
                                                                                                                        

     دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                           

 

                                                      لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                      
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکیرشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                    استاد مشاور:دکترپوراحمدی                                                                                                     

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 تحصیل در حال 624 ابوالوردی میثم 0410194491 4

 در حال تحصیل 624 اتحادنژاد محمد 0410194492 2

 در حال تحصیل 614 احمدی فاطمه 0410194493 3

 در حال تحصیل 614 اسماعیل پور زهرا 0410194494 1

 در حال تحصیل 614 آقائی بهجانی خدیجه 0410194495 5

 در حال تحصیل 614 اقبال محمدهادی 0410194496 9

 در حال تحصیل 614 اکبرنژاد محمدامین 0410194497 7

 در حال تحصیل 614 اوجی اسماء 0410194490 0

 در حال تحصیل 614 بهمئی نیلوفر 0410194490 6

 در حال تحصیل 614 اکرمی علیرضا 0510194590 48

 در حال تحصیل 614 ایاز ریحانه 0510194519 44

 تحصیلدر حال  614 باقرزاده محمد عارف 0510194512 42

 در حال تحصیل 652 پورصادق صوفیانی ایرج 6540481545 43

 در حال تحصیل 652 مصلی نژاد محمدجواد 6540481575 41

 در حال تحصیل 652 نایبی خیاط قوچانی سارا 6540481570 45

 در حال تحصیل 652 هاشمی زهرا 6540481503 49

 در حال تحصیل 652 هوشیار کورش 6540481501 47



 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:          آقای ستوده                                                                                                                     :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام –نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 تحصیلدرحال  041 ترابی خواه جهرمی مهنیا 0410194415 4

 041 تقی پور جهرمی نیکتا 0410194416 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 041 حق خواه فاطمه سادات 0410194421 3

 درحال تحصیل 041 خادم الحسینی محمد 0410194423 1

 درحال تحصیل 062 طیبه جایرودی 0610194615 5

 درحال تحصیل 062 عرفان جنتی جهرمی 0610194610 9

 درحال تحصیل 062 زهرا حقانی 0110194622 7

 درحال تحصیل 062 محدثه حمیدی 0610194623 0

 درحال تحصیل 062 سارا دانیالی 0610194625 6

 درحال تحصیل 062 محمدطاهرداور 0610194626 48

 درحال تحصیل 062 شیدا راستی زاده 0610194620 44

 درحال تحصیل 051 زهرا نوروزی 0510194502 42

 درحال تحصیل 051 محمدیاسین صمیمی 0510194506 43



 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69نتشارتاریخ ا                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                    خانم شیوا بیگی زاده                                                                                                            :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو ورودنیمسال  نام –نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 041 قاسم پور پوریا 0410194440 4

 041 قاسمی سمانه 0410194451 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 041 کشتکاری نوشین 0410194454 3

 درحال تحصیل 052 حسانی سینا 0510194509 1

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

  مدرسیدکتر    :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 062 اسماعیل پورنسیم  0610194692 4

 062 حامد اکرمی 0610194693 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 062 هنگامه الوانی نژاد جابری 0610194694 3

 درحال تحصیل 062 مسعود بزرگی 0610194697 1

 درحال تحصیل 062 مریم بشارتی 0610194690 5

 درحال تحصیل 062 نگار پروین جهرمی 0610194612 9



 

 

 

 

                                            دانشگاه علوم پزشکی جهرم    

 

                                                                                                                                            لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                   
 41/80/69تاریخ انتشار

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                          خانم زمانی                                                                                         :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 051 زارعیان جهرمی ریحانه 0510194543 4

 051 شهریور کوروش 0510194559 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 051 شهریور مهسا 0510194551 3

 درحال تحصیل 051 دنیانی نجمهصادقی  0510194552 1

 درحال تحصیل 051 عامری رضا 0510194556 5

 درحال تحصیل 051 عباسی رضا 0510194557 9

 درحال تحصیل 051 عباسی فاطمه 0510194550 7

 درحال تحصیل 051 علوی سیده مریم 0510194550 0

 درحال تحصیل 051 عیال بار تراب عاطفه 0510194569 6

 درحال تحصیل 062 فاطمه رحمانیان 0610194631 48

 درحال تحصیل 041 پوریا قاسم پور 0410194440 44

 درحال تحصیل 041 سمانه قاسمی 0410194451 42

 درحال تحصیل 041 نوشین کشتکاری 0410194454 43

 درحال تحصیل 051 سینا حسانی 0510194509 41

 درحال تحصیل 051 عبداهلل محمودی 0510194507 45



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکیرشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                       استاد مشاور:دکترجوشقانی                                                                                                      

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 حال تحصیلدر  652 حسینی سید علی  0510194522 4

 در حال تحصیل 652 حق شناس هدی 0510194523 2

 در حال تحصیل 652 دمیری مینا 0510194527 3

 در حال تحصیل 652 دهقان امیر رضا 0510194520 1

 در حال تحصیل 652 صفری محسن 0510194555 5

 در حال تحصیل 652 فرکاریان ارمینا 0510194562 9

 در حال تحصیل 652 فریدی مارال 0510194563 7

 در حال تحصیل 652 قانعی مهدی 0510194564 0

 در حال تحصیل 652 کریمی یاسمن 0510194565 6

 در حال تحصیل 692 آرنوش قدسیان 0610194652 48

 در حال تحصیل 692 مهشید قنبری نژاد 0610194654 44

 در حال تحصیل 692 افشار کاظم پور 0610194655 42

 در حال تحصیل 692 امیرحسین کامران جهرمی 0610194656 43

 در حال تحصیل 041 فرخی قطب آبادی سمیرا 0410194470 41

 درحال تحصیل 041 حیدری ابوذر 0410194422 45

 در حال تحصیل 051 بهره بر رضا 0510194514 49

 در حال تحصیل  محمدجواد کریمی 591019244 47

 در حال تحصیل  بزمجواحمدرضا  591019245 40



 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                        مدیر گروه فارماکولوژی                                                        _دکتر شکوفه آتش پور   :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 041 ملک زاده سارینا 0410194464 4

 در حال تحصیل 041 موسوی سیده سکینه 0410194465 2

 در حال تحصیل 041 مید جائی نسرین 0410194466 3

 در حال تحصیل 041 میرزایی محمد رضا 0410194467 1

 در حال تحصیل 041 میری اسفندآبادی سید جواد 0410194460 5

 در حال تحصیل 041 مینایی زهرا 0410194460 9

 در حال تحصیل 041 ناصری پور پریا 0410194479 7

 در حال تحصیل 052 رنجبر رضا 0510194537 0

 تحصیلدر حال  052 زارع پارسا 0510194530 6

 در حال تحصیل 052 زارع مهدی 0410194549 48

 در حال تحصیل 061 محدثه فرهادی 0610194640 

 در حال تحصیل 061 زهرا قاسمی نژاد 0610194659 

 در حال تحصیل 061 سجاد کشاورز 0610194650 

 در حال تحصیل 061 محدثه مرادی پرست 0610194663 

 در حال تحصیل 061 یاستهباناتسیدعلیرضا مشیری  0610194664 



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکیرشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                             دکتر  صلح جو                                                                                                                 استاد مشاور:

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 654 فاطمه محمدی 0510194572 4

 در حال تحصیل 051 محمدامین معزی 0510194576 2

 در حال تحصیل 051 امیرمحمد مهرپور 0510194577 3

 در حال تحصیل 051 سحر نجاتی 0510194570 1

 در حال تحصیل 051 شهریار نجفی 0510194579 5

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                                                                                                                        آقای حامد میر             استاد مشاور:

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 052 دوانی بهران سروش 0510194539 4

 در حال تحصیل 052 ذهبی سیاوش 0510194531 2

 در حال تحصیل 052 رزمجویی فاطمه 0510194533 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                                                     آقای دکتر اباذر روستا زاده                                                                         استاد مشاور:

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 041 دانشگر قاسم 0410194424 4

 در حال تحصیل 041 قاسم زاده وحید 0410194459 2

 در حال تحصیل 051 احمدی زهرا 0510194591 3

 در حال تحصیل 051 اریا پور هلیا 0510194593 1

 در حال تحصیل 051 پور عباس پریسا 0510194516 5

 در حال تحصیل 051 شریفی سید عماد 0510194546 9



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69نتشارتاریخ ا                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                                                                                                                        آقای دکتر کاووسی             استاد مشاور:

 وضعیت دانشجو ورودنیمسال  نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 031 کیامرزی کامیار 0410194455 4

 در حال تحصیل 031 گرایش برازجانیان علی 0410194457 2

 در حال تحصیل 041 گرگین مهسا 0510194450 3

 در حال تحصیل 041 مجملی اردوان 0410194450 1

 در حال تحصیل 041 محمد جعفری شیما 0410194469 5

 در حال تحصیل 041 محمدی زاده مینا 0410194461 9

 در حال تحصیل 041 مسعودیان ساجده 0410194462 7

 در حال تحصیل 041 نمک شناس امیر حسین 0410194470 0

 در حال تحصیل 052 زارعی میثم 0410194541 6

 در حال تحصیل 052 زارعیان جهرمی احسان 0510194542 48

 در حال تحصیل 052 ملیحهساعیان  0510194544 44

 در حال تحصیل 052 شرافتی نسترن 0510194545 42

 در حال تحصیل 052 شعبانی نیلوفر 0510194547 43

 در حال تحصیل 052 شعبانی رضا 0510194540 41

 در حال تحصیل 052 شفیعی رضا 0510194540 45

 در حال تحصیل 052 صداقت محمد رضا 0510194553 49

 در حال تحصیل 052 صفرزاده مسعود 0510194554 47



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69انتشارتاریخ                                                                                                    

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                                                                                                                        خانم دکتر رنجبر        استاد مشاور:

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 041 نصییری صدیقه 0410194472 4

 در حال تحصیل 041 نیک سرشت فاطمه 0410194473 2

 در حال تحصیل 041 نیک نژاد فاطمه 0410194474 3

 در حال تحصیل 041 هاشمی سیده فاطمه 0410194475 1

 در حال تحصیل 041 هنرمند نیا حمید رضا 0410194476 5

 در حال تحصیل 041 هنرور ستار 0410194477 9

 در حال تحصیل 051 جعفرزاده جهرمی زهرا 0510194510 7

 در حال تحصیل 051 جمشیدی محمد 0510194529 0

 در حال تحصیل 051 حبیبی اسحان 0510194521 6

 در حال تحصیل 051 حیدری بهمن بیگلو فرزاد 0510194524 48

 در حال تحصیل 051 دادگر نیما 0510194526 44

 در حال تحصیل 051 دهدشتی جهرمی زهرا 0510194520 42

 در حال تحصیل 051 رجب پور وحید 0510194532 43

 در حال تحصیل 051 روحی رکسانا 0510194530 41

 در حال تحصیل 062 سیدامیرمحمد شریفیان 0610194641 45



 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکیرشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                                                                                                                 آقای زارعی                   استاد مشاور:

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 614 شریفیان سید سینا 0410194430 4

 در حال تحصیل 614 صادقی علی 0410194430 2

 در حال تحصیل 614 عباسی وحید 0410194449 3

 در حال تحصیل 614 علیرضائی عرقانه 0410194441 1

 در حال تحصیل 614 عوض پور ارخلو افشین 0410194443 5

 در حال تحصیل 692 نگین زارع 0610194634 9

 در حال تحصیل 692 سعید سالخورده 0610194637 7

 در حال تحصیل 692 نگار شاکریان 0610194630 0

 در حال تحصیل 654 اسماعیل غفاری 0510194561 6

 در حال تحصیل 654 محمدرضاکریمی 0510194566 48

 در حال تحصیل 654 محمد حسین کالیی 0510194560 44

 در حال تحصیل 654 کامیار کیانی 0510194560 42

 در حال تحصیل 654 پوریا گرجی زاده 0510194571 43



 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                                                                                                                        آقای دکتر عابدی          استاد مشاور:

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 در حال تحصیل 031 رحمانیان کوشککی محمد 0410194431 4

 در حال تحصیل 031 رزاق زادگان هانیه 0410194432 2

 حال تحصیلدر  031 رزم آور نیلوفر 0410194433 3

 در حال تحصیل 041 رنجبر فاطمه 0410194434 1

 در حال تحصیل 041 روحیانی پور بهزاد 0410194435 5

 در حال تحصیل 041 زارعی محمد 0410194436 9

 در حال تحصیل 041 سرورزاده مریم السادات 0410194409 7

 در حال تحصیل 061 حسین رجائی فرد 0610194639 0

 در حال تحصیل 061 جواد رستم پور 0610194632 6

 در حال تحصیل 061 زهرا رضوی 0610194633 48

 در حال تحصیل 061 محمدزارع مؤیدی 0610194635 44

 در حال تحصیل 061 ارشاد زلفی 0610194636 42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69نتشارتاریخ ا                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 خانم نجفی پور  :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 062 سارا صالحی 0610194644 4

 062 سیدآرمین عباسی 0610194646 2
 درحال تحصیل

 تحصیلدرحال  062 زهرا فیروزی 0610194640 3

 درحال تحصیل 062 طاهره قایدی 0610194651 1



 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69انتشارتاریخ                                                                                                    

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:        خانم دکتر دهقان پور                                                                                                            :استاد مشاور

 دانشجووضعیت  نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 041 درونه الهام 0410194425 4

 052 احمدی فائزه 0510194592 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 052 اریان پور پوریا 0510194594 3

 درحال تحصیل 052 استخری ارین 0510194595 1

 درحال تحصیل 052 اعتمادی زاده سعید 0510194596 5

 درحال تحصیل 052 اکبری علیرضا 0510194590 9

 درحال تحصیل 052 رستمی زهرا 0510194534 7

 درحال تحصیل 052 رضائی علیرضا 0510194535 0

 درحال تحصیل 052 رضائیان ساناز 0510194535 6

 درحال تحصیل 061 طوبی بهمن زادگان 0610194619 48

 درحال تحصیل 061 حسن پابرجا 0610194611 44

 درحال تحصیل 061 تنهاایمان  0610194614 42

 درحال تحصیل 061 خاطره جعفی 0610194616 43

 درحال تحصیل 061 حسن جعفری 0610194617 41



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69نتشارتاریخ ا                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 4صفحه:                  دکتر صلح جو                                                                                                                     :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 041 بیات محمد رضا 0410194419 4

 041 پایمرد زهرا 0410194411 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 041 پیل بان پریسا 0410194412 3

 درحال تحصیل 041 ترابی جهرمی طناز 0410194414 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 جناب آقای دکتر ثامنی  :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 062 مریم محمدی 0610194661 4

 062 سرور محمودی 0610194662 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 062 محمد مهاجر 0610194666 3

 درحال تحصیل 062 امیررضا نقوی 0610194660 1

 درحال تحصیل 062 علی نوشادی فرد 0610194671 5

 درحال تحصیل 062 فردین هاشمی 0610194672 9

 درحال تحصیل 062 سیده سرور هاشمی 0610194673 7

 تحصیلدرحال  061 امیررضا جعفری 0610194610 0

 درحال تحصیل 061 غزاله حسینی نژاد کارآزما 0610194621 6

 درحال تحصیل 061 سارا خانی 0610194624 48

 درحال تحصیل 061 نیلوفر درخشان 0610194627 44

 درحال تحصیل 061 محمد دهقانی 0610194620 42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 جناب آقای دکتر مفضل  :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 062 آریا همت 0610194674 4

 062 ملینا یاجم 0610194675 2
 درحال تحصیل

 درحال تحصیل 062 محمدرضا افتخاریان جهرمی 0610194676 3

 درحال تحصیل 062 خاطره روزبهی 0610194670 1

 درحال تحصیل 062 سجاد کشاورزی 0610194602 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69نتشارتاریخ ا                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 سرکار خانم دکترحاجیان :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 062 کامیاب کی منش 0610194669 4

 درحال تحصیل 041 امیررضا رئیس کریمیان 0410194426 2

 درحال تحصیل 041 راستیاننرگس  0410194420 3

 درحال تحصیل 041 زهرا راستیان فر 0410194420 1

 درحال تحصیل 041 محمد رحمانیان 0410194439 5



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69نتشارتاریخ ا                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 جناب آقای دکتر رضا نژاد  :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 062 ناصر کرمی شیرازی 0610194657 4

 062 مهسا کشاورز 0610194650 2
 درحال تحصیل

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 جناب آقای کاظمی  :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 061 فاطمه شرفی 0610194630 4

 درحال تحصیل 061 امید شریفی نیا 0610194649 2

 درحال تحصیل 061 محمد شفیعی 0610194642 3

 درحال تحصیل 061 فرناز عباسی 0610194645 1

 درحال تحصیل 061 فرشته غنی پور 0610194647 5



 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 جناب آقای دکتر هاشمی  :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 061 علی معینی 0610194665 4

 درحال تحصیل 061 فاطمه نعیمی 0610194660 2

 درحال تحصیل 061 فاطمه نوروزی 0610194679 3

 درحال تحصیل 061 سروش خشنود منصورخانی 0610194677 1

 درحال تحصیل 061 پگاه انصاری 0610194670 5



 

 

            

             

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                               

 

لیست دانشجویان استاد مشاور                                                                                                                            
 41/80/69تاریخ انتشار                                                                                                   

 پزشکی رشته:

 دانشکده:پزشکی

 سرکار خانم سنایی  :استاد مشاور

 وضعیت دانشجو نیمسال ورود نام -نام خانوادگی  شماره دانشجویی ردیف

 درحال تحصیل 061 بنیامین امیدمختارخانلو 0610194695 4

 درحال تحصیل 061 امیر باصری 0610194696 2

 درحال تحصیل 061 زهرا بقری 0610194690 3

 درحال تحصیل 041 هانیه جعفری 0410194417 1

 درحال تحصیل 041 ناصرحاتمی 0410194410 5

 درحال تحصیل 041 نوناحسینی نژاد 0410194410 9

 درحال تحصیل 041 فرزانه حسینی 0410194429 7

 درحال تحصیل 041 زهرا غالم حیدری 0410194444 0

 درحال تحصیل 041 نیما فتاحی اصل 0410194445 6

 درحال تحصیل 041 محمد مهدی فالحی 0410194440 48

 درحال تحصیل 041 فائزه فهیمی اردکانی 0410194440 44

 درحال تحصیل 052 مریم کیانی 0510194579 42

 درحال تحصیل 052 محمدرضامحمدی اصل 0510194573 43

 درحال تحصیل 052 زهرا مسعودی 0510194574 41


