیپزشکیدیباوندمحمدرضا1289811215036

عمومیپزشکیراستروانسامان1299811215038

عمومیپزشکیراستکارمحسن1309811215142

عمومیپزشکیرجبلونادیا1319811215030

عمومیپزشکیرشیدیماهان1329811215134

عمومیپزشکیرمضان نژادارشیا1339811215208

عمومیپزشکیرهنمای کرداسیابییاسین1349811215160

عمومیپزشکیرئوفیعمادحسین1359811215206

عمومیپزشکیزارعامیرحسام1369811215207

عمومیپزشکیزارع زاده ابرقوییسیدمهدی1379811215186

عمومیپزشکیزارع قشالقیمحمدامین1389811215141

عمومیپزشکیزارع گنجارودیوحید1399811215203

عمومیپزشکیزرین نیاعلی1409811215008

عمومیپزشکیسپاهیامیرحسام1419811215106

عمومیپزشکیستوده نیاهومان1429811215159

عمومیپزشکیسرپرستکیمیا1439811215129

عمومیپزشکیسروشانامین1449811215024

عمومیپزشکیسعیدی فرامیرحسین1459811215146

عمومیپزشکیسفریامیرحامد1469811215016

عمومیپزشکیسالمیمحمدعماد1479811215031

عمومیپزشکیسلیمانی فردامیررضا1489811215119

عمومیپزشکیسمن ابادیسیده بیتا1499811215004

عمومیپزشکیسهرابیامیرمحمد1501

عمومیپزشکیسهیلی مقدمهانیه1519811215103

عمومیپزشکیسیناگلستانی1521

عمومیپزشکیشریعتیعلی رضا1539811215201

عمومیپزشکیشیرعلیملیکا1549811215037

عمومیپزشکیصادقیعلی1559811215021

عمومیپزشکیصالحیسپهر1569811215190

عمومیپزشکیصالحی عمرانسپهر1579811215096

عمومیپزشکیصیادیانغزل1581

عمومیپزشکیطرزمنیعلی1599811215032

عمومیپزشکیظفریرسا1609811215011

عمومیپزشکیعباس نژادامیررضا1619811215045

عمومیپزشکیعبداله پورپدرام1629811215197

عمومیپزشکیعبدیمبینا1639811215028

عمومیپزشکیعبدیعلی اصغر1649811215001

عمومیپزشکیعرب زادهارمین1659811215092

عمومیپزشکیعمادیسجاد1669811215013

عمومیپزشکیفاطمهعلی اصغر پور1671

عمومیپزشکیفانی حق حمزه کالئیطاهر1689811215174



عمومیپزشکیفخارسهیل1699811215175

عمومیپزشکیفدائی فردمحمدرضا1709811215126

عمومیپزشکیفریادرسپرنیا1719811215171

عمومیپزشکیفالحیمحمدصادق1729811215061

عمومیپزشکیقاسم پورابتین1739811215068

عمومیپزشکیقنبریانفاطمه1749811215104

عمومیپزشکیقیسوندیامید1759811215010

عمومیپزشکیکتابیامیرحسین1769811215157

عمومیپزشکیکریمی نازکسراامیرحسین1779811215166

عمومیپزشکیکمال ابادیسینا1789811215065

عمومیپزشکیکمالی اهنگرزهرا1799811215158

عمومیپزشکیکیانپورسیاوش1809811215007

عمومیپزشکیکیانی نیستانکیایمان1819811215191

عمومیپزشکیگروسیزهرا1829811215214

عمومیپزشکیگله داریحسین1839811215071

عمومیپزشکیگودرزیامیرحسین1849811215165

عمومیپزشکیمبینی دمنهمحمدحسین1859811215043

عمومیپزشکیمجدیسروش1869811215060

عمومیپزشکیمحبیعلی سا1879811215107

عمومیپزشکیمحمدابراهیمکاتبی1881

عمومیپزشکیمحمدحسینموسی زاده1891

عمومیپزشکیمحمدزادهسعید1909811215012

عمومیپزشکیمرادینیلوفر1919811215121

عمومیپزشکیمرادیکیانا1929811215172

عمومیپزشکیمرادیزهرا1939811215163

عمومیپزشکیمرادیپویا1949811215108

عمومیپزشکیمشایخ نعمتیمحمدرضا1959811215179

عمومیپزشکیمصطفیمقیمی خیرآبادی1961

عمومیپزشکیمصورعلیشروین1979811215019

عمومیپزشکیمعتمدی جهرمیاریا1989811215164

عمومیپزشکیمعصومی زارعمحمدعلی1999811215195

عمومیپزشکیمعینیمهسا2009811215213

عمومیپزشکیمنظری توکلی گیتا 2011

عمومیپزشکیمومنیفاطمه2029811215196

عمومیپزشکیمیثمیاناهید2039811215147

عمومیپزشکیمیراکبریسیدمهدی2049811215192

عمومیپزشکیمیرچراغسجاد2059811215176

عمومیپزشکینجاتی اتانیعلی2069811215044

عمومیپزشکینجفی پورامیرمحمد2079811215173

عمومیپزشکینجفی دیارجانالله2089811215138

عمومیپزشکینمازیسینا2099811215084

عمومیپزشکینوری احمدابادیمصطفی2109811215149

عمومیپزشکینوشکامیرسامان2119811215063



عمومیپزشکیواعظیعلی2129811215211

عمومیپزشکیودادی فاطمه 2131

عمومیپزشکییزدانی کچوییمهزیار2149811215022

عمومیپزشکییزدیانمحمدرسول2159811215209

عمومی پزشکیابوالحسنیسیدعلی2169811215077

عمومی پزشکیاحمدی نژادایزدمهر2179811215110

عمومی پزشکیاعتمادیسینا2189811215117

عمومی پزشکیپازوکیشایان2199811215079

عمومی پزشکیدنکوبمهدی2209811215091

عمومی پزشکیربیعی دهنویفرشاد2219811215187

عمومی پزشکیرحمانیکیان2229811215111

عمومی پزشکیزارعیفاطمه2239811215020

عمومی پزشکیشایانباقری براگوری2241

عمومی پزشکیشریفی فرعلیرضا2259811215130

عمومی پزشکیشعربافچیامیرحسین2269811215017

عمومی پزشکیشیخ اشکوریشکیبا2279811215189

عمومی پزشکیصالحی شادکامیحسین2289811215125

عمومی پزشکیفرامرزیعلی2299811215040

پیش یک- مقدماتی پزشکییاری چوپلوروژین2309811215041

عمومیپزشکی رحمتی کامل بردیا 2311

 عمومیپزشکیمهرتباراحسان2329811215086


