
98تشویق دی ماه 

ردیف اسامی بخش ردیف اسامی  بخش 

مریم حسین آبادی1 icuنورولوژی 37 مینا صادقی اسناد پزشکی

قنبر علی شکری 2 اکیوت 38 الهام حیدری اسناد پزشکی

3 جواد غالمی  اکیوت ابوالفضل چراغچی39 اسناد پزشکی

3 مریم کاظمی  خدمات 40 (شرکت )پگاه ساربانی  مغزواعصاب

4 تخصص کلینیک احمد کزازی  41 (شرکت)محمد نبیونی  اورژانس مردان 

5 تخصص کلینیک لطیفه فریدی 42 آی سی یو داخلی زهرا نظری 

6 یاسر مقدسی نگهبان اسفند رضا زاده 43

مرتضی آب جامه7 نگهبان 44 اعظم زندی 

8 مریم باجالن  داروخانه زهرا ابر اهیمی عراق نژاد45

9 جمیله زارع داروخانه نیره حیدری مصلح آبادی 46 ارتوپدی 

10 حمید خانی داروخانه 47 افخم اخوت  ارتوپدی 

11 مصطفی باریکا رادیولوژی 48 سلیمه قاسمی  ارتوپدی 

محبوبه حمزه لو12 49 سمیرا صالحی  ارتوپدی 

حمید رضا فتاحی 13 تغذیه 50 زری کمانی جراحی زنان 

14 الهام مجیدی  پاتولوژی عصمت رحیمی 51 جراحی زنان 

15 سوسن حمیدی  جراحی زنان 52 مهدیه نظری  جراحی زنان 

میثاق صفرآبادی 16 اکیوت سمیرا رمضانی 53 مغزواعصاب

17 اطالعات سالمتمریم احمدی  مریم یار محمدی 54 ارتوپدی 

18 اطالعات سالمتمهدی بهرامی  55 جراحی اعصابآرزو محمدی 

اطالعات سالمتابوالقاسم رسولی19 جراحی اعصاب راحله خسروی 56

20 اطالعات سالمتفاطمه کلهر 57 فیروزه بیات  اکیوت

شمس هللا حسینیه فراهانی 21 اسناد پزشکی اورژانس مردان زهرا علی بابایی58

22 مهرداد کندی اسناد پزشکی اورژانس مردان فهیمه مراد آبادی 59

23 آی سی یو داخلی رویا نعیمی   اورژانس مردان الهام اسالم پور 60

24 آی سی یو داخلی مریم غنجی  اورژانس مردان معصومه فاضلی 61

25 آی سی یو داخلی عاطفه ساسانی  آی سی یو نورولوژینگار منصور خانی 62

26 عفت صالحی  اکیوت  63 اورژانس سرپایینسرین مجیدی 

سودابه مقصودی 27 اکیوت  64 آی سی یو داخلی مریم کمال آرا 

28 آزاده آقا گلی  اکیوت  اشرف سادات سید علیخانی 65 بیهوشی 

محمد باقر نجاری 29 اکیوت  66 زهرا شاهی  بیهوشی 

30 آی سی یو نورولوژیمریم دریایی اکرم سادات موسوی 67 اتاق عمل 

31 زهرا قاسمی جراحی مردان  68 رفیعه کاوند  اتاق عمل 

32 احمد رحمتی  جراحی مردان  الهام سد اجاقی 69 اتاق عمل 

33 آی سی یو جراحی رویا نعیمی  70 شهال تقوایی اداری

34 گیتی رضایی اکیوت طیب سادات هاشمی 71 اداری

35 محدثه روستا  اکیوت زهره داودآبادی 72 اداری

36 آی سی یو نورولوژیزهره خسروی  73 پروین عظیمی  اداری

74 سعید حیدری اداری

75 سعید ملکی اداری


