
 15/11/98پرستاری اراک                 ۀد دانشکدشاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشاسامی دانشجویان  

 واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده

 

 های ویژهرشته پرستاری مراقبت

 

 تاریخ پایان دوره سال ورودی نام و نام خانوادگی ردیف

 98شهریور  94ورودی مهر  فاطمه اکبری 1

 98شهریور  94ورودی مهر  ربابه کاظمی 2

 98شهریور  94ورودی مهر  هدی پارسا اصیل 3

 98شهریور  95ورودی مهر  عاطفه ساسانی 4

 98شهریور  95ورودی مهر  ملیحه عابدی 5

 98شهریور  95ورودی مهر  فریدون شاهیوند 6

 98شهریور  95ورودی مهر  حمیدرضا صادقی 7

 98شهریور  95مهر ورودی  اکبر محسنی 8

 99شهریور  96ورودی مهر  الهام حیدری 9

 99شهریور  96ورودی مهر  تبراییکیارش  10

 99شهریور  96ورودی مهر  مهدی عابدینی 11

 99شهریور  96ورودی مهر  پروین ترابی 13

 99شهریور  96ورودی مهر  مریم سادات موسوی 14

 99شهریور  97ورودی مهر  احمد درویشی 15

 99شهریور  97ورودی مهر  محبوبه رجبی وینچه 16

 1400شهریور  97ورودی مهر  محمد صدیقی 17

 1400شهریور  97ورودی مهر  مجید گودرزی 18

 1400شهریور  97ورودی مهر  محمدرضا محبی 19

 1400شهریور  97ورودی مهر  مهدیه یاوری 20

 1400شهریور  97ورودی مهر  احمد درویشی 21

 1401شهریور  98ورودی مهر  روانه چراغیپ 22

 1401شهریور  98ورودی مهر  ایران بالش 23

 1401شهریور  98ورودی مهر  زیبا بلندی 24

 1401شهریور  98ورودی مهر  پگاه نظری 25

 1401شهریور  98ورودی مهر  المیرا پرنداور 26

 1401شهریور  98ورودی مهر  رضا عزیزی 27

 

 تعداد دانشجویان نام رشته
 27 های ویژهرشته پرستاری مراقبت

 29 جراحی –رشته پرستاری داخلی 

 16 رشته پرستاری کودکان

 82 جمع کل دانشجویان



 15/11/98پرستاری اراک                 ۀد دانشکدشاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشاسامی دانشجویان  

 واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده

 جراحی –خلی رشته پرستاری دا

 

 تاریخ پایان دوره سال ورودی نام و نام خانوادگی ردیف

 98شهریور  95ورودی مهر  سمیه خادمی 1

 98شهریور  95ورودی مهر  فائقه پرآور 2

 98شهریور  95ورودی مهر  معصومه داودآبادی 3

 98شهریور  95ورودی مهر  خدیجه سلیمی 4

 98شهریور  95ورودی مهر  زهرا صغیری 5

 98شهریور  95ورودی مهر  مریم لطفی جاهد 6

 98شهریور  95ورودی مهر  سیده مریم هاشمی 7

 99شهریور  96ورودی مهر  سیدعباس میرهاشمی 8

 99شهریور  96ورودی مهر  الهه سرلک 9

 99شهریور  96ورودی مهر  مهدی شریفی مهر 10

 99شهریور  96ورودی مهر  حمیدرضا کریمی فرد 11

 99شهریور  96ورودی مهر  سیده میترا نوربخش 12

 99شهریور  96ورودی مهر  محمدفرشید تیموری 13

 99شهریور  96ورودی مهر  رضوان میرزایی کرهرودی 14

 99شهریور  96ورودی مهر  یاسمن پوراندیش 15

 1400شهریور  97ورودی مهر  سبحان ابراهیم پور 16

 1400هریور ش 97ورودی مهر  مسعود اسماعیلی 17

 1400شهریور  97ورودی مهر  فرزانه عرب 18

 1400شهریور  97ورودی مهر  سمیه سادات موسوی 19

 1400شهریور  97ورودی مهر  فاطمه هاشمی 20

 1400شهریور  97ورودی مهر  اسماعیل هانی 21

 1400شهریور  97ورودی مهر  بهاره بیات 22

 1401شهریور  98ورودی مهر  هما رستگاری 23

 1401شهریور  98ورودی مهر  زکیه علی یاری 24

 1401شهریور  98ورودی مهر  فاطمه فرهادی 25

 1401شهریور  98ورودی مهر  زهرا شعبانی 26

 1401شهریور  98ورودی مهر  هانیه امیری فر 27

 1401شهریور  98ورودی مهر  لیال جامه بزرگی 28

 1401شهریور  98ورودی مهر  سارا درخشان 29

 

 

 

 



 15/11/98پرستاری اراک                 ۀد دانشکدشاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشاسامی دانشجویان  

 واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده

 رشته پرستاری کودکان

 

 تاریخ پایان دوره سال ورودی نام و نام خانوادگی ردیف

 98شهریور  95ورودی مهر  معصومه حاجی لو 1

 99شهریور  96ورودی مهر  زهرا جزایری 2

 99شهریور  96ورودی مهر  جرلومهدیه آ 3

 99شهریور  96ورودی مهر  معصومه اداوی 4

 99شهریور  96دی مهر ورو شبنم صمصامی 5

 99شهریور  96ورودی مهر  الهام محمدی 6

 99شهریور  96ورودی مهر  مهسا ابراهیمی 7

 1400شهریور  97ورودی مهر  فاطمه درخشان 8

 1400شهریور  97ورودی مهر  مریم السادات رضوی 9

 1400شهریور  97ورودی مهر  جابر عسگری گرکرودی 10

 1400شهریور  97ی مهر ورود معصومه گرشاسبی 11

 1400شهریور  97ورودی مهر  فرزانه نصرآبادی 12

 1400شهریور  97ورودی مهر  امید غفوری 13

 1400شهریور  97ورودی مهر  زهرا رستمی 12

 1401شهریور  98ورودی مهر  مریم کردی 13

 1401شهریور  98ورودی مهر  مریم خداوردی 14

 1401شهریور  98ورودی مهر  سپیده صالح نیا 15

 1401شهریور  98ورودی مهر  زینب بهشتی 16

 


