
9/21/2019 سامانھ اعالم نتایج انتخاب رشتھ آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه آزاد اسالمی

https://reg.azmoon.iau.ac.ir/karnameh 1/4

مشخصات داوطلب

ذخيره رديف 12 در انتخاب 38نتیجه

پرستاري / واحد نجف آباد-ظرفيت خودگردانرشته / محل

سامانه اعالم نتایج انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه آزاد اسالمی

توضیحات : در صورت احراز شرايط ثبت نام ، شروع به تحصيل بر اساس ظرفيت و تقدم نمره از مهر ماه
و يا بهمن ماه سال تحصيلي 99-98 خواهد بود

گزارش وضعیت رشته / محل های انتخابی

کد و عنوان رشته / محل دانشگاهیانتخاب
نمره
رتبهکل

رتبه
آخرین

نفر
پذیرفته
توضیحاتشده

110101159 پزشكي - دکتري عمومي / واحد1
تنكابن

7646179861410

110101753 پزشكي - دکتري عمومي / واحد2
تنکابن-ظرفيت خودگردان

7646148611038

110101208 پزشكي - دکتري عمومي / واحد3
ساري

7646186871276

110101782 پزشكي - دکتري عمومي / واحد4
ساري-ظرفيت خودگردان

764615229999

1101011027646177381140 پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز5
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سال تولد نام خانوادگی

شماره شناسنامه نام

منطقه 1 سهمیه نام پدر

کد دسترسی انتخاب رشته کد ملی
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کد و عنوان رشته / محل دانشگاهیانتخاب
نمره
رتبهکل

رتبه
آخرین

نفر
پذیرفته
توضیحاتشده

110201102 دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد6
تبريز

764616156709

11050110276462711815 دامپزشکي / واحد تبريز7

110101710 پزشكي - دکتري عمومي / واحد8
تبريز-ظرفيت خودگردان

764614706800

110201710 دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد9
تبريز-ظرفيت خودگردان

764613424482

110101119 پزشكي - دکتري عمومي / واحد10
اردبيل

7646173251345

110101723 پزشكي - دکتري عمومي / واحد11
اردبيل-ظرفيت خودگردان

7646144581053

110101150 پزشكي - دکتري عمومي / واحد12
نجف آباد

7646182201487

110101746 پزشكي - دکتري عمومي / واحد13
نجف آباد-ظرفيت خودگردان

7646148971132

110201175 دندانپزشكي - دکتري عمومي /14
واحد اصفهان - خوراسگان

7646171731110

110201702 دندانپزشكي - دکتري عمومي /15
واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفيت خودگردان

764614163876

1101011117646182851285 پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد16

110101718 پزشكي - دکتري عمومي / واحد17
مشهد-ظرفيت خودگردان

764614891957

11050112376464050527 دامپزشکي / واحد علوم و تحقيقات18

11050111576463703747 دامپزشکي / واحد كرج19

110501103764624281083 دامپزشکي / واحد اروميه20

110501195764617931113 دامپزشکي / واحد شبستر21

110501204764616651154 دامپزشکي / واحد شوشتر22

11050118976462540953 دامپزشکي / واحد گرمسار23
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مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد | سامانه اعالم نتایج آزمون

کد و عنوان رشته / محل دانشگاهیانتخاب
نمره
رتبهکل

رتبه
آخرین

نفر
پذیرفته
توضیحاتشده

110501133764622351111 دامپزشکي / واحد شهركرد24

110303839 داروسازي - دکتري عمومي /25
دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران

7537178521540

110303842 داروسازي - دکتري عمومي /26
دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران -

ظرفيت خودگردان

7537146621201

110303260 داروسازي - دکتري عمومي / واحد27
آيت ا... آملي

7537161571222

110303792 داروسازي - دکتري عمومي / واحد28
آيت ا... آملي-ظرفيت خودگردان

753713828989

110401839 پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي29
آزاد اسالمي تهران

764648331911

110401842 پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي30
آزاد اسالمي تهران - ظرفيت خودگردان

76461891973

110401143764623121203 پرستاري / واحد ورامين31

110401250764621941201 پرستاري / واحد دماوند32

110401740 پرستاري / واحد ورامين-ظرفيت33
خودگردان

7646794471

110401838 پرستاري / واحد دماوند-ظرفيت34
خودگردان

7646765456

110401116764622371795 پرستاري / واحد کاشان35

11040115076462085987 پرستاري / واحد نجف آباد36

110401175 پرستاري / واحد اصفهان -37
خوراسگان

764623781098

110401746 پرستاري / واحد نجف آباد-ظرفيت38
خودگردان

ذخيره7646588662
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