افتخارات  ،هَفمیتْا ٍ برگسیذگاى داًشگاُ در الوپیادّای علوی لبلی

ايلیه المپیادعلمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسر کشًر -محل برگساری  :داوشگاٌ
علًم پسشکی اصفُان – سال 8811

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

1

رعٌا غالم زادُ ًیکجَ

ًفر ّفتن

هرحلِ اًفرادی

2

رعٌا غالم زادُ ًیکجَ -کوال للی

وام حیطٍ


کشَری
داًشگاُ برتر

هذیریت ًظام
سالهت

هرحلِ گرٍّی

پَر – ًاّیذ الفتی

هذیریت ًظام
سالهت

ديمیه المپیادعلمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسرکشًر -محل برگساری :
داوشگاٌ علًم پسشکی شیراز – سال 8811

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

1

کوال للی پَر

رتبِ دٍم کشَری

هرحلِ اًفرادی

وام حیطٍ


هذیریت ًظام
سالهت

2

کوال للی پَر – هحوذ سعادتی–

داًشگاُ برتر-

ًاّیذ الفتی

رتبِ پٌجن

هرحلِ گرٍّی

هذیریت ًظام
سالهت

سًمیه المپیادعلمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسرکشًر -محل برگساری :
داوشگاٌ علًم پسشکی تُران – سال 8811

وام حیطٍ

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

1

پیام افتخاری هیالًی

رتبِ اٍل کشَری

هرحلِ اًفرادی

استذالل بالیٌی

2

پیام افتخاری هیالًی -فرشتِ

داًشگاُ برتر

هرحلِ گرٍّی

استذالل بالیٌی



خَرشیذی -هٌا احوذی
3

هحوذ سعادتی -ایذیي رحین زادُ –

داًشگاُ برتر

هرحلِ گرٍّی

سعیذُ علی دٍست

هذیریت ًظام
سالهت

چُارمیه المپیادعلمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسرکشًر -محل برگساری  :داوشگاٌ
علًم پسشکی تبریس – سال 8818

وام حیطٍ

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

1

سیوا هٌظَری

رتبِ اٍل کشَری

هرحلِ اًفرادی

استذالل بالیٌی

2

گیسَ علیسادُ

رتبِ چْارم کشَری

هرحلِ اًمرادی

هذیریت ًظام سالهت

3

آیذیي رحین زادُ

رتبِ پٌجن کشَری

هرحلِ اًرادی

هذیریت ًظام سالهت



4

هعصَهِ عباسی اصل

رتبِ پٌجن کشَری

هرحلِ اًفرادی

حیطِ ًَآٍراًِ

5

سعیذ ترشیسی

رتبِ ّفذّن کشَری

هرحلِ اًفرادی

حیطِ ًَآٍراًِ

6

هْسا صادلیاى آبادی

رتبِ بیست ٍ سَم

هرحلِ اًفرادی

حیطِ ًَآٍراًِ

رتبِ دٍم کشَری داًشگاُ در بیي کل داًشگاّْای شرکت کٌٌذُ

پىجمیه المپیادعلمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسرکشًر -محل برگساری  :داوشگاٌ علًم
پسشکی کرمان – سال 8811

وام حیطٍ

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

1

اهیر جَادزادگاى

رتبِ دٍم کشَری

هرحلِ اًفرادی

تفکر علوی در علَم پایِ

2

هعصَهِ عباسی اصل

رتبِ ّفتن کشَری

هرحلِ اًفرادی

هذیرت ًظام سالهت

3

بٌْام اهیٌی -هْذی صادلی -راهیي

رتبِ اٍل کشَری

هرحلِ گرٍّی

ٌّر در آهَزش پسشکی



صباغی
4

هعصَهِ عباسی اصل -سیٌا ًصیری-

رتبِ دٍم کشَری

هرحلِ گرٍّی

هذیرت ًظام سالهت

گیسَ علیسادُ
5

ریحاًِ لرباًپَر -آفاق گرجاًی –
فرشتِ خَرشیذی

رتبِ سَم کشَری

هرحلِ گرٍّی

استذالل بالیٌی

ششمیه المپیاد علمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسرکشًر -محل برگساری :
داوشگاٌ علًم پسشکی ایران – سال 8818

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

1

هسعَد بالری

هذال طال ٍ رتبِ اٍل کشَری

هرحلِ

2

هعصَهِ عباسی اصل

هذال طال ٍ رتبِ اٍل کشَری

3

هعصَهِ عباسی اصل – رعٌا

رتبِ سَم کشَری

وام حیطٍ


استذالل بالیٌی

اًفرادی

راکری -الْام شاهی
4

هسعَد بالری -سیٌا فرّادی –

 3هذال طال -داًشگاُ هٌتخب

هرحلِ

هذیرت ًظام

اًفرادی

سالهت

هرحلِ

هذیرت ًظام

گرٍّی

سالهت

---

استذالل بالیٌی

هصلح کذخذاهحوذی
5

هعصَهِ عباسی اصل -رعٌا راکری

 3هذال طال -داًشگاُ هٌتخب

-------

– الْام شاهی
6

هذیریت ًظام
سالهت

سحر بَتِ سازً -گارتلسچیاى

1هذال طال ٍ  1هذال ًمرُ-

تبریسی

داًشگاُ هٌتخب

------

تفکر علوی در
علَم پایِ


َفتمیه المپیادعلمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسرکشًر -محل برگساری  :داوشگاٌ
علًم پسشکی ایران – سال 8811

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

1

ّادی حاهذ فر

هذال طالی کشَری

هرحلِ

2

ًگارتلسچیاى تبریسی

هذال طالی کشَری

3

پیواى فرٍغی

هذال ًمرُ کشَری

4

سعیذُ فرشباف

هذال ًمرُ کشَری

5

سحر بَتِ ساز

هذال برًس کشَری

6

ّادی حاهذ فر -پیواى

رتبِ  2کشَری – هذال ًمرُ

وام حیطٍ


فلسفِ پسشکی

اًفرادی
هرحلِ

تفکر علوی در علَم

اًفرادی

پایِ

هرحلِ

فلسفِ پسشکی

اًفرادی
هرحلِ

تفکر علوی در علَم

اًفرادی

پایِ

هرحلِ

تفکر علوی در علَم

اًفرادی

پایِ

گرٍّی

فلسفِ پسشکی

فرٍغی -هعصَهِ عباسی
اصل

َشتمیه المپیادعلمی داوشجًیان داوشگاَُای علًم پسشکی سراسرکشًر -محل برگساری  :داوشگاٌ علًم پسشکی
شُیذ بُشتی – سال 8811

ردیف

وام يوام خاوًادگی

وًع افتخار

وام مرحلٍ

وام حیطٍ



1

پیواى فرٍغی

هذال طالی کشَری

هرحلِ اًفرادی

فلسفِ پسشکی

2

فرشتِ فرّادی -هحوذ هیرزاآلازادُ

هذال طالی کشَری

هرحلِ گرٍّی

هذیریت ًظام سالهت

عطاری -هحوذ ًمَی بْساد
3

سعیذُ فرشباف – ًگار تلسچیاى

هذال طالی کشَری

هرحلِ گرٍّی

تفکر علوی در علَم پایِ

تبریسی -سحر بَتِ ساز
4

طاّرُ فخیوی ّریس

هذال ًمرُ کشَری

هرحلِ اًفرادی

فلسفِ پسشکی

5

سعیذُ فرشباف

هذال ًمرُ کشَری

هرحلِ اًفرادی

تفکر علوی در علَم پایِ

6

ًگار تلسچیاى تبریسی

هذال ًمرُ کشَری

هرحلِ اًفرادی

تفکر علوی در علَم پایِ

7

فرشتِ فرّادی

هذال ًمرُ کشَری

هرحلِ اًفرادی

هذیریت ًظام سالهت

8

هحوذ هیرزاآلازادُ عطاری

هذال برًس کشَری

هرحلِ اًفرادی

هذیرت ًظام سالهت

9

ّادی هصطفائی -رضا پیری – شمایك

هذال برًس – رتبِ سَم

گرٍّی

حیطِ جاًبی استذالل

رحیوی راد -فرشتِ فرّادی -هحوذ

کشَری

ًمَی بْساد

بالیٌی

