
 

 دانشكده علوم پزشكي  ساوه 99-99سال تحصيلي  دومليست دانشجويان رتبه اول تا سوم نيمسال 

 معدل پرستاري68ورودي  معدل پرستاري 67ورودي  معدل پرستاري 69ورودي 

 9/96 ساجده تقوي 77/96 زهرا کلینی 96/96 سوگند حیدري

 9/96 پور قزوینیمهدیه یعقوب  96/98 سارا صدیقی 67/98 پریسا شفیعی مرام

 91/98 زهرا ابراهیمی 98/98 کیمیا فرجی 69/98 زینب پیرالهی

 معدل اتاق عمل 68ورودي  معدل اتاق عمل67ورودي  معدل اتاق عمل69ورودي 

 87/98 فاطمه کاظمی 6/98 رضا خسروي 7/96 غزاله غالمی

 99/98 فائزه لطفی 77/98 یاسمین فرزانه 96/96 بهرخ نادري

 99/98 طیفیلفرشته  19/98 سوگل خندان نعمتی 96/96 زبدهمریم 

 معدل هوشبري 68ورودي  معدل هوشبري67ورودي  معدل هوشبري69ورودي 

  41/96 هیعلی عشرت طلب کود 19/96  مهدي فشکی 97/96  مهسا شبانی

 41/96  پروانه محمدي 16/98  زهرا محسنی 89/98  حدیثه شفیعی

 77/98  مهدیه رضایی  19/98  نیلوفر سیدآبادي 79/98  ملرديفاطمه محسنی 

 97/98 مهال شایان نیا 

 معدل بهداشت محیط 68ورودي  معدل بهداشت محیط 67ورودي معدل بهداشت محیط69ورودي 

 47/98  شقایق غیور      79/98  یشقایق شفیق 

 41/98  فاطمه صالحی      78/97  ویدا سلیمانی 

 78/97  ریحانه رحمانی      97/97  الهام سادات حسینی فرا 

 معدل فوریت پزشکی 68ورودي معدل فوریت 67ورودي معدل بهداشت محیط69ورودي 

  69/98 مهدي عبدالحمیدي   68/98 محمدجواد حاجیلو     

 88/98  میالد سبزي خوشنامی  69/98  حسین نعمتی     

 94/98  امین جعفري زاده  69/98  محمد کیان فر     

 معدل 69HITورودي  معدل مامایی 68ورودي معدل مامایی  67ورودي 

  99/96 فهیمه صولت   98/96 مرجان رباط جزي    

 78/96  فائقه کریمی کوساالري  86/98  سیما بادکوبه هزاوه     

 61/98  لیال آئینی  91/98  فاطمه مرادیان     

     معدل    68HIT ورودي معدل 67HIT ورودي

    6/98 نساء کریمی  99/98  معصومه رضایی سارسري 

   44/98 معراج مرادبیگی  67/97  ناهید حسنی 

    9/98 معصومه محمدي  97/97  مهسا شیرزاد 

 معدل بهداشت عمومی 68ورودي  معدل بهداشت عمومی 67ورودي  معدل بهداشت عمومی 69ورودي 

 97/98 زاهده خوش نظر 17/96 زارع پور کلیشمیپردیس     

 9/98 ایسان شادي 88/97 محدثه هاروتی ملک آبادي    

 78/97 سارا حسن پور پشتی 98/97 شقایق کشاورز چینجانی    

 معدل بهداشت حرفه اي68ورودي معدل بهداشت حرفه اي67ورودي معدل بهداشت حرفه اي69ورودي

 94/96 مرضیه وفادار 79/96 روشن نیا طالب فاطمه 9/96 نرگس شکرانه کیوج

 حیدري نرگس

 مهسارحیمی

  سرخوش مطهره

 99/98 

99/98 

99/98 

 جمالی زهرا

99/98 

 محدثه بیات مرزیجرانی

99/96 

 نصرالهی گانهی

 طالقانی موذنی سها

 مهدي زال

98 

98 

98 

 بلداجی رفیعی فاطمه

99/98 

 میالد گودرزي

99/96 


