دانشگاه علوم پزشكي وخدهات بهداشتي درهاني بابل
دندانپزشکی جامعه نگر عملی

دانشكده دندانپزشكي

ترم 21
نين سال دوم 96ـ95

ورودي 99

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

گروه 2

گروه 1

گروه 1

 95/22/26لغايت 95/21/12

 95/21/11لغايت 96/1/21

 96/1/21لغايت 96/1/12

اهیر حسیي کاظوی

هائذُ اسواعیل ًیا

علی هحوذي

هحوذ اتراّیوی

آزادُ هحوَدي

هیالد هحراتی ًیاء

هعیي جوشیذي

هیٌا حثیة الِ پَر

سعیذُ زاّذياى

سیذُ پريسا هعتوذي ًسة

زّرا ًیکَيی راد

هرين هصفا

هرين احوذي

سواًِ هطْري ًیا

علی هٌتظري

عاطفِ پَر رحواًی

عادلِ يَسفی

الِْ هْراى فر

کَثرالسادات اسالهی

الِْ هحوذي

هْرداد قلی پَر

هاريِ کر

ّذيِ احساًی

حسیي عاتذي زادُ

جَاد حلیوی

سحر خَرشیذي

هحوذ هْذي رکريا

رضا هیرزاپَر

هِ گل هْرتاًی

هرين صذيقی ًیا

هرتضی رستوی

سیٌا هٌصَري

هحوذصالح دلفرخش

فاطوِ سعیذي

سحر خسايی

هرتضی گرجی

اهیي حیذري

فرزاًِ خیرخَاُ

ارتودانتیکس عملی3
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ورودي 92
نين سال دوم  96ـ95

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

ترم 29

گروه 2

گروه 1

گروه 1

گروه 1

گروه 5

علیرضا آقاجاًیاى

هسعَد خاًلقی

رکساًا صادق عول

ًگیي هٌصَري

راحلِ زارعی

هحسي اهاهقلی پَر

جعفر شیخی

هرين حسیٌی

آزادُ هجیذياى

هطْرُ زارعی

سْیل خاکثاز

جَاد رهضاًی ًیا

هرضیِ رًجثر

ساًاز ًجفی

رجا هَجرلَ

رتیح الِ کاٍُ آهلی

هحوذرضا رضَاًی

زّرا ّادياى

رٍهیٌا حاجی پَر

اًیس هسلوی

شادتْر شايقی

سعیذ يَسف زادُ

الْام يحیی زادُ

کَثر شاکري

تايواز شیرعلی

هاّاى فاتح

فاطوِ زٍاري

پرًیا دائی

علی هحوذي

ًاديا ٌّگی

هحوذصالح دلفرخش

کَثر رضايی

پریودانتیکس عملی1
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ورودي 91
گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

نين سال دوم  96ـ95

ترم8

گروه 2

گروه 1

گروه 1

گروه 1

گروه 5

هرٍا هَعَدي

هرتضی صثاغ زادُ

سیذُ سویِ حسیٌی

زّرا الري

زّرا هحوذپَر

رجا اسکیاى

شرٍيي هسعَدي

سارا شفیع زادُ

کَثر قرُ خاى

هايذُ علی قلی زادُ

هَشاى غفَري

هْذي حضَري

صذف اکثري

فرٍغ ياٍرزادُ

سعیذُ تراتی کلر

هصطفی احوذي

هحوذعلی عالئی تخش

ًگیي عثاچی

فاطوِ گل سرخ تثار

ًعیوِ ًوذچیاى

پَياى زرافشاى

هْذيِ ٍحیذي

هْرٍز اتراّیوی

سجاد تْوذي

فاطوِ عسيسي اًارهرزي

هحوذرضا شعثاًی

آلتي قاًقرهِ

عواد تْرٍزي هقذم

صذرا يَسف ًیا پاشا

ًجیثِ اسواعیلی جلَدار

پرّام ًخعی

زّرا عسيسي

ٍحیذ عسيسي

ترگل قٌثرًیاء

پروتز کامل1
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ورودي 91
نين سال دوم  96ـ95

گروه بندي دانشجويان دندانپزشكي

ترم 6

گروه 2

گروه 1

گروه 1

گروه 1

گروه 5

احساى رٍح الِ پَر

رضا تَسلی

ًَا شْرُ

هرين علیسادُ

آرزٍ گرجی ًصاد

هحوذ گرجی ًصاد

سیٌا سثسٍاري

سکیٌِ کاهفر

هرين سلواًی

زّرُ غفاري

يًَس سعذآتادي

پارسا ًَري

زّرا فرح زادي

هرجاى هحسي پَر

کیویا رٍحاًی

علیرضا جوشیذي

هحوذ عسيسزادُ

هْشیذ شکیثافرد

ًازًیي عثاسی

عاطفِ شريفیاى

علی قرتاًیاى

هجیذ رجة زادُ

تٌْاز ٍحیذي

ًذا جعفرزادُ

هعصَهِ فیرٍزي ًیا

سیٌا جعفري

هحوذ تاقري

سپیذُ خٌاري ًصاد

ستايش عثذالِ پَر

فرشتِ ارساري

هجتثی سیفی

علی آسواًی

شکیثا احوذپَر

پريسا علیسادُ

هْتاب تٌی هصطفی

احساى حسیٌی

هْذي هیکاًیکی

الْام ًسیوی

ًسین چرهچی

سحر حقیقی

هحوذ قاضی زادُ

