
ردیف
ی

دانشگاهرشتهنام و نام خانودگ

اصفهانقلبکیمیا کریمیان1

ازپوستزهرا مرزبان نیا2 شیر

ایرانرادیولوِژیمژگان بهروزی3

ایرانرادیولوِژیآرزو رضایی4

تهرانرادیولوِژیفائزه دهقان تفتی5

ایرانچشم نیکتا نکوفر6

تهرانقلبمقصود فتانت7

بهشتیرادیولوِژیصبا شهسواری8

ایرانپوستمهرانه کریم زاده9

ن ضیف الزمان10 تهرانENTمحمد حسیر

کاشانرادیولوِژیزهرا فهییم11

یزدرادیولوِژیزهرا ابولحستن12

گیالنرادیولوِژیفاطمه دانش صفت دوست13

یزچشم میالد شیخیان14 تیر

مازندرانرادیولوِژیفاطمه عمادی نژاد15

یکهدیه قنادان16 ن ایرانطب فیر

مشهداورتوپدیرسورعطاران17

کرمانشاهرادیولوِژیصابر طالتر18

19
ی

بابلرادیولوِژیمهشید صادق

ن فر20 مشهدقلبپریسا شاهیر

ن بابایی21 یزENTسیمیر تیر

ازپاتولوژیراضیه ابراهییم نژآد22 شیر

رجاییقلبمهتافاین23

ان هیر24 رجاییقلبپویاپوررشیی

ن پشم فروش 25 اهوازENTنگیر

بهشتیقلبسارا یاوری26

یم جوشن27 گیالننورولوژیمیر

اورومیهنورولوژیسپیده اردوخاین28

ی29 تهرانپوستدلنیا شیر

زنجاننورولوژیکوثر کرییم30

تهراننورولوژیصادق فالح دالور31

تهرانپاتولوژیکوثر چرکزی32

ایرانپاتولوژیالهام مقییم33

ایرانپاتولوژیصدیقه سادات قناعتی34

بهشتیاورولوژینیلوفر ایران دوست35

بندرعباسپاتولوژیگلناز جدی ساروی36

ایرانرادیولوِژیهلیا حیدری37

زنجاناورتوپدیحامد شیخ  زاده38

اهوازقلبشقایق حیدرپور39

ضا قاضیاین40 مشهداورولوژیعلیر

ایرانجرایحمریم حمیس41

بهشتیجرایحمارال احمدی42

تهرانداخیلنایمه تقوایی44

بهشتیزنانآیدا طباطبایی45

مشهدبیهوشیمهدی46

کرمانشاهداخیلامیر فرمانده47



ا غیاثیان48 بهشتیرادیولوِژیبشی

تهرانزنانرضوان کریم لو49

کرمانقلبفاطمه مسلیم50

ن ماکیاین51 ایرانقلبآبتیر

تهرانزنانمعصومه مختارپور52

تهرانکودکانمعصومه عمودی 53

یف54 اصفهانداخیلمهرورسی

ازجرایحوحید حمیدی عمران55 شیر

ی56 کرمانشاهداخیلزهرا امیر

همدانروان پزشیکنسیبه ابراهییم57

تهراناطفالوحید احراری58

ایرانجرایحاردشیر علیدوستی59

ی60 بهشتیرادیوانکومهدی آقامیر

کرمانزنانالناز رضایی61

تهرانداخیلالهام چولیک62

تهرانزنانالهام رستگار63

بابلقلبمحمد برازنده64

یزدداخیلریحانه برزگر65

یکبهاره مشهدی66 ن ایرانطب فیر

اصفهانجرایحبهشتهورواحد67

کرمانشاهپاتولوژیالهام بیاین68

اورومیهپاتولوژیپگاه ساعدی69

زارتوپدیمهدی تیوتور70 الیر

71
ن

ضاچراغ بقیه هللاقلبعلیر

بهشتیزنانفاطمه خبازی72

همدانENTمحمد دزفویل73

ی74 یکراضیه نصیر ن یزطب فیر تیر

اهوازپوسترویا حیایی75

ان76 بندرعباسپاتولوژیزینب زامیر

ایرانرادیولوِژیزهرا ایردگاین77

ایرانجرایحزهرا عیل ابادی78

یکزینب قیل پور79 ن ایرانطب فیر

اهوازپاتولوژیسارا علوی80

اورومیهپاتولوژیسپیده ملیک81

ساریروان پزشیکسجاد رئوف82

بهشتیپوستسمانه ارام83

ا خداداد84 اززنانسمیر شیر

ا طباطبایی85 تهرانبیهوشیسمیر

یکزهرا شیخ86 ن ارتشطب فیر

اصفهانداخیلشیما اجییل87

مشهدزنانصدیقه پورشعبان88

مشهدقلبسیده مهر عابد89

رفسنجانرادیولوِژیعادله رییس90

اصفهانزنانعاطفه موحد91

ی92 ایرانروان پزشیکراضیه عبیر

اصفهاننورولوژیفاطمه افشاری93

رجاییقلبفاطمه کاظیم94



بقیه هللاداخیلفائزه تاج الدیتن95

تهرانپزشک قانوینفرزانه تنها96

کرمانچشم فهیمه یزداین97

بهشتیپزشیک ورزشیرویا قزوینه98

ارومیهاورتوپدیایمان کاشفن99

ایراناطفالیاسمن کجباف100

بهشتیداخیلمعصومه کشاورز101

ازقلبالدن نارص102 شیر

یکالناز لهراستر103 ن یزطب فیر تیر

بهشتیپوستمازیار مهرجو104

اهوازنورولوژیمحبت فخارزاده105

کرماننورورسجری  محمداوالدی106

زنجانرادیولوِژیمرضیه شادماین107

قزوینجرایحمروارید پورحسن108

مشهداطفالمریم جایم109

کرمانقلبفاطمه مسلیم110

تهرانپوستمهدی ثامتن111

ایرانزنانمهدیه حکاک112

ایراناطفالمونا محتشیم113

اهوازقلبندا برایی114

همداننورولوژینیکتا مویل زاده115

اهوازجرایحنیما نفییس116

ارومیهرادیولوِژیهدیه فریحن117

قمزنانمریم هندیاین118

و باقری119 ایرانکودکانهیر

120
ی

بهشتیپاتولوژینیما وثوق

ایراناطفالیاسمن کجباف121

مشهدزنانبیتا ذبییح122

بهشتیزنانزهرا فتیح123

ن بدرافشان124 یکنوشیر ن ازطب فیر شیر

تهرانچشم حمید فرزانه 125

ارومیهاورولوژیفرامرزجهان گرد126

تهرانزنانزهرا قاسیم127

ا محمدی128 اصفهانرادیوانکوسمیر

شهرکوچکرادیولوِژیناهید شافیع129

همدانروان پزشیکزهرا فاطیم130

تهرانزنانآزاده حسیتن131


