
حیطه استعداد درخشانرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیفحیطه استعداد درخشانرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

95مهرپزشکیسجاد محمدزاده ارمکی1
-96کشوری در آزمون کنکور سراسری سال   (400)رتبه چهارصد 

95
92بهمندندانپزشکیالهه کمالی6

رتبه اول درون دانشگاهی و کشوری درآزمون علوم 

94پایه اسفند 

سید علیرضا میرصانع2
کارشناسی 

اتاق عمل
92بهمندندانپزشکیعاطفه علیزاده7عنوان پژوهشگر برجسته کشوری90بهمن

رتبه دوم درون دانشگاهی و کشوری درآزمون علوم 

94پایه اسفند 

حمیدرضا صادقی گندمانی3
دکترای 

پرستاری
92بهمندندانپزشکیمهرداد بقایی پور8عنوان پژوهشگر برجسته کشوری93بهمن

رتبه سوم درون دانشگاهی و کشوری درآزمون علوم 

94پایه اسفند 

89مهرپزشکیزینب هوشیار کاشانی4
رتبه اول درون دانشگاهی و نوزدهم کشوری در آزمون پیش 

94کارورزی اسفند 
92بهمندندانپزشکیسمانه تیموری اسفیچی9

رتبه چهارم درون دانشگاهی و هشتم کشوری  در 

94آزمون علوم پایه اسفند 

92مهرپزشکیمطهره کاردان5
رتبه اول درون دانشگاهی و بیست و هفتم کشوری در آزمون علوم 

94پایه اسفند 
92بهمندندانپزشکیعاطفه سلطان محمدی10

رتبه پنجم درون دانشگاهی و سیزدهم کشوری در 

94آزمون علوم پایه اسفند 

حیطه استعداد درخشانرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیفحیطه استعداد درخشانرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

92بهمنپزشکیسیدامیربهمن رضایی9411رتبه دوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی اسفند 89مهرپزشکیمریم نادری1
رتبه سوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  

95شهریور

87بهمنپزشکیاعظم مهر مزین9412رتبه سوم  درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی اسفند 89مهرپزشکیسیدمحمدمهدی مشتاقی2
کسب مدال نقره  انفرادی و دوم کشوری تیمی در هشتمین 

حیطه استدالل بالینی- المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 

88مهرپزشکی مریم اکبری9513رتبه  اول درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی شهریور89بهمنپزشکیداود قاراخانی ده سرخی3

88مهرپزشکی مریم فخری9514رتبه  دوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی شهریور89بهمنپزشکیصادق داورپناه4

90مهرپزشکیمینا محمودیان9515رتبه  سوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی شهریور89بهمنپزشکیسیدصالح قرشی5

رتبه  شایسته تقدیرانفرادی و ارتقاء به مرحله گروهی 

حیطه مدیریت نظام سالمت درهشتمین -بخش جانبی 

المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

89مهرپزشکیحمیدرضا شجاعی فر9416رتبه دوم درون دانشگاهی  در آزمون علوم پایه اسفند 92مهرپزشکیاحسان یزدانی6
رتبه شایسته تقدیر درهشتمین المپیاد علمی دانشجویان 

حیطه فلسفه پزشکی- علوم پزشکی

حمیدرضا صادقی گندمانی9417رتبه سوم درون دانشگاهی  در آزمون علوم پایه اسفند 92مهرپزشکیفاطمه دشتی7
دکترای 

پرستاری
93بهمن

9218بهمنپزشکیزهرا حاجتی ضیابری8
         سارا چوپان نژاد       

    نجف آبادی

کارشناسی ارشد 

فناوری اطالعات 

سالمت

93مهر

90مهرپزشکیحامد فالح زاده ابرقویی9219بهمنپزشکیسپیده توفیقی9

95رتبه دوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  شهریور92بهمنپزشکیشیما محمدزاده10

95رتبه اول درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  شهریور

سال ورودسال ورود

1395اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 

ارتقاء به مرحله گروهی بخش جانبی حیطه مدیریت 

نظام سالمت در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 

پزشکی

1395اسامی دانشجویان مستعد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 
سال ورودسال ورود

مقام دوم کشوری تیمی و رتبه شایسته تقدیر انفرادی 

حیطه - درهشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی 

استدالل بالینی



نام دانشکدهمقطعرشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديفنام دانشکدهمقطعرشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف

پرستاري و مامايي94مهركارشناسي مامايي نرجس نجاتي فر21پزشكي91مهردكتري عموميپزشكيميالد به نژاد1

بهداشت92مهركارشناسي مهندسي بهداشت محيط شادي شيباني22پزشكي91بهمندكتري عموميپزشكيافشار اميدواري2

بهداشت93مهركارشناسي مهندسي بهداشت محيط زينب تركي23پزشكي92مهردكتري عموميپزشكيمحمد مهدي فخرآبادي3

بهداشت94مهركارشناسي مهندسي بهداشت محيط فاطمه اكبر زاده24پزشكي93مهردكتري عموميپزشكيعليرضا رضائي4

بهداشت92مهركارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي فاطمه كريم دوست25پزشكي94مهردكتري عموميپزشكيپرستو اثناعشري5

بهداشت93مهركارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي فاطمه  ضابطي26پزشكي93مهركارشناسي تغذيه علي سلطاني6

بهداشت94مهركارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي مهديه كاوه27پزشكي94مهركارشناسي تغذيه مهرناز خوش جمال فكري7

بهداشت92مهركارشناسي بهداشت عمومي فاطمه عربشاهي 28پزشكي93مهركارشناسي ارشد ميكروب شناسيمحمد رضا ذيالئي8

بهداشت93مهركارشناسي بهداشت عمومي فائزه مكارپوراراني29پزشكي94مهركارشناسي ارشد فيزيولوژي خاطره خوارزمي9

بهداشت94مهركارشناسي بهداشت عمومي مهديه اسالمي بيدگلي30پزشكي94مهركارشناسي ارشد روانشناسي بالينيشيدا شيرواني10

پيراپزشكي92مهركارشناسي هوشبريطيبه ابراهيمي 31دندانپزشكي92بهمندكتري عموميدندانپزشكيالهه كمالي 11

پيراپزشكي93مهركارشناسي هوشبريسميرا محبي32دندانپزشكي93بهمندكتري عموميدندانپزشكينگار يزداني12

پيراپزشكي94مهركارشناسي هوشبريزهره گل كار33پرستاري و مامايي93مهركارشناسي اتاق عمل  نسرين علي پورفيروزآباد13

پيراپزشكي93مهركارشناسي راديولوژي فرنوش پنجه پور34پرستاري و مامايي94مهركارشناسي اتاق عملمحمدرضا علي جاني رناني14

پيراپزشكي94مهركارشناسي راديولوژي مريم ساروقي مشكاني35پرستاري و مامايي91بهمنكارشناسي پرستاري معصومه طحانيان15

پيراپزشكي92بهمنكارشناسي علوم آزمايشگاهي فاطمه توبه ياني36پرستاري و مامايي92مهركارشناسي پرستاري  زهرا قديرزاده16

پيراپزشكي93مهركارشناسي علوم آزمايشگاهي حديث ابوطالبيان37پرستاري و مامايي93مهركارشناسي پرستاري فاطمه مقصود17

پيراپزشكي94مهركارشناسي علوم آزمايشگاهي هاجر حاجيان38پرستاري و مامايي94مهركارشناسي پرستاري زينب اصيليان بيدگلي18

پيراپزشكي93مهركارشناسي فناوري اطالعات سالمتفاطمه زيارتي 39پرستاري و مامايي92مهركارشناسي مامايي ليال قوامي19

پيراپزشكي94مهركارشناسي ارشد فيزيک پزشكيفاطمه فرنيا40پرستاري و مامايي93مهركارشناسي مامايي عاطفه حيدري20

سال ورودسال ورود

1394بر اساس معدل کل در سال  (رتبه اول هر رشته ورودی)اسامي دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکي کاشان


