
12-8گروه بندی امتحان رادیولوژی   

  نام نام خانوادگی

  فروغ ابراهیمی میمند

  بیتا احمدی پیشکوهی

 دی 23 امیر حسین ارامی نژاد

  علی اژند

  مرضیه اسماعیلی

  ایدا افنانی اسفند آباد

  ساناز القتات

   متولی

  اردشیر امیر حسینی

  الیاس اهار

  بهنام برزگر

  مینا پژمان یار

  یاور توکلیان پور

 دی 24 حسن جوینی

  سعید حسن پور سیگارودی

  سجاد حسین نژاد کومله

  مریم خدائی

  سیاوش درودگر

  فواد کریمی پور

  محمد جواد دهنوی

  محمد امین حبیبی

  فرناز حسین زاده

  میترا خدا بخشی

 دی25 کیومرث دادالهی سهراب

  علی فاضلی

  فرزانه کریمی رومنی

  نگین رسول زاده فرد

  شادی رهنما

  فاطمه زمانی

  مهدی شایسته آذر

   شهیدبهشتی

  شهاب صفدری

  آیلین مولوی

  محمدرضا عباسی

  سحر غالمپور

 دی26 میالد فضاییلی

  شفیع قربانیان

  ساسان کارگرنژاد

  سیده کتایون کامل بزاز

  آیسودا لرکی

  مهدی میرزائی

  نیلوفر نادری  فرد

  امیر نجف زاده

  محمد هاشمی



  ثریا وکیلی

  کیانا بهرامی

  ایمان تاجیک

  امیر جعفریان

  متین حاج حسین

  محمد ناصر

 دی27 امیر حسین خلیلی

  مینا داوری

  اسحاق دریا نورد

  میالد ربیعی

  مهسا محمد علی بیگی

  فرشاد رفیعی راد

  علی رضا ربیعی

  نیلوفر شاه بیگی گیل

  سحر شریفی مقدم

  امیر صرام

  پدارم عابدی

  زهرا عباسی هرمزی

  پیام عزیز زاده سعادت

  هادی علی دوست

  علی غفوری سبزواری

 بهمن1 سینا فرامرزی

  ملیحه قاصدی

  ثریا قنبر زاده

  آتیه یزدانی

  فرهاد کریمی

  پردیس کمانگر

  ساره قدسی

  مصطفی لطفی

  زهرالسادات مرتضوی دهاقانی

  فرناز رستمی استبرق

  منصور مددی گو

  ساره میری

  زهرا نقی زاده دهنو

  محمد مهدی رومزی

 بهمن2 علی اکبر داور

  میثم احمدی

  زهرا اراسته

  همایون ازادشهرکی

  محمدرضا اسدی ایدنلو

  الناز اسالمی رحیم آباد

  اریا افشار

  خاطره علی قنواتی

  طاهره بناء نیک کار

  لیال عامری سیاهویی

   



  کاظم رجبی ورزنی

  سمیرا رستمی استبرق

  آرمان رضائیان جوجاده

  ساناز زمانی فر

 بهمن3 نگار سنائی

  مارال شریفی شمیلی

  مجید شهریور

  الناز صحافی

  میسا طرفی نژاد

  مسعود عباس پور

  محمدرضا عرب زاده قهیازی

  سهیل عقاپور اسک

  ایمان عمرانی طالقانی

  سارا دخیلی

  علی فضلی زاده

  نسرین اسکندری

  علی فضلی زاده

  شهریار قلیجایی

  حمیدرضا انوشیروانی

  فاطمه رحیمی

  کیانوش لطف اهلل نسبی

  ایمان محمدحسین سیاه نوری

  انیتا مدیر روستا

 بهمن4 مجید نامنی

  طیب نیک پور

  ساناز اکبری

  امید ادیب مجلسی

  هامون ارشادی

  آیدا اغرقی

  محمد مهدی اقا کثیری

  سهیال امیریان رباط

  سید دانیال باطنی

 


