
 

 هربی ًام ،ًام خاًَادگی رشتِ تحصیلی رشتِ ٍرزشی رًگ ٍ تعذاد هذال سال هکاى

طال ٍ یک ًقرُ 1 5831 الوپیاد تبریس  زرهْر هیترا اشرفی پسشکی شٌا 

ًقرُ 2طال ٍ 2 5831 الوپیاد تبریس اشرفیهاًذاًا  پسشکی شٌا    

طال ٍ یک برًس2 5831 الوپیاد تبریس   پریسا خذا یاری پسشکی شٌا 

طال2 5831 الوپیاد تبریس   ًذا ًاصری پسشکی شٌا 

 بْشتی راضیِ هیر صفایی پسشکی دٍ ٍ هیذاًی یک برًس 5831 الوپیاد تبریس

برًس 5ًقرُ ٍ  5طال ٍ 2 5831 الوپیاد اصفْاى اهیٌیهجتبی  پرستاری تٌس رٍی هیس   هیرهیراى 

طال5 5831 الوپیاد اصفْاى  هحوذ رضا اًصاری دًذاى پسشکی بذ هیٌتَى 
هحوذرضا 

 اًصاری

طال5 5831 الوپیاد اصفْاى  رفیع چگیٌی حویذ هیاًجی پرستاری کشتی 

برًس5 5831 الوپیاد اصفْاى  جٌت آبادی طَفاى صابر ًیا اتاق عول تکَاًذٍ 

برًس5 5831 الوپیاد اصفْاى   علی جعفری پرستاری تکَاًذٍ 

برًس5 5831 الوپیاد اصفْاى  رضایی هحوذ حسیي رضایی پرستاری کاراتِ 

برًس5 5831 الوپیاد اصفْاى  سیادت بْرام هحرم ًژاد علَم ازهایشگاّی شطرًج 

برًس5 5831 الوپیاد اصفْاى  هیرهیراى عسیس گشادُ رٍ دًذاى پسشکی تٌس رٍی هیس 

برًس5 5831 الوپیاد اصفْاى   هجیذ بیگذلَ پرستاری تٌس رٍی هیس 

برًس5 5831 الوپیاد اصفْاى   حسي ایَبی زادُ  تٌس رٍی هیس 

طال5 5831 الوپیاد تْراى  هحوَدی هرین فرٍزیا دًذاى پسشکی فَتسال 

طال5 5831 الوپیاد تْراى   شیریي شکیبا پسشکی فَتسال 

طال5 5831 الوپیاد تْراى رجبیزّرا  هاهایی فَتسال    

طال5 5831 الوپیاد تْراى   سْیال حیذری هاهایی فَتسال 

طال5 5831 الوپیاد تْراى   هرین سعادتی هذیریت فَتسال 
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طال5 5831 الوپیاد تْراى   هعصَهِ ًصرتی هذیریت فَتسال 

طال5 5831 الوپیاد تْراى   هْیي ًَر پَر بْذاشت حرفِ ای فَتسال 

طال5 5831 الوپیاد تْراى   سْیال ایٌاًلَ اتاق عول فَتسال 

طال5 5831 الوپیاد تْراى   ثریا هْذٍی َّشبری فَتسال 

طال5 5831 الوپیاد تْراى   الْام هحوذ پَر اتاق عول فَتسال 

طال8 5831 الوپیاد تْراى  زرهْر هاًذاًا اشرفی پسشکی شٌا 

طال8 5831 الوپیاد تْراى  هیرهیراى هجتبی اهیٌی پرستاری تٌس رٍی هیس 

طال5 5831 الوپیاد تْراى  اًصاریاى هحوذ رضا اًصاری دًذاى پسشکی بذ هیٌتَى 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى  شالباف ٍحیذ خلیلی بْذاشت حرفِ ای دٍ ٍ هیذاًی 

برًس5 5831 الوپیاد تْراى  رضایی هحوذ یَسف الیاسی فَریت کاراتِ 

برًس5 5831 الوپیاد تْراى  چگیٌی بْوي شٌَْاز فَریت کشتی 

برًس5 5831 الوپیاد تْراى   حویذ هیاًجی پرستاری کشتی 

برًس5 5831 الوپیاد تْراى  هیرهیراى جَاد قاسوی اتاق عول تٌس رٍی هیس 

برًس5 5831 الوپیاد تْراى  هیرهیراى حویذ ًجفی پرستاری تٌس رٍی هیس 

برًس5 5831 الوپیاد تْراى  هیرهیراى هجیذ بیگذلَ پرستاری تٌس رٍی هیس 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى  هعیٌی راهتیي کشاٍرزی پسشکی بسکتبال 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   پرّام قراییاى پسشکی بسکتبال 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   هحسي هحتشن شاد پسشکی بسکتبال 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   آرهاى حوسُ ای پسشکی بسکتبال 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   هحوذ فتحی پسشکی بسکتبال 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   هجیذ رحواًی پرستاری بسکتبال 



ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   عطا اسالهبَلچیالر دًذاى پسشکی بسکتبال 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   فرزاد پیرٍیاى mph بسکتبال 

ًقر5ُ 5831 الوپیاد تْراى   هجیذ هحوذی ًیکَ پرستاری بسکتبال 

ًقر5ُ 5833 الوپیاد یسد  شالباف راضیِ چگیٌی اتاق عول دٍ ٍ هیذاًی 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر  چگیٌی حویذ هیاًجی پرستاری کشتی 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر  هحوَدی هرضیِ هْذی پَر هاهایی فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   حاجیِ احوذی هاهایی فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   طاّرُ عطایی هاهایی فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   سْیال ایٌالَ اتاق عول فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   زّرا رجبی هاهایی فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   شیریي شکیبا پسشکی فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   هرین فرٍزیا دًذاى پسشکی فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   هْیي ًَر پَر بْذاشت حرفِ ای فَتسال 

طال5 5831 قْرهاًی کشَر   هیترا آییٌِ چی هاهایی فَتسال 

 خاتًَی افساًِ صذیقی پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هْسا فشخَراًی پرستاری ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

احوذی زادُغسالِ  پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر   

  سارا هحوذی یکتا هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هرین تکلَ هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  فاطوِ گلپَر هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هْذیِ حویذی هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر



  الویرا شکیب پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هْرًَش کیاالشکی پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  شیَا حسیي پَر هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هرضیِ بذری پرستاری ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  سارا هحوذی یکتا هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

کشَر قْرهاًی   هْسا فشخَراًی پرستاری ٍالیبال ابرًس 5831 

  هْذیِ ترکا هذیریت ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  غسالِ احوذی زادُ پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هٌیرُ شْر اییٌی پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  افساًِ صذیقی پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هرضیِ بذری پرستاری ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هرین تکلَ هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  هْرًَش کیاالشکی پسشکی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

  ًسترى صحیح الٌسب هاهایی ٍالیبال ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

ًقر5ُ 5831 قْرهاًی کشَر  جٌت آبادی علی جعفری پرستاری تکَاًذٍ 

  علیرضا صفری دًذاًپسشکی تکَاًذٍ ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

 سیادت برٍهٌذ فتحی َّشبری شطرًج ابرًس 5831 قْرهاًی کشَر

 جٌت آبادی علی جعفری پرستاری تکَاًذٍ ابرًس 5833 الوپیاد هلی

 بْشتی راضیِ چگیٌی اتاق عول دٍٍهیذاًی اًقرُ 5833 الوپیادیسد

ابرًس-ًقر5ُ 5831 الوپیادکرهاًشاُ  شالباف هجیذ رضایی اتاق عول دٍٍهیذاًی 

 ّوذاًی هْراى ابراّیوی پسشکی شٌا ابرًس 5831 الوپیادکرهاًشاُ



طال5 5831 الوپیادکرهاًشاُ   هحوذ رضا اًصاری دًذاى پسشکی بذ هیٌتَى 

ًقر5ُطال5ٍ 5811 الوپیاد شْرکرد  بْشتی راضیِ چگیٌی اتاق عول دٍٍهیذاًی 

ًقر5ُ 5811 الوپیاد شْرکرد   هْذیِ خاى احوذی علَم آزهایشگاّی دٍٍهیذاًی 

برًس5 5811 الوپیاد شْرکرد  زرهْر الْام ّذایت زادُ َّشبری شٌا 

برًس5 5811 الوپیاد شْرکرد  کاًٍذی هْسااشرفی پسشکی کاراتِ 

برًس5 5811 الوپیاد شْرکرد   فْیوِ شکرالْی پسشکی کاراتِ 

ًقر5ُ 5811 الوپیاد شْرکرد  هحوذپَر هعصَهِ ّاشن لَ هاهایی بذهیٌتَى 

ًقر5ُ 5811 الوپیاد شْرکرد   سویِ رجبی زادُ دًذاًپسشکی بذهیٌتَى 
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طال2 5815 الوپیادتْراى  شالباف هجیذرضایی اتاق عول دٍٍهیذاًی 

طال5 5815 الوپیادتْراى  جٌت آبادی هحوذرضا طاّرخاًی فَریت تکَاًذٍ 

طال5 5815 الوپیادتْراى   سعیذ ًعوتی هذیریت تکَاًذٍ 



5ًقرُ 5815 الوپیادتْراى  ّوذاًی هْراى ابراّیوی پسشکی شٌا 

برًس5 5815 الوپیادتْراى   سبحاى ثقفی پسشکی شٌا 

برًس5 5812 الوپیادساری  هذدخاًی هعصَهِ فیلی اتاق عول تیراًذازی 

برًس5 5812 الوپیادساری  کاًٍذی فْیوِ شکرالْی پسشکی کاراتِ 

برًس5 5812 الوپیادساری   هیٌا چراغعلی هاهایی کاراتِ 

برًس5 5812 الوپیادساری   عاطفِ ًقریی ع.آزهایشگاّی کاراتِ 

برًس2 5818 الوپیادتبریس  صباغی سبحاى ثقفی پسشکی شٌا 

برًس5 5818 الوپیادتبریس  شالباف سعیذ جعفرزادُ پرستاری دٍٍهیذاًی 

برًس5 5818 الوپیادتبریس   هصطفی رفیعی هذیریت دٍٍهیذاًی 

ًقر5ُ 5811 الوپیاد ارٍهیِ  کاًٍذی سحرقاسوی بْذاشت حرفِ ای کاراتِ 

 بذهیٌتَى ابرًس 5811 الوپیاد اصفْاى
رزیذًت 

 دًذاًپسشکی
 اًصاری هحوذرضا اًصاری

 اًصاری فرّاد ایٌاًلَ پرستاری بذهیٌتَى ابرًس 5811 الوپیاد اصفْاى

 کرهی علیرضا حیذری پرستاری کاراتِ ابرًس 5811 الوپیاد اصفْاى

 صباغی سبحاى ثقفی پسشکی شٌا ابرًس 5811 الوپیاد اصفْاى

شاّورادی َّشٌگ هذیریت کشتی ابرًس 5811 الوپیاد اصفْاى  حویذی 

ًقر2ُ 5811 الوپیاد شْرکرد  بْشتی راضیِ چگیٌی ارشذ آًاتَهی دٍٍهیذاًی 

 

 

 


