
حیطه استعداد درخشانورودیرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیفحیطه استعداد درخشانورودیرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

912پزشکیزهرا شیروی18عنوان دانشجوی نمونه کشوری862پزشکیسید محمد سجاد سجادیان1
 درصد کشوری 2.5رتبه پنجم درون دانشگاهی و 

94درآزمون علوم پایه  شهریور

921پزشکیمطهره کاردان2
کشوری در آزمون   (455)رتبه چهارصد و پنجاه وپنج 

92-93کنکور سراسری سال 
862پزشکیزهرا کیانی19

کسب مدال نقره ششمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه استدالل بالینی- علوم پزشکی 

921پزشکیفاطمه دشتی3
کشوری در آزمون   ( 496)رتبه چهارصد ونود وشش 

92-93کنکور سراسری سال 
851پزشکیمحسن توفیقی20

کسب مدال برنز ششمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه استدالل بالینی- علوم پزشکی 

941پزشکیمعصومه ایرانی4
کشوری در آزمون   (395 )رتبه سیصد و نود و پنج 

93 -94کنکور سراسری سال 
861پزشکیمحمد معینی طباء21

کسب مدال برنز ششمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه استدالل بالینی- علوم پزشکی 

862پزشکیمولود جعفری9322رتبه اول در آزمون پیش کارورزی اسفند 881پزشکی مریم اکبری5
کسب مدال نقره ششمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه علوم پایه- علوم پزشکی 

861پزشکیسید بهروز مسعودی9323رتبه دوم در آزمون پیش کارورزی اسفند 881پزشکیسید سینا شریف6
کسب مدال برنز ششمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه مدیریت در نظام سالمت- علوم پزشکی 

892کارشناسی بهداشت عمومیاعظم علی نقی پور9324رتبه سوم در آزمون پیش کارورزی اسفند 881پزشکی مریم فخری7
کسب مدال برنز ششمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه مدیریت در نظام سالمت- علوم پزشکی 

872پزشکیسمیه زمانی فرد9425رتبه  اول در آزمون پیش کارورزی شهریور882پزشکی زهره رضاوندی8
رتبه  شایسته تقدیر درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه استدالل بالینی- علوم پزشکی 

872پزشکیمزگان عموعلی9426رتبه دوم در آزمون پیش کارورزی شهریور882پزشکیمهدی عباسیان9
رتبه شایسته تقدیر درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه استدالل بالینی- علوم پزشکی 

872پزشکیاعظم مهر مزین9427رتبه  سوم در آزمون پیش کارورزی شهریور882پزشکی بهزاد نژادتبریزی10
رتبه شایسته تقدیر درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه استدالل بالینی- علوم پزشکی 

911پزشکیمیالد به نژاد11
 درصد کشوری 2.5رتبه اول درون دانشگاهی و 

93درآزمون علوم پایه اسفند 
891پزشکیمحمد کرمی28

رتبه شایسته تقدیر درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه مطالعات میان رشته ای سالمت- علوم پزشکی

891پزشکیسید محمد مهدی مشتاقی9329رتبه دوم درون دانشگاهی در آزمون علوم پایه اسفند 911پزشکیفاطمه معلمی طاهری12
رتبه شایسته تقدیر درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه مطالعات میان رشته ای سالمت- علوم پزشکی

891پزشکیحمید رضا شجاعی فر9330رتبه سوم درون دانشگاهی در آزمون علوم پایه اسفند 911پزشکیمحسن بخشی13
رتبه شایسته تقدیر درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه مطالعات میان رشته ای سالمت- علوم پزشکی

912پزشکیمرجان رضایی شهرضا14
 درصد کشوری 2.5رتبه اول درون دانشگاهی و 

94درآزمون علوم پایه  شهریور
911کارشناسی بهداشت عمومیزینب محمد زاده31

رتبه شایسته تقدیر درهفتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه مدیریت در نظام سالمت- علوم پزشکی

912پزشکیزهرا سادات زمانی15
 درصد کشوری 2.5رتبه دوم درون دانشگاهی و 

94درآزمون علوم پایه  شهریور
872پزشکیمطهره طالبیان32

-کسب مدال برنز المپیاد دانش آموزی ادبیات 

86تابستان

 درصد کشوری 2.5رتبه سوم درون دانشگاهی و 912پزشکیمریم رستگارپناه16

94درآزمون علوم پایه  شهریور
کارشناسی ارشدپرستاری سجاد لطفی33

سالمندی
عنوان پژوهشگر برتر911

912پزشکیافشار امیدواری17
 درصد کشوری 2.5رتبه چهارم درون دانشگاهی و 

94درآزمون علوم پایه  شهریور

1394اسامی دانشجویان استعداد درخشان و مستعد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 



نام دانشکده(93سال )معدلسال ورودمقطعرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف
پيراپزشکي9218.55مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهفناوري اطالعات سالمتعاطفه آين 1
پيراپزشکي9318.33مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهفناوري اطالعات سالمت سهيال سعيدي2
پيراپزشکي9218.00مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهفيزيك پزشکي   الهام حوائي3
پيراپزشکي9317.33مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهفيزيك پزشکي  سيد مسعود جعفر پور خزاقي4
پيراپزشکي9118.93مهر كارشناسي راديولوژي ناهيد متقي5
پيراپزشکي9217.19مهر كارشناسي راديولوژي الهام نصري رايني6
پيراپزشکي9317.84مهر كارشناسي راديولوژي رومينا رجائي7
پيراپزشکي9019.39بهمن كارشناسي علوم آزمايشگاهي مريم مهرانيان8
پيراپزشکي9118.47بهمن كارشناسي علوم آزمايشگاهيمحمدجواد تمتاجي9
پيراپزشکي9217.29بهمن كارشناسي علوم آزمايشگاهيفاطمه توبه ياني10
پيراپزشکي9317.90مهر كارشناسي علوم آزمايشگاهي حديث ابوطالبيان11
پيراپزشکي9118.21مهر كارشناسي فناوري اطالعات سالمتعطيه جمال پور12
پيراپزشکي9217.74مهر كارشناسي فناوري اطالعات سالمتزهرا شاوردي نياسر13
پيراپزشکي9317.91مهر كارشناسي فناوري اطالعات سالمت عادله ايزدي14
پيراپزشکي9117.91مهر كارشناسي هوشبري سميرا روحاني نسب15
پيراپزشکي9218.00مهر كارشناسي هوشبري طيبه ابراهيمي16
پيراپزشکي9317.85مهر كارشناسي هوشبري شقايق كيوانداريان17
بهداشت9219.40مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهمهندسي بهداشت محيط ليال مسگري18
بهداشت9318.79مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهمهندسي بهداشت محيط عطيه سالم19
بهداشت9118.93مهر كارشناسي بهداشت عمومي زينب محمدزاده20
بهداشت9218.48مهر كارشناسي بهداشت عمومي فاطمه عربشاهي حسين آبادي21
بهداشت9318.47مهر كارشناسي بهداشت عموميفائزه مکارپورآراني22
بهداشت9118.85مهر كارشناسي مهندسي بهداشت محيط زينب پرموزه23
بهداشت9218.73مهر كارشناسي مهندسي بهداشت محيطفايزه عسگري ترازوج24
بهداشت9318.15مهر كارشناسيمهندسي بهداشت محيط زينب تركي25
بهداشت9118.03مهر كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه ايفاطمه عبيدي نوشابادي26
بهداشت9218.69مهر كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه ايفاطمه كريم دوست27
بهداشت9317.40مهر كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي سبا فتاحي28
پزشکي8717.75مهر دكتري عموميپزشکيآتوسا بابا محمدي29
پزشکي8718.02بهمن دكتري عموميپزشکيمولود راياني30
پزشکي8817.51مهر دكتري عموميپزشکيمرضيه شکوري آراني31
پزشکي8817.2بهمن دكتري عموميپزشکيزهره رضاوندي32
پزشکي8917.74مهر دكتري عموميپزشکيزينب هوشياركاشاني33
پزشکي8917بهمن دكتري عموميپزشکيهانيه محمدي34
پزشکي9018.1مهر دكتري عموميپزشکيامير حسين مهدي كاغذي35
پزشکي9016.83بهمن دكتري عموميپزشکيزينب قطبي36
پزشکي9118.97مهر دكتري عموميپزشکيميالد به نژاد37

1393براساس معدل کل در سال  (رتبه اول هر رشته ورودی)اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 



نام دانشکده(93سال )معدلسال ورودمقطعرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

1393براساس معدل کل در سال  (رتبه اول هر رشته ورودی)اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

پزشکي9117.97بهمن دكتري عموميپزشکيزهرا شيروي38
پزشکي9218.32مهر دكتري عموميپزشکيپريسا جلواني39
پزشکي9216.96بهمن دكتري عموميپزشکيعاطفه قاسمي موسياني40
پزشکي9318.7مهر دكتري عموميپزشکيعليرضا رضايي41
پرديس خودگردان9317.85بهمن دكتري عموميپزشکيعطيه جوكار42
پزشکي9217.10مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهبيوشيمي باليني وجيهه نجفي 43
پزشکي9317.98مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهبيوشيمي باليني فاطمه رحيمي  گلوگاهي44
پزشکي9218.29مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهروانشناسي باليني جواد مؤمني 45
پزشکي9317.90مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهروانشناسي باليني مهديه بهبهاني46
پزشکي9318.33مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهعلوم تشريح وآناتومي مرجان بهداروندي47
پزشکي9318.01مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهفيزيولوژياعظم علي  نقي  پور48
پزشکي9218.11مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهميکروب شناسي  زينب فاقعي آغميوني 49
پزشکي9317.06مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهميکروب شناسي سميه بهبود قورتولمش50
پزشکي9118.28مهر كارشناسي تغذيه سپيده حسامي51
پزشکي9218.15مهر كارشناسي تغذيه الهه اميراني52
پزشکي9317.78مهر كارشناسي تغذيه حانيه حامديان53
دندانپزشکي9218.35بهمن دكتري عموميدندانپزشکيالهه كمالي 54
دندانپزشکي9318.73بهمن دكتري عموميدندانپزشکينگار يزداني55
پرستاري و مامايي9316.45مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهپرستاريزهرا سعيد نزاد56
پرستاري و مامايي9218.20مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهپرستاري طيبه موحدي نژاد 57
پرستاري و مامايي9218.25مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهپرستاري سالمندي مرتضي قادري آذرخواراني58
پرستاري و مامايي9318.06مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهپرستاري سالمندي زهرا زاهدي  بيدگلي59
پرستاري و مامايي9217.90مهر كارشناسي ارشد ناپيوستهپرستاري مراقبتهاي ويژه  انسيه صباغي60
پرستاري و مامايي9018.97بهمن كارشناسي اتاق عملبنيامين محمدي61
پرستاري و مامايي9118.13مهر كارشناسي اتاق عمل  فاطمه نصر62
پرستاري و مامايي9317.77مهر كارشناسياتاق عملعليرضا غالمي حسنارودي63
پرستاري و مامايي9019.11بهمن كارشناسي پرستاري مهدي جهان ديده64
پرستاري و مامايي9119.03مهر كارشناسي پرستاري ريحانه هارون زاده آراني 65
پرستاري و مامايي9118.46بهمن كارشناسي پرستاريسيدمسعود نصراله زاده66
پرستاري و مامايي9218.82مهر كارشناسي پرستاريزهرا قديرزاده 67
پرستاري و مامايي9318.66مهر كارشناسي پرستاري فاطمه مقصود68
پرستاري و مامايي9317.99بهمن كارشناسي پرستاريمحبوبه اعتمادي بيدگلي69
پرستاري و مامايي9219.02بهمن كاردانيفوريتهاي پزشکيمحمود محمدي70
پرستاري و مامايي9118.39مهر كارشناسي مامايي رقيه اربابي مقدم71
پرستاري و مامايي9218.12مهر كارشناسي مامايي زهرا كارگر72
پرستاري و مامايي9317.69مهر كارشناسي مامايي ريحانه جهانبخش73


