
محل/رشتهنام و نام خانوادگی

شیراز ent پردیس ابطحیان

 اطفال تهرانالنا جاویدفر

 بیهوشی تهرانشهال پورعلی

 پاتو همدانحسنا رضایی

 جراحی قزوین خشایار چهره

 داخلی اهوازبهاره قلی پور

 داخلی كرمانریحانه كریمی

 رادیو اصفهانساناز نفری

 رادیو گلستاندنیا مهری

 رادیو محروم بابل مریم شمس الدین احمدی

 رادیو همدانلیال آذین فر

 رادیو همدانزهرا خضری 

 روان ایرانزهرا مومن زاده

 زنان تبریزسحر طهماسبی

 قلب اصفهانگلناز گرجی

 قلب ایرانشکیبا كرمی

 قلب ایرانعلیرضا نظری

 قلب زنجانمحدثه میرصفا 

 قلب كرمانشاهبهار پرنوری

 قلب گیالننگین جعفر نژاد

تهران entرضا حسینی 

تهران entزهرا سروش نژاد 

اهوازENTزهرا چراغیان 

تهرانENTرضا حسینی

ارتو اردبیلسجاد دیندار 

ارتو بهشتیاتوسا  جلوانی 

ارتو كرمانشاهمسعود قزلسفلو

ارتو همدانحامد بیات 

ارتو یزدمحمد سلیمی 

ارتوپدی ارومیهعثمان محمد كریم 



ارتوپدی بهشتیارسالن افضلی 

ارتوپدی بهشتیامیر قشقایی 

ارتوپدی شیرازعلی رادمنش 

ارولوژی ایرانرضا مقبولی 

ارولوژی بهشتیفائزه عالمی 

ارولوژی تبریزسروش شریفی مقدم 

ارولوژی رشتامیر شهابی 

اطفال تهراننازنین نصری 

اورولوژی ایرانعلی گراوندی

اورولوژی كرمانشاهمحمد فرهادی 

بیهوشی ایرانناكتا داوودی 

بیهوشی بهشتی عطیه سادات موسوی 

بیهوشی كرمانارسالن اسکندری 

پاتو اصفهانمینا درفشان 

پاتو بهشتی بیتا هالكو 

پاتو تهرانایدا طریقی 

پاتو تهرانكیمیا گرایلی

پاتو شیرازانسیه طهماسبی

پاتو شیرازانیسه اطمینان 

پاتو شیراز مهسا حسنی 

پاتو شیراز مهسا حسنی

پاتو كاشانمهدیه صفاری 

پاتو كرمانشاهفریبا چوپان 

پاتولوژی بهشتیآتنا طالب پور 

پوست اصفهانعبداهلل نظافت 

پوست اهوازالمیرا اسمی زاده 

پوست ایرانهانیه كرامتی 

پوست تبریزعسل عصمتیان 

پوست تهرانپارسا شیری 

پوست تهراناحسان عارف نیا 

پوست تهرانشیما صادقی



پوست شهید بهشتیفریده بیکی 

پوست شیرازالهام كمالی 

پوست شیرازفاطمه مصلی نژاد 

پوست كرمانپریوش رحیم زاده 

جراحی اعصاب اهوازامیررضا زندی 

جراحی تهرانروزبه فیروزی 

جراحی سنندجساناز رضایی 

جراحی یزدامید سلطانی 

جراحی اهوازهومن پایدار 

چشم بهشتیپوریا قنادان 

چشم بهشتیفرانک هدایی 

چشم بهشتیزینب طهماسبی 

چشم بهشتیمحمد طهوری 

چشم بهشتی محمدرضا تهوری

چشم زاهدانوحیده بقایی 

چشم شهید بهشتیتارا بخشیان 

چشم كرمانرضا عطائی 

چشم كرمانشاهجعفر جعفرپور

داخلی اهوازمهناز پروازی 

داخلی ایرانراضیه امین زاده 

داخلی ایرانمهرنوش حریرفروش 

داخلی بهشتیزهره كوهپایه 

داخلی بهشتیمینا قدیری 

داخلی بهشتی رژین رویین تن

داخلی تبریزفریدون پوررضا 

داخلی تهرانساناز نیکنام 

داخلی تهرانراحله طاعتی

داخلی تهرانمحسن خرم بخت

داخلی ساریعاطفه كثیری 

داخلی كرمانریحانه كریمی 

داخلی كرمانسعیده خواجویی 



داخلی گرگانسمیرا رضایی نیا 

داخلی گلستانماریه فتحی 

داخلی مشهدنجمه مهاجر 

داخلی مشهدفدرا خرقانی 

داخلی تهرانشیما موسوی 

رادیو تهرانویدا دهقان 

رادیو اراکزهرا حیدری منش 

رادیو ارومیهیاسمین رشت چی رادیو ارومیه

رادیو انکو بهشتیشهرزاد حسینی 

رادیو انکو تهرانآوا یوسفی

رادیو اهوازسمانه ساری زاده 

رادیو ایرانزهرا نظری 

رادیو ایرانمریم نوروزی  

رادیو ایرانزهرا نظری 

رادیو بقیه اهللزهرا شهسواری 

رادیو بهشتیزهرا طباطبایی 

رادیو بهشتیمریم تیشه كنی 

رادیو بهشتیپویان ارباب زاده 

رادیو تهرانفاطمه عرب نژاد 

رادیو تهرانیلدا اقبالغی 

رادیو تهرانمحبوبه قادری 

رادیو رفسنجانزهرا غفاری 

رادیو رفسنجانفاطمه غیوری 

رادیو زاهدانمحیا بركستان 

رادیو زنجانمحدوه وارسته 

رادیو ساریسارا دژكام 

رادیو شیرازمیثم باقرپور 

رادیو شیراز رضوان یزدان پرست 

رادیو كرمانشاهمسلم احمدی 

رادیو كرمانشاهزهرا قزلباش 

رادیو گیالنسودابه علی نژاد 



رادیو همدانزهرا خضری

رادیولوژی ارتشنگین فقیه 

رادیولوژی اصفهانمیترا نوربخش 

رادیولوژی شهید بهشتینادیا كرمی 

رادیولوژی شیرازمهرناز بستار 

رادیو ایرانپریسا قم شاهی 

رادیو تهرانمحبوبه قادری 

رادیو زاهدانافسانه شاهوردی 

روان ایرانآویشن مهدوی 

روان ایرانالهام دانش پرور

روان ایرانالناز صادقی 

روان شهید بهشتیكیانا كوتی

روان قزویننازلی نیازی 

روانپزشکی ایرانسینا زند 

زنان اردبیلبهاره موسوی 

زنان اردبیلنسترن اسوادی 

زنان اصفهانمهتاب سازش 

زنان اصفهانسمیرا رفیعی 

زنان اهوازهدی مرمزی

زنان اهوازنوشینه بازیار 

زنان ایرانپروین طاهری 

زنان ایرانسارا قربانزاده 

زنان ایرانندا براتی 

زنان بابلسوسن درتومی 

زنان بهشتیمحبوبه برسام 

زنان بهشتیالهام یزدانی 

زنان بهشتیالهام یزدانی 

زنان بهشتیشیالن شیر علی

زنان بهشتیانسیه رضایی

زنان بهشتیكتایون بیرانوند

زنان تهرانمهشید هداوند 



زنان تهرانفرانک عظیمی

زنان زنجان سروناز رضوی 

زنان شهركردسحر عزیزیان 

زنان شهید بهشتیالهه ساداتی 

زنان قزوینمهسا حالجی 

زنان كرمانشاهنیکو رشتیانی 

زنان گیالنایدا حسن زادی 

طب فیزیک شیراز نهال دهقانی 

طب فیزیک همدان دهمطهره پور غالم

طب فیزیکی اصفهانمریم بهروزی نیا 

طب فیزیکی شیرازمریم میرحادی 

طب فیزیکی شیرازمریم دهقانی 

طب فیزیکی همدانمطهره پورغالم 

طب فیزیکی تهرانویدا كمالی 

طب كار تهرانمرجان محمود ابادی 

طب ورزش ساریهاجر سلیمی 

طب ورزشی تهرانمرضیه محمودی

عفونی بهشتیآیدا باقری 

عفونی بهشتیایدا باقری 

قلب  زنجانسارا امیری 

قلب ارومیهبهاره آزادمنش 

قلب اصفهانمحدثه محمدی

قلب اصفهانمحدثه محمدی 

قلب اهوازنیلوفر ریاحی 

قلب اهوازاال علوی 

قلب ایرانپژمان كرمی 

قلب ایرانمریم سواری 

قلب ایرانراضیه شهركی 

قلب ایرانمحدثه دالوند 

قلب ایرانغزاله محسنی 

قلب ایرانمونس درویشی 



قلب ایرانفاطمه قره جه 

قلب ایرانفاطمه وهمنی 

قلب ایرانغزال محسنی 

قلب ایرانامیر حسین اسالمی 

قلب ایران زهرا حاجی غفوری 

قلب بابلسهیل بخشی نسب 

قلب بندرعباسالهام برزگر 

قلب بندرعباسالهام موالیی 

قلب بهشتیسپیده جلودار 

قلب بهشتیریحانه طاووسی 

قلب تهرانسمیه رحیمی 

قلب تهرانفاطمه حسینیان 

قلب تهرانسمیه رحیمی 

قلب تهرانفاطمه حسینیان 

قلب تهرانلیال نعمتی 

قلب تهرانآزاده داداشی 

قلب تهرانلیال نعمتی پور 

قلب تهرانندا رادفر 

قلب زاهدانپریا یوسفی 

قلب زاهدانزهرا بامری 

قلب زنجانمحدثه میرصفا 

قلب زنجانمحدثه میرصفا 

قلب شیرازماندانا میرزایی 

قلب شیرازمژگان ملک نسب 

قلب كرمانسیما صادقی 

قلب كرمانشاهساراصفری پور

قلب كرمانشاهالهه خردمندی 

قلب كرمانشاهشکوفه رضازاده 

قلب لرستان بهناز پوركاظمی

قلب مشهدمحمد قاسمی 

كاردیو تبریزشایان شجاعی 



كودكان بهشتیمریم شهنازی 

كودكان تهرانفاطمه صالحی

نورو اصفهانمهدیه قلی پور 

نورو ایران زهرا هاشمی، 

نورو بهشتیهانیه هادی 

نورو بیرجندصبا ترابزاده 

نورو تهرانفاطمه كاظمی 

نورو كرمانشاهاناهیتا رجبی 

نورو كرمانشاهایدا قرنجیک 

نورو همدانیمرضیه سلیمانی 

نوروزنجانحنانه حسن پور

نوروسرجری تهرانسیاوش انبئی

نوروسرجری تهرانمعین طرقی 

نوروسرجری ساریاردشیر علیدوستی 

نوروسرجری مشهدعلی حقیقت گو 

نورولوژی گیالنسید همایون احمدی

نورولوژی مشهدمریم پایره 

نورولوژی شهید بهشتیهانیه هادی 


