لیست نفرات برگزیده و حاضرین در مرحله دانشگاهی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت(ع) اساتید ،دانشجویان و کارکنان
«دوشنبه  - 7931/4/42دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان»

قرائت تحقیق
ردیف

1

مسعود خلیلی

خدمات بهداشتی درمانی/مدیریت

30

شایسته

82161362292

0

محمدرضا غالمی

داروسازی  /دکتری داروسازی

08/1

اول

82111111900

علی قزلی

فناوری اطالعات /مدیریت

30/01

سوم

82218103919

شهین شریفی

مدیریت  /کارشناسی فناوری

10/01

دوم

82131109218

1

زهرا عالفچیان

پزشکی  /دکتری پزشکی

12

اول

82612123389

3

عطاء ا ...غفاری

بیمارستان امام حسین گلپایگان

01/11

اول

2166033129

1

محسن طهماسبی

بیمارستان کودکان امام حسین ع

01

دوم

82162113610

زهرا دوخه

معاونت آموزشی

10/01

2160193696

اعظم صالحی

شبکه بهداشت خمینی شهر

10/1

2160290311

6
9

2

کارکنان

0

گروه

دانشجویان

نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

18
11

اساتید

عصمت عسگری

دانشکده بهداشت

38/11

سوم

82166819006

رسول نوری

مدیریت

13/11

اول

2160018102

توضیحات

قرائت ترتیل
ردیف

0
6
9

دانشجویان

1

گروه

نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

سجاد خاکسار

پرستاری  /کارشناسی پرستاری

11

سوم

82168103100

محمدمهدی احمدی

پزشکی  /کارشناسی رادیولوزی

08/01

اول

82163082191

احسان محمدبیگی

پزشکی/پزشکی

13/1

دوم

2163219011

محمدرضا مال احمدی

19/01

توضیحات

ثبت نام نشده

1

محدثه خیرآبادی

تغذیه/علوم تغذیه

3

فاطمه العارضی

بهداشت/بهداشت حرفه ای

1

مهدیه نکوبین

رادیولوژی/پزشکی

18/01

0

فائزه موذنی

تغذیه/علوم تغذیه

11

2130609961

2

مریم شریعتی

اتاق عمل/پرستاری مامایی

12

2861016390

00

اول

سهمیه مستقیم

سوم

2100301031
2661119118
2600120181

11

امیر تاج

دانشکده پزشکی

12/11

دوم

82166881862

10

مهدی فرجی

بیمارستان امین

13/11

سوم

2160186101

16

مجید براتی

مرکز درمان بستر ثامن جندق(خور)

16/01

2166061019

19

محمد ترکان

هسته گزینش

13/1

2160011912

11

سجاد احسانی

شبکه بهداشت دهاقان

31/11

2162011011

13

کارکنان

18

محدثه میرزاحسینی

توتنبخشی  /کارشناسی کاردرمانی

11/11

دوم

82613618062

علی شایانفر

بیمارستان ساعی خمینی شهر

01/11

اول

82160096330

نرگس رنگ آمیز

مرکز بهداشت شماره یک

19

سوم

82166806836

10

سیما خلیلی

شبکه بهداشت لنجان  /چرمهین

00/11

اول

82160001311

12

زهرا باطنی

یمارستان شهید بهشتی

16/11

2166862280

08

محبوبه شیرعلیزاده

پایگاه بهداشتی اعلمی هرندی(نجف آباد)

31/11

2169612922

11

00

مسعود فردوسی

مدیریت

00/1

اول

2166190021

رسول سلطانی

دانشکده داروسازی

08/01

دوم

82160099110

فرزانه محمدی

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی

31/1

دوم

82160112231

06
09

اساتید

01

فاطمه کریمی

اداره فن آوری

19/1

دوم

82160021280

رتیه اول کشوری سال گذشته

حفظ کل
محسن محمدی

دارو سازی  /دکتری داروسازی

109

اول

82161180603

لیال رجبی

پزشکی/پزشکی

111/01

اول

2628111160

آمنه سالمی زاده

شبکه بهداشت اردستان

110

اول

2166312301

9

اساتید

غالم حسین احمدی

گروه معارف

111/1

اول

82166801220

ردیف

گروه

1
0

دانشجویان

ردیف

گروه

1

دانشجویان

نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

6

کارکنان

0

توضیحات

حفظ  42جزء
نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

نجمه شاه سنایی

پزشکی  /دکتری پزشکی

161/11

دوم

82161612311

ریحانه قاسمی

پزشکی  /دکتری پزشکی

133/11

اول

82631366112

6

کارکنان

زهرا عباسی

شبکه بهداشت گلپایگان

113/11

اول

2100118901

ردیف

گروه

توضیحات

حفظ  72جزء
نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

وحید ضرغامی

پزشکی  /دکتری پزشکی

166/1

رتبه

تلفن همراه

82186190101

محمد نوری

دانشکده پرستاری ومامایی

118

سوم

82168119116

6

محمدمهدی زارع زاده

پزشکی  /دکتری پزشکی

119

اول

82616191093

علیرضا رستمیان

پزشکی  /دکتری پزشکی

110/1

دوم

82613009869

زهرا وطن خواه

پزشکی  /دکتری پزشکی

136/1

سوم

82161212003

فاطمه سادات مصطفوی

پزشکی  /دکتری پزشکی

112

اول

82628209111

کوثر خطیر

داروسازی  /دکتری داروسازی

131/1

دوم

82121191630

9
1
3
1

دانشجویان

1
0

توضیحات

کارکنان

0
2
18
11

سیدجعفر حسینی

بیمارستان گلدیس شاهین شهر

131/01

اول

82161919880

اکرم باقریان

بیمارستان الزهراء

130/1

اول

2161101821

فهیمه احمدی

بیمارستان امام موسی کاظم (ع)

113/1

فرشته ابراهیمی

بیمارستان حضرت زهرا زینبیه

112/11

2163910100
دوم

2616101928

حفظ  5جزء
ردیف

گروه

زهرا انجمنی

داروسازی/داروسازی

131/1

مهدیه کالنتری

توانبخشی/فیزیوتراپی

118/01

فاطمه سیستانی

بهداشت عمومی /بهداشت

181/1

2160210026

محدثه دهقانی

بهداشت محیط/بهداشت

132/11

سوم

2130688012

زهرا سادات اعتصامی

داروسازی/داروسازی

110/1

اول

2161181669

محمد معین

شبکه بهداشت تیران و کرون

132/01

اول

2166660693

عباس فراهی

شبکه بهداشت گلپایگان

111/1

دوم

2166102603

اساتید

فاطمه بکایی

دانشکده توانبخشی

166/1

سوم

2160116131

ردیف

گروه

1
0
6

کارکنان

دانشجویان

1
0
6
9
1
3
1
0
2
18
11
0

دانشجویان

نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

زهرا روانخواه

توضیحات

دوم

2130319380
2161139680

119/1

ثبت نام نشده

فائزه کریمی

پزشکی/پزشکی

191/11

2163131181

مرضیه کجباف

داروسازی/داروسازی

132

2160131111

مرضیه آیت الهی

پزشکی/پزشکی

161

2681081039

کارکنان

حفظ  9جزء
نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

زهرا وطن خواه

دندانپزشکی/دندانپزشکی

111/1

اول

2161116011

رویا صیامپور

پزشکی/هوشبری

132/11

دوم

2811638218

فرزانه محمودیان

بیمارستان فارابی

11

2160830103

توضیحات

حفظ  7جزء
ردیف

0
6
1
2

کارکنان

3

دانشجویان

1

گروه

18

نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

ایمان محمدبیگی

پزشکی  /دکتری پزشکی

111/1

دوم

82163008181

محمد رافعی

پزشکی  /کارشناسی رادیولوژی

110/01

اول

82119136330

فاطمه باباخانی

مدیریت/فناوری اطالعات

138/11

اول

2621180981

محمود رضوی

شبکه بهداشت خمینی شهر

136/1

اول

82166820011

ابوالفضل قربانی

نجف اباد /بیمارستان امام حسن مجتبی

111/01

دوم

82163900100

فاطمه سلحشور

بیمارستان حضرت محمد(ص).میمه

132/11

اول

2186931060

سمیه مزروعی

حوزه ریاست

110/01

دوم

82161006131

توضیحات

حفظ سوره واقعه
ردیف

کارکنان

6
9
1
3
1
0
2
18

دانشجویان

1
0

گروه

نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

محمد مهدی صفری

پزشکی/پزشکی

110/01

اول

2632201110

مریم پناهی

مدیریت/کتابداری پزشکی

193/1

دوم

2163020393

فاطمه محمودی

پرستاری مامایی/مامایی

193/01

سوم

2161660291

زینب سادات داوودی

داروسازی/داروسازی

130/11

اول

2621306608

سمیرا اکبرپور

بهداشت/بهداشت محیط

26/01

2811318001

مهدیه بذر افشان

پزشکی/پزشکی

196/11

2601819029

مجید بهاء لو هوره

بیمارستان  2دی منظریه خمینی شهر

131/01

اول

2621689218

اکرم قربانی

بیمارستان فیض

112/11

سوم

2163212219

زهره محمدی

ستاد دانشگاه علوم پزشکی

110/01

اول

2160303099

فاطمه فالحی

معاونت غذا و دارو

139

دوم

2160801861

توضیحات

****

بخش کتبی و معارف
ردیف

1
0
6
9
1
3
1
0

گروه

نام و نام خانوادگی

دانشکده/رشته تحصیلی

رشته

امتیاز

رتبه

تلفن همراه

سید مجید احمدی

دانشکده تغذیه

احادیث

182

اول

82168110612

زهرا خاکدل

دانشکده مدیریت

احادیث

189

دوم

82199133321

سالومه فوالدی

دانشکده پزشکی

سبک زندگی

182

اول

82160092036

فاطمه بامری نژاد

دانشکده پزشکی

ترجمه و تفسیر

110

اول

82161109918

ترجمه و تفسیر

182

دوم

82161139680

صحیفه سجادیه 183

اول

82160690189

100

اول

82680191611

دوم

82621306608

فاطمه سیستانی
نیلوفر کرباسیان

دانشکده پیراپزشکی

احکام

زینب سادات داوودی

دانشکده داروسازی

احکام

108

شیوا پورجمشیدی

دانشکده پرستاری

احکام

113

سوم

18

زهره صالحی

دانشکده دندانپزشکی

سیره معصومین

113

اول

11

زهرا رضایی

دانشکده پزشکی

سیره معصومین

116

دوم

10

مریم پناهی

دانشکده مدیریت

سیره معصومین

110

سوم

16

المیرا محمدی

دانشکده داروسازی

نهج البالغه

108

اول

82161612820

19

زهرا سهرابی

دانشکده پرستاری

نهج البالغه

116

دوم

82109118113

11

مریم رحمتی زاده

دانشکده دندانپزشکی

نهج البالغه

110

سوم

82612186000

13
11
10
12
08
01

زینب حیدری

دانشکده پرستاری

ترجمه و تفسیر

113

اول

82161161861

فاطمه لباف قاسمی زواره

بیمارستان شهیدبهشتی اردستان

ترجمه و تفسیر

118

دوم

82160310992

هاجر غفاری

دانشکده پرستاری

ترجمه و تفسیر

182

سوم

زهرا عباسی

بیمارستان امام حسین(ع) گلپایگان

حفظ موضوعی

189

اول

مریم طالبی حبیب آبادی

شبکه بهداشت برخوار

سیره معصومین

113

اول

82186880862

عظیمه قادری

شبکه بهداشت نجف آباد

پرسمان قرآنی

189

اول

82166008181

2

دانشجویان

کبری صالحی

دانشکده پرستاری

82161019226

توضیحات

کارکنان

00
06
09
01
03
01
00

اساتید

02
68
61
60
66
69

زهره محمدی برتیانی

اداره فناوری دانشگاه

نهج البالغه

113

اول

82160303099

سمیه مزروعی

دانشکده توانبخشی

نهج البالغه

119

دوم

82161006131

مهدی محمدی

بیمارستان فارابی

نهج البالغه

110

سوم

82169000919

مهدی فرجی

بیمارستان امین

احکام

113

اول

2160186101

فاطمه سلحشور

بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

احادیث

100

اول

معصومه جعفری دینانی

شبکه بهداشت خمینی شهر

احادیث

101

دوم

مجید بهاء لو هوره

بیمارستان  2دی منظریه خمینی شهر

احادیث

108

سوم

2621689218

رسول سلطانی

دانشکده داروسازی

صحیفه سجادیه 189

اول

82160099110

مریم عمیدی مظاهری

دانشکده بهداشت

ترجمه و تفسیر

111

اول

82166100623

مهرداد زینلیان دستجردی

دانشکده پزشکی

ترجمه و تفسیر

113

دوم

82161820911

فاطمه شفیعی

دانشکده داروسازی

سیره معصومین

113

اول

سهیال جعفری مینایی

دانشکده پرستاری

سیره معصومین

182

دوم

82160801299

مژگان جانی قربان

دانشکده پرستاری

حفظ موضوعی 110

اول

82161031291

دیگر حاضرین
نام و نام خانوادگی

محل خدمت/دانشکده

مرجان محمدی ریزی

بیمارستان عیسی ابن مریم

لیال کرمی اردستانی

بیمارستان شهید بهشتی اردستان

عاطفه بامری نژاد

دانشکده پزشکی

الهام طاهریان
فائزه امینی

دانشکده مدیریت

سجاد نوروزی

دانشکده پزشکی

زهرا علی دوستی

دانشکده داروسازی

سمانه بستانی

دانشکده مدیریت

علی تشکر

دانشکده پزشکی

فائزه کفاش رزاق

دانشکده بهداشت

فاطمه محمودی

دانشکده پرستاری

مریم هاشمی

دانشکده پرستاری

شهین شریفی

دانشکده مدیریت

مریم شریعتی

دانشکده پرستاری

سحر پناهی
سمیرا صالحی

دانشکده پرستاری

فاطمه باباخانی

دانشکده مدیریت

فائزه ربانی

دانشکده داروسازی

نسرین موسی رضایی

دانشکده مدیریت

شیدرخ کام بخش

دانشکده داروسازی

مرضیه آیت الهی

دانشکده پزشکی

فائزه مومنی

دانشکده تغذیه

سمیه عالیی
مریم عزیزی نیا

دانشکده تغذیه

زهرا دوخه

معاونت آموزشی

عصمت عسگری

دانشکده بهداشت

فرزانه محمودیان

بیمارستان فارابی

شهال محمدی ریزی

دانشکده پرستاری

زهرا اکبری

دانشکده مدیریت

صدیقه فرضی

دانشکده پرستاری

مریم سادات هاشمی

دانشکده پرستاری

محسن الوانی

دانشکده داروسازی

فریبا زندی مجد

دانشکده بهداشت

سعیده الیاسی علیشاهی

دانشکده بهداشت

مریم ترکی

دانشکده مدیریت

علیرضا آقایی

دانشکده پزشکی

انسیه محمدی فرد

دانشکده داروسازی

معصومه برجیان

ساختمان 6گسترش

رقیه مرادی

دانشکده بهداشت

هاجرحاجی امینی

بیمارستان الزهرا

مائده گندمکاران

دانشکده مدیریت

محسن جمالی

دانشکده فناوری نوین

سمانه خاتون آبادی

دانشکده دندانپزشکی

علی خلیقیان

دانشکده مدیریت

سیما بهرامی

دانشکده داروسازی

ناهید رضایی

دانشکده پزشکی

ریحانه قاسمی فیروزآبادی

دانشکده پزشکی

اکرم قربانی غالمعلی

بیمارستان فیض

فاطمه فالحی

معاونت غذا دارو

مهتاب کسایی اصفهانی

دانشکده فناوری نوین

آسیه حیدری

مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک

فاطمه نانکلی

دانشکده مدیریت

مهدی میرزاخانی

دانشکده تغذیه

سیدعباس داتلی بیگی
احسان محمدبیگی
زهرا وطن خواه

دانشکده پزشکی

فاطمه ساالری

دانشکده مدیریت

نسرین شعربافچی زاده

مرکزقرآن و عترت(ع )

