
 

 بسمه تعالی

69قابل توجه کلیه اینترن های جدید الورود شهریور   

عدم مراجعه به  "زش دانشکده پزشکی مراجعه فرمایید. ضمناضمن عرض تبریک موفقیت شما در آزمون جامع پیش کارورزی ، جهت مشخص شدن ترتیب برنامه روتین دوره اینترنی در مورخ های مشخص شده به آمو

دانشجو می باشد.موقع به عهده خود   
 

07راس ساعت  42/70/69دوشنبه مورخ  07راس ساعت  42/70/69یکشنبه  مورخ   07راس ساعت  44/70/69شنبه مورخ    

 ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی

 1 مینا مختاری 26 مهشید آرامش 51 فلورا فریورنیا

 2 امیر حاجی زاده 27 لیال ظاهر 52 میدیا امامی

 3 مریم اسماعیلی 28 ثریا مدادی هریس 53 مریم عباسی گزنق

 4 سمیرا رستم میدان 29 ژیال هاشم پور 54 مصطفی فرشی

 5 لیال زینالی 30 محمدنجات امیرعشایری 55 مریم بهروز

 6 نسیم شهسوار گلدانلو 31 فریا حمزه زاده 56 حامد قادری

 7 فاطمه مهدیخانی سلیمانلو 32 فرشاد امینی 57 امیرحسین تیزهوش

 8 الوین عسکری 33 اشکان آزادفر 58 مریم غالمی

 9 هیمن فالحی 34 سروه سمیعی 59 شادی غریبی

 10 ساناز مرادی نهریق 35 نغمه خضری 60 شهاب علیلو

04راس ساعت  42/70/69دوشنبه مورخ   11 نیما جوان 36 علیرضا موسی لو 

 

 کلیه دانشجویان میهمان 

 )انتخاب الین دانشجویان میهمان توسط دانشکده صورت میپذیرد.(

 

 

انتخاب الین دانشجویانی که در موعد مقرر مراجعه نکنند توسط 

حق هیچگونه  "دانشکده صورت می پذیرد این دانشجویان بعدا

 اعتراضی نخواهند داشت

 

 
 

 12 مهناز ناصری 37 شیوا توماج

 13 خیرالنسا زیب ارزانی 38 علی اصغرزاده

 14 مهسا متین کیا 39 فرزانه گرامی

 15 ساحل خلیل زاده ضیا 40 عبداهلل محمودی

 16 فرزاد محمدی 41 شبنم قریشی

 17 مهدی کاشفی سیس 42 گالویژ حسن زاده

 18 هانیه یزدانی خانشان 43 مهرنوش رسام

 19 هانیه غالمی 44 شقایق مهتدی نیا

 20 فاطمه اسدپور 45 احمد خوبی کوه کنار

 21 رضا کریمی جارچلو 46 محدثه برنگی

 22 صابر محسن ریکانی 47 محمد متولی

 23 محمدرضا دیزجی قدیم 48 پارمیدا آذرشین فام

 24 هیمن فیضی 49 عارف الهیاری

 25 شالله باقری 50 سجاد اسدی


