
  

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  1400-1401سال تحصيلي در  استعداد درخشاندانشجويان اسامي 
 

 دانشكده پزشكي

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 (Ph.D) مهندسی بافت ملیحه غریب شاهیان 1

 عمومی( یپزشكی )دكتر ورمزیاریحسین  2

 عمومی( یپزشكی )دكتر ی دوكیقدسیدامیرحسین صا 3

 عمومی( یپزشكی )دكتر عبدالعزیز سلیمی 4

 عمومی( یپزشكی )دكتر مهدیه قلی پور 5

 عمومی( یپزشكی )دكتر علی عرفان 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پرستاري و مامايي دانشكده

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 (ارشد)كارشناسی  پرستاری سالمندی عادله رضازاده اصل 1

 (ارشد)كارشناسی  پرستاری مراقبتهای ویژه سپیده شاكری اناركی 2

 (ارشد)كارشناسی  مشاوره در مامایی عاطفه بیهقی 3

 (كارشناسی پیوسته)پرستاری  فائزه رستمیان 4

 (كارشناسی پیوسته)پرستاری  مظفریانمعصومه  5

 (كارشناسی پیوسته)پرستاری  هدیه كشمیر 6

 (كارشناسی پیوسته)پرستاری  عرفان فیروزی 7

 (كارشناسی پیوسته)پرستاری  نسترن كاتوزیان 8

 (كارشناسی پیوسته)پرستاری  مائده اسماعیلی 9

 (كارشناسی پیوسته)مامایی  الهام فضیلت 10

 (كارشناسی پیوسته)مامایی  كیمیا سلیمی 11

 (كارشناسی پیوسته)مامایی  یگانه طاهری رنجبرشیروان 12

 (كارشناسی پیوسته)مامایی  مهشاد گلستانی 13

 (كارشناسی پیوسته)مامایی  فاطمه نوری اواتی 14

 پیوسته(كارشناسی نا)پزشكی  فوریتهای نعمت اله علی زاده 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پيراپزشكيدانشكده 

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 (كارشناسی پیوسته)اتاق عمل  مهتاب آهوئی 1

 (كارشناسی پیوسته)اتاق عمل  فاطمه شیرین پاسخ 2

 (كارشناسی پیوسته)اتاق عمل  فائزه یوسفی 3

 (كارشناسی پیوسته)هوشبری  مهرشاد باقری 4

 (كارشناسی پیوسته)هوشبری  فاطمه بهنام 5

 (كارشناسی پیوسته)هوشبری  فاطمه سلطانپور 6

 (پیوسته ارشناسیك)علوم آزمایشگاهی  كیمیا رشیدان 7

 (پیوسته ارشناسیك)علوم آزمایشگاهی  مائده مشهدی علی تهرانی 8

 (پیوسته ارشناسیك)علوم آزمایشگاهی  فاطمه فغانی دروپی 9

 پیوسته( كارشناسی) تكنولوژی پرتوشناسی فاطمه سادات رضوان كریمی 10

 پیوسته( كارشناسی) تكنولوژی پرتوشناسی نگین پویان مهر 11

 پیوسته( كارشناسی) تكنولوژی پرتوشناسی بهزاد چشمی 12

 )كارشناسی پیوسته( فناوری اطالعات سالمت عماد معتمدسبزوار 13

 )كارشناسی پیوسته( فناوری اطالعات سالمت فاطمه عبدالهی تیجی 14

 

 



 

 

 دانشكده بهداشت

 رشته و مقطع م خانوادگينام و نا رديف

 بهرامیمهسا  1
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار   

 )كارشناسی پیوسته( كارشناسی

 بیتا نداف 2
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار   

 )كارشناسی پیوسته( كارشناسی

 عادله یوسفی 3
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار   

 )كارشناسی پیوسته( كارشناسی

 علی صالح آبادی 4
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كار   

 )كارشناسی پیوسته( كارشناسی

 (پیوسته)كارشناسی بهداشت محیط  آنیتا امین زاده 5

 (پیوسته)كارشناسی بهداشت محیط  مریم مومنی 6

 (پیوسته)كارشناسی بهداشت محیط  مریم غربا 7

 (پیوسته)كارشناسی بهداشت عمومی  زینب راه چمنی 8

 (پیوسته)كارشناسی بهداشت عمومی  زهرا سادات موسوی زرین 9

 (پیوسته)كارشناسی عمومی بهداشت  لیال بابائی 10

 


