
مرحله دانشگاهی بیستمین جشنواره قرآن وعترت اساتید،دانشجویان وکارکنان دانشگاه های علوم لیست برگزیدگان   

 پزشکی کشور

 )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(

 محل تحصیل/خدمت نام نام خانوادگی گروه رشته ردیف

 دانشکده داروسازی رسول سلطانی استاد قرائت  1
 دانشکده بهداشت عصمت عسگری کارمند قرائت  2

 معاونت آموزشی الهام چاوشی کارمند قرائت  3

 دانشکده پزشکی محمدجواد میرنظافت دانشجو قرائت  4

 پزشکی محمدمهدی ابوطالبی دانشجو قرائت  5

 پزشکی اسماعیل سهرابی بجگردی دانشجو قرائت  6

 دانشکده پزشکی زهرا عالفچیان دانشجو قرائت  7

 بهداشت فاطمه آقائی چادگانی دانشجو قرائت  8
 دندانپزشکی ساحل مقصودی دانشجو قرائت  9

پرستاری و مامایی دانشکده لیال اکبری اصطهباناتی استاد ترتیل  11  
 دانشکده پزشکی امیر تاج کارمند ترتیل  11

 هسته گزینش محمد ترکان کارمند ترتیل  12
 حوزه ریاست محمد هادی کارمند ترتیل  13
 مرکزبهداشت شماره یک نرگس رنگ آمیز کارمند ترتیل  14
 اداره فن آوری ستاد فاطمه کریمی کارمند ترتیل  15
خمینی شهربهداشت  اعظم صالحی والشانی کارمند ترتیل  16  

 توانبخشی دانشکده سعید پروین زاد دانشجو ترتیل  17

 تغذیه دانشکده محدثه خیرآبادی دانشجو ترتیل  18

 پزشکی سکینه نوشادی دانشجو ترتیل  19
یمال احمد دانشجو ترتیل  21  داروسازی محمدرضا 
 پزشکی علی اکبر حسنی دانشجو ترتیل  21

 گروه معارف زهره رستمي استاد حفظ کل  22

 گروه معارف غالم حسین احمدی استاد حفظ کل  23

پرستاری و مامایی دانشکده زینب حیدری دانشجو حفظ کل  24  

جزء 21حفظ   25 سید الشهداءبیمارستان  رشا خواجوئی فرد کارمند   

جزء 21حفظ   26  دانشکده بهداشت زینب یاوری دانشجو 

جزء 21حفظ   27  پزشکی زهرا حاج محمدیان باغبان دانشجو 

جزء 11حفظ   28  دانشکده پزشکی ریحانه قاسمی فیروزآبادی دانشجو 

جزء 11حفظ   29  پزشکی زهرا وطن خواه دانشجو 
جزء 11حفظ   31 فروشانیرستمیان  دانشجو   دانشکده پزشکی علیرضا 

جزء 5حفظ   31  دانشکده داروسازی محبوبه شریعتی دانشجو 

جزء 5حفظ   32 پزشکی دندان فروزان وحیدی دانشجو   

جزء 5حفظ   33  پزشکی زکیه الزهرا عطائی دانشجو 
جزء 5حفظ   34  دانشکده پزشکی محمد مهدی زارع زاده دانشجو 

جزء 5حفظ   35  شبکه بهداشت گلپایگان عباس فراهي کارمند 

جزء 5حفظ   36 جعفرسید حسینی کارمند  شاهین شهر بیمارستان گلدیس   

جزء 5حفظ   37  شبکه تیران وکرون محمد معین کارمند 

جزء 5حفظ   38  بهداشت خمینی شهر وجیهه مرادی کارمند 

جزء 3حفظ   39  مهری بی ریایی نجف اباد کارمند 
 بهداشت نجف آباد

()نهضت آباد  

جزء 3حفظ   41 نجف آباد محمدمنتظریبیمارستان  محدثه روحي کارمند   

جزء 3حفظ   41  لیال بی ریایی نجف آبادی کارمند 
 بهداشت نجف آباد

()حاجی آباد  

جزء 3حفظ   42  پزشکی رسول گنجی چرمهینی دانشجو 
جزء 1حفظ   43  داروسازی فاطمه شفیعی دانشجو 



جزء 1حفظ   44  بهداشت زهرا محمدی دانشجو 

جزء 1حفظ   45  بهداشت هاجر داوری دانشجو 

جزء 1حفظ   46  شبکه برخوار زهرا منصوري کارمند 

جزء 1حفظ   47  معاونت غذادارو فاطمه فالحی کارمند 

جزء 1حفظ   48  شبکه بهداشت شهرضا مهدی  رحمتی کارمند 

 دانشکده پزشکی نیلوفرسادات میردامادی دانشجو ترجمه ومفردات  49

 داروسازی فاطمه شفیعی دانشجو ترجمه ومفردات  51

 بهداشت ریحانه رضایی دانشجو ترجمه ومفردات  51

 بیمارستان گلدیس شاهین شهر ندیمه حسام پور کارمند ترجمه ومفردات  52

بهداشت شهرضاشبکه  طیبه اولیائی کارمند ترجمه ومفردات  53  

2مرکزبهداشت  خدیجه باقری کارمند ترجمه ومفردات  54  

 داروسازی رسول سلطانی استاد مفاهیم  55

 دانشکده مدیریت زهرا اکبری استاد مفاهیم  56

 دانشکده پزشکی علیرضا فروشانی رستمیان دانشجو مفاهیم  57

 پرستاری و مامایی دانشکده زینب حیدری دانشجو مفاهیم  58

 پرستاری فاطمه قائدی حیدری دانشجو مفاهیم  59

 بیمارستان شهیدمحمدمنتظری نجف آباد محدثه روحی کارمند مفاهیم  61

 دانشکده پرستاری سهیال جعفری مینائی کارمند مفاهیم  61

 هسته تحقیق سمیه مزروعی کارمند مفاهیم  62

 بهداشت مریم عمیدی مظاهری استاد سیره معصومین  63

 دانشکده مدیریت زهرا اکبری استاد سیره معصومین  64

 داروسازی رسول سلطانی استاد سیره معصومین  65

 پرستاری و مامایی دانشکده زینب حیدری  دانشجو سیره معصومین  66

 پژوهشی زهرا فالح دانشجو سیره معصومین  67

 پرستاری صدیقه فرضی دانشجو سیره معصومین  68

 شبکه بهداشت اردستان مریم ذبیحی زواره کارمند سیره معصومین  69

 بیمارستان شهیدمحمدمنتظری نجف آباد محدثه روحی کارمند سیره معصومین  71

 بیمارستان گلدیس شاهین شهر ندیمه حسام پور کارمند سیره معصومین  71

 دانشکده پزشکی امین عابدینی دانشجو احکام  72

 داروسازی فاطمه شفیعی  دانشجو احکام  73

 پزشکی سمانه اعتصامی دانشجو احکام  74

 شبکه برخوار جهان شاه جهان گیری پور کارمند احکام  75

 بیمارستان شهیدمحمدمنتظری نجف آباد زکیه جمشیدیان کارمند احکام  76

 غذادارو فاطمه فالحی کارمند احکام  77

 دانشکده بهداشت زهرا گدازنده ها دانشجو ادعیه واحادیث  78

 بهداشت عصمت عسگری کارمند ادعیه واحادیث  79

 پرستاری سهیال جعفری مینائی کارمند ادعیه واحادیث  81

 2مرکزبهداشت  خدیجه باقری کارمند ادعیه واحادیث  81

 

 


