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

1
حمیدرضا صادقی 

گندمانی

دکترای 

پرستاری
91مهرپزشکیمحسن بخشی کاشی5عنوان  دانشجوی نمونه کشوری93بهمن 

درصد کشوری در 2.5رتبه سوم درون دانشگاهی و 

96آزمون پیش کارورزی اسفند 

91بهمن پزشکیمرجان رضایی شهرضا6عنوان پژوهشگر برجسته کشوری90بهمن پزشکیوحیدرضا استاد محمدی2
درصد کشوری در 2.5رتبه  اول درون دانشگاهی و 

97آزمون پیش کارورزی شهریور 

91مهرپزشکیمیالد به نژاد3
درصد کشوری در 2.5رتبه اول درون دانشگاهی و 

96آزمون پیش کارورزی اسفند 
94بهمندندان پزشکیفهیمه قاسمی7

درصد کشوری درآزمون 2.5رتبه اول درون دانشگاهی  و

96علوم پایه دندان پزشکی اسفند 

91مهرپزشکیسعید صدر4
درصد کشوری در 2.5رتبه دوم درون دانشگاهی و 

96آزمون پیش کارورزی اسفند 
95مهردندان پزشکیکوثر رحمت پناه8

درصد کشوری  درآزمون 2.5رتبه اول درون دانشگاهی و

97علوم پایه  شهریور

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

رتبه  دوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی 91بهمن پزشکیزهراسادات زمانی1

97شهریور
رتبه سوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  95مهر دندان پزشکیمحمد اکبری13

97شهریور

رتبه  سوم درون دانشگاهی در آزمون پیش کارورزی 91بهمن پزشکیافشار امیدواری2

97شهریور
حیطه -راهیابی به مرحله گروهی دهمین المپیاد علمی92بهمندندان پزشکیعاطفه علیزاده14

کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

9615رتبه اول درون دانشگاهی در آزمون علوم پایه اسفند 94مهرپزشکیپرستو اثنی عشری3
امیر حسین مهدی 

کاغذی
90مهرپزشکی

حیطه -راهیابی به مرحله گروهی دهمین المپیاد علمی

استدالل بالینی

حیطه -راهیابی به مرحله گروهی دهمین المپیاد علمی91مهرپزشکیمنصوره صادقیان9616رتبه دوم درون دانشگاهی  در آزمون علوم پایه اسفند94مهرپزشکیفرید رجائی ریزی4

مدیریت نظام سالمت

کارشناسی فاطمه حاجی رضایی9617رتبه سوم درون دانشگاهی  در آزمون علوم پایه اسفند 94مهرپزشکیمعصومه کریمی آغچه5

پرستاری
بهترین ایده های ) Educational Ideaبرگزیده طرح 94بهمن 

(خالقانه در حوزه آموزش پزشکی

کارشناسی محمد شبانی ورکانی9718رتبه اول درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  شهریور94بهمن پزشکیعلیرضا حامد غالمشاهی6

هوشبری
بهترین ایده های ) Educational Ideaبرگزیده طرح 95مهر 

(خالقانه در حوزه آموزش پزشکی

محمد امین حسنی مقدم9719رتبه دوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  شهریور94بهمن پزشکیرسول اعتصام پور7
کارشناسی 

پرستاری
93مهر 

بهترین ایده های ) Educational Ideaبرگزیده طرح 

(خالقانه در حوزه آموزش پزشکی

دانشجوی فعال، خالق و همکار با دفتر استعدادهای 95مهر پزشکیسجاد محمدزاده ارمکی9720رتبه سوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  شهریور93بهمن پزشکیسینا ملک گودرزی8

درخشان دانشگاه

کسب مقام اول در اولین استارت آپ ویکند الکترونیک 93بهمن دندانپزشکیفاطمه ابراهیم زاده9621رتبه دوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  اسفند 94بهمندندان پزشکیپویا فوقی9

(د ع پ تهران)سالمت

سیدعلی میراحمدی 10

باباحیدری
کارشناسی ارشد حکیمه زمانی بادی9622رتبه سوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  اسفند 94بهمندندان پزشکی

HSE

کسب مقام اول در اولین استارت آپ ویکند الکترونیک 94مهر 

(د ع پ تهران)سالمت

کارشناسی ارشد فاطمه مقصود9623رتبه سوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  اسفند 94بهمندندان پزشکیفاطمه کارگریان مروستی11

پرستاری
کسب مقام اول در کنگره بیماریهای منتقله از راه خون     97مهر 

(دانشگاه علوم پزشکی مشهد )      

کارشناسی فاطمه حاجی رضایی9724رتبه دوم درون دانشگاهی  درآزمون علوم پایه  شهریور95مهر دندان پزشکیپریسا اخباری12

پرستاری
کسب مقام اول در کنگره بیماریهای منتقله از راه خون     94بهمن 

(دانشگاه علوم پزشکی مشهد )      

1397اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 

1397اسامی دانشجویان مستعد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 



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

بهداشت951كارشناسي ارشدمهندسي بهداشت محيطمنصوره صباغيان بيدگلي29پزشكي931دكتري عموميپزشكيسپيده سادات يثربي كاشان1

بهداشت951كارشناسيبهداشت عموميمريم محمدزاده صباغي30پزشكي932دكتري عموميپزشكيسينا ملك گودرزي2

بهداشت961كارشناسيبهداشت عموميسهيال شيخ زاده31پزشكي941دكتري عموميپزشكيپرستو اثناعشري3

بهداشت941كارشناسيمهندسي بهداشت حرفه ايمهديه كاوه32پزشكي942دكتري عموميپزشكيمهشيد اميني4

بهداشت951كارشناسيمهندسي بهداشت حرفه اينرجس مقربي زاده33پزشكي951دكتري عموميپزشكيسجاد محمدزاده ارمكي5

بهداشت961كارشناسيمهندسي بهداشت حرفه ايفاطمه وارسته34پزشكي952دكتري عموميپزشكياميرمحمد طاهريان6

بهداشت941كارشناسيمهندسي بهداشت محيطمهديه محمدزاده مشكاني35پزشكي961دكتري عموميپزشكيسيدعليرضا سجادي فر7

بهداشت951كارشناسيمهندسي بهداشت محيطريحانه سيبيان قمصري36پزشكي961كارشناسيتغذيه مريم فالح8

بهداشت961كارشناسيمهندسي بهداشت محيطزهرا حسني زاده37پزشكي951كارشناسيتغذيهمحمد نعمتي بيدگلي9

بهداشت941كارشناسيبهداشت عموميمهديه مهديان38پزشكي961كارشناسي ارشدعلوم تشريح و آناتوميپروين لطفي چم گاوي10

بهداشت951كارشناسيhseفهيمه كرمعلي39پزشكي961كارشناسي ارشدروانشناسي باليني وجيهه قرباني دستگردي11

پرستاري و مامايي941كارشناسياتاق عملاميرارسالن ايزدي40دندانپزشكي922دكتري عموميدندانپزشكيالهه كمالي12

پرستاري و مامايي951كارشناسياتاق عملزهرا نوراني41دندانپزشكي932دكتري عموميدندانپزشكينگار يزداني13

پرستاري و مامايي961كارشناسياتاق عملفائزه رفيعي فروشاني42دندانپزشكي942دكتري عموميدندانپزشكيشهرزاد احمدي14

پرستاري و مامايي951كارشناسي ارشدپرستاريراضيه مختاري43دندانپزشكي951دكتري عموميدندانپزشكيعليرضا آب رحيمي15

پرستاري و مامايي961كارشناسي ارشدپرستاريحسين محمدي44دندانپزشكي961دكتري عموميدندانپزشكيمهدي عقيقي بيدگلي16

پرستاري و مامايي951كارشناسي ارشدپرستاري سالمندي   محمد زارع45پيراپزشكي941كارشناسيراديولوژيمريم ساروقي مشكاني17

پرستاري و مامايي961كارشناسي ارشدپرستاري سالمنديندا جملي46پيراپزشكي951كارشناسيراديولوژيمريم تويسركاني18

پرستاري و مامايي951كارشناسي ارشدپرستاري مراقبتهاي ويژه فهيمه گنجوري47پيراپزشكي961كارشناسيراديولوژيارمان شباني مولنجاني19

پرستاري و مامايي961كارشناسي ارشدپرستاري مراقبتهاي ويژهحميده فتاح پور48پيراپزشكي941كارشناسيعلوم آزمايشگاهيسميرا رضائي خولنجاني20

پرستاري و مامايي961كارشناسي ارشدروان پرستاري فاطمه نعمتيان49پيراپزشكي951كارشناسيعلوم آزمايشگاهيميثم حاصلي21

پرستاري و مامايي941كارشناسيپرستاريمهتاب طالبي50پيراپزشكي961كارشناسيعلوم آزمايشگاهيمحمد اسدي22

پرستاري و مامايي942كارشناسيپرستاريزهرا عبدي خياداني51پيراپزشكي941كارشناسيفناوري اطالعات سالمتفاطمه صادقي23

پرستاري و مامايي951كارشناسيپرستاريفاطمه خدابخشيان52پيراپزشكي951كارشناسيفناوري اطالعات سالمتفايزه استادمحمدي24

پرستاري و مامايي952كارشناسيپرستاريحميدرضا زراعت خواه اراني53پيراپزشكي961كارشناسيفناوري اطالعات سالمتفائزه ميرشكار25

پرستاري و مامايي961كارشناسيپرستاريحانيه زارع54پيراپزشكي941كارشناسيهوشبريسوده مشهدي تفرشي26

پرستاري و مامايي941كارشناسيمامايينرجس نجاتي فر55پيراپزشكي951كارشناسيهوشبريمحمد شباني وركاني27

پرستاري و مامايي951كارشناسيماماييمليحه محمدزاده صباغي56پيراپزشكي961كارشناسيهوشبريهانيه عابدي28

پرستاري و مامايي961كارشناسيماماييفاطمه مهدي پور57

1396براساس معدل کل در سال (ورودی-رتبه اول هر رشته )اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


