
 

 دانشكده علوم پزشكي  ساوه 99-1400سال تحصيلي  اولليست دانشجويان رتبه اول تا سوم نيمسال 

 معدل پرستاري99ورودي معدل پرستاري98ورودي  معدل پرستاري 97ورودي  معدل پرستاري 96ورودي 

 67/18 علی خدابخشی  83/18 مهدیه یعقوب پور قزوینی   64/18 دینا مرادیان  34/19 محسن آقارضی

 47/18 صدف مزروعیان 6/18  ساجده تقوي  85/18  سارا صدیقی  23/19 فاطمه امینی 

 17/19  محسن شعبانی 
 محمد فتحی

 دالرام فریدافشار  54/18 زینب سلطانی پور  55/18 

 گلنوش حبیبی
32/18 

 معدل اتاق عمل  99ورودي  معدل اتاق عمل 98ورودي  معدل اتاق عمل97ورودي  معدل اتاق عمل96ورودي 

 بهرخ نادري 

 فراهانی دستجانی نجمه

 30/19 

30/19 

 61/19 حمیدرضا دالوري 48/18  فرشته لطیفی 57/19 رضا خسروي 

 74/18 مهدیه حبیب زاده  39/18 فاطمه کاظمی 17/19  سوگل خندان نعمتی  24/19  زهرا خسروي

 73/18 عاطفه سادات حجازي  34/18 فائزه لطفی  05/19 یاسمین فرزانه  04/19  صبا صنعتی

 معدل هوشبري 99ورودي  معدل هوشبري 98ورودي  معدل هوشبري97ورودي  معدل هوشبري96ورودي 

 مهدي فشکی 38/19  ساحل نظیفی 

 نیلوفر سیدآبادي

08/19 

08/19  

 86/18 محمدحسین سرمدي  51/18 پروانه محمدي 

 88/17 هلیا خانمیرزائی  49/18 زهرا فتاح الجنان نجف آبادي  06/19 زهرا بی دل 31/19  مهسا شبانی 

 83/17 زهرا بادینلو  47/18 مهال شایان نیا  97/18  فاطمه اویسی  25/19  مینا رضوانیان 

   معدل بهداشت محیط 98ورودي  معدل بهداشت محیط 97ورودي معدل بهداشت محیط96ورودي 

   56/18  شقایق غیور  68/18  علیرضاحسین باباسید  91/18  شقایق شفیقی 

   82/16  ریحانه رحمانی  22/18  مریم جعفرزاده 5/18  الهام سادات حسینی فرا 

   44/16  زهراسادات موسوي نسب 16/18  زهرا شاهمرادي   18 فروزان بهرامی

 معدل بهداشت عمومی99ورودي  معدل بهداشت عمومی 98ورودي  معدل بهداشت عمومی 97ورودي  معدل بهداشت عمومی 96ورودي 

 محدثه عباسی 

 دینا فرهادي دیزگرانی

 فاطمه فرشیدي فر

 20 

20 

20 

 

 پردیس زارع پور کلیشمی

  

12/19 

 28/18 زهرا علی محمدلو 85/19 زاهده خوش نظر

 19/18 زاده علمداريفاطمه سادات حمزه  58/19 ایسان شادي 63/18  فاطمه پورجهانی   5/18 زهرا عزیزي

 96/17 محدثه وطنی باقرزاده 83/18 محدثه رحمانی  41/18 شقایق کشاورز چینجانی  25/18 محدثه چاقري 

   معدل بهداشت حرفه اي98ورودي معدل بهداشت حرفه اي97ورودي معدل بهداشت حرفه اي96ورودي

   23/19 وفادارمرضیه   98/17 بلداجی رفیعی فاطمه 22/18 نرگس شکرانه کیوج

   22/19 محدثه بیات مرزیجرانی 87/17  جمالی زهرا  89/17 نرگس حیدري 

 طالقانی موذنی سها 

 

56/17  

 

 فاطمه طالب نیاروشن

 

 

   21/19 میالد گودرزي  18/17

 معدل   99HIT ورودي   معدل    98HIT ورودي معدل 97HIT ورودي معدل 96HITورودي 

  20 مه صولتفهی

 معصومه رضایی سارسري 

  

36/19 

  85/18 نساء کریمی 

 نرگس اصغري 

  

86/18 

 72/18  الهه عزیزي  41/18 فاطمه نوروزي  93/18 ناهید حسنی  75/19 فائقه کریمی کوساالري

 56/18  یگانه پاشایی  39/18 غل سادات قائم مقامی 75/17 مهسا شیرزاد  56/19 سارا امینی اقبالغی

     معدل پزشکی فوریت 98ورودي معدل مامایی  98ورودي 

      4/18 محمد کرد  8/19  مریم طائی 

      21/18 محمد فرمانی   16/19 سیما بادکوبه هزاوه 

     15/18  امین جعفري زاده  71/18  مرجان رباط جزي 


