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 پرستاران نمونه بیمارستان معتضدی*
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 (خ)منتخب بیمارستان امام رضامعصومه عزتی خانم . 1* 

 (ره)منتخب بیمارستان امام خمینیسوسن پروینی خانم .2*

 منتخب بیمارستان گلستانسهیال عبدالهی خانم .3*

 منتخب بیمارستان فارابیمژده فخاریان خانم .4*

 منتخب بیمارستان شهدا هرسینفاطمه علیمرادی خانم .5*

 منتخب بیمارستان معتضدیمهتاب دوستوندی خانم .6*

 منتخب بیمارستان طالقانیگالره مظلومی خانم . 7*

 (ع)منتخب بیمارستان امام علیشهین جلیلیان خانم .8*

 سنقر( ه)منتخب بیمارستان امام خمینیزهره زهتاب خانم .9*

 منتخب فوریتهای پزشکیسعید کهراری آقای .10*

*  پرستاران منتخب استانی نظام پرستاری



 

* کارشناس پرستاریجمشید کریمی   

 

* دانشجوی دکترای پرستاری سینا ساری   
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 علت فوت کرونا( ع)پرستار بیمارستان امام رضا  پیام رحمانی 

علت فوت بیماری ( ع)پرستار بیمارستان امام رضاموسی چهری 
 قلبی

 علت فوت تصادف( ع)پرستار بیمارستان امام رضایاسر مومنی 

 علت فوت بیماری( ع)پرستار بیمارستان امام رضاروضان گلمرادی 

 پرستار بیمارستان فارابی علت فوت کرونایزدان عزیزی 

 پرستار بیمارستان فارابی علت فوت کرونامهدی صالحی 

کارشناس بیهوشی بیمارستان بیستون علت فوت جواد فالحی 
 بیماری قلبی

 کمک پرستار بیمارستان معتضدی علت فوت کرونافهیمه خادمی 

 کمک پرستار بیمارستان معتضدی علت فوت بیماریلیدا کاردی 
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 سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهدا محمد مهربانی 

کمک پرستار بیمارستان طالقانی علت فوت ماه عذرا ابراهیمی 
 کرونا

 خدمات بیمارستان طالقانی علت فوت بیماریافسانه بدری 

 خدمات بیمارستان طالقانی علت فوت کرونانادعلی سیاه کمری 

 کمک پرستار بیمارستان طالقانی علت فوت کروناحمید رضا مقدم 

 کمک پرستار بیمارستان طالقانیعباس خدادادیان 

علت ( ره)کارشناس بیهوشی بیمارستان امام خمینیقبادامینیان 
 فوت بیماری قلبی

 علت فوت کرونا( ره)پرستار بیمارستان امام خمینیافسانه کرم 

 علت فوت کرونا( ره)پرستار بیمارستان امام خمینیمهدی صالحی 
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 علت فوت سقوط( ره)پرستار بیمارستان امام خمینیجواد فالحی *

علت فوت ( ره)کمک پرستار بیمارستان امام خمینیشاهپور محمدی *

 کرونا

 (ره)کمک پرستار بیمارستان امام خمینیسودابه اسدی *

 (ره)پرستار بیمارستان امام خمینیکمک نامیوندی مرادی جمید ضا *

 (ع)پرستار بیمارستان امام حسینرزیتا یاوری *

 (ع)بیمارستان امام حسینپرستار پخشایی شهال *

 کمک پرستار بیمارستان اسالم آباد غربمحمد صادقی *

 پرستار بیمارستان کنگاور علت فوت کرونافریبا بهرام نژاد *

 پرستا ربیمارستان کنگاور  علت فوت برق گرفتگیعلی مرادی پناه *

 


