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متقاضی شرکت در رشته فلوشیپنام خانوادگینامشماره داوطلبی

اتولوژی_ نورواتولوژیامامیحامد157

اتولوژی_ نورواتولوژیامیرزرگربھروز130

اتولوژی_ نورواتولوژیعظیمی میبدیسید محمد رضا126

اتولوژی_ نورواتولوژینیکخواهمھدی337

اختالالت کف لگن در زنانامام زادهآالء165

اختالالت کف لگن در زنانآیتی افینالناز417

اختالالت کف لگن در زنانپورعلی لیال 357

اختالالت کف لگن در زنانپویامقدم شھال 590

اختالالت کف لگن در زنانجوان بختزھرا476

اختالالت کف لگن در زنانحاجیھاندا202

اختالالت کف لگن در زنانحسن نژادنازنین289

اختالالت کف لگن در زناندرخشانرویا159

اختالالت کف لگن در زنانشعبانینجمه583

اختالالت کف لگن در زنانغالم پورآمنه163

اختالالت کف لگن در زنانقنبرپور شیادهآزیتا181

اختالالت کف لگن در زنانکاظمیمریم280

اختالالت کف لگن در زنانکاوه باغ بھادرانیفھیمه242

اختالالت کف لگن در زنانکیامرسده194

اختالالت کف لگن در زنانمرادپناهسمیه457

اختالالت کف لگن در زنانمستعانفاطمه 339

اختالالت کف لگن در زنانویسیفیروزه111

ارتوپدی کودکانمحمدیمحمد عارف118

ارولوژی کودکانشھابالھه365

ارولوژی کودکاننژاد گشتیرضا469

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالاقبالعلی653

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالایزدی آملیعلی311

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالبھاروندفاطمه377

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالبھمنیامیر334

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالترابی گلسفیدحسین349

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالجعفری طاھریعبدهللا533

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالخسروانی رودپیشیمحسن218

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالدباغیانحسین268

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالسلمانیسعید387

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالسیدیسیده زینب121

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالصادقی نیااعظم427

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالفرجیمجید261

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالفرخیانعلیرضا531

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالکردونیعلی259

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالموسویسید علی274

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالنظم دهمھدی237

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالنقشبندیعرفان379

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالنوریانسعید347

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالوحیدیحامد193

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالھاشمی قادیسید عیسی498

اکوکاردیوگرافیحدادىمرجان265

اکوکاردیوگرافیدرخشانلیال385

اکوکاردیوگرافیصالحیصفورا411

اکوکاردیوگرافیمحمدیزرین243

اکوکاردیوگرافینوروزیثمیه486
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اندویورولوژیضیاء بروجنیحمیدرضا574

انکولوژی زنانارشدیالھام390

انکولوژی زنانآزاده راهملیحه490

انکولوژی زنانبوستانآیناز271

انکولوژی زنانجفریدهیلدا524

انکولوژی زنانحسینیان کندسررقیه190

انکولوژی زنانرفیعی سروریزھرا355

انکولوژی زنانظفربخشاعظم394

انکولوژی زنانقاسمیان دیزج مھرصدیقه484

انکولوژی زناننوعی تیمورداشسمیه459

آسیب شناسی پوستمقصودیمھری395

آندرولوژیآراستهحمید572

آندرولوژیسجادیحسام الدین616

آندرولوژیمقربیانناصر180

بالینی HIV/ AIDSدھقان منشادیسید علی668

بالینی HIV/ AIDSعبداللھیغالمعلی216

بالینی HIV/ AIDSمجاھدمسعوده391

بیماری ھای قرینه و خارج چشمیاحمدیھانیه195

بیماری ھای قرینه و خارج چشمیفارسیانیامیررضا416

بیماری ھای قرینه و خارج چشمیفائقعادله214

بیماری ھای قرینه و خارج چشمیکاکاییسجاد348

بینی و سینوسذوالفقاریعلی اصغر206

بینی و سینوسریخته گرمحمد جواد638

بینی و سینوسعبدی صوفی املشیسمانه523

بینی و سینوسعالف اکبریسوره123

بینی و سینوسکریمیانعلی351

بینی و سینوسنوتاشرضوان382

بیھوشی مغز و اعصابحمیدفرمنادی338

بیھوشی مغز و اعصابدھقان طزرجانیمحمد595

بیھوشی مغز و اعصابمریخی اردبیلیامیر405

بیھوشی مغز و اعصابمیناگرمیالد356

پزشکی خوابامیری فردحامد223

پزشکی خوابامینیمسعود393

پزشکی خوابرحیمیبشارت658

پزشکی خوابصفائیانعلیرضا105

پزشکی خوابعرفانیان عظیم زاده خرضا555

پوست کودکانفھیمشبنم160

پوست کودکانیوسفی اقدمندا151

پیشگیری و کنترل عفونت ھای بیمارستانیاصلیمریم360

پیشگیری و کنترل عفونت ھای بیمارستانیذرع پیماآرمان 294

پیشگیری و کنترل عفونت ھای بیمارستانیفرازیعلی اصغر568

پیشگیری و کنترل عفونت ھای بیمارستانیمحسنی افشارزینب182

پیوند کلیهعبدیحسین331

جراحی بیماریھای پستانابراھیمیامیرپاشا375

جراحی بیماریھای پستانجان زمینیمنیر132

جراحی بیماریھای پستانحسین پور دھنورضا 648

جراحی بیماریھای پستانگریوانیھابیل112

جراحی بیماریھای پستانمعتمدیماندانا 207

جراحی بیماریھای پستانمعشورینگار328
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جراحی پالستیک و ترمیمی چشم اوالدیمحمدرضا403

جراحی پالستیک و ترمیمی چشم باقری ورنوسفادرانیمجید451

جراحی پالستیک و ترمیمی چشم بشیریامیررضا211

جراحی پالستیک و ترمیمی چشم پرندیننجف609

جراحی پالستیک و ترمیمی چشم پورسید لزرجانیسیده زھرا175

جراحی پالستیک و ترمیمی چشم روشنیمریم352

جراحی درون بین زنانبرخورداری نسباعظم319

جراحی درون بین زنانپورحسینیسیده اعظم269

جراحی درون بین زنانجلیلی سه بردانذروان208

جراحی درون بین زنانچگینیونوس231

جراحی درون بین زنانقوامیبھناز413

جراحی درون بین زنانمعصومیمھناز229

جراحی درون بین زنانمیبدیبھاره426

جراحی درون بین زنانولیانزھرا626

جراحی دستتعبدیعلیرضا292

جراحی دستخواجهروح اله129

جراحی دستعنایتیبھزاد127

جراحی دستمحمدی عرفان 116

جراحی زانوخلیلی زادمجید 399

جراحی زانوصفرعلی فرخانیحسین462

جراحی زانوطحامیسید محمد312

جراحی زانونوریعباس177

جراحی ستون فقراتاحمدی ابھریسیدسینا290

جراحی ستون فقراتحیدریسید سجاد125

جراحی ستون فقراتعبداله زادهسینا689

جراحی ستون فقراتعرب زادهآیدین559

جراحی ستون فقراتموسوی عبداللھیسید مرصاد287

جراحی سر و گردناسحاقیانافروز178

جراحی سر و گردنشرونیھادی 114

جراحی سر و گردنمیبدیانمجتبی306

جراحی سرطانآذرپیکانسید علی رضا528

جراحی سرطانحسامی فردبھاره134

جراحی سرطانحقیریآزاده138

جراحی سرطانخلیلیمحمد263

جراحی سرطاندباغنجمه477

جراحی سرطانرحیمی موقراحسان اله158

جراحی سرطانشقاقیعلی203

جراحی سرطانملک نژادعبدالباسط530

جراحی عمومی درون بیناشرفیامیر146

جراحی عمومی درون بینآزادبختمرتضی171

جراحی عمومی درون بینباقریمحمدجواد314

جراحی عمومی درون بینپاکزادمحسن433

جراحی عمومی درون بینسادات صفویسید عباس316

جراحی عمومی درون بینسھرابی ماراالنیمھران585

جراحی عمومی درون بینطالکوبالھام605

جراحی عمومی درون بینکریمیانرضا570

جراحی عمومی درون بینمعنویمیترا234

جراحی عمومی درون بینمھدی نواز اقدمعبدالرضا554

جراحی کولورکتالایرانمنشمحمد468
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جراحی کولورکتالبنگشمحمد نعیم599

جراحی کولورکتالرحیمیاعظم561

جراحی کولورکتالناصریامیرحسین389

جراحی ھای کبد،پانکراس،مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شکمضرغامیسیدیحیی119

جراحی ھیپ و لگنقاسمیمحمد علی 248

جراحی ھیپ و لگنموذن جمشیدیسیدمیرمنصور473

جراحی ھیپ و لگنواحدیان اردکانیمحمد 191

چشم پزشکی کودکان و انحراف چشمصادقیمطھره201

چشم پزشکی کودکان و انحراف چشمویسی شش بھرهامیررضا228

دردادھمی میرحسینینگار232

دردازمکانطھمور110

درداسپھبدیابراھیم443

دردپشنگسیدمصطفی635

دردجبارزادهسیاوش367

دردعاطف یکتارضا646

دردکرمیمحمد صدیق246

رادیولوژی زنانبقاییمھدیه611

رادیولوژی زناندھقانیسکینه627

رادیولوژی مداخله ایاحرار یزدیمحمد حسین 552

رادیولوژی مداخله ایازادبرحامد362

رادیولوژی مداخله ایخضریمھرداد629

رادیولوژی مداخله ایمرادحاصلیفرزاد172

روان درمانیاعالییسولماز308

روان درمانیاکبری مھرماندانا148

روان درمانیامامیمریم499

روان درمانیداوریحسن471

روان درمانیصلحیامین601

روان درمانیعرب زادهسمیه587

سرطان ھای دستگاه ادراری_ تناسلیاسالمیسلمان540

سرطان ھای دستگاه ادراری_ تناسلیبابائیمھدی363

سرطان ھای دستگاه ادراری_ تناسلیبھنام فرامیر342

سرطان ھای دستگاه ادراری_ تناسلیفرزینامیررضا580

سیتوپاتولوژینظرالھام512

صرعتوکلیانمھرناز458

صرعفرضیمحمدامین170

صرعکھنوجیحسین147

صرعیوردخانیفاطمه168

طب تسکینیبرزگر تھمتنمحمدرضا614

طب تسکینیرضا قلی زاده شیروان عادله 463

طب تسکینیعزیزاللھیآزاده152

طب روان تنیاوجیبھاره437

طب روان تنیحبیبی رودسریمریم244

طب روان تنیروح بخشاشرف239

طب روان تنیمطمئنمریم677

طب روان تنیھرمزپورمھدی467

طب روان_جنسیاحمدیرضا164

طب روان_جنسیحقیقیمحمد117

طب مادر و جنینابراھیمیعاطفه353

طب مادر و جنیناحمدیفاطمه128
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طب مادر و جنینارباب زادهترانه167

طب مادر و جنیناسالم نیکپروین السادات513

طب مادر و جنیناعزازی بجنوردیتھمینه258

طب مادر و جنینبھزادیانآرزو217

طب مادر و جنینحسین زاده فسقندیسروزیتا291

طب مادر و جنینخانجانیسمیه529

طب مادر و جنینخلج سرشکیزھرا245

طب مادر و جنیندانش پورنزھت السادات192

طب مادر و جنیندریجانیمعصومه155

طب مادر و جنینرادیویدا386

طب مادر و جنینرحمتیکیما220

طب مادر و جنینرحیمیمریم444

طب مادر و جنینزنبقلیال273

طب مادر و جنینسلیمانی جدیدیسارا135

طب مادر و جنینسمامیفاطمه222

طب مادر و جنینسیدقیاسیگیتی446

طب مادر و جنینعابدمعصومه506

طب مادر و جنینعاشوری برمچیعاطفه254

طب مادر و جنینعرب احمدیمرجان 215

طب مادر و جنینعزیزمحمدیسیما482

طب مادر و جنینعسکرلوسونیا368

طب مادر و جنینفخارمقدمفاطمه548

طب مادر و جنینکمالیمھدیه141

طب مادر و جنینکمالی صالح آبادطاھره376

طب مادر و جنینگران اوریمیترانه346

طب مادر و جنینمتوسلیانمھتاب240

طب مادر و جنینمحبتیانبھناز410

طب مادر و جنینمحرابیسحر542

طب مادر و جنینمحمودوندطاھره162

طب مادر و جنینمکتبیمریم210

طب مادر و جنینمنصورینسرین 422

طب مادر و جنینمیرزایی خلیل آبادیسکینه249

طب مادر و جنیننائیجیزھرا 657

طب مادر و جنیننظریفرزانه310

طب مادر و جنیننھاوندی ھولیقنرگس408

طب مادر و جنینھاشم نژادمریم344

گلوکومسلیم پورسمیرا481

گلوکومطباطبائیسید مھدی288

گلوکومقاسمی جیردھیمھرنوش495

الرینگولوژیزندوحید661

الرینگولوژییوسفیژاله619

مراقبت ھای ویژه کودکانصالحیرضا641

مراقبت ھای ویژه کودکانطاھرنیالیال219

مراقبت ھای ویژه کودکانمجمعآناھیتا584

مولتیپل اسکلروزیس (MS)پورصادق فردمریم591

مولتیپل اسکلروزیس (MS)تعلیمیآیدین149

مولتیپل اسکلروزیس (MS)حسینیسمانه407

مولتیپل اسکلروزیس (MS)عینیاحمد412

مولتیپل اسکلروزیس (MS)کمالیھدا345
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مولتیپل اسکلروزیس (MS)کوچکی نصرآبادیابراھیم156

مولتیپل اسکلروزیس (MS)نظرباغیسورنا330

مولکوالر پاتولوژی و سیتوژنیکحسینی قرالریفرزانه122

مولکوالر پاتولوژی و سیتوژنیکنوذریانزھره504

مولکوالر پاتولوژی و سیتوژنیکواحدی الریجانیالله380

مولکوالر پاتولوژی و سیتوژنیکیاوریمحمد علی501

ناباروریاسفیدانیطیبه366

ناباروریاسالمی مویدمرضیه674

ناباروریبندریانمھین470

ناباروریسلیمی ستودهشھره371

ناباروریسواررخشمرضیه343

ناباروریعلی نژادمرضیه428
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