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

93بهمندندانپزشکیفاطمه ابراهیم زاده3عنوان پژوهشگر برجسته کشوری93بهمن مطالعات اعتیادامیر قادری1
 درصد کشوری در 2.5رتبه اول درون دانشگاهی  و 

95آزمون علوم پایه دندانپزشکی اسفند 

90مهرپزشکیامیرحسین مهدی کاغذی2
درصد کشوری در 2.5رتبه اول درون دانشگاهی و 

95آزمون پیش کارورزی اسفند 
96مهرپزشکیعلی نیکخواه4

کسب مدال برنز اولین المپیاد دانش آموزی 

95مرداد-سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی

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

90مهرپزشکیفاطمه ناظمی هرندی1
رتبه دوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی  

95اسفند 
93بهمن پزشکیبهارصادقی13

رتبه اول درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  

96شهریور

90مهرپزشکیفرزاد صدری2
رتبه سوم  درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی 

95اسفند 
93بهمن پزشکیمریم باقری14

رتبه دوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  

96شهریور

90بهمن پزشکیزینب الهدی نرگسیان3
رتبه  اول درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی 

96شهریور
93بهمن پزشکیفاطمه مرادی15

رتبه سوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  

96شهریور

90بهمن پزشکیزینب قطبی4
رتبه  دوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی 

96شهریور
93مهر پزشکیعلیرضا رضایی16

حیطه -کسب مدال برنز در نهمین المپیاد علمی

آموزش پزشکی

90بهمن پزشکیمینا خوش اخالق5
رتبه  سوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی 

96شهریور
91مهر پزشکیحسن توکلی طامه17

حیطه -راهیابی به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی

آموزش پزشکی

93بهمندندان پزشکیپرنیان بزرگ زاد6
رتبه دوم درون دانشگاهی  در آزمون علوم پایه اسفند 

95
91مهر پزشکیشهریار شیر خدا18

حیطه -راهیابی به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی

آموزش پزشکی

93بهمندندان پزشکیسیده نگار موسوی7
رتبه سوم درون دانشگاهی  در آزمون علوم پایه اسفند 

95
88مهر پزشکیسید محمد رضا علوی19

حیطه -راهیابی به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی

فلسفه پزشکی

93بهمندندان پزشکینگار یزدانی8
رتبه سوم درون دانشگاهی  در آزمون علوم پایه اسفند 

95
90بهمنپزشکییاسین حاج سیدحسینی20

حیطه -کسب  مقام چهارم  در نهمین المپیاد علمی

فلسفه پزشکی

93مهرپزشکیسروش ربانی9
رتبه اول درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  اسفند 

95
92مهر پزشکیابوالفضل حکیم الهی21

حیطه -کسب  مقام چهارم در نهمین المپیاد علمی

تفکر علمی درعلوم پایه

93مهرپزشکینگار ملکی10
رتبه اول درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  اسفند 

95
91بهمنپزشکیپریسا پیراسته22

حیطه -راهیابی به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی

استدالل بالینی

93مهرپزشکیعلیرضا رضائی11
رتبه دوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  اسفند 

95
91بهمنپزشکیزهرا ویسی23

حیطه -راهیابی به مرحله گروهی نهمین المپیاد علمی

مدیریت نظام سالمت

93مهرپزشکیعلیرضا محمدخانی12
رتبه سوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  اسفند 

95

1396اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 

1396اسامی دانشجویان مستعد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 



نام دانشکدهسال ورودمقطعرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیفنام دانشکدهسال ورودمقطعرشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

دندانپزشکی94بهمندکتری عمومیدندانپزشکیفهیمه قاسمی28بهداشت94مهرکارشناسی ارشدمدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیستحکیمه زمانی بادی1

دندانپزشکی95مهردکتری عمومیدندانپزشکیعلیرضا آب رحیمی29بهداشت93مهرکارشناسیمهندسی بهداشت محیط زهرا علی خان لو2

پرستاری و مامایی94مهرکارشناسی ارشدپرستاریمصطفی غالمی30بهداشت94مهرکارشناسیمهندسی بهداشت محیط مهدیه محمدزاده مشکانی3

پرستاری و مامایی95مهرکارشناسی ارشدپرستاری راضیه مختاری31بهداشت95مهرکارشناسیمهندسی بهداشت محیط ریحانه سیبیان قمصری4

پرستاری و مامایی95مهرکارشناسی ارشدپرستاری سالمندیمحمد زارع32بهداشت93مهرکارشناسیمهندسی بهداشت حرفه ای فاطمه ضابطی5

پرستاری و مامایی95مهرکارشناسی ارشدپرستاری مراقبتهای ویژهمحمد ستاره33بهداشت94مهرکارشناسیمهندسی بهداشت حرفه ای مهدیه کاوه6

پرستاری و مامایی93مهرکارشناسیاتاق عمل  نسرین علی پورفیروزآباد34بهداشت95مهرکارشناسیمهندسی بهداشت حرفه ای ریحانه قربانی پور7

پرستاری و مامایی94مهرکارشناسیاتاق عمل سیده سارا جوهری35بهداشت93مهرکارشناسیبهداشت عمومی فائزه مکارپورارانی8

پرستاری و مامایی93مهرکارشناسیپرستاری فاطمه مقصود36بهداشت94مهرکارشناسیبهداشت عمومی مهدیه مهدیان فرد9

پرستاری و مامایی94مهرکارشناسیپرستاری زینب اصیلیان بیدگلی37بهداشت95مهرکارشناسیبهداشت عمومی مریم طاهری موحد10

پرستاری و مامایی94بهمن کارشناسیپرستاری مهسا اولیائی بیدگلی38بهداشت95مهرکارشناسیبهداشت عمومی مریم محمدزاده صباغی11

پرستاری و مامایی95مهر کارشناسیپرستاری فاطمه خدابخشیان39پیراپزشکی95مهرکارشناسی ارشدفناوری اطالعات سالمت خدیجه میرعلی12

پرستاری و مامایی93مهر کارشناسیمامایی عاطفه حیدری40پیراپزشکی95مهرکارشناسی ارشدفیزیک پزشکیالهام مطلب زاده13

پرستاری و مامایی94مهرکارشناسیمامایی نرجس نجاتی فر41پیراپزشکی93مهرکارشناسیفناوری اطالعات سالمتنرجس بابا افضلی14

پرستاری و مامایی95مهرکارشناسیمامایی ملیحه محمدزاده صباغی42پیراپزشکی94مهرکارشناسیفناوری اطالعات سالمتزهرا پورنجف زاده اردکانی15

پزشکی92بهمندکتری عمومیپزشکیزهرا حاجتی ضیابری43پیراپزشکی95مهرکارشناسیفناوری اطالعات سالمتفایزه استادمحمدی16

پزشکی93مهردکتری عمومیپزشکیامیرحسین غیور44پیراپزشکی93مهرکارشناسیهوشبریساجده حاتمی کوجانی17

پزشکی93بهمندکتری عمومیپزشکیسیده سمانه صفوی خلخال45پیراپزشکی94مهرکارشناسیهوشبریسوده مشهدی تفرشی18

پزشکی94مهردکتری عمومیپزشکیپرستواثناعشری46پیراپزشکی95مهرکارشناسیهوشبریمحمد شبانی ورکانی19

پزشکی94بهمندکتری عمومیپزشکیعلیرضا حامدغالمشاهی47پیراپزشکی94مهرکارشناسیرادیولوژی مریم ساروقی مشکانی20

پزشکی95مهردکتری عمومیپزشکیسجاد محمدزاده ارمکی48پیراپزشکی95مهرکارشناسیرادیولوژی عاطفه مقدسی21

پزشکی94مهرکارشناسی ارشدفیزیولوژی خاطره خوارزمی49پیراپزشکی92بهمن کارشناسیعلوم آزمایشگاهی فاطمه توبه یانی22

پزشکی94مهرکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیحمید محسن آبادی50پیراپزشکی93مهرکارشناسیعلوم آزمایشگاهی سیده مینا طیموری فرد23

پزشکی95مهرکارشناسی ارشدروانشناسی بالینیمعصومه مقبلی هنزائی51پیراپزشکی94مهرکارشناسیعلوم آزمایشگاهی هاجر حاجیان24

پزشکی95مهرکارشناسی ارشدبیوشیمی بالینیمحبوبه ستاری آرانی52پیراپزشکی95مهرکارشناسیعلوم آزمایشگاهی میثم حاصلی25

پزشکی94مهرکارشناسیتغذیه مهرناز خوش جمال فکری53دندانپزشکی92بهمندکتری عمومیدندانپزشکیالهه کمالی26

پزشکی95مهرکارشناسیتغذیه فرانه ذوالفقاری آرانی54دندانپزشکی93بهمندکتری عمومیدندانپزشکیزهرا اطهری زاده27

1395براساس معدل کل در سال (ورودی-رتبه اول هر رشته )اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


