
 

 

امیرمحمد   –حسن انصاری  –مسعود حبیبی  –میالد کارخانه  B1 سپیده احمدی  –شایان رضوی  –سامان جاللی 

 محمدعلیخانی 

A1 

 A2 مبینا زرآبادی  –الهه چایچی   –زهرا محمدحسنی   –رومینا عابدیان  B2 هانیه حاجی حسینی  –نرگس حیدری  –مینا امانلو   -مهرداد علیلو 

 A3 زهره رحمانی   –حسین بهرامی  –ستایش همتی  –سینا عبداللهیان  B3 گلناز محمدی  –محمدرضا شجاعیان  –لیال موحدی  –هادی حسن پور 

 A4 فاطمه حیدری  –آدیسا حسین زاده  –نازنین شرفی   –نازیال بیگلر  B4 امیررضا ناصری   –مهدی یوسفی  –میالد غفاری مقدم  –امیرحسین میرزایی 

 A5 کسری نویدی –علی قانع  –سعید عبداللهی   –امیر اکبری  B5 شیدا شفیعی  –زینب شیخی   –فائزه زمانی  –زهرا حاجی قاسمی 

 A6 غزال آتش نما  –غزل گلشاهی  –زینب پیرایش  –نیکو قاسمی  B6 مریم افضلی –فاطمه علیمحمدی  –فرزین ربانی 

 A7 پارسا فیروزی  – سهیال غفارپور    –مرضیه توده خیل  –مریم مهدیلو  B7 مهدی رضایی  –لیال عبدالحسین زاده  –رویا بلباسی  

 A8 وحید اسماعیلی  –محمد نجفی  –محمد خالقی  B8 مرتضی موسی لو  –متین ستاریان  –فرناز بابایی 

 به تفکیک روتیشن و گروه 95اسامی دانشجویان ورودی 



 

 

 

 

 

 

 ارتو  - پریو   –ارتو   –پریو  پریو  -ارتو   –پریو  –ارتو  
 

 شنبه

 سامان جاللی 

 مینا امانلو

 مهدی یوسفی 

 زهرا حاجی قاسمی 

 فاطمه علیمحمدی 

 مریم افضلی 

 

 یکشنبه

 سپیده احمدی 

 فرناز بابایی 

 لیال موحدی 

 رویا بلباسی 

 

 دوشنبه 

 فرزین ربانی  

   امیررضا ناصری 

 میالد غفاری 

 متین ستاریان 

 محمدرضا شجاعیان

 هادی حسن پور 

 

 سه شنبه

 هانیه حاجی حسینی 

 گلناز محمدی 

 امیرحسین میرزایی 

 شایان رضوی 

 فائزه زمانی 

 مرتضی موسی لو 

 شیدا شفیعی چهارشنبه 

 نرگس حیدری 

 زینب شیخی

 لیال عبدالحسین زاده 

 مهدی رضایی 

  ارتو  - پریو   –ارتو   –پریو  پریو  -ارتو   –پریو  –ارتو 

 امیر اکبری 

 نیکو قاسمی

 زهره رحمانی 

 میالد کارخانه 

 رومینا عابدیان 

 فاطمه حیدری 

 

 شنبه

 حسین بهرامی 

 سهیال غفارپور 

 غزل گلشاهی 

 مسعود حبیبی

 محمد خالقی

 آدیسا حسین زاده 

 

 یکشنبه

 پارسا فیروزی 

 غزال آتش نما 

 کسری نویدی  

 وحید اسماعیلی 

 الهه چایچی 

 سینا عبداللهیان 

 نازیال بیگلر  

 

 

 دوشنبه 

 امیرمحمد محمد علیخانی 

 سعید عبداللهی 

 زینب پیرایش 

 مبینا زرآبادی 

 علی قانع 

 مریم مهدیلو 

 

 سه شنبه

 نازنین شرفی 

 محمد نجفی

 حسن انصاری  

 سحر محمدحسنی

 ستایش همتی 

 مرضیه توده خیل 

 

 چهارشنبه 

 Bروتیشن  Aروتیشن 

 ورودی 95



 

 

 

 A1 امیرحسین رستمی  - امیرحسین مقیمی   - محمد رضا معصومی  B1 فواد سالکی   -علیرضا قادری  -علیرضا سلیمی 

 A2 نیوشا بنی عامریان  -اینانلو شایان  B2 سودا میرزازاده  -مجتبی عبدالهی   -محمد امین زاده  -پریناز کریمی 

 یاشار دولتشاد  -مهدیس جهانبخش   -مهدی عباسی  B3 زهرا شعبانی  -محمدحسین اسکندری   -محمدرضا لطفی 

 

A3 

 A4 شقایق نیاز  -ایدا نوتاش  - شقایق رمضانی  B4 نیلوفر سراج زاده  -یاسمن مقدم فر  -حانیه متین  -بهاره یوسفی 

 A5 علی احمدی -شیما حسینی  B5 معصومه رستم نزاد  -شادی بیات   -شهریار اکبری نیا 

 A6 پریا مکی -ارش نجاتی  B6 مهدیه دیبایی -علی عسگری  -مهدی حسن خانی 

 A7 مانا مازوجی  -فاطمه شریف زاده  -شیدا رزم دیده  B7 کیاوش اسماعیلی -متین رضایی نیک  -اریا حیدری 

 A8 لیال امینی -امیرعباس محمدی  -رضا محمودی  B8 امین گلحسنی  -عابدینی شقایق  - فرهاد فرضی 

 به تفکیک روتیشن و گروه 96اسامی دانشجویان ورودی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتو  - پریو   –ارتو   –پریو  پریو  -ارتو   –پریو  –ارتو  
 

 شنبه
 علیرضا قادری 

 مجتبی عبداللهی 

 شهریار اکبرینیا

 محمد امین زاده 

 محمدرضا لطفی 

 فرهاد فرضی 
 

 یکشنبه
 شادی بیات 

 حانیه متین

 علی عسگری

 محمدحسین اسکندری 

 اریا حیدری 
 

 دوشنبه 
 سودا میرزازاده 

 بهاره یوسفی 

 کیاوش اسماعیلی 

 شقایق عابدینی 

 

 سه شنبه
 فواد سالکی

 محمد امین گلحسنی 

 یاسمن مقدم فر 

 نیلوفر سراج زاده 
 متین رضایی نیک  چهارشنبه 

 پریناز کریمی 

 مهدی حسن خانی 

 علیرضا سلیمی

 زهرا شعبانی

  ارتو  - پریو   –ارتو   –پریو  پریو  -ارتو   –پریو  –ارتو 

 محمد رضا معصومی 

 مانا مازوجی 

 علی احمدی 

 شقایق نیاز

 

 شنبه

 شیدا رزم دیده 

 رضا محمودی 

 امیرحسین مقیمی 

 لیال امینی 

 

 یکشنبه

 فاطمه شریف زاده 

 امیر عباس محمدی 

 مهدیس جهانبخش 

 عباسی مهدی 

 

 دوشنبه 

 شقایق رمضانی 

 مهدیه دیبایی 

 شیما حسینی

 ارش نجاتی

 

 سه شنبه

 پریا مکی 

 ایدا نوتاش 

 شایان اینانلو 

 نیوشا بنی عامریان 

 

 چهارشنبه 

 Bروتیشن  Aروتیشن 

 ورودی 96



 

 

 

حمید   –میثم عموزاده  –ابوالفضل روشنایی   –محمد رستم خانی  B1 محمد مرتضوی  –فاطمه باباخانی  –مریم شاهمرادی 

 آیت اللهی 

A1 

 A2 نازنین گنجلو  –کوروش شکری   –آرینا مظفری  –مهیار گودرزی   B2 حامد باباخانی  –دیبا گرانمایه  –شقایق یاسمی 

علیرضا   –امیرمحمد بهرامی  –شیرین سورانی  –نعیم رستم خانی   B3 هادی منافی –عرفان مرادی 

 انصاری 

A3 

 A4 نیکزاد نکونام  –علیرضا محمدی   –شکیبا دشتبان  –پارسا علیپور  B4 علیرضا مظفری  –علیرضا حجتی  –هادی هروی 

 A5 گلنوش محمدی  –سینا قنبری  –معین اکبری  –معین نویدی  B5 زهرا جمالی  –نگین میرصابری 

 A6 سینا محمدزاده   –زهرا نوران  –فاطمه محتشمی  –زهرا رضا زاده  B6 هادی طالیی –معصومه قادری 

 A7 افروز ابوالحسنی –کیمیا طاهری  B7 نیما شجاعی   –امید نوری 

کوروش   –محمد حسین شمسی  –پژمان ابراهیمی   -علی اشتری  B8 محسن اسماعیلی  –جعفر حسین زاده 

 سالم 

A8 

 به تفکیک روتیشن و گروه 97اسامی دانشجویان ورودی 



 

 

 

 

  

 

 

 ارتو  - پریو   –ارتو   –پریو  پریو  -ارتو   –پریو  –ارتو  
 

 شنبه

 مریم شاهمرادی 

 عرفان مرادی 

 نگین میرصابری 

 هادی هروی 

 

 یکشنبه

 فاطمه باباخانی 

 هادی منافی 

 زهرا جمالی 

 امید نوری 

 

 دوشنبه 

 محمد مرتضوی 

 معصومه قادری 

 شقایق یاسمی 

 نیما شجاعی

 

 

 سه شنبه

 دیبا گرانمایه 

 جعفر حسین زاده 

 علیرضا مظفری 

 حامد باباخانی  چهارشنبه 

 هادی طالیی 

 محسن اسماعیلی 

 علیرضا حجتی 

  ارتو  - پریو   –ارتو   –پریو  پریو  -ارتو   –پریو  –ارتو 

 معین نویدی 

 علی اشتری 

 زهرا نوران 

 محمد رستم خانی  

 خانی نعیم رستم 

 مهیار گودرزی 

 

 شنبه

 معین اکبری 

 زهرا رضازاده 

 محمدحسین شمسی

 ابوالفضل روشنایی 

 شیرین سورانی 

 پارسا علیپور 

 

 یکشنبه

 سینا قنبری

 فاطمه محتشمی

 کوروش سالم 

 میثم عموزاده 

 امیرمحمد بهرامی 

 آرینا مظفری 

 علیرضا محمدی 

 

 دوشنبه 

 گلنوش محمدی 

 افروز ابوالحسنی 

 

 شکری کوروش 

 علیرضا انصاری 

 شکیبا دشتبان 

 

 سه شنبه

 پژمان ابراهیمی 

 سینا محمدزاده 

 کیمیا طاهری

 حمید آیت اللهی 

 نازنین گنجلو 

 نیکزاد نکونام 

 

 چهارشنبه 

 Bروتیشن  Aروتیشن 

 ورودی 97



 

 A1 پور  سلیمانی نجمه -خلیلیان  زهرا  -واال  هلیا B1 امیری عماد - محمودخانی  محمدحسین  - کرمی مجتبی

 A2 کتابی  میالد   -فضلی  مهدی  - حدادی  عرفان B2 صالحی  امیر  - قنبری مهدی - بابایی حسین  سیاوش  - مردی مهدی

 A3 رحیمی  زهرا -اسماعیلی  فرزاد    -قربانی  زهرا B3 کیانی  سپهر - خیرخواه  دخت سیمین  - اوشلی غزاله - گلشنی  شکیبا

 A4 منصوری  محمدحسین -انصاری   امیرحسین B4 نسب  علیا محدثه  - لو خدابنده  زهرا - میرزاجانی  نیره -  عارف فاطمه

 A5 انگوتی  نگین -ناصر  آناهیتا -بهمنی  گیسو B5 شعبانی  سپهر - کریمی  نیلوفر - محمدی کیمیا

 زین سحر  - توانایی  مریم  -امیری  فاطمه  -صفری  فاطمه B6 مرتضوی محمد - نوری مهدی  - جعفرنژاد مهران

 العابدینی

A6 

  علیرضا -شامی   گیتی -کرم زاده   فاطمه   -زاده  قلی  آنیتا B7 ریحانی  مهدی - نسب  موسوی پارسا - هاشمی امیرحسین

 میرزانیا 

A7 

 A8 قاسمی سینا - نظری هادی  - -صفاری   امیرحسین B8 عربیان امیرحسین - بخشی اله مهران - فرهادی صابر  -  یکپزش  امین

 به تفکیک روتیشن و گروه 98اسامی دانشجویان ورودی 


