
نتیجه تعیین سطحرشتهنام خانوادگی نامشماره دانشجوییردیف

پیش دوتکنولوژی اتاق عملاریائی مراممحمدرضا19811251020

پیش دوتکنولوژی اتاق عملدهقان برونبهاره29811251006

پیش دوتکنولوژی اتاق عملربیعی فرادنبهمهسا39811251008

پیش دوتکنولوژی اتاق عملشاهاندشتیسیدحمیدرضا49811251019

پیش دوتکنولوژی اتاق عملعباسیعرفان59811251011

پیش دوتکنولوژی اتاق عملممی پورمحدثه69811251017

پیش یکتکنولوژی اتاق عملبزرگواریسیدحمیدرضا79811251005

پیش یکتکنولوژی اتاق عملپوربافرانی حدیثه 81

پیش یکتکنولوژی اتاق عملجان افزائیامید99811251023

پیش یکتکنولوژی اتاق عملرحمتیمهتاب 101

پیش یکتکنولوژی اتاق عملرضوی کیارمشیسیده مریم119811251007

پیش یکتکنولوژی اتاق عملسبززاده کوثر 121

پیش یکتکنولوژی اتاق عملعابدینیپریسا139811251022

پیش یکتکنولوژی اتاق عملقالوندمحمد149811251009

پیش یکتکنولوژی اتاق عملکبریت چیزهرا159811251014

پیش یکتکنولوژی اتاق عملکوه برعلیرضا169811251013

پیش یکتکنولوژی اتاق عملمرادیفائزه179811251018

عمومیتکنولوژی اتاق عملپیرمشتریملیکا189811251015

عمومیتکنولوژی اتاق عملحیدریعلیرضا199811251024

عمومیتکنولوژی اتاق عملخمودان حبیب اهلل 201

عمومیتکنولوژی اتاق عملصابری بیرونفاطمه219811251010

عمومیتکنولوژی اتاق عملمحسن زادهمریم229811251025

عمومیتکنولوژی اتاق عملمحمدی نیاحمیدرضا239811251003

عمومیتکنولوژی اتاق عملمهراسانرگس249811251001

عمومیتکنولوژی اتاق عملنوریفاطمه259811251002

عمومیتکنولوژی اتاق عملودیعتیفاطمه269811251021

عمومیتکنولوژی اتاق عملولی پور ارینا 271

مصاحبهتکنولوژی اتاق عملزمانسپیده289811251016

مصاحبهتکنولوژی اتاق عملکت کنیفاطمه299811251012

پیش  دوتکنولوژی پرتو درمانیشیرین بیان شایگان 301

پیش دوتکنولوژی پرتو درمانیابراهیمیشیوا319821415017

پیش دوتکنولوژی پرتو درمانیاسفندیارفاطمه329821415018

پیش دوتکنولوژی پرتو درمانیحیدریحمیدرضا339821415015

پیش دوتکنولوژی پرتو درمانیشیبانیثنا349821415004

پیش دوتکنولوژی پرتو درمانیفرضی پورسعادتلومحمدرضا359821415006

1398نتیجه تعیین سطح دوم مهر ماه دانشجویان پیراپزشکی ورودی 



پیش دوتکنولوژی پرتو درمانیمختاریغزال369821415014

پیش یکتکنولوژی پرتو درمانیاحمدی مطلقمعصومه سادات389821415001

پیش یکتکنولوژی پرتو درمانیدهقان قارقشالقیعلیرضا399821415002

پیش یکتکنولوژی پرتو درمانیصادقیانزهرا409821415016

پیش یکتکنولوژی پرتو درمانیویسی شاهملکیمحمدامین419823415002

عمومیتکنولوژی پرتو درمانیعباس ابادیسهیل429821415012

عمومیتکنولوژی پرتو درمانیعبدیعلیرضا439821415003

عمومیتکنولوژی پرتو درمانیکاکائیزهرا449821415008

عمومیتکنولوژی پرتو درمانیکیانی فرمحمدامین459821415010

عمومیتکنولوژی پرتو درمانیمعتمدی نژادپریا469821415011

عمومیتکنولوژی پرتو درمانیمهرجواسما479821415005

عمومیتکنولوژی پرتو درمانیمیرزائیامیر489823415003

مصاحبهتکنولوژی پرتو درمانیشعبانیمهرناز499821415007

مصاحیهتکنولوژی پرتو درمانیمایلی زرین قبائیعلی رضا509823415001

پیش یک - مقدماتی تکنولوژی پرتو درمانیشهدرزادهزهرا379821415013

پیش یک-  مقدماتی تکنولوژی پرتوشناسیجنت بابائیزهرا589811418015

پیش دوتکنولوژی پرتوشناسیاشکوانشاهین519811418022

پیش دوتکنولوژی پرتوشناسیبیاتفاطمه529811418008

پیش دوتکنولوژی پرتوشناسیحسنیمبینا539811418027

پیش دوتکنولوژی پرتوشناسیخدائی منفردشایان549811418019

پیش دوتکنولوژی پرتوشناسیداداشی داودیحانیه559811418023

پیش دوتکنولوژی پرتوشناسیزندتبسم569811418017

پیش دوتکنولوژی پرتوشناسیفامیل رشتیانشیرین579811418004

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیاحمدی قشرباطرضا599811418006

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیامیربندهیاسمن609811418024

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیبرزگرخانقاهکیمیا619811418009

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیجاللی خواهاحمدرضا629811418018

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیحمزه لوحسن639811418016

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیرادپورریحانه649811418026

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیرحیمیعرفان659811418003

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیقدمیانریحانه669811418010

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیقلی پورماهان679811418020

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیگنجی زاده زوارهفاطمه689811418030

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیمازدیستانفهیمه699811418025

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسیهفته کزازیعلی709811418005

پیش یکتکنولوژی پرتوشناسییونسیمبینا719811418011

عمومیتکنولوژی پرتوشناسیامامینسرین729811418014



عمومیتکنولوژی پرتوشناسیبیک محمدیمهران739811418021

عمومیتکنولوژی پرتوشناسیجهانی فاطمه 741

عمومیتکنولوژی پرتوشناسیحسینیسیدعارف759811418001

عمومیتکنولوژی پرتوشناسیربیعی پناه فریما 761

عمومیتکنولوژی پرتوشناسیعرفان فاضلزهرا779811418002

عمومیتکنولوژی پرتوشناسیورمزیارحامد789811418013

مصاحبهتکنولوژی پرتوشناسیبابکیمرجان799811418007

مصاحبهتکنولوژی پرتوشناسیعسکری سرخنیمحمد809811418012

پیش دوعلوم ازمایشگاهی انصاری فاطمه 811

پیش دوعلوم ازمایشگاهی بسطامی یاسمن 821

پیش دوعلوم ازمایشگاهی چاروسائیعلی 831

پیش دوعلوم ازمایشگاهی رسولی معصومه 841

پیش دوعلوم ازمایشگاهی فوالدوند مریم 851

پیش یکعلوم ازمایشگاهی نسیم فاطمه 861

مصاحبهعلوم ازمایشگاهی غفاری اپامه 871

پیش دوعلوم آزمایشگاهیبهرامیزهرا889823321002

پیش دوعلوم آزمایشگاهیبیرنگفاطمه899811321007

پیش دوعلوم آزمایشگاهیحاجی عباس اوغلیثنا909811321008

پیش دوعلوم آزمایشگاهیشفیعیفاطمه السادات919811321019

پیش دوعلوم آزمایشگاهیعاشق مدینهالهه929811321014

پیش دوعلوم آزمایشگاهیعشقیمحمدمعید939821321002

پیش دوعلوم آزمایشگاهیقانعی بافقیفاطمه949811321010

پیش دوعلوم آزمایشگاهیمحمودیارین959821321009

پیش دوعلوم آزمایشگاهیمهرنهادزهرا969811321004

پیش یکعلوم آزمایشگاهیارشادفرکارمحمد979811321009

پیش یکعلوم آزمایشگاهیبرزگرفاطمه989821321006

پیش یکعلوم آزمایشگاهیدل شادی اوغانیمریم999821321013

پیش یکعلوم آزمایشگاهیعباسیمحمود1009811321003

پیش یکعلوم آزمایشگاهیعلی دوستبهناز1019821321004

پیش یکعلوم آزمایشگاهیکرمانیسیدامیرعلی1029811321018

پیش یکعلوم آزمایشگاهیمیرزازادهامیرحسین1039811321006

پیش یکعلوم آزمایشگاهینیکخواه بابائیامیرعلی1049811321002

پیش یکعلوم آزمایشگاهیوفائی عصمت پناهریحانه1059811321013

عمومیعلوم آزمایشگاهیاستیریستاره1069813321001

عمومیعلوم آزمایشگاهیاسحاقیرها1079821321021

عمومیعلوم آزمایشگاهیبادروندهزهرا1089811321020

عمومیعلوم آزمایشگاهیبخشیمحمدعلی1099821321005



عمومیعلوم آزمایشگاهیجعفرپورمبینا1109811321012

عمومیعلوم آزمایشگاهیدرخشانسارا1119811321001

عمومیعلوم آزمایشگاهیرهبریرومینا1129821321014

عمومیعلوم آزمایشگاهیزمانیفاطمه1139821321015

عمومیعلوم آزمایشگاهیسبزعلیانارش1149811321011

عمومیعلوم آزمایشگاهیسمیعیمرضیه1159811321015

عمومیعلوم آزمایشگاهیشکیبامیررضا1169821321018

عمومیعلوم آزمایشگاهیقربانیمریم1179811321005

عمومیعلوم آزمایشگاهیکرامتی فرسمانه1189811321016

عمومیعلوم آزمایشگاهیکولیوندمریم1199821321008

عمومیعلوم آزمایشگاهیمرادی رادنگار1209821321016

عمومیعلوم آزمایشگاهیمنصوریمحمدحسن1219821321001

عمومیعلوم آزمایشگاهینقی نژاددیوشلیفاطمه1229821321011

مصاحبهعلوم آزمایشگاهیپورسالنفاطمه1239821321020

مصاحبهعلوم آزمایشگاهیتسلیم بخشفاطمه1249821321019

مصاحبهعلوم آزمایشگاهیرازقیانکیمیا1259821321003

مصاحبهعلوم آزمایشگاهیرستخیزمحمدارمین1269823321001

مصاحبهعلوم آزمایشگاهیسان احمدیارس1279821321017

مصاحبهعلوم آزمایشگاهیکنعانی مقدمزهرا1289811321021

پیش دوفناوری اطالعات سالمترضائیفاطمه1299811447005

پیش دوفناوری اطالعات سالمترمضانیشیوا1309811447016

پیش دوفناوری اطالعات سالمتسجادیسیدامیرحسین1319811447003

پیش دوفناوری اطالعات سالمتسالمیعلیرضا1329811447007

پیش دوفناوری اطالعات سالمتعرب عامریسبا1339811447020

پیش دوفناوری اطالعات سالمتمحتشمیان کاشانی زهرا 1341

پیش یکفناوری اطالعات سالمتحسین زادهبیتا1359811447006

پیش یکفناوری اطالعات سالمتخزائیفائزه1369811447004

پیش یکفناوری اطالعات سالمتسعیدیمحمد1379811447015

پیش یکفناوری اطالعات سالمتغدیری بیدهندیحدیثه1389811447017

پیش یکفناوری اطالعات سالمتقربانی رادکبری1399811447001

پیش یکفناوری اطالعات سالمتیوسف زاده اشکوریمریم1409811447019

عمومیفناوری اطالعات سالمتامیری حسین 1411

عمومیفناوری اطالعات سالمتبیدرامفاطمه1429811447008

عمومیفناوری اطالعات سالمتجمع دارمحمد1439811447002

عمومیفناوری اطالعات سالمتکاظمیانپارسا1449811447010

عمومیفناوری اطالعات سالمتمحمدیشیما1459811447014

عمومیفناوری اطالعات سالمتمرادی کوچیفاطمه1469811447018



عمومیفناوری اطالعات سالمتهدایتیاریانا1479811447011

عمومیفناوری اطالعات سالمتهالکومهتاب1489811447013

مصاحبهفناوری اطالعات سالمتذبیحیمحمدحسین1499811447012

پیش دوکاردانی فوریت های پزشکی کشاورزمحمدیان امیرمهدی 1501

پیش دوکاردانی فوریت های پزشکی محبی کلخوران محمد 1511

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی امیری پوریا 1521

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی تبرته فراهانی ابوالفضل 1531

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی خوجه داد علیرضا 1541

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی شفیع پور سینا 1551

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی عثمانی زانکو 1561

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی علیزاده محمد 1571

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی کریمی محمد 1581

پیش یککاردانی فوریت های پزشکی معصومی امیرحسین 1591

عمومیکاردانی فوریت های پزشکی بیابانی علی 1601

عمومیکاردانی فوریت های پزشکی نوع دوست متنق اریا 1611

پیش یک - مقدماتی کاردانی فوریت های پزشکی اسالمی محمدحسین 1621

پیش یک - مقدماتی کاردانی فوریت های پزشکی پناهی روح اهلل 1631

پیش دوهوشبرینجف پورراحله1649811416018

پیش دوهوشبرینوریزهرا1659811416022

پیش یکهوشبریامینیهادی1669811416004

پیش یکهوشبریبهرامیانهدیه1679811416021

پیش یکهوشبریخسروانی طهرانیامیرعلی1689811416014

پیش یکهوشبریخضریارینا1699811416001

پیش یکهوشبریسالمتحمیدرضا1709811416008

پیش یکهوشبریشمسزهرا1719811416003

پیش یکهوشبریشیخی رضا 1721

پیش یکهوشبریکالئیفاطمه1739811416020

پیش یکهوشبریمنوری فاطمه 1741

پیش یکهوشبریمیرحسینیسیده فائزه1759811416012

عمومیهوشبریباقرینگین1769811416011

عمومیهوشبریپژمان فاطمه 1771

عمومیهوشبریخادمیمبینا1789811416013

عمومیهوشبریسلیمیایناز1799811416015

عمومیهوشبریسیداسدالهسیدعرفان1809811416009

عمومیهوشبریشهرستانیفاطمه1819811416016

عمومیهوشبریشهریوردرسا1829811416007

عمومیهوشبریشیرکوندهاله1839811416017



عمومیهوشبریفضلی خجستهشمیم1849811416002

عمومیهوشبریمرادی صیدمحمدیماهان1859811416005

مصاحبههوشبریخیرخواهمریم1869811416019

مصاحبههوشبریصادقیملیکا1879811416010

پیش یک - مقدماتی هوشبریحقانی فررضا1889811416006


