
ردیف
ی

محل/رشتهنام و نام خانوادگ

از ent پردیس ابطحیان1 شیر

 اطفال تهرانالنا جاویدفر2

 بیهوشی تهرانشهال پورعیل3

 پاتو همدانحسنا رضایی4

 جرایح قزوین خشایار چهره،5

 داخیل اهوازبهاره قیل پور6

 داخیلی كرمانريحانه كريمی7

 رادیو اصفهانساناز نفری8

 رادیو گلستاندنیا مهری9

 رادیو محروم بابل مریم شمس الدین احمدی10

 رادیو همدانلیال آذین فر11

ی رادیو همدان12  رادیو همدانزهرا خضر

 روان ایرانزهرا مومن زاده13

یزسحر طهماسبی14  زنان تیی

 قلب اصفهانگلناز گریحی15

 قلب ایرانشکیبا کریم16

ضا نظري17  قلب ايرانعلیر

صفا 18  قلب زنجانمحدثه میر

 قلب کرمانشاهبهار پرنوری19

ر جعفر نژاد20  قلب گیالننگیر

تهران entرضا حسیبر 21

تهران ent تهرانentزهرا رسوش نژاد 22

اهوازENTزهرا چراغیان 23

تهرانENTرضا حسیبر24

ارتو اردبیلسجاد دیندار 25

ارتو بهشبیاتوسا  جلوایر 26

ارتو کرمانشاهمسعود قزلسفلو27

ارتو همدانحامد بیات 28

ارتوپدی ارومیهعثمان محمد کریم 29

ارتوپدی بهشبیارسالن افضیل 30

ازعیل رادمنش 31 ارتوپدی شیر

ارولوژی بهشبیفائزه عالم 32

یفر مقدم 33 یزرسوش رسی ارولوژی تیی

ارولوژی رشتامیر شهایی 34

ر نضی 35 اطفال تهراننازنیر

ر نضی 36 اطفال تهراننازنیر

اورولوژی ایرانعیل گراوندی37

اورولوژی کرمانشاهمحمد فرهادی 38

بیهوشی ایرانناکتا داوودی 39

بیهوشی بهشبی عطیه سادات موسوی 40

بیهوشی کرمانارسالن اسکندری 41

پاتو اصفهانمینا درفشان 42

پاتو بهشبی بیتا هالکو 43

پاتو تهرانایدا طریفی 44

پاتو تهرانکیمیا گراییل45

ازانسیه طهماسبی46 پاتو شیر



ازانیسه اطمینان 47 پاتو شیر

از مهسا حسبر 48 پاتو شیر

از مهسا حسبر49 پاتو شیر

پاتو کاشانمهدیه صفاری 50

پاتو کرمانشاهفریبا چوپان 51

پاتولوژی بهشبیآتنا طالب پور 52

پوست اصفهانعبدهللا نظافت 53

ا اسم زاده 54 پوست اهوازالمیر

پوست ایرانهانیه کرامبی 55

یزعسل عصمتیان 56 پوست تیی

ی 57 پوست تهرانپارسا شیر

پوست تهراناحسان عارف نیا 58

ی59
پوست تهرانشیما صادق

پوست شهید بهشبیفریده بییک 60

ازالهام کمایل 61 پوست شیر

ازفاطمه مصیل نژاد 62 پوست شیر

پوست کرمانپریوش رحیم زاده 63

رضا زندی 64 جرایح اعصاب اهوازامیر

وزی 65 جرایح تهرانروزبه فیر

جرایح سنندجساناز رضایی 66

جرایح یزدامید سلطایر 67

جرایحی اهوازهومن پايدار 68

چشم بهشبیپوریا قنادان 69

چشم بهشبیفرانک هدایی 70

چشم بهشبیزینب طهماسبی 71

چشم بهشبیمحمد طهوری 72

چشم بهشبی محمدرضا تهوری73

چشم زاهدانوحیده بقایی 74

چشم شهید بهشبیتارا بخشیان 75

چشم کرمانرضا عطایی 76

چشم کرمانشاهجعفر جعفرپور77

داخیل اهوازمهناز پروازی 78

ر زاده 79 داخیل ایرانراضیه امیر

داخیل ایرانمهرنوش حریرفروش 80

داخیل بهشبیزهره کوهپایه 81

داخیل بهشبیمینا قدیری 82

ر تن83 داخیل بهشبی رژین روییر

یزفریدون پوررضا 84 داخیل تیی

داخیل تهرانساناز نیکنام 85

داخیل تهرانراحله طاعبی86

ی 87 داخیل ساریعاطفه کثیر

داخیل کرمانریحانه کریم 88

داخیل کرمانسعیده خواجویی 89

ا رضایی نیا 90 داخیل گرگانسمیر

داخیل گلستانماریه فتیح 91

داخیل مشهدنجمه مهاجر 92

داخیل مشهدفدرا خرقایر 93



داخیلی تهرانشيما موسوي 94

…رادیو ویدا دهقان 95

ر رشت یحی رادیو ارومیه96 رادیو ارومیهیاسمیر

رادیو انکو بهشبیشهرزاد حسیبر 97

رادیو انکو تهرانآوا یوسفر98

رادیو اهوازسمانه ساری زاده 99

رادیو ایرانزهرا نظری 100

رادیو ایرانمریم نوروزی  101

رادیو ایرانزهرا نظری 102

رادیو بقیه هللازهرا شهسواری 103

رادیو بهشبیزهرا طباطبایی 104

رادیو بهشبیمریم تیشه کبر 105

رادیو بهشبیپویان ارباب زاده 106

رادیو تهرانفاطمه عرب نژاد 107

108 
ر

رادیو تهرانیلدا اقبالغ

رادیو تهرانمحبوبه قادری 109

رادیو رفسنجانزهرا غفاری 110

رادیو زاهدانمحیا برکستان 111

رادیو زنجانمحدوه وارسته 112

رادیو ساریسارا دژکام 113

ازمیثم باقرپور 114 رادیو شیر

از رضوان یزدان پرست 115 رادیو شیر

رادیو کرمانشاهمسلم احمدی 116

رادیو کرمانشاهزهرا قزلباش 117

رادیو گیالنسودابه عیل نژاد 118

ی119 رادیو همدانزهرا خضر

ر فقیه 120 رادیولوژی ارتشنگیر

ا نوربخش 121 رادیولوژی اصفهانمییی

رادیولوژی شهید بهشبینادیا کریم 122

ازمهرناز بستار 123 رادیولوژی شیر

راديو ايرانپريسا قم شاهی 124

راديو تهرانمحبوبه قادري 125

راديو زاهدانافسانه شاهوردي 126

روان ایرانآویشن مهدوی 127

روان ایرانالهام دانش پرور128

129 
ی

روان ایرانالناز صادق

روان شهید بهشبیکیانا کویی130

روان قزویننازیل نیازی 131

زنان اردبیلبهاره موسوی 132

زنان اصفهانمهتاب سازش 133

ا رفییع 134 زنان اصفهانسمیر

زنان اهوازهدی مرمزی135

زنان اهوازنوشینه بازیار 136

زنان ایرانپروین طاهری 137

زنان ایرانسارا قربانزاده 138

زنان ایرانندا برایی 139

زنان بابلسوسن درتویم 140



زنان بهشبیمحبوبه برسام 141

زنان بهشبیالهام یزدایر 142

زنان بهشبیالهام یزدایر 143

زنان بهشبیشیالن شیر عیل144

زنان بهشبیانسیه رضایی145

انوند146 زنان بهشبیکتایون بیر

زنان تهرانمهشید هداوند 147

زنان تهرانفرانک عظیم148

زنان زنجان رسوناز رضوی 149

زنان شهرکردسحر عزیزیان 150

زنان شهید بهشبیالهه سادایی 151

زنان قزوینمهسا حالیحی 152

زنان کرمانشاهنیکو رشتیایر 153

زنان گیالنایدا حسن زادی 154

از نهال دهقایر 155 یک شیر ر طب فیر

یک همدان دهمطهره پور غالم156 ر طب فیر

ییک اصفهانمریم بهروزی نیا 157 ر طب فیر

حادی 158 ازمریم میر ییک شیر ر طب فیر

ازمریم دهقایر 159 ییک شیر ر طب فیر

ییک همدانمطهره پورغالم 160 ر طب فیر

يیکی تهرانويدا كمایلی 161 ر طب فیر

طب کار تهرانمرجان محمود ابادی 162

طب ورزش ساریهاجر سلیم 163

طب ورزشی تهرانمرضیه محمودی164

عفویر بهشبیآیدا باقری 165

عفویر بهشبیایدا باقری 166

ی 167 قلب  زنجانسارا امیر

قلب ارومیهبهاره آزادمنش 168

قلب اصفهانمحدثه محمدی169

قلب اصفهانمحدثه محمدی 170

قلب اهوازنیلوفر ریایح 171

قلب اهوازاال علوی 172

قلب ایرانپژمان کریم 173

قلب ایرانمریم سواری 174

قلب ایرانراضیه شهرگ 175

قلب ایرانمحدثه دالوند 176

قلب ایرانغزاله محسبر 177

قلب ایرانمونس درویشی 178

قلب ایرانفاطمه قره جه 179

قلب ایرانفاطمه وهمبر 180

قلب ایرانغزال محسبر 181

ر اسالیم 182 قلب ایرانامیر حسیر

قلب ایران زهرا حایحی غفوری 183

قلب بابلسهیل بخشی نسب 184

قلب بندرعباسالهام برزگر 185

قلب بندرعباسالهام موالیی 186

قلب بهشبیسپیده جلودار 187



قلب تهرانسمیه رحیم 188

قلب تهرانفاطمه حسینیان 189

قلب تهرانسمیه رحیم 190

قلب تهرانفاطمه حسینیان 191

قلب تهرانلیال نعمبی 192

قلب تهرانآزاده داداشی 193

قلب تهرانلیال نعمبی پور 194

قلب تهرانندا رادفر 195

قلب زاهدانپریا یوسفر 196

صفا 197 قلب زنجانمحدثه میر

صفا 198 قلب زنجانمحدثه میر

زایی 199 ازماندانا میر قلب شیر

ازمژگان ملك نسب 200 قلب شیر

201 
ی

قلب کرمانسیما صادق

قلب کرمانشاهساراصفری پور202

قلب کرمانشاهالهه خردمندی 203

قلب کرمانشاهشکوفه رضازاده 204

قلب لرستان بهناز پورکاظم205

قلب مشهدمحمد قاسم 206

یزشایان شجاغ 207 کاردیو تیی

کودکان بهشبیمریم شهنازی 208

کودکان تهرانفاطمه صالیح209

نورو اصفهانمهدیه قیل پور 210

نورو ایران زهرا هاشم، 211

نورو بهشبیهانیه هادی 212

جندصبا ترابزاده 213 نورو بیر

نورو تهرانفاطمه کاظم 214

نورو کرمانشاهاناهیتا رجبی 215

نورو کرمانشاهایدا قرنجیک 216

نورو همدایرمرضیه سلیمایر 217

نوروزنجانحنانه حسن پور218

نورورسجری تهرانسیاوش انببی219

220 
ی

ر طرق نورورسجری تهرانمعیر

نورورسجری ساریاردشیر علیدوسبی 221

نورورسجری مشهدعیل حقیقت گو 222

نورولوژی گیالنسید همایون احمدی223

نورولوژی مشهدمریم پایره 224

یهانيه هادي 225
نورولوژي شهيد بهشبی

داخیل تهرانمحسن خرم بخت226

ارولوژی ایرانرضا مقبویل 227

ن اسوادی 228 زنان اردبیلنسیی

رادیو اراکزهرا حیدری منش 229

قلب زاهدانزهرا بامری 230

قلب بهشبیریحانه طاووش 231

شیک ایرانسینا زند 232 ر روانیی

ارتو یزدمحمد سلیم 233

ارتوپدی بهشبیامیر قشقایی 234



رادیو رفسنجانفاطمه غیوری 235


