
 

 
 

 باسمه تعالی

 

ریاست محترم مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد  11/7/97مورخ  97آ//10786نامه شماره براساس 

داوطلب در هر رشته/محل،  اسالمی به منظور تکمیل ظرفیت رشته های زیر گروه علوم پزشکی، برای هر

شد. مطابق این دستور العمل از  انتخابهای اعالم شده به عنوان ذخیره بر مبنای اولویت نمره، در نظر گرفته

رشته مربوطه ثبت ه دارای ظرفیت خالی هستند طبق اولویت نمره تا تکمیل ظرفیت کداوطلبین در رشته هایی 

نام به عمل خواهد آمد. لذا با تشکیل کمیته ای طبق سند پذیرش داوطلبین و ردیف ذخیره اعالمی مرکز آزمون 

های ذیل در رشته های دندانپزشکی، پرستاری و اتاق عمل ثبت نام  ترتبه بندی انجام شد که به شرح فهرس

 به عمل خواهد آمد.

 ذکر چند نکته ضروری می باشد:

دارای پذیرش ذخیره در  98-97نیمسال اول پذیرش در    تکمیل بودن ظرفیت دلیل به  مامایی  رشته  .1

 نمی باشد. 97مهر یا بهمن 

 تثب شهریه ساعت مهلت داده می شود تا نسبت به واریز وجه 24تاریخ اعالم به پذیرفته شدگان از  .2

 باطل خواهد شد.ثبت نام شهریه، به موقع اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت  نام

به منظور شفاف سازی بیشتر فایل اکسل کلیه اسامی اعالم شده از مرکز سنجش و پذیرش در سایت  .3

اه قرار خواهد گرفت. توضیح این که افرادی که در فایل مذکور با رنگ قرمز مشخص شده اند، دانشگ

 ( دریافت نموده اند.15ند که فرم اعالم آمادگی ) پیوست کسانی هست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

   یی                                                          بسمه تعال                                                            

 97-98ال تحصیلی لیست پذیرفته شدگان ذخیره عادی و خودگردان واحد اصفهان )خوراسگان( س
 (رشته دندانپزشکی)

  براساس ردیف اعالمی در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی

 نیمسال ورود ذخیره ردیف قبولی کد ملی نام نام خانوادگی ردیف

 مهر عادی 2 1273070437 مهدی بطالنی اصفهانی 1

 مهر عادی 4 1272651398 زینب بکایی 2

 مهر عادی 9 1272876535 فرنوش طاوسی 3

 مهر عادی 11 2420672178 عاطفه طهماسبی بزی 4

 مهر عادی 15 1272802991 آرین یادگاری 5

 مهر عادی 24 1272940705 فاطمه خلیلیان گورتانی 6

 مهر عادی 27 3040474324 محمدرسول فردوسیان اسمعیل آباد 7

 مهر عادی 29 0023483156 پویا کهن صدق 8

 مهر عادی 39 1271505029 هراز ترکان 9

 مهر عادی 40 4420848693 سارا غفوری فر 10

 مهر عادی 60 1272780351 یاسمین بهزادی بروجنی 11

 مهر عادی 66 1741511100 آتوسا عباسیان 12

 مهر عادی 68 1273153741 امیررضا زفره 13

 مهر عادی 69 0820425419 غزاله براتی مقدم 14

 مهر عادی 73 1273034783 درضامحم فصیح فر 15

 مهر عادی 78 0020274947 زهرا طهماسب کاظمی 16

 مهر عادی 83 1273258525 پویا مردی پور 17

 مهر عادی 86 1273163672 منا سعادت 18

 مهر عادی 90 0550221468 محسن مشایخی 19

 مهر عادی 97 0371987741 ریحانه حیدری 20

 مهر  عادی 97 1272831906 یزدان صابریان 21

 بهمن عادی 103 1272714926 نیلوفر شاولی 22

 بهمن عادی 107 5400032052 امیرحسین محبی 23

 بهمن عادی 114 0924756438 مینو مومن زاده 24

 بهمن عادی 117 0371908175 محمد مهدی شرفی 25

 بهمن عادی 119 0925116602 علی گلیان مشهدی 26

 بهمن عادی 123 1272601978 محمد امین رضامند 27

 بهمن عادی 128 1080499067 فاطمه هادی 28

 بهمن عادی 129 5080150823 سعیده قنبری 29

 بهمن عادی 134 4460120615 سعیده مهدوی زاده 30

 بهمن خودگردان 4 2980987840 کیمیا حاج غالمرضایی 31

 بهمن خودگردان 4 2282747534 اوستا کوثر 32



 

   یبسمه تعالی                                                                                                                               

 97-98لیست پذیرفته شدگان ذخیره عادی و خودگردان واحد اصفهان )خوراسگان( سال تحصیلی 
 )رشته اتاق عمل(

  ردیف اعالمی در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمیبراساس 

 نیمسال ورود ذخیره ردیف قبولی کد ملی نام نام خانوادگی ردیف

 مهر عادی 6 1273084462 محمدرضا گلی خوراسگانی 1

 مهر عادی 16 1120166373 ساناز گگونانی 2

 مهر عادی 18 1272791483 مریم براهیمی 3

 مهر عادی 38 1272816125 مهدی محمد نیازی 4

 مهر عادی 40 2420775775 فاطمه غالم زاده 5

 مهر عادی 43 1830350201 محسن قریشوندی ابراکی 6

 مهر عادی 46 1160361959 نسترن سادات موسوی نیا 7

 مهر عادی 48 1272579425 مارال اکبری 8

 مهر عادی 48 1850391076 نگارین حسینی رمضانی 9

 مهر عادی 55 2520153547 علی حیفت 10

 مهر عادی 56 0371933056 حسین پور امینی 11

 مهر عادی 58 1272807576 رضا جوانمردی 12

 مهر عادی 59 1272860612 یگانه سادات هاشمی فشارکی 13

 مهر خودگردان 3 1272782581 ایمان ضریح حسینی 14

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   یبسمه تعالی                                                                                                                              

 97-98لیست پذیرفته شدگان ذخیره عادی و خودگردان واحد اصفهان )خوراسگان( سال تحصیلی 
 )رشته پرستاری(

 شگاه آزاد اسالمی براساس ردیف اعالمی در سایت مرکز سنجش و پذیرش دان

 نیمسال ورود ذخیره ردیف قبولی کد ملی نام نام خانوادگی ردیف

 مهر عادی 3 1272940136 زهره امامی 1

 مهر عادی 5 5120028845 مریم عباسی 2

 مهر عادی 11 5410061691 زهرا محمدی سیاه بومی 3

 مهر عادی 14 6600096381 سمیه شاطری 4

 مهر عادی 19 1273204336 مرجان مهرابی 5

 مهر عادی 21 1190250276 خدیجه باقری 6

 مهر عادی 23 1272769607 پگاه تحویلیان 7

 مهر عادی 27 4660436403 سیدمحمد حسینی 8

 بهمن عادی 30 1100397574 احمد رهنما 9

 بهمن عادی 34 0022515089 یگانه حسنی راد 10

 بهمن عادی 35 1273253337 فاطمه رنجکش 11

 بهمن عادی 36 1272551040 فروزان قاسمی 12

 بهمن عادی 40 1272738884 مهسا مهوری 13

 بهمن عادی 43 1273250850 زهرا امینیان 14

 بهمن عادی 44 4610572648 فایزه بخشی 15

 بهمن عادی 45 1272587843 نیلوفر رضاعلی 16

 بهمن عادی 46 1272890848 مرضیه ذاکری 17

 بهمن عادی 47 1200201655 بهاره صابری 18

 بهمن عادی 49 4660460568 پریسا مرادی 19

 بهمن خودگردان 6 4490316356 زهرا میرزا کرمی 20

 بهمن خودگردان 8 0924877103 عاطفه کمالی 21

 بهمن خودگردان 11 1742674623 آناهیتا ریعسگ 22

 بهمن خودگردان 14 1273169425 نگین بختیاری 23

 بهمن خودگردان 15 1742880177 نامی زلکی 24

 بهمن خودگردان 17 4311282893 نفیسه مشهدی آقایی 25

                                                                     


