
 

 اسامی پذیرفته شدگان پرستاري در سهمیه عادي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

 

 ردیف  شماره دانشجو  نام نام خانوادگی نوع قبولی تراز رتبه سهمیه قبولی وضعیت

 1 970099799 احمدي الهام مهر 8352 173 عادي درحال تحصیل
 2 970108886 احمدي نجم الدین مهر 7891 536 عادي درحال تحصیل
 3 970108886 احمدیاري سنندج مهر 7885 541 عادي درحال تحصیل

 4 970110122 امینی ارمان مهر 7855 579 عادي درحال تحصیل
 5 970103152 برزگرمهدیه مهر 8069 579 عادي درحال تحصیل

باالجلینتازیکی  مهر 8100 324 عادي درحال تحصیل  970103152 6 
 7 970109846 جعفري کلوکن امیرحسین مهر 7856 577 عادي درحال تحصیل
 8 970106378 خداوردي مهدیه مهر 7928 487 عادي درحال تحصیل

 9 970105154 رحیم نیا نجم الدین مهر 8095 320 عادي درحال تحصیل
 10 970107938 هما زمانی مهر 7866 558 عادي درحال تحصیل
 11 970100712 شهابی سحر مهر 7624 980 عادي درحال تحصیل

 12 970101627 عصري مریم مهر 7871 554 عادي درحال تحصیل
 13 970113706 فصیحی عبدالرحیم مهر 7860 780 عادي درحال تحصیل
 14 970113706 قزوینه بهاره مهر 6392 6654 ایثارگري عادي درحال تحصیل

 15 970111877 کردگتولی فاطمه مهر 6192 7338 ایثارگري عادي درحال تحصیل
 16 970100241 کهساري مهسا مهر 7546 1171 عادي درحال تحصیل
 17 970100930 لطیفی فاطمه مهر 7789 662 عادي درحال تحصیل

 18 970106434 محبوبی سجاد مهر 7995 413 عادي درحال تحصیل
 19 970099979 محسنی سیده فاطمه مهر 7620 991 عادي درحال تحصیل
 20 970107682 محمدي زمانه مهر 7620 991 عادي درحال تحصیل

 21 970100896 مرادي اول مهدیه مهر 7930 484 عادي درحال تحصیل
 22 970108962 نظري حسین مهر 7608 1030 عادي درحال تحصیل

 23 970098216 محدثه شریعتی  مهرذخیره  7760 3 عادي پذیرش قطعی
اسالنی زهرا  مهرذخیره  7752 4 عادي پذیرش قطعی  970105030 24 
 25 970106861 زنگانه مائده  مهرذخیره  7735 5 عادي پذیرش قطعی
 26 970097569 مسعودي سهیال  مهرذخیره  7721 7 عادي پذیرش قطعی
 27 970110919 دلقندي فرهاد  مهرذخیره  7433 15 عادي پذیرش قطعی
 28 970276972 حنانه حاجی کالته  مهرذخیره  7655 9 عادي پذیرش قطعی
 29 97027031 پریسامهدوي  مهرذخیره  7437 14 عادي پذیرش قطعی
 30 970336227 محمدرضانوروزي  مهرذخیره  7394 18 عادي پذیرش قطعی
 31 970279627 سیده مرجان صالحی  مهرذخیره  7388 16 عادي پذیرش قطعی



 

اصلی کسی  پذیرش لیست انتظار به منزله قبولی قطعی نمی باشد .اگر تا روز دوشنبه از افراد
راجعه ننمود یا انصرف داد به ترتیب تراز از لیست انتظار پذیرش صورت خواهد گرفتم  

 

 

 

 

 

 

 ردیف  شماره دانشجو  نام نام خانوادگی نوع قبولی تراز رتبه سهمیه قبولی وضعیت

 1 970343886 بدراقی رحیم  مهرذخیره  7300 21 عادي لیست انتظار

 2 970319747 فاطمه علمشاهی   مهرذخیره  7286 23 عادي لیست انتظار

 3 970312711 زهراصادقیان  مهرذخیره  7239 24 عادي لیست انتظار

 4 970303489 گودرزي سیما  مهرذخیره  7231 26 عادي لیست انتظار

 5 970339504 مهدي علی آبادي  مهرذخیره  7182 28 عادي لیست انتظار


