شماره
تاریخ
پیوست

سرکار خانم دکتر سمانه قره خانی
عضو محترم هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی
سالم علیکم
احترامااا ب ااا ع اهاات ااه میشاا ماد م ااازش محتاارم موتشاای دانشااکده ز اهیااد هیئاات
اجراهاای جاایئ هیئاات علماای دانشااباه ااه موجااب اهااب ا ااالن ج ا ااا ی ااه ع ااواش اسااتاد
مشاااازر دانشاااتو رشاااته دندانپزشاااکی زرزد

مماااب 93ماااردهو خاااودترداش اماهااااش

دزره یاایب ماای تردهااد امیااد اساات ا کیااه اار ال ش خااود ز مشااتوانه هااار خدازنااد
مت ال موفق ز موهد اشید.
ردهف

نام زنام خانوادتی

شماره دانشتوهی

1

نات ی ا راهیم نتاج

9341915001

2

مرها ا وطا بی انارکی

9341915002

3

فائزه حیدر

9341915006

4

ساره ا رضائی

9341915007

5

ممسا تاهد ماشا

9341915008

6

نبیب عطائی نمیب

9341915011

7

هلیب قر انپور

9341915013

8

ساغر محمود

9341915016

9

راضیه مسرزر

9341915017

10

ذهب نورزت اشککی

9341915023

11

فاطمه هزدانی چرات

9341915025

12

مارال مخبر

9341915026

13

مرهم هادتار مور

9341915027

14

سیده فاطمه بر

9341915028

15

مائده عا د

9341915029

16

ثمره جزاهر

9341915031

17

ا مام نسیمی میله رزد

9341915032

شماره
تاریخ
پیوست

ج ائ قا دکتر محمد خلیل مور
عضو محترم هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی
سالم علیکم
احترامااا ب ااا ع اهاات ااه میشاا ماد م ااازش محتاارم موتشاای دانشااکده ز اهیااد هیئاات
اجراهاای جاایئ هیئاات علماای دانشااباه ااه موجااب اهااب ا ااالن ج ا ااا ی ااه ع ااواش اسااتاد
مشاااازر دانشاااتو رشاااته دندانپزشاااکی زرزد

مماااب 93ماااردهو خاااودترداش اماهااااش

دزره یاایب ماای تردهااد امیااد اساات ا کیااه اار ال ش خااود ز مشااتوانه هااار خدازنااد
مت ال موفق ز موهد اشید.

ردهف
1
2

نام زنام خانوادتی
سید عباس اسد

مزاد کالئی

سیاز ش اتهار دالزر

شماره دانشتوهی

9341915003
9341915005

3

علی شاکر

9341915009

4

رهب شرهفی

9341915010

5

مبیب ق بر

9341915014

6

شره ت کرمانی

9341915015

7

س ید م صور

9341915019

8

ناصر ممر فیرزتجائی

9341915021

9

حسب هماهونی کالرهتانی

9341915024

10

سید احساش حسی ی

9341915033

11

ممد میکانیکی

9341915034

