
  

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  99-1400سال تحصيلي در  استعداد درخشاندانشجويان اسامي 
 

 دانشكده پزشكي

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 (ارشد )کارشناسی بیوتكنولوژي طباطبایی رفیعی  ساراسادات 1

 (ارشد )کارشناسی نانوتكنولوژي سیدي دانیال 2

 عمومی( يپزشكی )دکتر صالحی مرضیه 3

 عمومی( يپزشكی )دکتر یهاشم کیمیاسادات 4

 عمومی( يپزشكی )دکتر صالحیان محمد 5

 عمومی( يپزشكی )دکتر مشهدي سیده نادیا 6

 عمومی( يپزشكی )دکتر یزدانی مریم 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پرستاري و مامايي دانشكده

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 (Ph.D)بهداشت باروري  معصومی گرجی مریم 1

 (ارشد )کارشناسی پرستاري سالمندي عزت مقدم هانیه 2

 (ارشد )کارشناسی پرستاري مراقبتهاي ویژه شهداد امین 3

 (ارشد )کارشناسی مشاوره در مامایی قربانی سمیرا 4

 (کارشناسی پیوسته)پرستاري  حسین زاده حانیه 5

 (کارشناسی پیوسته)پرستاري  کهنهء منیره 6

 (کارشناسی پیوسته)پرستاري  رستمیان فائزه 7

 (کارشناسی پیوسته)پرستاري  سیدحسین حسینی میقان 8

 (کارشناسی پیوسته)پرستاري  کشمیر هدیه 9

 (کارشناسی پیوسته)پرستاري  عسكري نژادرودپشتی فاطمه 10

 (کارشناسی پیوسته)مامایی  سلمانی نژاد رقیه 11

 (کارشناسی پیوسته)مامایی  طاهريحدیثه  12

 (کارشناسی پیوسته)مامایی  معصومه قاسمیان 13

 (کارشناسی پیوسته)مامایی  فیاض فاطمه 14

 (کارشناسی پیوسته)مامایی  ابراهیمیان فاطمه 15

 (کارشناسی پیوسته)مامایی  فراتی فاطمه 16

 (کاردانی)فوریتهاي پزشكی   میرعرب رضی سیدبنیامین 17

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پيراپزشكيدانشكده 

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 (کارشناسی پیوسته)اتاق عمل  باقري مجید 1

 (کارشناسی پیوسته)اتاق عمل  هوئیآ مهتاب 2

 (کارشناسی پیوسته)اتاق عمل  غالمی زنجان بر مبینا 3

 (کارشناسی پیوسته)هوشبري  وهاب زاده امین 4

 (کارشناسی پیوسته)هوشبري  حسنی نژاددرزي سیده فاطمه 5

 (کارشناسی پیوسته)هوشبري  سلطانپور فاطمه 6

 (پیوسته ارشناسیک)علوم آزمایشگاهی  کریمی فائزه 7

 (پیوسته ارشناسیک)علوم آزمایشگاهی  محمدي دیبا 8

 (پیوسته ارشناسیک)علوم آزمایشگاهی  عزیززادگان حسین 9

 پیوسته( کارشناسی) تكنولوژي پرتوشناسی ناصري نژاد سمانه 10

 پیوسته( کارشناسی) تكنولوژي پرتوشناسی ترابی ایمان 11

 )کارشناسی پیوسته( فناوري اطالعات سالمت غالمی فاطمه 12

 

 



 

 

 دانشكده بهداشت

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 (پیوسته)کارشناسی بهداشت حرفه اي  وحید وصیلوئی سوطی 1

مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کار    رحیمی عالئی رومینا 2

 )کارشناسی پیوسته(

 (پیوسته)کارشناسی بهداشت محیط  فرزانه رحیمی 3

 (پیوسته)کارشناسی بهداشت محیط  امین زاده انیتا 4

 (پیوسته)کارشناسی بهداشت محیط   مومنی مریم 5

 (پیوسته)کارشناسی بهداشت عمومی  کریمی سعیده 6

 (پیوسته)کارشناسی بهداشت عمومی  راه چمنی زینب 7

 (پیوسته)کارشناسی بهداشت عمومی  فالح صنمی آرزو 8

 


