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 پروین باقری  .2

 فاطمه شاکری .3
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 آزیتا تکبیری  .5

 شقایق بصیری .6

 زهرا عباسی .7
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 )راهنمای دوم( سامان صابر .2
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 دكتر مرجان مرداني 
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 مژگان فاطمی .5
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 صالحه تجلی  .2
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 سمیه محمدی  .1

 مریم باقریان  .2

 الناز حق دوست لطفی  .3

 الهام لعلی پور دیزجی  .4

 حیدری رهبان اکرم  .5
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 گروه مامایي
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 نجیبه میرزا زاده )پردیس بین الملل( .1
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 رزیتا ایازی  .3

 سهیال ناظری  .4

 کیمیا بخشی  .5

 فاطمه محمدی  .6

 راضیه مالیجردی  .7

 مریم مطلوبی  .8

 فرینوش ایرانی  .9

 زهرا نجد غالمی  .10

 بهاره افشار  .11

 نرگس سرکانی  .12

 زهرا باقری  .13

 سهیال صفی نژاد  .14
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 )بین الملل( رقیه عسکری .3

 مریم زارعی  .4

 راحله میرزایی  .5

 گالره فیلی  .6

 فریبا میرزایی  .7

 آزاده احمدی  .8

 فرزانه حسن زاده طهرابند  .9

 پروین شریفی پور  .10
 آبادی مژگان زارعی صالح  .11

 شیوا سلیمان زاده  .12

 معصومه مالمحمودزاده  .13
 کافیه رسول برده رش  .14

 میترا صابونی  .15
 کبری الهی  .16

 

 ليال نيساني ساماني 

 فاطمه مطهری )بین الملل(  •
 معصومه قربان فکر)بین الملل(  •
 راحله بیات)بین الملل(  •
 سارا مرادی  •
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 مینا فروردین  .1
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 آمنه آخوندی )بین الملل(  .1
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 مهناز سلیمی  .5
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 مهدیه طاهری  .1
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 صونا خلیلی  .3
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