گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  94سراسری = ( ) A
نیمسال دوم 99-400
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
علی بصیری نیا
سعید رئیسی

مانا جهانبخش
سیده زهرا پرهیزگار
زکیه مرشدزاده
سپیده دامغانی
لیال جهانبخشیان
کیهانه ابراهیمی

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

عرفان کریمی افشار
پرهام شکیبایی
سارا ضیاءالدینی
اعظم اقبالی
ساجده میرافخمی

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

غزل سعیدی
رعنا رمضانی
فائزه امیری
معصومه السادات حسینی
امیرحسین ارجمند عسگری

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

علیرضا پرستار
مهدی حسینخانی
حسین اسدی پور
امیر محمد میرزاپور
فاطمه اسکندری
امید امیری

علی محسنی
مهدیه بلوردی
نرگس پریزاد
پرنیان اسماعیلیان
سپیده مرادی
حامد امیری
نجمه رضایی

پویا کریمی پورفرد
محمد مهدی امیدبخش
محمد امین دریجانی
امیرحسین جاویدان

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  95سراسری ( ) B
نیمسال دوم 99-400
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

علیرضا رنجبر
ابوالفضل رنگانی
سجاد دهش
رامین رنجبر
احسان سیدی

مهرانا اسالمی
فاطمه حسینیان
پریسا امینی
زهرا برزگر
زهرا تاجیک

مهدی گل بافان
آوا روشنی
فاطمه سنجری مقدم
امیرحسین رضایی نسب
پرنیا طهمورسی

مریم سرافراز
سارا پاچله
فاطمه حیدری
سوده فیروزآبادی

مصطفی روانبخش
صابر خالقی
محمد حسین اسالمی نژاد
ایلیا سیدی
علی جدیدی

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

فرهاد دریایی فر
سعید منظری
علی اکبر ایرانپور
امیرحسین کردی

محمد عزیزیان
شایان شاکری
مهسا نعمانی
سارا شرائین

فرزانه موحدی مقدم
زهرا بنی اسد
زینب رستمی
مجید علی وند
یاسمین ادیمی

یاسمین باقری پور
یاسمین شاهسونی
آیدا السادات حسینی

زهرا کمالی
ریحانه میرزایی
الهام استبرقی
فائزه موسی پور

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  96سراسری ( ) C
نیمسال دوم 99-400
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

مینا میرزایی
زهرا ضیغمی نژاد
دینا ریحانی
سحاب شیخ حسینی
سبحان قربانی نژاد
علیرضا احمدی

فاطمه معصوم پور
زهرا احمدی ابراهیمی زاده
هما همابین
محمدرضا دهستانی
امیر جعفری
سید محمد پرهیزگار

کیمیا کاشف
زینب حسینخانی
محمدرضا کریم زاده
محمدحسین رزم آرا
علی امینی زاده
هانیه ساالری

نگین اله خانی
حدیثه زارع پور
مهدیس حیدری
محدثه کورکی نژاد
حسین سعیدی
مهدیه پناهنده

مریم بیگی
عطیه معتمدی
محمدجالل نبوی
علیرضا شیروانی
سروش باقری
علی صادقی

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

زهرا ایزدی
مولود برخوری
اسما ضیاءالدینی
رضوان بنیان
شبنم حسینعلی پور

پریا عسکری
محدثه قاسمی نژاد
اسرا لطفی
مسعود برکان
حمیدرضا صائبی
علی رفیعیان

آتنا قاسمی
مژده موالیی
زهرا رادمهر
دنیا پورجهانشاه
علی میراحمدی
فاطمه امیری

مسیح نقوی سادات
سجاد شمس الدینی
حمیدرضا محسنی
امیررضا فاطمی
محمدفاضل نقی پور
سارینا نارویی
حمید رضا بهزادی فر

ساناز سلطانی پیکانی
امیرحسین حجتی
یاسین نژاد احمدی
محمدرضا جزینی زاده
مریم رضایی
رضا نعمت الهی

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

گروه بندی دانشجویان دندانپزشکی ورودی  97سراسری ( ) D
نیمسال دوم 99-400
گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

سارا احمدی پور
محدثه استادی
امیرعلی خیراندیش
سارا نجمائی
محمد زمانی

محمد مهدی ساالری
اریا ساالری
شیما سلیمانی ساردو
زھرا سیدی
کیمیا مهدی نیابابکی

علیرضا اسالمیت
محمدعرفان افشار
علیرضا تجددی
حمیدرضا سعید

مهدی افضلی
مسعود حسن زاده
محمد علیرضائی
علیرضا حکیمی

آرش توکلی
شهریار عقابیان
سروش لبیبی
علیرضا صالحی
محمدامین صادقی

گروه 6

گروه 7

گروه 8

گروه 9

گروه 10

سید علی رضوی
امیرحسین امیری
مهدیه جلوه
آوا غفاری نژاد
فاطمه محمدی نژاد

مبینا اکبری نیا
دھقانی دشتابی زھره
زھرارهبر
زھرا عابدینی
فاطمه محمدی

فرید باقری
ارین صفائی
یونس نظری
هاله رجایی

شهاب افروغ
محمدصالح حسینی مقدم
آرش مختاری
علی توان
آرمین ارسالنی

مژده سیدی
ساناز سلطانی نژاد
فائزه نصیری
زھرا امیرحیدری
مطهره جاللی

این گروه بندی غیر قابل تغییر می باشد

آموزش دانشکده دندانپزشکی

