
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــرانـتهــــگاه ــدانشعــــلوم پزشـــکی پزشـــــکی   مهسـا محمـدی 

 دانشــــگاه تهـــــرانعــــلوم پزشـــکی پزشـــــکی  هستـی اسماعیلـی

 ایــــــران دانشــــگاهپزشـــــکی عــــلوم پزشـــکی  مهسـا جعفــری 

  البـــــرزــگاه ـــدانشـکی ــوم پزشـــعلـکی ـپزشــــ صبـا عبدالغنـی زاده

 ـرانـدانشـــگاه تهــعلـــوم پزشـــکی دنـدانپزشـــکی  کیانـا اسدی 

 دانشـگاه تهـــــرانکی ـپزشـعــلوم دکتــری داروســازی  فرانـک ابراهیمـی

 ــرودـشاه دانشــــگاهکی ـعــــلوم پزشـــپزشـــــکی  ریحـانه جابـری

 ـدانـهمـ دانشــــگاهـکی ـپزشـــــکی عــــلوم پزشــ فائـزه یوسفـی

 

 

 

 

 رشتـه تجربـی – 1400سـال افتخـارات کنکـور 



  کرمــانــگاه ــــکی دانشــوم پزشـــکی علــپزشــــ ریـــا ناصــآریان

  کاشــانــگاه ــــکی دانشــوم پزشـــکی علــپزشــــ یــا عبداللهــکیمی

  یــــزدــگاه ــــکی دانشــوم پزشـــکی علــپزشــــ دی ـــرا احمـــزه

 ـانـکاشـگاه ـــدانشـکی ـوم پزشــــعل دنـدانپزشـــکی ی ــی کاظمــهست

 انــــزنجدانشــــگاه عــــلوم پزشـــکی پزشـــــکی  دیــه محمــریحان

 ان  ــــسمندانشــــگاه عــــلوم پزشـــکی پزشـــــکی  ت ــه پاک نیــفاطم

 د ـــگاه مشهــدانشـکی ـپزشـعــلوم دکتــری داروســازی  یــه رضایــمرضی

 تهــران عــلوم پزشــکی دانشــگاه دکتـــری دامپزشکــی  ی ــارا حسینـــس

 همــــداندانشـگاه کی ـپزشـدکتــری داروســازی عــلوم  ی ــم صالحــمری

 کرمانشاه دانشــگاه دکتـــری دامپزشکــی عــلوم پزشــکی  ی ــاره فراهانــست

 اتــــوم تحقیقــــعلدکتـــری دامپزشکــی دانشــگاه  اـن نیـن رادیــنگی

 علــــوم تحقیقــــاتدانشــگاه دکتـــری دامپزشکــی  ل زادهـرا اسماعیـزه

 شهیــد بهشتــی  دانشــــگاهعــــلوم پزشـــکی تغذیــه  ری ــه مصــفاطم

 علــوم آزمایشگاهـــی دانشـــگاه علــوم پزشــکی تهــران  هلیــا بخشــش

 

 

 



 

 

 ی ـشهیـد بهشتـ دانشــــگاهـلوم پزشـــکی عــاتــاق عمـل  یــا رضایــآیس

 شهیـد بهشتــی  ــگاهدانشـپزشـــکی  عـــلوم اتــاق عمـل زهــرا کاظم تبــار 

 ران ــــــی تهـــوم پزشــــــکگاه علــــی دانشـــمامای ی ــا زنجانــملین

 دانشـــگاه علـــوم پزشـــــکی تهــــرانوژی میکروبیولــ ی رادـا صفائــآرمیت

 رانـتهــکی ـوم پزشـــــگاه علـــدانشـاری ـپرستــ اری ــه فخــفاطم

 رزـــالبدانشــگاه کی ــــوم پزشــه ای علــت حرفــبهداش ی ــا ندافــدیان

 یشهید بهشت گاهدانشکی لوم پزشـعـمهندسی بهداشت حرفه ای  ژاد ـا جمشید نـسارین

 ران ـــکی تهــوم پزشـــعلدانشـــگاه ی ـــی مولکولــسلول ا ــا آرایش نیــپریس

 دانشـــگاه علـــوم پزشــکی تهـــرانوژی ــولـروبیـمیک دی ــر احمـــسح

 دانشـــگاه علـــوم پزشــکی تهـــراناوری ــت فنــزیس ژاد ـن نـا روشـکیمی

 ان ـــکی سمنــــوم پزشــــگاه علـــی دانشــوتراپـفیزی ری ــه شیــهنگام

 ات ـــــوم تحقیقــــگاه علــــه دانشـــــــتغذی وری ــا غفــدرس

 م ـــقعلـــوم پزشــکی گاه ــــی پزشکی دانشـــــمهندس رم زاده ــدا کــآی

 ان ـگرگعلـــوم پزشــکی گاه ــی دانشـــوم آزمایشگاهـــعل ی ـا شاه چراغـمبین

 


