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ــاه  ــار م ــدود چه ــش، ح ــال پی ــه  64 س ــت ک ــه ای اس ــادآور واقع ــاه ی ــانزده آذرم  ش
پــس از ســقوط دولــت ملــی دکتــر محمــد مصــدق بــه دنبــال کودتــای بیست وهشــت 
ــد  ــا ، احم ــی بزرگ نی ــای مصطف ــه نام ه ــجو ب ــه دانش ــرداد روی داد. در آن روز س م
ــارد  ــمی ریچ ــدار رس ــه دی ــراض ب ــگام اعت ــریعت رضوی هن ــدی ش ــی  و مه قندچ
ــط  ــرگیری رواب ــکا و ازس ــده آمری ــاالت متح ــت ای ــور وق ــاون رئیس جمه ــون مع نیکس
ــانزدهم  ــس ش ــیدند. ازآن پ ــهادت رس ــه ش ــران  ب ــگاه ته ــا در دانش ــا بریتانی ــران ب ای
آذرمــاه نمــاد مبــارزات دانشــجویی و حضــور فعاالنــه و آگاهانــه دانشــجویان در عرصــه 

سیاســی کشــور شــد. 
امســال چهارمیــن دوره جشــنواره دانشــجویی ابن ســینا به عنــوان یکــی از ســنت های 
ــر  ــجویان برت ــه در ان از دانش ــنواره ای ک ــزار می شود.جش ــگاه برگ ــنه در دانش حس
ــی،  دانشــگاه در عرصه هــای آمــوزش، پژوهــش، قــرآن و عتــرت، ورزش، هنــری و ادب
اجتماعــی و تعهــد حرفــه ای تقدیــر بــه عمــل می آیــد. امیــدوارم درگــذر زمــان ایــن 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــه دانش ــد ک ــک کن ــاط کم ــور و نش ــنواره پرش جش
ــنا  ــش آش ــود بیش ازپی ــی خ ــالت های اجتماع ــه رس ــب ب ــی مناس ــران در محیط ته
ــاده  ــامی آم ــن اس ــه میه ــت ب ــت خدم ــدان جه ــای دوچن ــزه و توانمندی ه ــا انگی و ب

ورود بــه عرصــه جامعــه شــوند.

عباسعلی کریمی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

آذرماه1396
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پیام 

دکترعباسعلی کریمی 

رئیس دانشگاه

به جشنواره ابن سینا
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اینــک در آســتانه میــاد مســعود حضــرت خاتم االنبیــا محمــد مصطفــی )ص( و والدت 
ششــمین اختــر تابنــاک ســپهر علــوی و نبــوی امــام جعفــر صــادق )ع( کــه در تقویــم 
ملــی میهــن عزیزمــان تحــت عنــوان روز اخــاق و مهــرورزی نامگــذاری شــده اســت و 
روز 16 آذرمــاه، روز بزرگداشــت مقــام شــامخ دانشــجو بــه عنــوان نمــاد عدالت خواهــی 
ــه تمامــی  ــام فرخنــده را ب ــن ای ــه ای ــم ک ــر خویــش فــرض می دان و استبدادســتیزی، ب
ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــران تبری ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــم و معرف ــان عل رهپوی

نمایــم.
ــت  ــجو فرص ــا روز دانش ــارن ب ــینا مق ــجویی ابن س ــنواره دانش ــالیانه جش ــزاری س برگ
ــرمایه های  ــق از س ــه ح ــه ب ــگاه ک ــن دانش ــز ای ــجویان عزی ــا از دانش ــت ت ــی اس مغتنم
بی نظیــر ایــن مــرز و بــوم بــوده و در عرصه هــای مختلــف علمــی، اخاقــی، فرهنگــی و 

ــد. ــر به عمــل آی ــر هســتند، تقدی اجتماعــی پیشــرو و صاحــب اث

پیام 

دکتر فرزین حلب چی 

معاون دانشجویی 

فرهنگی دانشگاه

به جشنواره

ابن سینا
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امســال در چهارمیــن جشــنواره نیــز شــاهد اســتقبال گــرم و پرشــور دانشــجویان و 
ــم.  ــنواره بودی ــن جش ــف ای ــش  مختل ــت بخ ــگ در هش ــالم و تنگاتن ــی س ــاد رقابت ایج
ــان شایســته و  ــه ایــن جوان خداونــد متعــال را شــکرگزاریم کــه افتخــار خدمتگــزاری ب
ــن  ــرکت کنندگان ای ــای ش ــا و قابلیت  ه ــت. توانمندی ه ــرده اس ــان ک ــتعد را نصیبم مس
ــیار  ــی را بس ــدگان نهای ــش برگزی ــه گزین ــود ک ــده ب ــمگیر و ارزن ــدری چش ــت به ق رقاب
دشــوار می نمــود. به هــر حــال تمامــی تــاش دســت اندرکاران برگــزاری ایــن جشــنواره 
و کمیته هــای تخصصــی داوری آن بــوده کــه نهایــت دقــت و عدالــت در فرآینــد بررســی 

ــد.  ــه عمــل آی کارنامه هــا و مســتندات بارگــزاری شــده در ســامانه جشــنواره ب
تفاوتــی کــه در ایــن جشــنواره بــه نســبت ســالیان گذشــته شــاهد آن خواهیــم بــود، 
نقــش پررنگ تــر دانشــجویان در طراحــی و اجــرای برنامه هــای ویــژه مراســم اختتامیــه 
ــرا،  ــرآن، اج ــاوت ق ــل ت ــن از قبی ــور جش ــه ام ــه کلی ــوی ک ــه نح ــت، ب ــنواره اس جش
ــام  ــگاه انج ــود دانش ــد خ ــجویان توانمن ــط دانش ــی توس ــری و نمایش ــای هن برنامه ه
ــا،  ــای کانون ه ــگاهی از توانمندی ه ــز نمایش ــه نی ــیه برنام ــت. در حاش ــد پذیرف خواه

ــد. ــد ش ــا خواه ــر پ ــجویی ب ــریات دانش ــا و نش ــکل ها، انجمن  ه تش
در خاتمــه مراتــب تقدیــر و ســپاس خــود را از کلیــه همراهــان و همــکاران جشــنواره 
ــام  ــی مق ــر نمایندگ ــگاه، دفت ــه دانش ــأت رئیس ــی هی ــابق و کنون ــای س ــه اعض از جمل
معظــم رهبــری، داوران حقیقــی و حقوقــی جشــنواره، کارشناســان محتــرم معاونت هــای 
آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی اجتماعــی، درمــان و ادارات روابــط عمومــی و فــن آوری 
ــنواره و  ــزاری جش ــکار در برگ ــرکت کننده و هم ــجویان ش ــگاه، دانش ــات  دانش اطاع
بویــژه همــکاران پرتاشــم در حــوزه معاونــت دانشــجویی فرهنگــی و دبیرخانــه دائمــی 

ــم. ــراز می نمای ــنواره اب جش
امیــد اســت تاش هــای انجــام شــده و برگــزاری برنامه هایــی از ایــن دســت تــا حــدی 
ــی«  ــی و آرمانگرای ــنواره »دانشــجو؛ نشــاط، تعال ــعار واالی جش ــه ش ــل ب در راســتای نی

مفیــد و اثربخــش واقــع گــردد

دکتر فرزین حلب چی
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه

آذر ماه 1396      
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور حمایت و تشویق فعالیت های ارزشمند دانشجویان، همه ساله جشنواره دانشجویی ابن 
سینا را  همزمان با روز دانشجو در آذر ماه برگزار می نماید. 

 این جشنواره صرفا برای دانشجویان ایرانی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار و دانشجویان تمامی مقاطع 
تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی، دستیاری و فلوشیپ می توانند با توجه به اهداف 

و محورهای جشنواره در آن شرکت نمایند.

معرفی جشنواره دانشجویی 

ابن سینا:

اعضاي هیات داوران 

مرکزی جشنواره:

 جناب آقای دکتر کریمی ریاست دانشگاه و رئیس جشنواره 
 حجت االسالم والمسلمین دکتر عیسي زاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 دکتر سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه و رئیس کمیته آموزشی جشنواره 
 دکتر صحراییان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و رئیس کمیته پژوهشی جشنواره 

 دکتر رستمیان معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه و رئیس کمیته قرآن و عترت جشنواره 
 دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه و رئیس کمیته خدمات سالمت و تعهد حرفه ای جشنواره 

 دکتر نوروزی مدیر امور هنری و فوق برنامه و رئیس کمیته هنری ادبی و کمیته اجتماعی جشنواره 
 دکتر پورغریب مدیر تربیت بدنی دانشگاه و رئیس کمیته ورزشی جشنواره

 دکتر پاساالر رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان و رئیس کمیته تخصصی جامع جشنواره 
 دکتر فتوحی استاد دانشگاه 

 دکتر شریف زاده استاد دانشگاه
 دکتر محقق عضو هیئت علمی دانشگاه
 دکتر عکاظی عضو هیئت علمی دانشگاه

 دکتر احمد معصومی دانشجوی مقطع دستیاری بالینی چشم پزشکی
 منصور پورابراهیم دانشجوی مقطع دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی

 افسانه رئیسی فر دانشجوی مقطع دکترای تخصصی پرستاری
 سارا هرسینی دانشجوی مقطع دکترای عمومی پزشکی
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 كمیته تخصصي آموزش

رییس کمیته: دکتر سهراب پور معاون آموزشی 
دانشگاه

اعضاي گروه:
 دکتر امیرحسین جهانشیر

 دکتر پوریا روزرخ
 دکتر طاهره سوری

 دکتر رضا شریعت محرری
 دکتر هومن شهسواری

 دکتر شیوا شیرازیان
 دکتر سارا مرتاض هجری

 دکتر عظیم میرزا زاده

 كمیته تخصصي پژوهش

رییس کمیته: دکتر صحراییان معاون تحقیقات و 
فناوری دانشگاه

اعضاي گروه:
 دکتر شکوفه نیکفر
 دکتر ژاله غالمی

 طاهره همتی

کمیته های تخصصی داوری:

 كمیته تخصصي خدمات سالمت و 

تعهد حرفه اى

 رییس کمیته: دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه

اعضاي گروه:
 دکتر امیرعلی سهراب پور

 دکتر رضا شروین بدو
 دکتر آرش جعفریه

 دکتر عباس علی بخشی
 دکتر سیدحمیدرضا نقوی

 دکتر فریبا اصغری
 دکتر علیرضا پارساپور
 دکتر پروین پاساالر

 دکتر ناهید دهقان نیری
 دکتر نیما رضایی
 دکتر پونه ساالری

 دکتر احسان شمسی گوشکی
 دکتر شیوا شیرازیان
 دکتر شعبان علیزاده
 دکتر ملیحه کدیور

 دکتر شکوفه نیک فر
 دکتر ریحانه پیرجانی

 دکتر جلیل مکارم
 مجتبی سلطانی
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 كمیته تخصصي قرآن و عترت

رییس کمیته: دکتر عبدالرحمن رستمیان معاون 
اجتماعی فرهنگی دانشگاه

اعضاي گروه:
 دکتر علی اصغر باقرزاده

 حجت االسالم و المسلمین دکتر نیکزاد عیسی زاده
 حجت االسالم و المسلمین محمدصادق درگاهی
 حجت االسالم و المسلمین محمد ملک محمدی

 دکتر منوچهر امینی

 كمیته تخصصي ورزشى

 رییس کمیته: دکتر پورغریب مدیر تربیت بدنی

اعضاي گروه:
 دکتر امید سبزواری
 دکتر محمود دوستی

 آزاده صبح خیز
 عبداله کچورستاقی

 كمیته تخصصي هنرى ادبى

و  هنری  امور  مدیر  نوروزی  دکتر  کمیته:  رییس 
فوق برنامه

 
اعضاي گروه:

 دکتر سید منصور گتمیری
 دکتر غالمرضا حسن پور

 دکتر مرتضی گودرزی دیباج
 فرزانه معصومیان

 محمد بلیغ
 دکتر بهزاد قبادی

 كمیته تخصصي اجتماعى

و  هنری  امور  مدیر  نوروزی  دکتر  کمیته:  رییس 
فوق برنامه

اعضاي گروه:
 دکتر محمود دوستی
 دکتر مصطفی محقق
 دکتر جواد توکلی بزاز
 دکتر احسان مقیمی

 سید حمیدرضا مژگانی
 دکتر احمدرضا صادقی

 فریده فرید

 كمیته تخصصي دانشجوى نمونه و 

جامع

رشد  مرکز  رئیس  پاساالر  دکتر  کمیته:  رییس   
استعدادهای درخشان

اعضاي گروه:
 دکتر امیرعلی سهراب پور

 دکتر نیما رضایی
 دکتر پروین پاساالر

 دکتر فرساد نوری زاده



11

ه 
ام

ه ن
یژ

و
ه 

وار
شن

 ج
ن

می
هار

چ
ی 

وی
شج

دان
نا

سی
ن 

اب

گزارش دبیرخانه

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

بــا اســتعانت از خداونــد متعــال چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا همزمــان با شب میالد رسول مهربانی و رحمت 
بــه منظــور تجلیــل و قدردانــي از دانشجویان فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی تهران برگـزار مي شـود. ایـن جشـنواره بـا 3 
دوره برگزاری موفق و متداوم توانســته اســت جایــگاه خــود را در بیــن دانش پژوهــان و صاحبنظــران جامعه دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران تثبیـت نمایـد.

جدول یک. مقایسه تعداد شرکت کنندگان چهار دوره جشنواره  به تفکیک بخش های جشنواره

جدول دو. مقایسه تعداد شرکت کنندگان چهار دوره جشنواره به تفکیک دانشکده ها
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شیخ  ایرانی  برجسته  حکیم  چهره  از  نمادین  تصویر   -1
این  نام  به  مزین  جشنواره  این  که  سینا  ابوعلی  الرئیس 

دانشمند می باشد.
 

2- دانه ای که در حال جوانه زدن است نمادی از جوانی 
و شکوفایی استعدادهای جوانان این سرزمین می باشد.

 

کار  و  ساز  و  چارچوب  به  اشاره  شکل  مربع  کادر   -3
برای   بستری  که  دارد  سینا  ابن  دانشجویی  جشنواره 
در  رقابت  و  حضور  برای  دانشجویان  ترغیب  و  تشویق 
این عرصه است و همانگونه که در لوگو مشاهده می کنید 
عرصه های  در  چارچوب ها  این  از  فراتر  جوانان  استعداد 

دیگر به رشد و تعالی خود ادامه می دهد. 
 

4- کلمات »جشنواره دانشجویی ابن سینا« نیز با دو قلم 
متفاوت در طرح گنجانده شده است. که کلمه ابن سینا با 
تاکید  برای  ابن سینا  نمادین  خط نستعلیق داخل تصویر 

بیشتر بر این شخصیت قرار داده شده است.

معرفی نشان جشنواره دانشجویی ابن سینا
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تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« می باشند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف 

الفبا است.

برگزیدگان بخش آموزشی

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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 دانشجوی سال ۶ پزشکی عمومی و تحصیل همزمان در 
MD-MPH رشته

آزمون  در  دو  منطقه   2 رتبه  و  کشوری   4 رتبه  کسب   
سراسری رشته علوم تجربی در سال 1391

 دارنده مدال برنز المپیاد کشوری شیمی در سال 1390
 دارنده مدال برنز نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی سراسر کشور در حیطه »تفکر علمی در علوم پایه« 

در سال 139۶
پایه  علوم  جامع  آزمون  در  کشوری  پنجم  رتبه  کسب   

پزشکی در اسفند 1393
 کسب معدل باال و رتبه برتر در تمامی ترم های تحصیلی 

در بین دانشجویان ورودی 91 
کسب  و   MD-MPH رشته  در  همزمان  تحصیل   

معدل باال و رتبه برتر در تمامی ترم های تحصیلی
 عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1390 تاکنون و عضو 

مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 کسب چندین مقام اول کشوری در جشنواره های متعدد 

علمی، پژوهشی، ادبی و ... 
سال  در  نخبگان  ملی  همایش  در ششمین  شده  تقدیر   

1391
 عضو شورای نویسندگان مجله نوین پزشکی )پرتیراژترین 

هفته نامه علمی کشور( و چاپ ده ها مقاله
 Case  Reports  in  Clinical مجله  داور   

Practice
 مدیر اجرایی ) DirectorExecutive( و برگزارکننده 
اولین »مدرسه بین المللی طب اورژانس«  در دانشگاه علوم 

پزشکی تهران )2015(

افشار پدرام 
دانشکده: پزشکی 

 )MD-MPH( رشته: پزشکی
مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای عمومی
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دانشجوى برتر آموزشى
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 رتبه دوم معدل در میان هم ورودی ها )معدل کل: 18/1۶(
المپیاد  سهمیة  با  و  کنکور  بدون  دانشگاه  به  ورود   

دانش آموزی
 مدال نقرة جهانی المپیاد شیمی، روسیه 2013

 مدال طالی کشوری المپیاد شیمی سال 1391 
سال  شیمی،  مجوعة  ارشد  کارشناسی  آزمون   3 رتبة   

1395
 جزو 2/5 درصد پذیرفته شدگان برتر کشوری آزمون جامع 
علوم پایه داروسازی در قطب آموزشی تهران، شهریور 1394 

)رتبة چهارم(
 تقدیرشده به عنوان رتبة برتر در دانشکده داروسازی

 تألیف یک کتاب در حوزة شیمی
سرطان  تحقیقات  مرکز  پژوهشی  دیپلم  دانشجوی   

)انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی)ره((
 مشمول دریافت جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 

از 91 تاکنون

مهدی یار امانی تهرانی
دانشکده: داروسازی
رشته: داروسازی
مقطع تحصیلی: دکترای عمومی

دانشجوى برتر آموزشى
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الرعایا امین  آریا 
دانشکده: پزشکی       

رشته: پزشکی      
مقطع: دکترای حرفه ای

رشته   2 ترم  عمومی،  پزشکی  رشته   9 ترم  دانشجوی   
گواهی عالی بهداشت عمومی و ترم 3 رشته دیپلم پژوهشی 
 کسب مدال نقره جهانی و طالی کشوری المپیاد شیمی، 

مسکو 2013 و تهران 1391
پزشکی  رشته  در  سوم  رتبه  و   19 کل  معدل  کسب   

)MD( تاکنون
 کسب معدل کل 19/5 و رتبه اول در رشته گواهی عالی 

بهداشت عمومی )MPH( تاکنون
 کسب معدل کل 18/25 و رتبه چهارم در رشته دیپلم 

پژوهشی )TUMS-RD( تاکنون
پژوهش های  مرکز  در  نبض  پژوهشی  انجمن  عضو   

دانشجویان از سال 1394
 عضو تیم اجرایی نخستین کنگره USERN و عضویت 

در هسته مرکزی این شبکه از سال 1395
 منتور دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی از سال 1395

 پذیرفته شدن یک مقاله جهت ارائه به صورت پوستر و 
یک مقاله به صورت سخنرانی در کنگره های بین المللی

استعدادهای  رشد  مرکز  و  نخبگان  ملی  بنیاد  عضو   
درخشان از بدو ورود به دانشگاه

دانشجوى برتر آموزشى
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معین خرمالی
دانشکده: پزشکی     
رشته: پزشکی    
مقطع: دکترای حرفه ای

 تحصیل همزمان در رشته پزشکی و دوره گواهی عالی بهداشت 
عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل کل 18 در رشته 
پزشکی و معدل کل 18/35 در دوره گواهی عالی بهداشت عمومی 
علمی  المپیاد  هشتمین  در  دانشگاه  المپیاد  تیم  عضو   
مدال طالی  و کسب  پزشکی سراسر کشور  دانشجویان علوم 

انفرادی در حیطه مدیریت نظام سالمت
 عضو تیم المپیاد دانشگاه در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان 
علوم پزشکی سراسر کشور و کسب مدال نقره انفرادی و طالی 
تیمی )رتبه اول کشوری( در حیطه تفکر علمی در علوم پایه 

 عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه از ابتدای تحصیل 
دانشگاهی، عضو بنیاد ملی نخبگان، عضو فعال مرکز پژوهشهای 
علمی دانشجویان و دانشجوی تقدیر شده از سوی معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 94 و 95
 جزء 2/5 درصد پذیرفتهشدگان برتر در پنجاه و دومین دوره 
آزمون جامع علوم پایه پزشکی و تالیف کتاب آموزشی )درسنامه 

جامع علوم پایه(
در  نوآورانه  مسأله  حل  تیمی  مسابقه  در  سوم  رتبه  کسب   

دومین همایش و فن بازار ملی سالمت
در  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  در  المپیاد  مدرس   
و  پایه  علوم  در  علمی  تفکر  حیطه  دو  در   9۶ و   95 سال های 

مدیریت نظام سالمت
پیشرفته  و  مقدماتی  آموزشی  های  دوره  شرکت  گواهی   
 Student-As-Teacher( مدرس«  عنوان  به  »دانشجو 

 )Program
و  ساختار  طراحی  زمینه  در  ارشد  آموزشگر  عنوان  به  مشارکت   
توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی  محتوای آموزشی به منظور 
تحت نظارت کیفی و مستقیم مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه
 Good Clinical Practice for Investigator گواهی 
و همکاری با مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه در زمینه طراحی و تدوین 

GCP مطالعات کارآزمایی بالینی براساس اصول

منتور برتر آموزشى
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خورسند اردشیر 
دانشکده: دندانپزشکی   

رشته: دندانپزشکی   
مقطع: دکترای حرفه ای 

 کسب مدال طالی گروهی در حیطه فلسفه پزشکی نهمین 
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریورماه 9۶

 کسب مدال نقره انفرادی در حیطه فلسفه پزشکی نهمین 
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریورماه 9۶
 کسب رتبه سوم کشوری و رتبه دوم قطبی  در آزمون 

جامع علوم پایه شهریورماه 94 
 تحصیل همزمان در رشته MPH  دانشکده بهداشت 

 دانشجوی ترم 9 دندانپزشکی با معدل کل 17/۶۶ و ترم 
MPH 4  با معدل کل 17/55

 تاسیس انجمن دندانپزشکی قانونی برای اولین بار در کشور
دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  در  عضویت   

علوم پزشکی تهران 
علمی  المپیادهای  مرکز  مرکزی  شورای  در  عضویت   

دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 عضویت در هسته پژوهشی آینده سازان سالمت 

 مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 
 ارائه بیش از 10 سخنرانی و پوستر در کنگره های معتبر 

دانشجویی و بین المللی در خالل سال های 94 و 95 
 کسب رتبه اول و رتبه سوم در ارائه پوستر در هشتمین و 

نهمین کنگره رادیولوژی فک و صورت ایران
 EXCIDA کسب رتبه سوم در ارائه پوستر در کنگره بین المللی 
 کسب رتبه 98 منطقه یک در گروه آزمایشی علوم تجربی 

کنکور سراسری سال  92 
با  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  دبیرستان  آموخته  دانش   

معدل 19/91 در مقطع پیش دانشگاهی سال  92 
 دیپلم ریاضی-فیزیک با معدل 19/92 خرداد ماه سال 91 
 موفقیت در مرحله اول کشوری المپیادهای ریاضی، فیزیک، 

شیمی،کامپیوتر، ادبی، نجوم و اخترفیزیک در سال های 90 و91 
 کسب عنوان دانش آموخته برگزیده سال 1388 سازمان 

آموزش و پرورش شهر تهران

دانشجوى برتر آموزشى
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قاسم رجبی واسوکالیی
دانشکده: بهداشت    
رشته: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   
)Phd( مقطع: دکتری تخصصی

 رتبه یک کنکور مقطع دکتری تخصصی در سال 139۶
 رتبه 17 کنکور مقطع کارشناسی ارشد در سال 1394
 برگزیده آموزشی دانشکده پیراپزشکی در سال 1395

 پژوهشگر برجسته کشوری 
تهران در سال  دانشگاه علوم پزشکی  نمونه  دانشجوی   

1395
 عضو مرکز استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
و  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  آموزش  در  همکاری   

کارشناسی ارشد 
مدیریت سالمت،  زمینه  در  پژوهشگر  و  مدرس  مؤلف،   

اقتصاد سالمت و رفاه اجتماعی 
 چاپ مقاالت متعدد اصیل در مجالت داخلی و خارجی 
نمایه شده در پایگاه های ISI، Scopus، Pubmed  و 

ISC

منتور برتر آموزشى



20

ه 
ام

ه ن
یژ

و
ه 

وار
شن

 ج
ن

می
هار

چ
ی 

وی
شج

دان
نا

سی
ن 

اب

رضائی  مجتبی 
دانشکده: پزشکی   

رشته: پزشکی    
مقطع: دکترای حرفه ای

 کسب مدال نقره کشوری »المپیاد دانش آموزی زیست 
شناسی« در سال 1390

سال  سراسری«  »کنکور  در  کشوری   38 رتبه  کسب   
1391

 سابقه 3 سال تدریس در زمینه المپیاد زیست شناسی از 
سال 1391 تا 1393

در  شناسی  زیست  کارسوق   2 اجرای  در  همکاری   
سال های 1392 و 1393

 کسب رتبه 12 دانشگاهی در »آزمون جامع علوم پایه« 
در سال 1393

 کسب مدال طالی کشوری »المپیاد دانشجویی فلسفه 
پزشکی« در سال 1394 

عنوان  به  پزشکی  دانشکده  منتورینگ  دفتر  در  فعالیت   
»منتور« از سال 1394 تاکنون

سسیل:  بالینی  طب  »مبانی  کتاب  چاپ  و  ترجمه   
بیماری های قلب و عروق« در سال 1395 

ارشد  »آموزشگر  عنوان  به  آموزشی  فعالیت  سابقه   
رشد  مرکز  نظارت  با  »اوسن«  در شرکت  پزشکی«  فلسفه 

استعدادهای درخشان در سال 1395 
 چاپ یک عنوان مقاله پزشکی در مجالت نمایه شده در 

ISI در سال 139۶
 عضو کمیته علمی اولین »جشنواره دانشجویی استوفسور« 

در سال 139۶
 تحصیل همزمان در دو رشته MD-MPH ؛ با معدل  

18/12 در رشته MPH  و 18/37 در رشته پزشکی

 منتور برتر آموزشى
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محمد حسین زمانی
دانشکده: پزشکی    
رشته: پزشکی   
مقطع:دکترای حرفه ای        

 نفر اول ورودی 89 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
با معدل کل 19/02

پزشکی  علوم  دانشگاه   MPH    92 ورودی  هفتم  نفر   
تهران با معدل کل18/21

 کسب و حفظ معدل الف در تمام طول دوران تحصیل )کسب 
معدل کل 18/5۶ در دوره علوم پایه،کسب معدل کل 18/55 در 
دوره فیزیوپاتولوژی، کسب معدل کل 19/59 در دوره کارآموزی(

 کسب رتبه چهارم دانشگاهی و چهارم کشوری در آزمون 
جامع علوم پایه پزشکی در اسفند سال 1391 )دوره 48( با 

نمره 191 از 200 
 کسب رتبه سوم دانشگاهی و ششم کشوری در آزمون جامع 

پیش کارورزی پزشکی در شهریور سال 1395 )دوره 55( 
 کسب مدال نقره انفرادی در حیطه استدالل بالینی در نهمین 

دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور
در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه    نمونه  دانشجوی   

سال های 1394 و 1395
 دستیار آموزشی استاد در سال 1394 و 1395

علوم  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  عضو   
پزشکی تهران از سال 1389

 عضو بنیاد ملی نخبگان کشور
 عضو تیم شنای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 انتشار 2 مقاله در ژورنال های علمی معتبر نمایه شده در 
Scopus و Pubmed

 نگارش 2 کتاب آموزشی در سال 1392 و 1393
 عضو کمیته اجرایی در دوازدهمین و سیزدهمین همایش 

بین المللی زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 کسب مقام قهرمانی در ماده4 در 25 متر مختلط انفرادی و 
نایب قهرمانی در ماده پروانه در رشته ی شنا در اولین المپیاد ورزشی 

دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی تهران در سال 1390
آگاهی رسانی  و  دیابت  اطالع رسانی  کمپین  در  شرکت   

مبارزه با دخانیات در سال 139۶

دانشجوى برتر آموزشى
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اردستانی صابرزاده  بهار 
دانشکده: پزشکی/ مجازی/ بهداشت 

MPH /رشته: پزشکی/ آموزش پزشکی
مقطع: دکترای حرفه ای/ کارشناسی ارشد/ 

گواهی عالی معادل کارشناسی ارشد

 کارآموز رشته پزشکی در حال تحصیل همزمان در رشته 
بهداشت  عالی  گواهی  و  پزشکی  آموزش  ارشد  کارشناسی 

)MPH( عمومی
 دارنده مدال طالی کشوری المپیاد زیست شناسی )سال 
91(  و مدال نقره جهانی المپیاد زیست شناسی )سال 92(

 جزو 10درصد برتر ورودی از نظر معدل در رشته پزشکی 
با معدل کل 18/12

 دارای معدل کل 19/42 در رشته آموزش پزشکی
 دارای معدل کل 18/92 در گواهی عالی بهداشت عمومی 

)MPH(
 رشد معنادار و ماندگار معدل در مقاطع مختلف تحصیلی
 برگزیده در بخش دانشگاهی دهمین جشنواره آموزشی 

شهید مطهری 
 عضویت در بنیاد ملی نخبگان و تأیید شده جهت دریافت 

جوایز آموزشی از ابتدای تحصیل تاکنون
دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  در  عضویت   

علوم پزشکی تهران
 ارائه مقاله » نظام ارائه بازخورد و ارزشیابی چند منبعی 
مبتنی بر شبکه در محیط های بالینی« در سمینار سراسری 

صالحیت بالینی سال 95
 مشارکت در اجرای سامانه ارزشیابی چند منبعی در محیط 

بالینی )سیمرغ(
 TEDxTUMS عضو هیأت موسس 

 عضو هیأت موسس انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان 
با  رفتار  سوء  از  پیشگیری  کمپین  برگزاری  در  شرکت  و 

کودکان سال 94
 دو دوره مشارکت در کارگاه  توانمندی های پزشکان به 

عنوان تسهیل گر سال 94 و 95

دانشجوى برتر آموزشى
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احد علیزاده  
دانشکده: بهداشت   
رشته: آمار زیستی    
مقطع: دکترای تخصصی

 کسب رتبه اول آزمون ورودی دکترای تخصصی در رشته 
آمار زیستی در سال 1391

با  آموزشی دکترای تخصصی  دوره  در  اول  رتبه  کسب   
معدل باالی 19

و  کارشناسی  دوره های  در  تحصیلی  اول  رتبه  کسب   
کارشناسی ارشد با معدل باالی 18 

دو  در  ایران  نخبگان  ملی  بنیاد  تحصیلی  جایزه  کسب   
سال متمادی 1394 و 1395

 PubMed، دارای ۶0  مقاله نمایه شده در پایگاه های 
Scopus و ISI

 دارای H index برابر با هشت با باالترین IF به عنوان 
نویسنده اول معادل 9/84

 دستیار پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران در دو 
سال متمادی 1394 و 1395

علوم  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  عضو   
پزشکی تهران

علمی  و   ISI نمایه  با  مختلف  مجالت  در  علمی  داور   
پژوهشی

 شرکت در همایش های ملی و بین المللی و ارائه 11 مقاله 
به صورت پوستر و سخنرانی

 داور علمی در هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید 
مثل رویان در سال 139۶

 عضو کمیته های علمی و داوری کنگره های پژوهشی در 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشجوى برتر آموزشى
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مرسا غالم زاده 
دانشکده: پیراپزشکی 

رشته: انفورماتیک پزشکی  
مقطع: کارشناسی ارشد

 رتبه اول کشور در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 رتبه اول آموزشی در سه ترم آموزشی بین دانشجویان  

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ورودی 95
 کسب معدل کل 19/27 در طی دو ترم گذشته 
 عضویت در بنیاد ملی نخبگان از سال 95 تاکنون

دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  در  عضویت   
علوم پزشکی تهران

در  همکاری  و  پژوهشی    دستیار  عنوان  به  همکاری   
کارگروه   مصوب  دوقلوها  ملی  رجیستری  اندازی  راه  طرح 

رجیستری وزارت بهداشت 
 ارائه سخنرانی در اولین همایش بین المللی رجیستری با 
عنوان »ضرورت ایجاد  رجیستری دوقلوها در ایران« مشهد 

مقدس سال 95
)بیماری های  با مرکز تحقیقات قفسه صدری   همکاری 

ریوی( از سال 1393 تا کنون
 کسب رتبه برتر در هشتمین همایش یادگیری الکترونیکی 
نرم  طراحی  با  موبایل سالمت  افزار  نرم  طراحی  بخش  در 

افزار موبایل سیستم تصمیم یار تشخیص آسم
 کسب جایزه بنیاد نخبگان در سال 95

 The  usage  of« موضوع  با  پوستر  مقاله  ارائه   
 medical  informatics  in  critical  care
مشهد  پزشکی  انفورماتیک  همایش  در   »medicine

مقدس سال 95
 پذیرفته شدن دو مقاله با عنوان »طراحی سیستم تصمیم 
یار تشخیص آسم بر اساس گایدالین GINA« و »بهبود 
تصمیم گیری در ارجاع بیماران پیوند ریه براساس  طراحی 

درخت تصمیم« در همایش تله مدیسین استرالیا 2017 

دانشجوى برتر آموزشى
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دکتر رضا میرشاهی
دانشکده: پزشکی     
رشته: چشم پزشکی    
مقطع: دستیار بالینی

رتبه اول در بین دانشجویان ورودی سال 138۶ رشته   
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل 18/94

پزشکی  پایه  علوم  جامع  درآزمون  کشوری  سوم  رتبه   
اسفند88

 رتبه پنجم کشوری درآزمون جامع پیش کارورزی پزشکی 
اسفند91

 همکاری با مرکز تحقیقات  چشم  پزشکی به مدت3سال 
Medline و  ISIو چاپ 12 عنوان مقاله نمایه شده در

 تألیف دو عنوان کتاب
 اتمام دوره پزشکی عمومی درطی14 ترم( یک سال زودتر 

از برنامه رسمی آموزش دانشکده( 
پایه  علوم  برترمقطع  دانشجوی  عنوان  به  تقدیرشده   

دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال89
 تحصیل همزمان در رشته گواهی عالی بهداشت عمومی 

)MD-MPH( همزمان با رشته پزشکی
و  سال93  دستیار  پذیرش  آزمون  در  کشور   18 رتبه   
پذیرش در رشته چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 رتبه اول نمره کل ارتقا سال اول، دوم و سوم چشم پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
در  ،عضویت  سال95  از  نخبگان  بنیادملی  در  عضویت   
پزشکی  علوم  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز 

تهران
 همکاری در طرح های تحقیقاتی در قالب برنامه پژوهشیار 

بنیاد ملی نخبگان
 ویزیت چشم پزشکی رایگان بیماران در بیمارستان محک 

 همکاری در برنامه های ویزیت رایگان چشم پزشکی 
 رتبه 22 کشوری و 9 منطقه 2 در آزمون سراسری رشته 

زبان های خارجی

دانشجوى برتر آموزشى
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اکباتانی ناظم  ندا 
دانشکده: پرستاری ومامایی   

رشته: بهداشت باروری    
مقطع: دکتری تخصصی 

 دانشجوی نمونه دانشکده پرستاری و مامایی در مقطع 
کارشناسی مامایی در سال 79

 رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد مامایی در سال 87 
بین  در  ارشد  کارشناسی  فارغ التحصیلی  سوم  رتبه   

دانشجویان علوم پزشکی تهران با معدل 18/02
پذیرش  آزمون  در  دوم کشوری  و  دانشگاهی  اول  رتبه   

دکتری تخصصی بهداشت باروری در سال 1393
بهداشت  تخصصی  دکتری  جامع  آزمون  اول  رتبه ی   

باروری در سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاکنون،   93 سال  از  نخبگان  ملی  بنیاد  در  عضویت   
عضویت در مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
 تقدیر شده به عنوان مامای نمونه از طرف ریاست مرکز 

بهداشتی درمانی شهر قدس در سال 1385
 تقدیر شده از طرف ریاست سازمان نظام پزشکی غرب 

استان تهران به عنوان مامای نمونه درسال 1394
پژوهشیاری  قالب  در  پژوهشی  برنامه های  در   همکاری 

بنیاد ملی نخبگان
 همکاری با مرکز تحقیقات طب مکمل به مدت 4 سال 
و     ISI در  شده  نمایه  مقاله  عنوان   25 از  بیش  چاپ  و 

Medline و مجالت علمی و پژوهشی
 ارائه 11 سخنرانی درکنگره های پزشکی داخلی و خارجی 

و4 پوستر آموزشی 
اجرای  و  قدس  شهرداری  فرهنگی  سازمان  با  همکاری   

کالس های آموزشی رایگان برای زنان بدسرپرست شهر قدس
 داور مقاالت در مجله حیات از سال 1393 تاکنون

دانشجوى برتر آموزشى
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برگزیدگان بخش پژوهشی

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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علی آذری
دانشجوی مقطع دکترای تخصصی 

بهداشت محیط

مقاله   22( انگلیسی  معتبر  مقاله   43 چاپ  در  مشارکت   
ISI ، 5 مقاله Pubmed ، 12 مقاله Scopus و 4 مقاله 
در سایر نمایه نامه ها ( و 14مقاله فارسی، شاخص اچ معادل 
10 و متوسط تعداد ارجاعات به ازای هر مقاله معادل 5/5 در 

نمایه نامه اسکوپوس
فعالیت های  و  افتخارات  جوایز،  مهمترین  عناوین   

پژوهشی: 
1. پژوهشگر برجسته در مقطع کارشناسی ارشد، عضویت در 

بنیاد ملی نخبگان، استعداد درخشان در مقطع ارشد
2. مشارکت در تألیف 3 عنوان کتاب

3. دو عنوان ثبت اختراع داخلی
 Environmental  Health مجالت  در  داوری   .4
Engineering and Management و دو ماهنامه 

علمی- پژوهشی آب و فاضالب
جمله   از  پوستر  قالب  در  ارائه  و  همایش ها  در  شرکت   .5
و  بین المللی  همایش  اولین  محیط،  بهداشت  همایش  در 
ملی  همایش  و  محیط  بهداشت  ملی  همایش  نوزدهمین 

مهندسی آب و فاضالب
۶. مشارکت در اجرای بیش از 10 طرح تحقیقاتی به عنوان 

همکار و یا مجری
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هدیه ابراهیمی
دانشجوی همزمان رشته پزشکی )MD( و 
)MPH( گواهی عالی بهداشت عمومی

 ISI مشارکت در چاپ 1۶ مقاله معتبر انگلیسی )14 مقاله 
تعداد  متوسط  و   3 معادل  اچ  شاخص   ،)Scopus مقاله   2 و 
ارجاعات به ازای هر مقاله  معادل 25 در نمایه نامه اسکوپوس
مرکز  سالیانه  مجمع  سومین  و  بیست  برتر  پژوهشگر   

پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 برگزیده دریافت گرنت کامل سفر )Full travel grant( شرکت در 

کنفرانس بین المللی دارندگان جایزه نوبل )1394، لیندائو، آلمان(
بیماري ها،  جهاني  بار  پروژه   )Coordinator( همکار   
 Institute( موسسه اندازه گیري و ارزیابي معیارهاي سالمت
 ،)for Health Metrics and Evaluation, IHME

دانشگاه ایالتي واشنگتن، واشنگتن، آمریکا.
 عضویت در هسته مرکزي و دانشجویي وبسایت آموزشي سرمد، 
دانشکده مجازي، دانشگاه علوم پزشکي تهران )1393، تهران، ایران(

دانشگاه  تحصیلي،  منتور  عنوان  به  منتورینگ  دفتر  عضویت   
علوم پزشکي تهران، دانشکده پزشکي )1394 -1392(

 عضویت در کمیته دانشجویي تدوین آیین نامه »اعطاي جایزه هاي 
تحصیلي بنیاد ملي نخبگان به دانشجویان صاحب استعداد برتر«، 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني تهران )1394: تهران. ایران( 
طرح  مدل هاي  ملي  سمپوزیوم  مرکزي  هسته  در  عضویت   
تحول سالمت، دانشگاه علوم پزشکي تهران )1395، تهران، ایران(
 عضویت در هسته مرکزي کنگره بین المللي انجمن علمي 
جراحان گوش، گلو، بیني و سر و گردن ایران )1395، تهران(
 همکاري در طرح »همراه« )Shadowing(، دانشگاه 

علوم پزشکي تهران، دانشکده پزشکي )1394(
زیست شناسي  المپیاد  زیست شناسي  آزمایشگاه  مدرس   
کشوري، باشگاه دانش پژوهان جوان)1390، تهران، ایران(

 مدرس آزمایشگاه زیست شناسي، دوره زمستاني المپیاد 
زیست شناسي کشوري، باشگاه دانش پژوهان جوان، ورزات 

آموزش و پرورش )1391، تهران، ایران(
 مشارکت در تالیف یک عنوان کتاب و اجرای یک طرح تحقیقاتی
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احمدی احسان 
دانشجوی مقطع دکترای تخصصی 

بهداشت محیط

مقاله   10( انگلیسی  معتبر  مقاله   18 چاپ  در  مشارکت   
ISI ، 5 مقاله Scopus و3 مقاله در سایر نمایه نامه ها( و۶ 
مقاله فارسی، شاخص اچ معادل ۶ و متوسط تعداد ارجاعات 

به ازای هر مقاله معادل۶/2 در نمایه نامه اسکوپوس
فعالیت های  و  افتخارات  جوایز،  مهمترین  عناوین   

پژوهشی: 
1- پژوهشگر برجسته ی مقطع دکترا در سال 9۶

جشنواره  هفتمین    مقاله  بخش  در  دوم  رتبه ی  کسب   -2
علمی بهداشت محیط ایران در سال 94

ارشد در ششمین  برگزیده مقطع کارشناسی  نامه  پایان   -3
جشنواره علمی بهداشت محیط ایران در سال 93

بهداشت  علمی  جشنواره  پنجمین  در  برگزیده  کتاب   -4
محیط ایران در سال 93

5- کسب رتبه ی 1 در آزمون کارشناسی وزارت بهداشت
۶- مشارکت در تألیف 2 عنوان کتاب

7- یک عنوان ثبت اختراع داخلی
8- مشارکت در اجرای 8 طرح تحقیقاتی به عنوان مجری 

و یا همکار
9- داوری مقاله در مجالت

 Scientific reports, Journal of Environmental 
Health Science and Engineering, Archives of 
Hygiene Sciences, Journal of water and waste 
water
بین المللی خارجی، داخلی و  10-  شرکت در همایش های 

ملی ذیل به عنوان سخنران و یا ارائه در قالب پوستر:
• The 1st Euro-Mediterranean Conference for 
Environmental Integration
• Membrane science and technology
• The first international and the 19th national 
conference on Environmental Health

• هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط
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دکتر مریم بعیری
فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی پژوهش 
رشته سم شناسی- داروشناسی

مقاله   53( انگلیسی  معتبر  مقاله   ۶2 چاپ  در  مشارکت   
ISI و 1مقاله Pubmed و 8 مقاله Scopus( و 2 مقاله 
فارسی، شاخص اچ معادل 20 و متوسط تعداد ارجاعات به 

ازای هر مقاله معادل 7/9 در نمایه نامه اسکوپوس
های  فعالیت  و  افتخارات  جوایز،  مهمترین  عناوین   

پژوهشی: 
1- دانش آموخته برتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

علوم پزشکی تهران سال 9۶
2- مشارکت در اجرای 18 طرح تحقیقاتی به عنوان همکار

3- مشارکت در تالیف یک عنوان کتاب
 Food and chemical مجالت  در  مقاله  داوری   -4

Daru  و toxicology
و  داخلی، خارجی  المللی  بین  در همایش های  5- شرکت 

ملی ذیل به عنوان سخنران و یا ارائه در قالب پوستر:
•53th Congress of the European Societies 
of Toxicology, Seville, Spain )201۶(
•13th  International  Congress  of 
Toxicology & Poisoning, Urmia, Iran
•22nd Iranian Congress of Physiology & 
Pharmacology
•2th  Iranian  Nonomedicine  Congress, 
Zanjan, Iran )201۶(
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رحمانی فرزانه 
دانشجوی همزمان رشته پزشکی )MD( و 

)MPH( گواهی عالی بهداشت عمومی

مقاله   18( انگلیسی  معتبر  مقاله   22 چاپ  در  مشارکت   
ISI و 2مقاله Scopus و 2 مقاله در سایر نمایه نامه ها( ، 
ازای هر  به  ارجاعات  تعداد  اچ معادل 2 و متوسط  شاخص 

مقاله معادل 0/5 در نمایه نامه اسکوپوس
 نویسنده اول 7 مقاله در نمایه نامه اسکوپوس

 عناوین مهمترین جوایز، افتخارات و فعالیتهای پژوهشی: 
1- کسب عنوان گروه پژوهشی تازه تاسیس برتر در شبکه 
یوسرن در سال 201۶ و کسب مدال طالی انفرادی کشوری 
نهمین دوره المپیادهای علوم پزشکی در حیطه تفکر علمی 

در علوم پایه
پژوهش های  مرکز  دانشجویی  پژوهشی  2- عضو شورای 
علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1395
 Network( تحقیقاتی  گروه  مسئول    و  موسس   -3
تحت  فعالیت  به  مشغول   )NeuroImaging  :)NIN

نظر مرکز پژوهش های دانشجویی و شبکه یوسرن
4- عضو فعال مرکز تحقیقات نقص ایمنی از سال 1394

یوسرن  المللی  بین  کنگره  نخستین  اجرایی  تیم  عضو   -5
در سال 201۶، عضو تیم اجرایی نخستین مدرسه تابستانه 

فناوری های نوین در آمل
۶- مشارکت در تالیف 3 عنوان کتاب

7- شرکت در همایش های متعدد بین المللی خارجی و داخلی 
به عنوان سخنران و یا ارائه درقالب پوستر
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شهاب الدین رضایی
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته 
علوم تغذیه

 ISI مشارکت در چاپ 8 مقاله معتبر انگلیسی )4 مقاله 
 )Scopus و 1 مقاله Pubmed و 3 مقاله

های  فعالیت  و  افتخارات  جوایز،  مهمترین  عناوین   
پژوهشی: 

علوم  دانشجویان  کنگره  هجدهمین  در  برتر  سخنرانی   .1
پزشکی سراسر کشور

های  بیماری  در  تغذیه  بالینی  راهنمای  سازی  بومی   .2
متابولیک مادرزادی

3. دبیر کل مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم 
دانشجویان  علمی  پژوهشهای  مرکز  دبیر  تهران،  پزشکی 

دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
4. مدرس کارگاه جستجو در منابع الکترونیک مرکز پژوهش 
های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرداد 

1394
5. شرکت در هجدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان 
و  کودکان  کنگره  هفتمین  و  بیست  و  پزشکی کشور  علوم 
هفتمین بخش پژوهشگران جوان کنگره کودکان به عنوان 

سخنران
۶. مشارکت در تالیف 5 عنوان کتاب

7. مشارکت در اجرای طرح تحقیقاتی، یک طرح به عنوان 
مجری و دو طرح به عنوان همکار 
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وی دکتر سیدسهیل سعیدی سار

فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی 
فارماکولوژی

انگلیسی )19 مقاله   مشارکت در چاپ 23 مقاله معتبر   
ISI ، 1 مقاله  Pubmed، 1 مقاله  Scopus و2 مقاله 
در سایر نمایه نامه ها(، شاخص اچ معادل 11 و متوسط تعداد 
ارجاعات به ازای هر مقاله معادل4/8 در نمایه نامه اسکوپوس
 عناوین مهمترین جوایز، افتخارات و فعالیت های پژوهشی: 
1- نفر اول آزمون دکترای تخصصی فارماکولوژی، سال 90

2- دانشجوی نمونه کشوری، سال 8۶
جشنواره  چهاردهمین  در  برگزیده  جوان  مؤلف  عنوان   -3

پایان نامه سال دانشجوئي کشور، سال 89
4- مقام سوم در هشتمین جشنواره دانشجویان نمونه، مبتکر 

و نوآورکشور، سال 88
5- مقام قابل تقدیر در هفتمین جشنواره دانشجویان نمونه، 

مبتکر و نوآور کشور، سال 87
دوازدهمین همایش  در  )بخش سم شناسی(  دوم  مقام   -۶

دانشجویان داروسازی سراسرکشور، سال 85
نمونه جشنواره ملی حضرت علي اکبر)ع(،  7- عنوان جوان 

8- مشارکت در تألیف ۶ عنوان کتاب
9- مشارکت در اجرای 9طرح تحقیقاتی به عنوان مجری و یا همکار
10- نفر 11 کشوری در بیست و ششمین آزمون جامع علوم 
پایه داروسازی کشور و نفر اول آزمون در دانشکده داروسازی 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهریور سال 1385
11- عضویت در هیأت تحریریه ۶مجله و داوری مقاله در مجالت: 
 Food Control, Environmental Monitoring and 
Assessment, Natural Product Research
12- سخنرانی و ارائه پوستر در همایش های بین المللی خارجی:
•27th European Students Conference )ESC(
• Miami Winter Symposium 201۶: Inflammation 
Causes, Prevention and Cure
•25th NEUROPHARMACOLOGYConference
•9th Leiden International Medical Students 
Conference )LIMSC(
• World Congress on Cancer Research & Therapy
•12th APAMT International Scientific Conference
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شهاب علیزاده
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته 
علوم تغذیه

 ISI مشارکت در چاپ 11 مقاله معتبر انگلیسی )5 مقاله 
در  مقاله  و 1   Scopus مقاله  و 1   Pubmed و 4مقاله 
سایر نمایه نامه ها( و یک مقاله فارسی، شاخص اچ معادل 
1 و متوسط تعداد ارجاعات به ازای هر مقاله معادل0/4 در 

نمایه نامه اسکوپوس
 نویسنده اول 4 مقاله در نمایه نامه اسکوپوس

 شرکت در همایش های بین المللی داخلی و ملی به عنوان 
سخنران و یا ارائه در قالب پوستر، از جمله:

• International Congress on Cancer 
Prevention & Early Detection 
Integration of Research & Action
• The First International Congress of 
Iranian Personalized Medicine
• The first Congress of Social Medicine

• پنجمین کنگره مشترك قلب و عروق ایران
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دکتر کاوه فداکار سوقه
دانشجوی مقطع دستیاری تخصصی 

رشته چشم پزشکی

 ISI مشارکت در چاپ 12 مقاله معتبر انگلیسی )۶ مقاله 
)Pubmed و 3مقاله

 شاخص اچ معادل 3 
در  معادل3  مقاله  هر  ازای  به  ارجاعات  تعداد  متوسط   

نمایه نامه اسکوپوس
عنوان  داخلی  و  بین المللی  همایش های  در  شرکت   

سخنران از جمله 
XXV Annual Congress of the Iranian 
Society of Ophthalmology
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دکتر علیرضا قجر
)MD( فارغ التحصیل رشته پزشکی            

مقاله   25( انگلیسی  معتبر  مقاله   2۶ چاپ  در  مشارکت   
ISI و 1 مقاله Pubmed(، شاخص اچ معادل 5 و متوسط 
نامه  ازای هر مقاله معادل 1/7 در نمایه  ارجاعات به  تعداد 

اسکوپوس
 همکاری بین المللی در چاپ سه مقاله شاخص در ژورنال 

معتبر Lancet با ضریب تأثیر 44 
جمله  از  خارجی  بین المللی  همایش های  در  شرکت   
کنگره بین المللی ایمونولوژی و کنگره انجمن نقص ایمنی 

اروپا 
 Journal of general   در مجالت  مقاله    داوری   

Journal of diabetes  و internal medicine
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میرزایی حمیدرضا 
دانشجوی مقطع دکترای تخصصی 

ایمونولوژی پزشکی

مقاله   2۶( انگلیسی  معتبر  مقاله   29 چاپ  در  مشارکت   
و   )Scopus مقاله  یک   ،  Pubmed مقاله   2  ،  ISI
1مقاله فارسی، شاخص اچ معادل 7 و متوسط تعداد ارجاعات 

به ازای هر مقاله معادل5/1 در نمایه نامه اسکوپوس
 عناوین مهمترین جوایز، افتخارات و فعالیت های پژوهشی: 

 AACR  Scholar-in-Training کسب   .1
Award از انجمن سرطان آمریکا 2010

2. کسب travel grant از چهاردهمین کنگره بین المللی 
ایمونولوژی ژاپن 2010 

تخصصی  دکترای  ورودی  آزمون  در  دوم  مقام  کسب   .3
ایمونولوژی وزارت بهداشت

4. عضویت در مرکز رشد استعدادهای درخشان از سال 1392
تئوری  اصول  ملی  همایش  دومین  در  برگزیده  مقاله   .5

سلولهای بنیادی 
۶. مقاله برگزیده در دومین همایش بین المللی دانشجویی 

بیوتکنولوژی ایران 
7. کسب جایزه تحصیلی از بنیاد ملی نخبگان در سال 1395
8. مشارکت در اجرای 4 طرح تحقیقاتی به عنوان همکار طرح

9. مشارکت در تالیف یک عنوان کتاب
10. شرکت در همایش های بین المللی داخلی و ملی به عنوان سخنران: 
• The 2nd Congress on Basic Theories of Stem Cells
• 2nd International Student Conference of 
Biotechnology
• The 12th International Congress of 
Immunology and Allergy of Iran

11. داوری مقاله در مجالت: 
International Journal of Health Studies و 
International Journal of Health Studies
12. داوری مقاله در همایش ششمین، هفتمین و هشتمین 

کنگره آزمایشگاه و بالین
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دکترسید بابک میرمیناچی
 )MD( فارغ التحصیل رشته پزشکی
)MPH( و گواهی عالی بهداشت عمومی

مقاله   22( انگلیسی  معتبر  مقاله   2۶ چاپ  در  مشارکت   
 2 و   Scopus مقاله   1 و   Pubmed مقاله   1 و   ISI
مقاله در سایر نمایه نامه ها( شاخص اچ معادل 7 و متوسط 
نامه  ازای هر مقاله معادل ۶/3 در نمایه  ارجاعات به  تعداد 

اسکوپوس
 مهمترین فعالیت های پژوهشی: 

1- مشارکت در برگزاری کارگاه یک روزه آشنایی با نرم افزار 
طبی  مرکز  بالینی  پژوهش های  توسعه  دفتر  در   SPSS

کودکان در سال 1393
به عنوان  ذیل  داخلی  بین المللی  همایش  در  شرکت   -2

سخنران
•25th international congress of pediatrics & 5th 
Young Researchers Session
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برگزیدگان بخش کیفیت خدمات سالمت و تعهد حرفه ای

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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وه خوب شیم به نمایندگی  گر
دکتر آگاه اشرفی

دانشجوی دکتری تخصصی روانپزشکی

 ضبط و پخش ویدیوکلیپ های آموزشی و احداث کانال 
دندان،  و  دهان  بهداشت  روان،  سالمت  مورد  در  تلگرامی 

بهداشت زنان و زایمان و سایر حیطه های سالمت 
تلگرام،  شامل  مجازی  فضای  در  اجتماعی  صفحات   

اینستاگرام، آپارات 
عموم  نگرش  اصالح  و  دانش  افزایش  و  آگاهی بخشی   
مردم در مورد حیطه های مختلف سالمت از جمله سالمت 

روان
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نمایندگی به  سنتر  سالمت  وه  گر
وی خسر بردیا 

دانشجوی دکتری حرفه ای پزشکی

 طراحی نرم افزار تحت وب سامان دهی و تسهیل فرایند 
نوبت دهی به بیماران در بیمارستان شریعتی 

 کاهش زمان انتظار بیماران جهت اخذ نوبت 
حضوری،  شامل  نوبت دهی  مختلف  انواع  فراهم آوردن   

تلفنی و اینترنتی 
 جلوگیری از خرید و فروش نوبت در بیمارستان 
 کاهش بار کاری در ابتدای شروع شیفت کاری 

 کاهش تنش در محیط کاری درمانگاه و رفع ازدحام و 
شلوغی 

 اطالع رسانی مناسب در مورد نوبت اخذ شده به بیماران 
 ارزشیابی رفتار حرفه ای کادر سالمت 

جهت  مدیریتی  اطالعات  آوری  جمع  آوردن  فراهم   
سهولت مدیریت درمانگاه 
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محمد مبین مرادی
دانشجوی دکتری حرفه ای پزشکی

 عضو و مسؤول هماهنگی در کارگروه عدالت در سالمت 
ساالنه  کنگره  چهارمین  دانشجویی  کمیته  در  عضویت   

اخالق پزشکی و مسؤول بخش هنری 
 تهیه فیلم مستند این فوتبال رو همه می برند در موضوع 

رابطه پزشک و بیمار »کودکان مرکز طبی« 
 تهیه فیلم کوتاه همدلی با هدف ارتقای روابط کارکنان 

سالمت با بیماران 
 تهیه فیلم مستند ماجرای عجیب آقای ط با موضوعیت 

آسیب شناسی شرایط زندگی بیماران ترنس سکسوال 
 عضویت در انجمن اخالق پزشکی مرکز پژوهش های 

دانشجویان دانشگاه 
 فعالیت در برگزاری و تهیه محتوای رسانه ای و تصویری 
و اجرای تئاتر در اولین راند اخالق پزشکی در سال 9۶ پس 

از سه سال عدم فعالیت 
نویسنده مقاله در نشریه دانشجویی تماشاچی در حوزه   

اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای در سال 94 
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معتمدی  علی  سید 

دانشجوی کارشناسی هوشبری

1. آگاه سازی عموم مردم جامعه نسبت به فرهنگ اهدای 
عضو و قوانین حاکم بر این موضوع

2.   ارتقای فرهنگ اهدای عضو به عنوان یک نیاز روز افزون 
در جامعه

3. آموزش و آشنایی دانشجویان مجری طرح با اهدای عضو
4. آشنایی اعضا طرح با روند برگزاری کمپین ها و پروژه های 

اجرایی
افزایش  به  کمک  و  گروهی  کارهای  با  اعضا  آشنایی   .5

مهارت کار بین رشته ای
۶. افزایش تجربه در زمینه انتقال اطالعات به زبان قابل فهم 

برای عامه مردم
برخی فعالیت ها:

 برگزاری ۶ ساعت کارگاه آموزشی برای 80 نفر دانشجو 
شرکت کننده در طرح

 برگزاری امتحان از دانشجویان شرکت کننده در طرح به 
منظور اطمینان از کاربرد آموزش

 اطالع رسانی به بیش از 1000 نفر از مردم و دانشجویان 
دانشگاه

 صدور بیش از 500 کارت اهدای عضو
 ثبت نام 100 نفر از افراد شرکت کننده در طرح در سایت 

انجمن اهدای عضو ایرانیان به عنوان سفیر اهدای عضو
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برگزیدگان بخش قرآن و عترت

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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امیدی مصطفی 
دانشجوی رشته پزشکی - دانشکده پزشکی

جشنواره  یکمین  و  بیست  در  جزء   20 حفظ  سوم  رتبه   
قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 95
 رتبه پنجم حفظ 20 جزء منطقه استان خراسان و استان 

تهران اداره اوقاف و امور خیریه 
 از نفرات برتر آزمون سراسری حفظ قرآن - سال 90

 رتبه اول حفظ 30 جزء سیزدهمین دوره مسابقات قرآن 
کریم نیروی هوایی ارتش 

 رتبه اول حفظ 20 جزء مسابقات قرآن کریم نیروی هوای 
ارتش 

قرآن  آموزش  دوره های  در  گواهی شرکت  چندین  اخذ   
کریم 
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دکتر محمد کریم رضائی
دانشجوی دکترای تخصصی فارماسیوتیکس 
دانشکده داروسازی

 مدرس کارگاه تفکر قرآنی    
 دبیرکل کانون قرآن و عترت دانشگاه  به مدت 3 سال

 مسؤول برگزاری کالس های تدبر در قرآن کریم و تفکر 
قرآنی 

 دبیر برگزاری همایش دانشگاهی سوره مبارکه قمر
 مسؤول برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن کریم 

به مدت 2 سال
 فعالیت در دبیرخانه کاروان اعزامی دانشگاه به مسابقات 

کشوری به مدت 3 سال 
 دبیر برگزاری اردوی تشکیالتی قرآنی مسؤولین کانون ها 

و اعضاء آن    
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برگزیدگان بخش ورزشی

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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بیژن پایدار
رشته تحصیلی: اتاق عمل
رشته ورزشی: کاراته

 مربیگری باشگاه ایران جوان، سال 9۶
 مربیگری شهرستان هشتگرد، سال 9۶

 مربیگری بسیج شهرستان ساوجبالغ، سال 9۶
 دبیر هیأت کاراته شهرستان ساوجبالغ، سال 95
 مربیگری کاراته استان البرز، سال های 95 و 9۶

 کسب مدال نقره استان البرز، سال 9۶
استان  کشوری  قهرمانی  مسابقات  طالی  مدال  کسب   

گلستان، سال 9۶
 کسب مدال طالی انفرادی استان البرز، سال 9۶

استان  کشوری  قهرمانی  مسابقات  طالی  مدال  کسب   
البرز، سال 9۶
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امیر دارابی
رشته تحصیلی: گفتار درمانی

رشته ورزشی: ووشو

 کسب مدال طالی مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور، 
تهران، سال 95

 کسب مدال طالی استان مرکزی، سال های 94 و 95
استان  کشوری  قهرمانی  مسابقات  برنز  مدال  کسب   

هرمزگان، سال93
استان  کشوری  قهرمانی  مسابقات  طالی  مدال  کسب   

لرستان، سال 92
استان  کشوری  قهرمانی  مسابقات  برنز  مدال  کسب   

تهران، سال 91
 کسب مدال طالی استان زنجان، سال 90

 کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور استان قزوین، 
سال 89
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حسین سنجری مقدم
رشته تحصیلی: پزشکی
رشته ورزشی: تنیس روی میز

المپیاد کشوری وزارت بهداشت، سال   کسب مدال برنز 
95

وزارت  کشوری  المپیاد  ورودی  تیمی  نقره  مدال   کسب 
بهداشت، سال 95

نخبگان  ورزشی  فرهنگی  مدال طالی جشنواره   کسب 
کشور، استان قم، سال 93

 کسب مدال نقره مسابقات استان خراسان جنوبی، سال 
91

 کسب مدال برنز مسابقات آموزشگاههای  استان خراسان 
جنوبی، سال 91 

 کسب مدال طالی انفرادی مسابقات شهرستان قائنات، 
سال 90

 کسب مدال نقره تیمی مسابقات استان خراسان جنوبی، 
سال 90

 کسب مدال برنز انفرادی مسابقات استان خراسان جنوبی، 
سال 90

شهرستان  دانش آموزی  مسابقات  طالی  مدال  کسب   
قائنات، سال 88

 کسب مدال برنز مسابقات استان خراسان جنوبی، سال 
87
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لطفی محدثه 
رشته تحصیلی: پزشکی

رشته ورزشی: تیراندازی )تپانچه(

 کسب مدال نقره تیمی - تپانچه بادی مسابقات آسیایی، سال 92
 کسب مدال برنز تیمی – تپانچه بادی مسابقات آسیایی، سال 92
مسابقات  بادی  تپانچه   – انفرادی  نقره  مدال  کسب   

قهرمان کشوری، سال 90
مسابقات  بادی  تپانچه  –رشته  تیمی  نقره  مدال  کسب   

قهرمان کشوری، سال 90
مسابقات  بادی  تپانچه   – انفرادی  نقره  مدال  کسب   

قهرمان کشوری، سال 90
 کسب مدال طالی تیمی تپانچه بادی مسابقات آسیایی، سال 90
مسابقات  بادی  تپانچه   – انفرادی  نقره  مدال  کسب   

آسیایی، سال 90
مسابقات  بادی  تپانچه   – تیمی  طالی  مدال  کسب   

آسیایی، سال 88
 کسب مدال طالی انفرادی –نپانچه بادی مسابقات بین 

المللی اروپا، سال 88
 کسب مدال طالی تپانچه بادی المپیاد کشوری، سال 88
 کسب مدال طالی انفرای نپانچه بادی مسابقات قهرمان 

کشوری، سال 88
مسابقات  بادی  تپانچه   – انفرادی  طالی  مدال  کسب   

قهرمان کشوری، سال 88
قهرمانی  بادی  تپانچه   – انفرادی  برنز  مدال  کسب   

کشوری، سال 88
 کسب مدال برنز انفرادی – تپانچه بادی المپیاد کشوری، 

سال 87
مسابقات  بادی  تپانچه   – افرادی  طالی  مدال  کسب   

استانی، سال 8۶
دوره  اولین  بادی  تپانچه   – انفرادی  برنز  مدال  کسب   

المپیاد کشوری ایرانیان، سال 8۶
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درنا نصیری
رشته تحصیلی: پزشکی
رشته ورزشی: بدمینتون

وزارت  کشوری  المپیاد  انفرادی  طالی  مدال  کسب   
بهداشت، سال 9۶

 کسب مدال طالی تیمی المپیاد کشوری وزارت بهداشت، 
سال9۶

 تقدیرنامه از معاون دانشجویی پردیس بین الملل سال 94
 کسب مدال طالی تیمی المپیاد کشوری وزارت بهداشت، 

سال 94
 کسب مدال نقره انفرادی المپیاد کشوری وزارت بهداشت، 

سال 94
 کسب مدال طالی تیمی المپیاد کشوری وزارت بهداشت، 

سال 92
 کسب مدال طالی تیمی المپیاد کشوری وزارت بهداشت، 

سال 90
وزارت  کشوری  المپیاد  انفرادی  طالی  مدال  کسب   

بهداشت، سال 90
علوم  دانشگاه  ورزشی  جشنواره  طالی  مدال  کسب   

پزشکی تهران، سال 90
 کسب مدال طالی تیمی جوانان المپیاد ورزشی ایرانیان 

کشوری، سال 87
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هاشم پور ابوالفضل  دکتر 
رشته تحصیلی: دستیاری تخصصی

پزشکی ورزشی   
رشته ورزشی: پاورلیفتینگ، کاراته، تکواندو

پاورلیفتینگ  جهانی  مسابقات  طالی  مدال  کسب   
گرجستان، سال 2017

 گواهینامه مربیگری درجه 3 ملی در رشته کاراته، سال 
 94

 گواهینامه مربیگری درجه 3 در رشته آگون
 ارتقاء کمربند مشکی دان 1 در رشته تکواندو، سال 92

 کسب مدال طالی مسابقات پاورلیفتینگ  قاره ای، سال 
2012

 ارتقاء کمربند دان 5 کاراته، سال 91
استهبان،  اداره ورزش و جوانان شهرستان  از  تقدیرنامه   

سال 91 
 کسب مدال طالی مسابقات پاورلیفتینگ استان فارس، 

سال 91 
 گواهی نامه ارتقاء سبک خواچوان، سال 89

 کسب مدال طالی مسابقات رینگی استان فارس، سال 
88

 کسب مدال طالی استان فارس،  سال 87 
 گواهی نامه مربیگری درجه 3 پرورش اندام، سال 87

 گواهینامه مربیگری درجه 3  کونگ فو، سال 87 
 گواهی شرکت در کنگره انجمن علمی پزشکی ورزشی 

ایران، سال 94
 تقدیرنامه از معاون دانشجویی  وزارت بهداشت، سال 90 
المپیادکشوری، سال    از وزارت بهداشت نهمین   تقدیرنامه 

   89
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برگزیدگان بخش هنری ادبی

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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تیموری عرفان 
رشته تحصیلی: پرستاری

مقطع تحصیلی: کارشناسی 
دانشکده: پرستاری و مامائی

 مقام اول کشوری مسابقه عکاسی شبکه هپاتیت ایران 
سال 95 

 عکاس و مستند ساز اردوی راهیان نور، اردوی اربعین  و 
اردوی جهادی بسیج دانشجویی 

 طراح کتابچه معرفی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان 
در بیست و دومین و بیست و سومین مجمع سالیانه 

 عضو کانون تئاتر »سوما« دانشکده پرستاری و مامایی 
و بازی  در تئاتر » امارات بیمارستان کجاست؟« و »ستاره 

های خاکی« 
 طراح و گرافیست کمپین دیابت، طراحی تندیس انتخابات 
استاد محبوب من، طراح پمفلت معرفی دانشگاه و طراحی 

پوستر برنامه های متعدد دانشکده پرستاری و مامایی 
و  پرستاری  دانشکده  عمومی  روابط  دانشجویی  نماینده   
مامایی به عنوان تصویربردار و مستند ساز در اردوهای متعدد 

و دستیار تصویر برداری این واحد به مدت دو سال 
باید شست« مرکز پژوهش  را  فیلم »گوش ها  بازی در   

های علمی دانشجویان 
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کسری حاتم پور گراویانی 
رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دکتری حرفه ای  
دانشکده: پزشکی

»این  نظیر:  کوتاه  فیلم های  کارگردانی  و  تهیه کنندگی   
دوره جشنواره  اولین  دوم  رتبه  )حائز  مي برن«  فوتبالو همه 
کوتاه  کلیپ   15 و  »ساکت«  »همدلي«و  سالمت(،  فیلم 

درباره ی معرفی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 کارگردان و تهیه کننده فیلم مستند » آسم« به سفارش 
انجمن آسم و آلرژي ایران و تهیه کننده ویدیو کلیپ آسم 

داستاني  کوتاه  فیلم  تصویربرداری  و  کارگردانی   
»کوریکولومي 8 ساله براي حمل پرونده« 

 دبیر و مسؤول انجمن علمی - سینمایی مدئو و برگزار 
کننده اولین دوره آموزش فیلمسازی در حوزه سالمت 

 عضو مؤسس کانال ساختمان 43 و مدیر بخش فرهنگی 
و هنری این کانال  با بیش از 1450 عضو
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سرائی شکیب 
رشته تحصیلی: هوشبری

مقطع تحصیلی: کارشناسی 
دانشکده: پیراپزشکی  

نشست های  برگزاری  و  عشق  الفبای  ادبی  کانون  دبیر   
شعرخوانی، سوگواره ی شعر عاشورایی، کارگاه شعر و مسابقه 

مشاعره 
 چاپ متعدد اشعار و داستان ها در نشریات دانشگاهی و 

برگزاری نشست های کتابخوانی 
 عضو شورای مرکزی کانون هالل احمر و عضو هیأت 

تحریریه ی نشریه هالل سالمت 
 عضو هیأت تحریریه نشریه گپ و نشریه پیراپژوه 

مسؤول  و  دانشجویان  علمی  پژوهش های  مرکز  عضو   
آموزش واحد پیراپزشکی این مرکز 

چندین  اجرایی  تیم  و  بنی آدم  کانون  اجرایی  تیم  عضو   
همایش و کمپین مختلف مانند: کمپین اهدای عضو، کمپین 
سرطان و سومین همایش بین المللی آسم و سفیر اهداء عضو 
یکپارچه  جشن  ششمین  و  پنجمین  اجرایی  تیم  عضو   

دانش آموختگان دانشگاه 
 تدوین کننده ی راهنمای رفتار حرفه ای رشته هوشبری 

نویسی،  مقاله  عکاسی،  تخصصی:  های  دوره  گذراندن   
تولید محتوا برای عموم مردم و روش تحقیق 
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وه متمرکز رسانه پزشکی به نمایندگی گر
صبا الوند

رشته تحصیلی: پزشکی 
مقطع تحصیلی: دکترای عمومی 
دانشکده: پزشکی

 ساخت تعداد قابل توجهی فیلم کوتاه با موضوعات مختلف 
مانند:»راه سوم«، »بازگشت« و »رضایت والدین« 

مناسبت  به   - هستم«  تو  »کنار  ویدیو  موزیک  ساخت   
جشنواره  به  یافته  راه  آثار  جزو   – پرستار  روز  بزرگداشت 

فرهنگی وزارت بهداشت 
 ساخت چندین فیلم آموزشی– کارگاه علمی یوسرن 

 عضو گروه متمرکز رسانه در پزشکی
 Adobe   افزار  نرم  با  تدوین  کارگاه  برگزاری   

  Premiere
After Effects برگزاری کارگاه تدوین با نرم افزار 

اعضای گروه متمرکز رسانه در پزشکی:
ســروش ویســی )موســس – مســئول فنــی و 
ــی  ــناریو نویس ــا روزرخ )س ــردان ( - پوری کارگ
علمــی – ناظــر کیفــی( - صبــا الونــد )بــازی 
ــئول  ــاز دالوری )مس ــر ( - فرن ــی - بازیگ گردان
ــرور  ــش پ ــام دان ــی( - اله ــن - کارگردان تدوی
)امــور اداری بازیگــر( - ســمیرا شــیخی )بازیگــر 
( - نیــکا نیکنــام )بازیگــر( - مهســا گراونــدی 
)سرپرســت  بزرگمهــر  بهنــوش   - –بازیگــر( 
)بازیگــر(  زاده  آقــای  - کبــری   ) نویســندگی 
- محمدرضــا فتاحــی )صــدا بــرداری و صــدا 
گــذاری – بازیگــر( - ناهیــد راعــی )بازیگــر – 
امــور مالــی (- اســتاد راهنمــا : دکتــر علیرضــا 

ــی ــا رضای ــر نیم ــیما ، دکت س
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عنبری  محمد 
رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد 

دانشکده: بهداشت 

 سابقه ده ها مورد نویسندگی شامل: فیلم نامه نویسی )فیلم 
و انیمیشن(، نمایشنامه نویسی، داستان نویسی )کوتاه و طنز( 

از جمله فیلم کوتاه غبار، توهم و ... 
 سابقه بازیگری در چندین تئاتر، سریال و فیلم کوتاه و 
تئاتر غرب کشور  بازیگری  کسب عناوینی چون مقام سوم 
خون«  »فرات  پرفورمنس  صحنه ای  نمایش  در  حضور  و 

برگزیده جشنواره قرآن و عترت )تیر9۶-شیراز( 
 گارگردانی و تولید ده ها فیلم کوتاه، انیمیشن، کلیپ، مستند 
و تئاتر و نیز انیمیشن بلند سینمایی »سرزمین من« )با مضمون 
حماسی و آخرالزمانی(-بهلول و هوای تهران)منتخب هشتمین 

جشنواره فرهنگی سراسری وزارت بهداشت( 
 عکاسی موضوعی و همکاری با مجالت و سایت خبری مفدا و 
کسب چند عنوان عکاس برگزیده )مسابقه عکاسی به مناسبت هفته 
خوابگاه ها9۶- مسابقه عکاسی سوگواره محرم 9۶ شهرداری تهران(
 تصویربرداری ده ها فیلم کوتاه و مستند از آن جمله مراسم 
از جمله زندگینامه  از مشاهیر دانشگاه  گرامیداشت چند تن 

پرفسور محمود شمسی شهرآبادی - اردیبهشت9۶
و  انیمیشن  چندین  کاراکترهای  دوبالژ  و  صداپیشگی   

گفتار متن ده ها کلیپ علمی و آموزشی 
 مسوولیت های متعدد تحت عنوان دبیر و مدیر هنری همایش، 
دبیر کانون، مدیر مسؤول و عضو هیئت تحریریه نشریات، همکاری با 
ده ها مرکز هنری و فرهنگی، مخترع نرم افزار تلفیقی علم و هنر، سفیر 

سالمت استان لرستان، مشاور هنری انجمن های پزشکی
 طراحی ده ها مورد پوستر، جلد کتاب، کاتالوگ و بروشورهای 
پارت  داخلی  دکوراسیون  طراحی  مجالت،  صفحه آرایی  تبلیغی، 
کنگره  پوستر هشتمین  و طراحی  نوستالژی  کافه  و  میالد  برج   8

بین المللی سل و مراقبتهای ویژه-مهر9۶
 ثبت 84 اثر در هشتمین جشنواره فرهنگی هنری وزارت 

بهداشت )حائز دومین رتبه ثبت اثر( 
 مؤسس اولین کانون انیمیشن پزشکی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور 
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برگزیدگان بخش اجتماعی

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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آرمان  علیرضا 
رشته تحصیلی: پرستاری داخلی جراحی

مقطع: کارشناسی ارشد 

 دبیر و نماینده ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی 
در شورای نمایندگان دانشجویی 

و عضو شورای  دانشجویان  اصلی شورای صنفی   عضو 
فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی 

 نماینده دانشجویان و مسؤول شورای نمایندگان 
وزارت  ایثارگر  و  دانشجویان شاهد  نخبگان  ستاد   عضو 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 فرزند جانباز 45 درصد از کار افتاده کلی 

عضو  و  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  نخبگان  ستاد  عضو   
کارگروه معتمدین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه 
دانشکده  برگزیده  استاد  انتخاب  انتخابات  دبیر  و  طراح   
پرستاری و مامایی از نگاه دانشجویان )طی سه دوره انتخابات( 

 فعال حوزه روابط عمومی  
فعالیت های  در  وشرکت  دانشجویی  بسیج  فعال  عضو   

جهادی بسیج دانشجویی 
 عضو فعال کانون قرآن وعترت دانشگاه و صندوق خیریه محمد)ص( 

 عضو مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی 
با  دانشجویان  برای  اورژانس  آموزشی  دوره  برگزاری   
و  مامایی  و  پرستاری  دانشکده  آموزشی  معاونت  همکاری 

دفتر پرستاری بیمارستان امام 
 عضو اجرایی همایش جایگاه حرفه ای پرستاری در نظام سالمت 

 برگزاری کمپین ارتقاء سالمت 
 همکار اصلی در برگزاری کرسی آزاد اندیشی ارتباط سالم 

و چراغ مه شکن 
 برگزاری مراسم جشن اعیاد مذهبی 

 مسؤول تیم دانشجویی هفته سالمت دانشکده پرستاری 
و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

طب  عمومی،کنگره  جراحان  کنگره  اجرایی  تیم  عضو   
اورژانس وکنگره دکتر یلدا و دبیر اجرایی همایش سه روزه ایدز 
 عضو تیم سلسله نشستهای تخصصی پرستاری وزارت بهداشت 
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نگارسادات احمدی 
رشته تحصیلی: پزشکی
مقطع تحصیلی: دکترای عمومی

 همکار طرح گذر مجازی از دبیرستان به دانشگاه )مسؤول 
سایت های  و  نرم افزارها  قبیل  از  کاربردی  مطالب  بخش 

مناسب برای دانشجویان پزشکی( 
دانشکده  دانشجویان  صنفی  شورای  علی البدل  عضو   
پزشکی و رئیس کمیته تحقیق و توسعه و عضو کمیته تغذیه 

شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی 
 عضو کمیته اجرایی ششمین جشن یکپارچه فارغ التحصیلی 
پژوهش  مرکز  مجمع  سومین  و  بیست  و  دانش آموختگان 

های علمی دانشجویان
 عضو معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان 
 عضو کمیته اجرایی سازمان علمی USERN، معاونت 
اولین  و  یوسرن  المللی  بین  کنگره  اولین  و   scientific

مدرسه تابستانه یوسرن در آمل
 عضو کمیته اجرایی اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران 

با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
 راهنمای تور در برنامه تور دانشگاه گردی 

 از مجریان و مدرسان طرح نهال مهر )کارگاه آموزشی 
مدیریتی( نیکوکاری کیش مهر 

و   مهر  کیش  نیکوکاری  خیریه  نظارت  شورای  عضو   
مشارکت در برگزاری بازارچه خیریه 

 )Health & Art(عضو فعال گروه خیریه سالمت و هنر 
 فعالیت داوطلبانه در برگزاری کمپین اهدای عضو 

NIRA و NIN عضو انجمن های علمی و پژوهشی 
 خبرنگار پایگاه خبرگزاری پانا و  عضو انجمن خبرنگاری 

کانون شهید احسان
 سخنگوی مجمع  شورای دانش آموزی شهرستان جهرم 

و رئیس شورای دانش آموزی مدرسه
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مهر کیش  نیکوکاری  کانون 
نماینده گروه: ریحانه هیزمی آرانی 

)پزشکی 94(

محمد  صفوی،  حسین  امیر  فرجی،  فریده  گروه:  اعضای 
بشری  عزیزی،  فاطمه  علوی،  سادات  زهرا  احمدی،  طاهر 
محمد  امیر  گنج دان،  رضا  محمد  هدایتی،  فاطمه  اکبرزاده، 
احمدزاده، علی ذوافقاری،  پور، علی  زادگان، فرشته صدفی 

زهرا عظیمی )120 عضو رسمی، همکار(
 نشریه »برگه مهر« از سال 94 به منظور فرهنگ سازی، 
معرفی  دانشجویان،  نیکوکاری  دغدغه های  انتقال  و  میان 

فعالیت های کانون
 برگزاری »مجمع ساالنه« به صورت مداوم در پایان هر 

دوره به منظور ارائه گزارش مالی و عضوگیری 
 » مهر انقالب« به منظور بزرگداشت دهه فجر و یادواره 

شهدای دانشکده 
 » عیدی مهر« به منظور جمع آوری کمک های نقدی و 

غیر نقدی برای ایتام ، به مدت 2 سال 
 » مهر رمضان« جمع آوری کمک مالی برای تهیه ارزاق 
به  آجرپزی،  کوره های  نیازمند  کارگران  میان  آن  توزیع  و 

مدت 5 سال 
 »بازارچه پاییز« برگزاری هر ساله بازارچه به نفع بیماران 

مختلف نیازمند مثل سرطانی ها، بیماران EB و...
بررسی  منظور  به  آموزشی  دوره  برگزاری  »نهال مهر«   
نسل جدید کانون و همچنین ارتقا و رشد اعضای کانون به 

مدت 2 سال 
 » تشکیل تیم مدد کاری« برای امداد رسانی و جمع جمع 
قربانی  هزینه  تهیه  و  جویان  مدد  برای  مالی  کمک  آوری 
و  کرمانشاه  زدگان  زلزله  به  رسانی  و کمک  قربان  عید  در 

همکاری با مددکاری بیمارستان های دانشگاه 
 جمع آوری 920 میلیون ریال در دوره اخیر کانون )دوره 

ششم( جهت امور خیریه و کمک به نیازمندان  
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وه جهادی شهید هدایت به نمایندگی گر
افشین حیدری

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی: 
افشین حیدری-سیدطاها عدنانی نیا-محمد خلیل نژاد 
سارا نصیری-علی کاغذلو-محمد صفی خانی
مهران طاهری-ریحانه نصرت آبادی

 برگزاری اردوی درمانی- فرهنگی در استان خراسان جنوبی با 
هفت یونیت و درمان 400 نفر در حوزه دندانپزشکی

 برگزاری اردوهای یک روزه هفتگی در مناطق 12-17 -20 شهر 
تهران به مدت سه ماه با 11 یونیت و درمان 170 نفر با حمایت مالی 

و تجهیزاتی قرارگاه جهادی امام رضا )ع(
 برگزاری اردوی درمانی شهر ری در استان تهران در سال 95 با 
8 یونیت در حوزه دندانپزشکی و درمان 180 نفر از کودکان کار با 

حمایت مالی و تجهیزاتی قرارگاه جهادی امام رضا )ع(
 برگزاری اردوی درمانی- فرهنگی در استان ایالم در تابستان 95 با 
18 یونیت و درمان 800 نفر در حوزه دندانپزشکی، ۶00 ویزیت پزشکی 
و280 ویزیت تخصصی قلب و زنان همراه با تحویل داروی رایگان ، 
210 ویزیت مامایی، تحت پوشش قرار دادن تمام روستاهای بخش 
زرین آباد و میمه توسط دو تیم سیار دام پزشکی در دو حوزه آموزش و 

درمان با حمایت مالی و تجهیزاتی قرارگاه جهادی امام رضا )ع(
 ارائه خدمت دندانپزشکی اردوی درمانی- فرهنگی در استان چهار 
محال و بختیاری در تابستان 95 و درمان ۶50 نفر در حوزه دندانپزشکی 
و  یونیت  با ۶  خراسان رضوی  استان  درمانی  اردوی  برگزاری   

معاینه و درمان 230 نفر
 عضو هیأت برگزاری اردوی درمانی-فرهنگی در استان کاشان در 
سال 95 با ۶ یونیت با حمایت مالی خیرین و تجهیزاتی دانشگاه بقیه اهلل
 عضو هیأت اجرایی برگزاری اردوی درمانی- فرهنگی شهر ری با 

4 یونیت با حمایت مالی خیرین و تجهیزاتی دانشگاه بقیه اهلل
 برگزاری اردوهای هفتگی در مناطق محروم استان تهران در پاییز 
و زمستان 95 با 5 یونیت و درمان 100 نفر زیر نظر گروه جهادی 

شهید هدایت و حمایت تجهیزاتی قرارگاه جهادی امام رضا )ع(
 معاینه و غربالگری 170 نفر در راهپیمایی با شکوه پیروزی انقالب 
اسالمی و نوبت دهی جهت پذیرش در کلینیک دانشکده دندانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 95 
 برگزاری اردوی درمانی- فرهنگی در استان خوزستان در نوروز 
ویزیت  دندانپزشکی،  حوزه  در  نفر  درمان550  و  یونیت  با 17   9۶

پزشکی 250 نفر همراه با تحویل داروی رایگان
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نادریان  محمدرضا 
رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای

 طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح منتورینگ دانشجویی برای 
دانشگاه  پزشکی  دانشکده ی  اول  سال  پزشکی  دانشجویان 

علوم پزشکی تهران 
 طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ی همراه برای دانشجویان 
مقطع علوم پایه دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران در محیط های استاندارد شده 
با  ایران  عمومی  سالمت  بین المللی  تابستانی  مدرسه   
علوم  دانشجویان  به  جهانی  سالمت  آموزش  محوریت 

پزشکی 
دانشجویان  کشوری  المپیاد  دوره ی  هشتمین  برگزیده   
وزارت  بالینی،  استدالل  فردی  حیطه  کشور،  پزشکی  علوم 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ایران 
دانشجویان  کشوری  المپیاد  دوره ی  هشتمین  برگزیده   
علوم پزشکی کشور، حیطه گروهی استدالل بالینی، وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ایران. 
دانشجویان  کشوری  المپیاد  دوره ی  نهمین  برگزیده   
علوم پزشکی کشور، حیطه گروهی استدالل بالینی، وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ایران. 
 دانش آموخته ی برتر رشته ی پزشکی در ششمین جشن 
یکپارچه ی دانش آموختگان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.
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برگزیده ی بخش دانشجوی  جامع

چهارمین جشنواره دانشجویی ابن سینا 
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رضایی الدین  شهاب 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد 

رشته علوم تغذیه

 برگزیده بخش های آموزشی و ورزشی دومین دوره،بخش اجتماعی 
سومین دوره و بخش پژوهشی چهارمین دوره جشنواره ابن سینا

 کسب رتبه اول در مقطع لیسانس با معدل 19/24 و ورود بدون 
آزمون از طریق سهمیه استعداد درخشان به مقطع کارشناسی ارشد
 کسب معدل18/31 در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه 

 عضو استعداد درخشان دانشگاه و بنیاد ملی نخبگان
 مدرس کارگاه جستجو در منابع الکترونیک مرکز پژوهش های 
علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 94 تاکنون

 نویسنده 5 عنوان کتاب شامل دو عنوان کتاب راهنمای بالینی 
مبتنی بر شواهد تغذیه در بیماری های متابولیک مادرزادی با همکاری 

اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 8عنوان مقاله چاپ شده )شامل ۶مقاله در جایگاه نویسنده اول(. 

باالترین IF مجله به عنوان نویسنده اول: 3/7
 مجری و یا همکار بیش از ۶ طرح پژوهشی )3 طرح خاتمه یافته(

 کسب عنوان سخنرانی برتر در هجدهمین کنگره پژوهشی 
ساالنه دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

 کسب مقام های قهرمانی متعدد در رشته ورزشی تکواندو شامل 1 
مقام نخست تورنمنت بین المللی، بیش از 5 مقام کشوری، بیش از 12 
مقام استانی و بیش از 1۶ مقام در سطح شهرستان. سابقه مربیگری و 

داوری و همچنین دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور 
 دبیر کل مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی تهران، 9۶-95
 مسؤول و عضو تیم اجرایی بیش از ۶ جشنواره یا رویداد از جمله 
تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در  دانشگاه  دانشجویی  بخش  مسؤول 
سال های 1394 و 1395، مسؤول غرفه دانشکده علوم تغذیه و رژیم 
شناسی دانشگاه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و 
کسب عنوان غرفه نمونه، عضو تیم اجرایی نخستین جشنواره سالمت و 
هنر، عضو تیم اجرایی نخستین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان بیمار
علمی  پژوهش های  مرکز  شناسی  رژیم  انجمن  فعال  عضو   

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، 95-93
 4 دوره مشارکت در طرح جهادی دستان مهربان 
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برگزیده و معرفی شدگان به جشنواره  دانشجوی 

نمونه کشوریدر سال های 1396-95

تذکر مهم:

به استناد مصوبه هیات داوران، همه افراد معرفی شده دارای عنوان »برگزیده 

جشنواره دانشجویی ابن سینا« هستند و ترتیب اسامی صرفًا بر اساس حروف الفباست.
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پوردست عالیه  دکتر 
دستیار تخصصی بیماری  های عفونی

 اخذ رتبه اول پایان نامه مقطع پزشکی عمومی
pubmedوISIچاپ 10مقاله درمجالت معتبر 

 تالیف 30کتاب درزمینه بیماریهای عفونی
 ارائه سخنرانی درکنگره مختلف بین المللی
 کسب نمره 20پایان نامه درمقطع پزشکی
 کسب نمره 20پایان نامه دوره تخصص
 رتبه اول تحقیقات دانشجویی درسال 94

علوم  پزشکی  دانشگاه  در  نمونه  پزشک  عنوان  کسب   
شیراز

 سخنران نمونه درکنگره بین المللی عفونی سال 92
 مسئول اجرای طرح کشوری استواردشیپ

 کسب رتبه برتر بوردتخصص عفونی
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پورطهماسب وحدت  دکتر 
رشته: دکترای تخصصی ویروس شناسی 

دکتری  مقطع  در  کشوری  نمونه  دانشجوی  عنوان  کسب   
تخصصی در سال 1395 از طرف نهاد ریاست جمهوری

 برگزیده برتر پنجمین جشنواره دانشجویی آزمایشگاهیان ایران 
در بخش جامع جشنواره )آموزش و پژوهش(

 برگزیده بخش آموزش دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا 
 کسب مدال نقره اولین همایش محققین برتر ایران. بابلسر

 رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی سال 1389
 کسب رتبه1 کنکور دکتری تخصصی ویروس شناسی سال 1391
 کسب رتبه 1 از نظر معدل در تمامی ترم ها و معدل کل در 

مقطع کارشناسی ارشد )19/53(
 کسب رتبه 1 از نظر معدل در تمامی ترم ها و معدل کل در 

مقطع دکتری تخصصی )19/۶0(
 کسب رتبه1 آزمون جامع سال 1394 با نمره 20

 عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
بنیاد در سال  بنیاد ملی نخبگان و کسب جوایز تحصیلی  عضو   
1394 و 1395. کسب امتیازهای هسته پژوهشی در دو سال متوالی

 دارای افتخار مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان جهت گذراندن دوره 
خدمت نظام وظیفه

ISI چاپ 25 مقاله در ژورنال های نمایه در 
و  ویروس شناسی  زمینه های  در  کتاب   9 ترجمه  و  تألیف   

بیولوژی سلولی-مولکولی
 بیش از 10طرح مصوب تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 ثبت بیش از 100 ژن مرتبط با ویروس هپاتیت B در پایگاه 

)Genbank( بانک ژنی
 دستیار آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأیید معاونت 

آموزشی دانشکده بهداشت
 سخنران و پوستر برتر کنگره های علمی ملی و بین المللی

کنگره  در  شرکت  جهت  گرانت  دریافت  برای  امتیاز  کسب   
خارجی با تأیید کمیته پژوهشی دانشجویی وزارت بهداشت

 کسب گرانت مسافرتی )Travel grant( برای شرکت در کنگره
 European Congress of Clinical Microbiology

)and Infectious Diseases )ECCMID
 از طرف کنگره در کشور اتریش در سال 2017

 دبیر کانون فرهنگی ابن سینا و مفاخر پزشکی دانشگاه 
 عضو فعال کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی تهران
 عضو و داور شورای پژوهشی دانشجویی مرکز پژوهش های 

دانشجویی- دانشگاه علوم پزشکی تهران
 عضو پیوسته انجمن علمی ویروس شناسی ایران



72

ه 
ام

ه ن
یژ

و
ه 

وار
شن

 ج
ن

می
هار

چ
ی 

وی
شج

دان
نا

سی
ن 

اب

الطایفه شیخ  مصطفی 
رشته دکترای تخصصی مدیریت اطالعات 

سالمت 

پزشکی  علوم  دانشگاه  نمونه  دانشجوی  عنوان  کسب   
تهران در سال 1395

 کسب عنوان فناور برتر دانشگاه در سال 1393
 1390 تخصصی  دکتری  آزمون  کشوری   5 رتبه  کسب   

رشته مدیریت اطالعات سالمت
 pubmed معتبر  مجالت  در  مقاله  عنوان   12 چاپ   

)داخلی و خارجی( 
المللی   ارایه 25 عنوان مقاله در کنگره های ملی و بین 

داخلی و خارجی
مدیریت  حوزه  در  تحقیقاتی  طرح   5 اتمام  و  تصویب   

اطالعات سالمت
ملی  جشنواره  دومین  و  بیست  نخست  عنوان  کسب   

دانشگاهیان سراسر کشور 
 کسب عنوان منتخب بخش قرآن و عترت دومین جشنواره 

دانشجویی ابن سینا
 کسب عنوان منتخب بخش قرآن و عترت سومین جشنواره 

دانشجویی ابن سینا
 کسب 7 عنوان نخست، یک عنوان دومی و یک عنوان 
سومی در جشنواره های قرآنی دانشگاههای علوم پزشکی 

سراسر کشور
نمایندگی  نهاد  محترم  مسئول  از  تقدیرنامه   3 دریافت   
زمینه  تهران در  دانشگاه علوم پزشکی  مقام معظم رهبری 

فعالیتهای قرآنی در سالهای 8۶، 88 و 89
علوم  دانشگاه  محترم  ریاست  از  تقدیرنامه   2 دریافت   
 90 سالهای  در  قرآنی  فعالیتهای  زمینه  در  مشهد  پزشکی 

و 91
 دریافت 2 تقدیرنامه از ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه فعالیتهای قرآنی در 

سالهای 94 و 95
 دریافت تقدیرنامه از معاونت محترم دانشجویی-فرهنگی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 90
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نژاد  بهرام  فاطمه 
رشته: دکتری تخصصی آموزش پرستاری  

 کسب رتبه اول )معدل باالی 18 در همه مقاطع تحصیلی( 
در دوره تحصیل و کسب نمره 20 پایان نامه در دوره دکتری 

 دانشجوي نمونه از سوي دفتر مقام معظم رهبري
 کسب لوح تقدیر از  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

دوره  در  دانشگاه  دانشجویان  برتر  درصد  یک  عضو   
کارشناسی  

و  پرستاری  دانشکده  دکتری  دوره  برتر  آموخته  دانش   
مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

به  آموزش  ترجمه 11 جلد کتاب، مؤلف فصل  و  تألیف   
  Viral Hepatitis بیمار کتاب بین المللی

ISI(چاپ ۶3 عنوان مقاله در مجالت معتبر  بین المللی 
و Pubmed( و ملی 

 همکاری در قالب مجری و همکار در  18 طرح تحقیقاتی 
در  سخنرانی  و  پوستر  قالب  در  مقاله   30 از  بیش  ارائه   

همایش های ملی و بین المللی 
 همکاری با واحد بین  الملل دانشکده پرستاری و مامایی

 داور و ویراستار ۶ مجله ملی و بین المللی
 داور کنگره  های دانشجویی

 عضو کارگروه پرستاری مراقبت ویژه بین   الملل سازمان 
نظام پرستاری ایران 

 مدرس بیش از ده کارگاه آموزشی و پژوهشی 
 مدیر دپارتمان نانوپرستاري)اولین دپارتمان نانو پرستاری 

در ایران( 
و  کارشناسی  مقطع  در  دانشجویان  منتورشیپی  فعالیت   

کارشناسی ارشد 
 مسؤول تیم درمان دو اردوی جهادی 

پژوهش های  مرکز  قلب  پرستاری  انجمن  پیشین  دبیر   
دانشجویی
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دکتر مسیح تاج دینی
رشته: دستیار تخصصی بالینی قلب و 

عروق

عروق  و  قلب  تخصصی  بورد  کشوری  دوم  رتبه  کسب   
سال 9۶

 چاپ 27 مقاله انگلیسی در مجالت معتبر ISI داخلی و 
خارجی )نویسنده اول یا مسؤول 15 مقاله(

 ارائه مقاله ی منتج از پایان نامه دکترای تخصصی به صورت 
 Asia  Pacific  Heart کنگره  دهمین  در  سخنرانی 

Rhythm Society   در کشور ژاپن سال 9۶
 Case Reports عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی 
in Internal Medicine )CRIM( از سال 2015 

 European  Journal المللی  بین   مجالت  داور   
و   of  Gastroenterology  and  hepatology
Journal of Adolescent Health از سال  2014

پزشکی  علوم  دانشگاه  نمونه  دانشجوی  عنوان  کسب   
تهران سال 94

 کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
سال 95 و معرفی به ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری
جشنواره  دوره  دومین  برتر  پژوهشگر  عنوان  کسب   

دانشجویی ابن سینا
 کسب رتبه دو رقمی آزمون ورودی دستیاری بالینی بین 

15000 داوطلب سال 92
 کسب عنوان استعداد درخشان علوم پزشکی تهران سال 

92 و گذراندن آزمون دستیاری به صورت استریت
 دارای افتخار مورد تایید بنیاد ملی نخبگان جهت دریافت 
جوایز تحصیلی سال 94 و نظام وظیفه تخصصی سال 92

 فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با معدل الف   

بین  کارورزی  پیش  آزمون  کشوری  ششم  رتبه  کسب   
4000 داوطلب  سال 90

 پذیرفته شدن مقاله منتج از دوره پزشکی عمومی به صورت 
 )Digestive Disease Week  )DDW در  پوستر 

2013  در کشور آمریکا
 کسب نمره 20 در پایان نامه دوره عمومی و تخصصی
)IT( دارای مدرك فنی و حرفه  ای فن آوری اطالعات 
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حبیبی فرهاد 
رشته: دکترای تخصصی مدیریت و 

اقتصاد بهداشت

تخصصی  دکتری  ورودی  آزمون  در  پنجم  رتبه  کسب   
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال 1391

 کسب مقام دوم در جشنواره کشوری حل مساله نوآورنه 
سالمت در سال 1395

خدمات  مدیریت  حوزه  در  کتاب  دو  گردآوری  و  تألیف   
بهداشتی و درمانی

 چاپ 12 مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خارجی 
)ISI( با ضریب تأثیر باال

 انجام 8 طرح تحقیقاتی در نظام سالمت به عنوان مجری 
و همکار اصلی

 ارائه پوستر و انجام سخنرانی در همایش  های معتبر ملی 
و بین المللی

و  پژوهشی  علمی  المللی  بین  و  داخلی  مجالت  داور   
داوری بیش از 20 مقاله در حوزه  های مدیریت، اقتصاد و 

سیاست گذاری سالمت
به  پژوهشی کشوری  و  علمی  انجمن  های  در  عضویت   

مدت بیش از 7 سال
دانشگاه  دانشجویان  فوتسال  مسابقات  مقام سوم  کسب   

علوم پزشکی تهران در سال 1395
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رضایی الدین  شهاب 
رشته: کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 کسب معدل 18/31 در مقطع کارشناسی ارشد
 کسب رتبه نخست از نظر معدل در بین فارغ التحصیالن 

هم ورودی در مقطع کارشناسی با معدل 19/24
 مشمول تسهیالت بنیاد ملی نخبگان، 1394-95

دانشگاه  دانشجویان  علمی  پژوهش های  مرکز  کل  دبیر   
علوم پزشکی تهران، 1395-9۶

 8 عنوان مقاله چاپ شده )در ۶ عنوان نویسنده نخست( 
 5 عنوان کتاب

 3 طرح پژوهشی خاتمه یافته
 ارائه چند مقاله در کنگره 

 برگزیده بخش اجتماعی سومین جشنواره دانشجویی ابن 
سینا، 1395

ابن  دانشجویی  آموزشی دومین جشنواره  برگزیده بخش   
سینا، 1394

ابن  دانشجویی  جشنواره  دومین  ورزشی  بخش  برگزیده   
سینا، 1394

 کسب مقام نخست دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 
کشور، 1395، اصفهان، ایران

 کسب مقام نخست یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان 
کشور، 1393، تبریز، ایران

پژوهشی  کنگره  هجدهمین  در  برتر  سخنرانی  کسب   
دانشجویان علوم پزشکی کشور، قزوین، 139۶

مرکز  الکترونیک  منابع  در  جستجو  کارگاه   مدرس   
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  علمی  پژوهش های 

تهران، از سال 1394 تاکنون 
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زمانی حسین  محمد 
رشته: دکترای عمومی پزشکي )MD( و 
)MPH( گواهي عالي بهداشت عمومي

نفر  و  با معدل کل 19/02  پزشکی  اول ورودي 89  نفر   
پزشکی  علوم  دانشگاه   92 سال   MPH   ورودی    هفتم 

تهران با معدل کل 18/21
پایه  علوم  جامع  آزمون  در  کشوری  چهارم  رتبه  کسب   
پزشکی در اسفند سال 1391 و کسب رتبه ششم کشوری در 
آزمون جامع پیش  کارورزی پزشکی در شهریور سال 1395
در  بالینی  استدالل  حیطه  در  انفرادی  نقره  مدال  کسب   
نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر 

کشور
سال  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  نمونه  دانشجوی   

1394
 دستیار آموزشی استاد در سال 1394 و 1395

علوم  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  رشد  مرکز  عضو   
نخبگان  ملی  بنیاد  عضو  و   1389 سال  از  تهران  پزشکی 

کشور
 انتشارچند مقاله در ژورنال  های علمی معتبر نمایه شده در 
Scopus و نگارش 2 کتاب آموزشی در  Pubmed  و 

سال 1392 و 1393
 عضو کمیته اجرایی در دوازدهمین و سیزدهمین همایش 
و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مامایی  و  زنان  بین المللی 
رسانی  آگاهی  و  دیابت  رسانی  اطالع  کمپین  در  شرکت 

مبارزه با دخانیات در سال 139۶
کسب  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  شنای  تیم  عضو   
مقام قهرمانی در ماده 4 در 25 متر مختلط انفرادی و نایب 
قهرمانی در ماده پروانه در رشته شنا در اولین المپیاد ورزشی 
دانشجویان دانشکده  های علوم پزشکی تهران در سال 1390
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کوهنورد مرجان  دکتر 
رشته: دستیار تخصصی بالینی 

بیماری های کودکان 

از آغاز    عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه 
مقطع تحصیلی دانشگاهی

در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  برتر  تخصصی  دستیار   
سال 1395

 پژوهشگر برگزیده جشنواره پژوهشی مرکز طبی کودکان 
در سال 1395

 چاپ بیش از 8 عنوان مقاله در مجالت معتبر داخلی و 
خارجی با h-index=4  و 58 استناد

بین المللی  و  داخلی  کنگره های  در  متعدد  مقاالت  ارائه   
به صورت سخنرانی و پوستر 

 همکار و مجری 5 طرح پژوهشی ملی و دانشگاهی
 ترجمه و نگارش 4 عنوان کتاب در حیطه بیماری  های 

کودکان 
علوم  دانشگاه  جهادی  اردوی  درمان  تیم  در  مشارکت   

پزشکی تهران
 عضویت  فعال در انجمن مقابله با سوء رفتار با کودکان 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
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مژگانی حمیدرضا  سید 
رشته: دکترای تخصصی ویروس شناسی

 کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری تخصصی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری

 نفر برگزیده  از سوی خانه شهریاران جوان در سال 1394 
و شهریار شهر تهران 

 دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی تهران در سال 1394

 ناظر تیم تحقیقاتی ویروس لنفوتروپیک انسانی در دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 چاپ بیش از 25 عنوان مقاله و کتاب علمی معتبر در زمینه 
بیماری زایی و کنترل بیماری های ویروسی

 داور جشنواره دانشجویی ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی تهران

Hepatitis Monthly داور مجله معتبر و بین المللی 
 عضو فعال انجمن ویروس شناسی ایران

پاستور  انستیتو  بیولوژی  سیستم  آزمایشگاه  فعال  عضو   
ایران
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نادریان محمدرضا 

رشته: دکترای عمومی پزشکی

 تحصیل در رشته ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با رتبه 45 کشوری کنکور سراسری در سال 1388

 فارغ التحصیل رشته ی پزشکی با معدل 18/74 در سال 
139۶ با رتبه ی پنجم در میان دانشجویان ورودی 

 دانش آموخته ی برتر رشته ی پزشکی در ششمین جشن یکپارچه ی 
دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 139۶

بیماری های قلب و عروق   تحصیل در رشته ی تخصص 
دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 10 )زیرگروه 1( آزمون 

دستیاری در سال 139۶
 مدال طال در هشتمین دوره ی المپیاد علمی دانشجویان وزارت 
بهداشت در قسمت فردی حیطه ی استدالل بالینی در سال 1395

 مدال طال در هشتمین دوره ی المپیاد علمی دانشجویان وزارت 
بهداشت در قسمت گروهی حیطه ی استدالل بالینی در سال 1395
المپیاد علمی دانشجویان وزارت   مدال برنز در نهمین دوره ی 
بهداشت در قسمت فردی در حیطه ی استدالل بالینی در سال 139۶
 برگزیده به عنوان طرح برتر در 3 دوره جشنواره ی آموزشی 

شهید مطهری در سطح دانشگاهی
 برگزیده به عنوان طرح برتر در 2 دوره جشنواره ی آموزشی 

شهید مطهری در سطح کشوری
 دبیر علمی گروه تحقیقاتی بیماری های قلب و عروق در 

)USERN( شبکه ی علمی جهانی آموزش و پژوهش
 ISI,( بین المللی  علمی  مجالت  در  مقاله   23 انتشار   

)Pubmed, Scopus
 پژوهشگر در 3 پروژه ی تحقیقاتی در سطح کشوری در 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
در  بین المللی  و  کشوری  پروژه ی   2 در  ارشد  آموزشگر   

زمینه ی آموزش سالمت عمومی
 مجری اصلی در 3طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 همکاری به عنوان مجری طرح در 4 طرح پژوهشی در 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
 مقام اول تا سوم در ۶ دوره مسابقات ورزشی دانشجویان 

در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 مقام اول تا سوم در 3 دوره مسابقات فرهنگی دانشجویان 

در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2 دوره مجری فعالیت های فرهنگی دانشجویی در دانشگاه 

علوم پزشکی تهران و بنیاد ملی نخبگان
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نوملی  مهین 
رشته: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت 

ویژه بزرگسال

انتخابات  دوره  هفدهمین  در  کشوری  نمونه  دانشجوی   
دانشجویان نمونه دانشگاه های علوم پزشکی کشور )سال 1391(   
 دانشجوی نمونه کشوری در چهارمین المپیاد علمی دانشجویان 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور )سال 1391( 
 دانشجوی نمونه دانشگاهی )سال 1391( 

 دانش  آموخته حائز رتبه  ی نخست علمی مقطع کارشناسی ارشد 
مقطع  و  )سال 139۶(  ورودی  نفر هم  بین 9  معدل کل 18/84  با 
کارشناسی با معدل کل 18/82 در بین 25 نفر هم ورودی  )سال 1392( 
 دانش آموخته برگزیده مقطع کارشناسی ارشد در ششمین جشن 
یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران )سال 139۶(.   
 عضو دفتر استعدادهای درخشان )سال های90- 1388 و  9۶- 1394(
 پژوهشگر برجسته کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی )سال 1391( 

 پژوهشگر برتر دانشجویی )سال 1390( 
 مقاله برتر همایش کشوری آموزش علوم پزشکی )سال 1390(  
 مقاله برتر کنگره دانشجویان علوم پزشکی کشور )سال 1390( 
 مقاله برتر همایش کشوری اخالق پزشکی و سرطان )سال 1395(

 دریافت گرنت تحقیقاتی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی 
برای مطالعه ی اپیدمیولوژیک بیماران تحت عمل جراحی قلب باز   
 شرکت در دوره ی آنالین مدیریت دیابت در مرکز دیابت لستر 

انگلستان )سال 1395(   
 دارنده دو اختراع ثبت شده در سازمان مالکیت علمی و صنعتی 

ابران در سال های 1391 و 139۶  
 چاپ 13 مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی ) 201۶- 2011(   
 ارائه ی 19مقاله در کنگره های ملی و بین المللی و چاپ خالصه 
 ESC و IMSCNS مقاالت در کتابچه کنگره های معتبر خارجی

 مجری اصلی  7 طرح تحقیقاتی  )17- 2011( 
 همکار اصلی در طرح کشوری بومی سازی گایدالین مراقبت 

پای دیابتی )2017(  
 طراحی و ساخت اپلیکیشن سالمت همراه اوسیناپ در پیشگیری 

و مدیریت بیماری های دیابت و قلبی- عروقی سال 139۶  
 تدریس در 10 کارگاه علمی و تحقیقاتی کشوری و دانشگاهی 
جهادی،  )اردوهای  داوطلبانه  فعالیت های  در  مشارکت   
و  احمر  هالل  جمعیت  محروم  مناطق  رایگان  ویزیت های 

کمپین های دیابت، سرطان و بیماری های قلبی و عروقی(
 دارنده حکم قهرمانی در مسابقات ورزشی دانشگاه )سال 139۶(  
 مقام برتر مسابفات قرآنی و فرهنگی دانشگاهی  )سال 139۶( 
 عضو شورای مرکزی کانون دانشجویی هالل احمر دانشگاه  
 عضو کمیته علمی 10 همایش دانشجویی کشوری و بین المللی
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هرسینی سارا 
رشته: دکترای عمومی پزشکی

 مدال نقره المپیاد زیست شناسی کشوری سال 1387
کنکور  در   2 منطقه  اول  رتبه  و  کشوری  چهارم  رتبه   

سراسری علوم تجربی سال 1388
 رتبه 49 کشوری و رتبه 15 منطقه 2 در کنکور سراسری 

زبان های خارجه سال 1388
 رتبه چهارم کشوری کنکور دانشگاه آزاد اسالمی در گروه 

پزشکی سال 1388
 رتبه چهارم کشوری آزمون جامع علوم پایه پزشکی سال 

1390
سال  کارورزی  پیش  جامع  آزمون  دانشگاهی  دهم  رتبه   

1394
آموزشی«،  برتر  »دانشجوی  بخش های  برگزیده   
»دانشجوی برتر پژوهشی« و »دانشجوی جامع« در سومین 

دوره جشنواره دانشجویی ابن     سینا
 منتخب به عنوان »پژوهشگر برتر« در بیست و سومین 

مجمع سالیانه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
 منتخب به عنوان »پژوهشگر برتر« در پنجاه و پنجمین 

سال همایش اعطاء جایزه البرز
 European سالیانه  کنگره  به  سفر  گرنت  برنده     
 Academy  of  Allergy  and  Clinical

Immunology در سال 201۶، وین، اتریش
سالیانه  کنگره  در  برگزیده«  »مقاله  عنوان  کسب   
 European  Academy  of  Allergy  and
Clinical Immunology درسال 201۶، وین، اتریش
 Asia Pacific پاییزی  مدرسه  به  سفر  گرنت  برنده   
سال  در   Society  for  Immunodeficiencies

201۶، کواالالمپور، مالزی
در  پژوهشی  مقاله   31 انتشار  و   ۶ معادل   H-index  

ISI مجالت معتبر نمایه شده در
ارایه 11 مقاله به صورت پوستر و 1 مقاله به   پذیرش و 

صورت سخنرانی در کنگره های بین المللی
 معدل کل رشته پزشکی 18/54  و معدل کل رشته گواهی 

عالی بهداشت عمومی 18/40



جشنواره دانشجویی پیشین 
ابن سیـنا به روایت تصویر






