
 89رزیدنت های سال اول ورودی 

 

 

 

 

 خانوادگی نام   نام ردیف

 یاسایی مهرداد .1

 وحیدی محمدرضا .2

 خدایی مسعود .3

 قیصری شهال .4

 فرجاد روشنک .5

 فتاحی نیلوفر .6

 حبیبی سعید .7

 رضی حامد .8

 ثمری سروش .9

 یزدیان میثم .10

 نقیبی محمد .11

 نوذر نژاد شهرام .12

 شریفی نغمه .13

 قدر دان مهسا .14

 دین پژوه نجمه .15

 مهاجر فاطمه سادات .16

 فالح مهری .17

 آقاجانی مرجان .18

 روهانی سهیال .19

 تجزیه چی گلسا .20

 باقر فر حورا .21

 سیاوشی مهدخت .22

 فتح الهی شیوا .23

 فراتی مریم .24

 علی نژاد سعیده .25

 یاوری مائده .26

 محمدی مهسا .27

 صفری مهسا .28

 اسماعیل وندی سارا .29

 سعیدی پور ویدا .30

 اشرفی مهابادی امین .31

 وفایی نیا محیا .32

 رمضانیان محمود .33

 فصیحی  هدیه .34



 97رزیدنت های سال دوم ورودی 

 

 

 

 

 

 

 خانوادگی نام   نام ردیف

 آقا بیگی ها مهرنوش .1

 اصفهانیان نیلوفر .2

 بداغی فاطمه .3

 بشیری راد هاله .4

 درانی بخش آناهیتا .5

 رجبی فر دینا .6

 رشیدپور آقا محلی معصومه .7

 رفیعی طاقانکی سحر .8

 زندی فائز مریم .9

 زیارت بان مهدی .10

 زیبا نیلوفر .11

 سجودی فاطمه .12

 سلیمی شیما .13

 شاه بداغ خان گل آذین .14

 شجاعی فائزه .15

 شریفی رضوان .16

 صادقی بنفشه .17

 صبوری مائده .18

 ظهور عطار الهام .19

 عبداله زاده الهام .20

 عمرانی بادی سیما .21

 غفرانی پور فائزه .22

 فرجی گودرزی شیرین .23

 موذنی محبوبه .24

 محمدصادقی سارا .25

 هادی زاده آتنا .26

 یغمایی بهاره .27

 پورپشنگ پانیذ .28

 کرامی فاطمه .29

 باقری اکرم .30

 رضایی مفرد فائزه .31



 69رزیدنت های سال سوم ورودی 

 

 خانوادگی نام   نام ردیف

 آذری شهریار .1

 آق آتابای آی جمال .2

 احمدی معصومه .3

 انصاری فائزه .4

 حق شناس یسرا .5

 خسروآبادی اعظم .6

 رزقی مهرناز .7

 روحی میترا .8

 زمانی ربابه السادات .9

 سراج سحر .10

 سعادتمندی زهرا السادات .11

 طباطبایی فر سیده لیال .12

 عرفانیان تقوائی مهرداد .13

 علی بیک مینا .14

 فیاض آناهیتا .15

 قانع هانیه .16

 کالنتری فاطمه .17

 ماهودی الهام .18

 مرادیان شقایق .19

 مصلحی فر الله .20

 معتمدی نسب الهه .21

 معصومی ندا .22

 منابری مریم سادات .23

 منصوری زاده الهام .24

 نصیری اقبالی آیدن .25

 نیک خو زهره .26

 نیک فرجام مارال .27

 هجرتی کرکان مارال .28

 مومنی سیده مهسا .29

 عباسی اقدم مهری .30

 مال طایفه عباس .31

 عزیزی رباب .32

 جهانیان  فاطمه .33

 ختمی سیده مریم 34


