گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  94سراسری = ( )C
نیمسال اول 97-98
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

الهه ضرابی
نگار احمدی
سارا مالمحمدی
مرضیه دریجانی
فرزانه طغرلی
فاطمه عرب پور

محمدامین اسالمی
وحید برزگر
علی ایزدی
شایان رستمی پورفرد
فاطمه خادم الحسینی

مانا جهانبخش
سیده زهرا پرهیزگار
سوده فیروزآبادی
ساجده میرافخمی
زهرا تاجیک

آرش اله توکلی
معین برکم
رضا پیش یار
مسعود عزیزی
محمدعلی دهقانیان
حسین موحدی نسب

عرفان کریمی افشار
پرهام شکیبایی
سارا ضیاءالدینی
سپیده دامغانی
لیال جهانبخشان
اعظم اقبالی

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

غزل سعیدی
رعنا رمضانی
فائزه امیری
معصومه السادات حسینی
یاسمین ادیمی
الهام حیات بخش

زهرا منصوری
حانیه پارسا
غزاله بحرینی
مهدیه بنی اسدی
مائده برخورداری
فرناز جعفری

علیرضا پرستار
مهدی حسینخانی
حسام مقصودی
الهه حیدری زاده
علی جدیدی
امیر حسین رضایی نسب

علی محسنی
مهدیه بلوردی
نرگس پریزاد
پرنیان اسماعیلیان
سپیده مرادی
زکیه مرشد زاده

پویا کریمی پورفرد
محمد مهدی امیدبخش
محمد امین دریجانی
امیرحسین جاویدان
فهیما فرخ سیر

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  93سراسری و  92شهریه پرداز = ( )B
نیمسال اول 97-98
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

فاطمه فالحی
زهرا بهرام نژاد
فاطمه سعیدی
مهشید رحمانیان
رضوان نوری
نرگس اسالمیت
محدثه شیوخی
مهال پویایی

محمدرضا پورعلیمردان
مهران توانگر
پدرام اسماعیل پور
مهدی محمدی قوام
ویدا سادات حسینی
مریم موسوی
مطهره پوراحمدیان

صبا سادات آیت الهی موسوی
غزل نوری
دالرام بامری
ساناز جهانشاهی
پویا نیک روش
نازنین ره باریان
فاطمه اسکندری

علی بصیری نیا
کاظم پورقدمیاری
سبحان قاسمی بهرآسمان
امیررضا پورسیدی
رضا حیدری
ایلیا سیدی
حسین اسدی پور

سید مسیح شهشهانی
زینب اسالمی
پرنیا طهمورسی
بشری شاهمردای
مهرنوش ابراهیمی
سعید رئیسی
اطهره زارع

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

معین جزینی زاده
امیرمحمد میرزاپور
پوریا هورفر
آزاده عربپور
فاطمه ملک قاسمی
علی واثقی
رضا فاریابی
عباس اسدی

علیرضا مهدی زاده
محمد ایزدی
الناز فالحیان
نجمه رضایی
لعیا معین الدینی
ندا رجبی
حامد امیری
محمدحسین اسالمی

زهرا افشاری
مریم خسروی
یگانه نادری
فروغ رهبان
ملیحه صالح گوهری
مریم اسالمی
حورا السادات شجاع الساداتی
محمدامین احترامیان

نگار زارع
رومینا حاجی زاده
کیهانه ابراهیمی
شیما خسروی
زهرا برزگر
زهرا رفیعی نیا
امیرحسین ارجمند

محمد سعید اسمعیلی
علی عابدی
رویا ذوالفقاری
مهال واحدی
فاطمه امینی روش
مرضیه روزپیکر
سید محب سرابی

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  92سراسری و  91شهریه پرداز = ( )A
نیمسال اول 97-98
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

نیما ملک حسینی
محمد امینی زاده
احسان ایرانمنش
ساغر کریمی افشار
بهاره عرب
فرناز میررشیدی
محمدرضا فرات یزدی
موسی اعظمی

پریناز پورمشرفی
رضا امینی
علیرضا شهپر
آیدا علوی
امیرحسین آقاسی
مژگان اشرف زاده
بهمن امامی پور

سمیه رهنمای
مینا حبیبی
مهسا اکبری
بهاره ارسالنی
نیلوفر گنجعلی خانی
مهتا خسروضمیری
زهرا السادات امیری

فاطمه باقری
سارا سلطانی
امیررضا زنگی آبادی
سجاد غالمی
سعیده شعبانی
سارا حاجی علی زاده
سینا یوسف نیا
سحر کریمی

فائزه حقگوی
امیر محمد ناظری
سپیده اسالمی پناه
سهند شیخ حسینی
آراد میرزایی
موسی امیری
بیتا جهانیان

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

میالد ناصری
دانیال حریفی
نیما ابری
آرمان روغنی
سیمین مهدوی
سمانه کشمیری
حدیت نصیری
سمیه اصالحاتی

هاجر شمس الدینی
فریده محمدی
مهرناز فرودی صفات
ریحانه آفتابی
فاطمه ذوالفقاری
فاطمه چراغی پور
رضا ریاحی
سوگند فرخی
عرفانه صالحی

شقایق لشکری زاده
نیلوفر جمشیدی
سمیرا صادقی
نیلوفر رحیمیان
الهه خلفی
آتنا سعیدی
فرشته عباسی
شهرزاد افالطونیان

اشکان سنجری
بهداد سعیدی
فاطمه فداکار
عاطفه جوانمرد
هما کامیابی
نادیا انوری راد
فرانک صادقی
بنیامین صالحی

هاله مقرنس بند
امیر حسین سرایانی
زهرا شمس الدینی
مرتضی امینی
سعید خسروی
سیدعلی میزان عدل
زینب حیدری
فاطمه شمس الدینی

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  95سراسری ( )D
نیمسال اول 97-98
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا رنجبر
ابوالفضل رنگانی
احسان سیدی
سجاد دهش

مهرانا اسالمی
فائزه موسی پور
فاطمه حسینیان
پریسا امینی

مهدی گل بافان
آوا روشنی
فاطمه سنجری مقدم

مریم سرافراز
یاسمین شاهسونی
فاطمه حیدری
الهام استبرقی

مصطفی روانبخش
سروش مؤمنی
صابر خالقی
رامین رنجبر

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

فرهاد دریایی فر
سعید منظری
امیرحسین کردی
علی اکبر ایرانپور

محمد عزیزیان
شایان شاکری
سارا شرائین
مهسا نعمانی

فرزانه موحدی مقدم
زهرا بنی اسد
زینب رستمی
مجید علی وند

یاسمین باقری پور
سارا پاچله
آیدا السادات حسینی
هانیه ساالری

زهرا کمالی
ریحانه میرزایی
فاطمه امیری

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

