
 

 

 97-98 دوم دندانپزشکی در نیمسالعمومی گروه بندی کلینیک  دانشجویان 
ی 

ورود
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 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه

 محمدرضا معبودی
 شهاب زمان پور

 احمد کریمی

 عادله آشوری
 مریم اسالمی انصاری

 شهرزاد محمدی

 زهرا به دوج 
 مهبان زارعی
 کتایون لسانی

 فاطمه نجفی
 مرجان میرزایی

 عباسیپریسا 

 مهدا باقری وند
 سمیرا مقدم 

 آرزو مرادی مالیری

  10 گروه 9 گروه 8 گروه 7 گروه 6 گروه

 پاشا نیازی
 میالد پناهگاهی

 صدرا جمالی

 عاطفه حمزه ئی 
 پوریا معینی

 شبنم افشارخواه
 محدثه مال حاج آقایی

 مینا اهرابی
 سحر اورنگی 

 آرین زاهدی پور خامنه

 مجتبی حیدری
 علی لطیفی

 مریم قشمی 

ی 
ورود

93
 

   5 گروه  4 گروه  3 گروه 2 هگرو 1 گروه

 مریم کریمی فائزه بهزادپور 
 

 پریناز محمدحسین زاده یحانه صفاریر فاطمه مظفری
 نیلوفر رستم پور

  10 گروه 9 گروه 8 گروه 7 گروه 6 گروه

 نگار قلی زاده کیمیا  رحمانی کیمیا خراسانی مهری حسین زاده سوره معصومی

ی 
ورود
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 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه 1گروه

 بردیا گلدانی 
 وحید نوری

 زینب رضوانی
 معصومه ترک چشمه سلطانی

 محمد صالحی
 محسن نادری

 محمدامین طاهرخانی
 سیده آیدا طاهری

 فهیمه علی اکبری
 محدثه علی اکبری

 فاطمه پور احمدعلی
 مهدی شاه محمدی 

 محمد کرمی 
 احسان متقی 

 آناهیتا خواجه وند 
 علی نقی پور علمداری 

 فالح زیارانی سمیه
 سمانه رکابی 

 محدثه ولد آبادی
 سپیده یعقوبی 

 10گروه 9گروه 8گروه 7گروه 6گروه

 مریم رزاقی 
 محمد رضا زارع سیاهکلی 

 علی خلیلی 
 کیوان دیوانی رحمانی 

 علیرضا مقدم 
 مهرناز مخلوقی ساری 

 امین احمدی 
 فتوحی قزوینی   زهرا

 محمد رادپور 
 روزبه شهابی فر

 محمد خسروی میرزایی
 حمید رضا اقبالی خسرو

 علیرضا مسعودی 
 فهمیه علیمردانی 

 زهرا احمدی 
 سینا کاظمی 

 سعید براتعلی 
 زهرا محمدی  

 مهدی آقا براری 
 حامد محمدی 

ی 
ورود
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 5 گروه   4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 گروه

 ملیکا قاسمی
 درسا اعتمادیان

 امیرحسن کتیرایی
 نیما محمدی

 لیلی شادمان
 الهه اسماعیل زاده

 ملیکا بغدادی
 آذین ارجمند

 فاطمه بایره
 فاطمه احمدی

 فاطمه اسماعیلی صوفی حسن
 شبنم هفتانی

 سجاد رسولی الموتی
 سید محمد زرآبادی

 عظیمیسروش 
 کاوه انصاری اشلقی

 کیوان دیوانی رحمانی
 محمدباقر عباسپور
 میالد علی اصغرلو

 عطاءاله مظلوم زاده

   8گروه 7گروه 6گروه

 سارینا حسن پور
 مهدیه عرب

 رضا حیدریان
 ابوالفضل سامانی پور

 فاطمه وحدت
 عطیه سبز پای
 هستی حیدرنژاد

 منا آخوندی

 فائزه محمدحسنی
 امینیالهه 

 سامان البرزی
 عرفان پویامهر

  


