
سمت شغلی نام و نام خانوادگینام مرکزردیف

کارشناس پرستار  نمونه کشورینازنین  شهبازیان(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 1

سوپروایزر بالینی نمونه کشوریکبری عزتیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا2

کارشناس پرستاری نمونه کشوریبهنوش باوند پوری(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 3

سوپروایزر بالینی نمونه کشوریشوکت  ناطق(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 4

کارشناس هوشبری نمونه کشوریمحدثه احمدیمرکز آموزشی درمانی فارابی5

سوپرواریزر نمونه کشوریشیوا رحیم زادهمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی6

سوپروایزر نمونه کشوریمعصومه پوریوسفیمرکز آموزشی درمانی معتضدی7

کارشناس پرستاری نمونه کشوریمریم حسین آبادیبیمارستان شهیدچمران کنگاور8

سرپرستار نمونه کشوریبهزاد حسینیبیمارستان معاون صحنه9

سرپرستار نمونه کشوریممتاز  مرادیبیمارستان شهدا هرسین10

کارشناس اتاق عمل نمونه کشوریرضا سلیمیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 11

سوپروایزر بالینی نمونه کشوریسهیال خالدیبیمارستان قدس پاوه12

کارشناس پرستاری نمونه کشوریفرزانه  محمدنژادجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 13

سوپروایزر بالینی نمونه کشوریجبار شاهماریبیمارستان شهدا سرپل ذهاب14

سوپروایزر بالینی  نمونه کشوریعباس محمدکریمیبیمارستان الزهراء گیالنغرب15

مدیر خدمات پرستاری نمونه کشوریمرضیه گلزاریاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 16

مدیر پرستاری نمونه استانی مسعود چله ای(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 17

مدیر پرستاری نمونه استانی نسترن رخساری(ع)بیمارستان امام حسین 18

مدیر پرستاری نمونه استانی اکرم عزیزیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب19

1401لیست پرستاران منتخب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 



سوپروایزر بالینی نمونه استانیشکوفه شکوهی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 20

سوپروایزر بالینی نمونه استانیحسین  رضایی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 21

سوپروایزر بالینی نمونه استانیعلیرضا چوگان (ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 22

سوپروایزر بالینی نمونه استانیپرستو عباسی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 23

سوپروایزر بالینی نمونه استانیمینا باقرنژادبیمارستان شهیدچمران کنگاور24

سوپروایزر بالینی نمونه استانیبهاره کوکبی هویداسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 25

سوپروایزر بالینی نمونه استانیمنیره  رحمانیبیمارستان معاون صحنه26

سوپروایزر بالینی نمونه استانیخلیل قنبریقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس27

سرپرستار نمونه استانیمحمد مرادیانطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا28

سرپرستار نمونه استانیفرشته امیریمرکز آموزشی درمانی فارابی29

سرپرستار نمونه استانیمیترا مهرابیمرکز آموزشی درمانی فارابی30

سرپرستار نمونه استانیعلی فقیری(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 31

سرپرستار نمونه استانیفرشاد محمدیبیمارستان قدس پاوه32

سرپرستار نمونه استانینیکزاد  فالحبیمارستان شهدا هرسین33

سرپرستار نمونه استانیایوب رضاییجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 34

سرپرستار نمونه استانیفتاح  حیدریاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 35

کارشناس هوشبری نمونه استانیالهام  حیدری (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 36

کارشناس هوشبری نمونه استانیشیما محبتیمرکز آموزشی درمانی معتضدی37

کارشناس هوشبری نمونه استانیثریا جمشیدیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 38

کارشناس هوشبری نمونه استانیمریم  مرادیانبیمارستان شهدا سرپل ذهاب39

کارشناس اتاق عمل نمونه استانینوشین توکلیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی40

کارشناس اتاق عمل نمونه استانیعلیرضا  کهریزی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 41

کارشناس اتاق عمل نمونه استانیشهین  قادریجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 42



کارشناس اتاق عمل نمونه استانیعلی فیلی زرنهبیمارستان شهیدچمران کنگاور43

کمك بهیار نمونه استانیمهین شاولیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 44

کمك پرستار نمونه استانیفاطمه اطهریقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس45

بهیارنمونه استانیامیر مرادیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی46

کمك پرستار نمونه استانیسیروس بختیاریمرکز آموزشی درمانی فارابی47

کمك پرستار نمونه استانیفرشاد  مهدی آبادی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 48

کارشناس پرستار نمونه استانیشهین  رضایی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 49

کارشناس پرستار نمونه استانیمعصومه  برنجیان(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 50

کارشناس پرستار نمونه استانیزهرا  میرزایی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 51

کارشناس پرستار نمونه استانیفاطمه السادات  کاظمی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 52

کارشناس پرستار نمونه استانیبهاره  بیگوند (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 53

کارشناس پرستار نمونه استانیفاطمه  اکبری(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 54

کارشناس پرستار نمونه استانیمارال مهراب پور (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 55

کارشناس پرستار نمونه استانیسارا  طهماسبی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 56

کارشناس پرستار نمونه استانیشکوفه  مرادی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 57

کارشناس پرستار نمونه استانیآفاق  حاتمیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا58

کارشناس پرستار نمونه استانیکامبیز  عبدیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا59

کارشناس پرستار نمونه استانیرامین افشارنیاطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا60

کارشناس پرستار نمونه استانیآمنه خانیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا61

کارشناس پرستار نمونه استانیمیالد  طاهری(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 62

کارشناس پرستار نمونه استانیصورت فرامرزی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 63

کارشناس پرستار نمونه استانیامید سلیمانی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 64

کارشناس پرستار نمونه استانیبابك مرادیمرکز آموزشی درمانی فارابی65



کارشناس پرستار نمونه استانیسیروس عزیزیمرکز آموزشی درمانی فارابی66

کارشناس پرستار نمونه استانیزینب مهدویمرکز آموزشی درمانی فارابی67

کارشناس پرستار نمونه استانیسعید عبدی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 68

کارشناس پرستار نمونه استانیپرستو کاویانی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 69

کارشناس پرستار نمونه استانیشراره شرفی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 70

کارشناس پرستار نمونه استانیزهرا  زنگنهمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی71

کارشناس پرستار نمونه استانیشهرزاد  رنجبرمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی72

کارشناس پرستار نمونه استانیبهاره باتمانیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی73

کارشناس پرستار نمونه استانیمریم خزاییمرکز آموزشی درمانی معتضدی74

کارشناس پرستار نمونه استانیسحر کلهریمرکز آموزشی درمانی معتضدی75

کارشناس پرستار نمونه استانیسعیده ناظریبیمارستان شهیدچمران کنگاور76

کارشناس پرستار نمونه استانیوحید قارلقیبیمارستان شهیدچمران کنگاور77

کارشناس پرستار نمونه استانیمینا  اجاقبیمارستان معاون صحنه78

کارشناس پرستار نمونه استانیشکوفه سهیلیبیمارستان معاون صحنه79

کارشناس پرستار نمونه استانیمهدی  محمدی نیكبیمارستان شهدا هرسین80

کارشناس پرستار نمونه استانیحبیبه السادات زینلیبیمارستان شهدا هرسین81

کارشناس پرستار نمونه استانیزهرا اقبالیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 82

کارشناس پرستار نمونه استانیاسما ترکمنیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 83

کارشناس پرستار نمونه استانیسمیه حمیدیبیمارستان قدس پاوه84

کارشناس پرستار نمونه استانیصهیب رضاییبیمارستان قدس پاوه85

کارشناس پرستار نمونه استانیفریدالدین کردپوربیمارستان قدس پاوه86

کارشناس پرستار نمونه استانیعرفان صدیقیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 87

کارشناس پرستار نمونه استانیمهدی قنبریجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 88



کارشناس پرستار نمونه استانیسمیه رحمانیبیمارستان صحرایی ثالث89

کارشناس پرستار نمونه استانیصباح برزگربیمارستان صحرایی ثالث90

کارشناس پرستار نمونه استانیسعید محمودیقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس91

کارشناس پرستار نمونه استانیزهرا  آینهبیمارستان شهدا سرپل ذهاب92

کارشناس پرستار نمونه استانیحدیث  مرادیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب93

کارشناس پرستار نمونه استانیفاطمه کاویان نژادبیمارستان الزهراء گیالنغرب94

کارشناس پرستار نمونه استانیزاهد صید محمدیبیمارستان الزهراء گیالنغرب95

کارشناس پرستار نمونه استانیدنیا سالنمابیمارستان الزهراء گیالنغرب96

کارشناس پرستار نمونه استانینادیا حسینیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 97

کارشناس پرستار نمونه استانیآذر محمدیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 98

کارشناس نظام سالمت کودکان نمونه استانیسمیه دارابیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 99

کارشناس نظام سالمت کودکان  نمونه استانیمهتاب ایمانیبیمارستان بیستون100

کودکان پرخطر  نمونه استانی - MCMCکارشناس سامانه نوشین قنبریبیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی101

کودکان  پرخطر  - MCMCکارشناس سامانه کبری خسروی فربیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی102

کارشناس کنترل عفونت  نمونه استانیسمیه محمدیبیمارستان معاون صحنه103

کارشناس  کنترل عفونت نمونه استانیسارا رنجبر(س)بیمارستان حضرت معصومه 104

کارشناس اورژانس بیمارستانی  نمونه استانیمعصومه آئینه وندبیمارستان شهیدچمران کنگاور105

کارشناس اورژانس بیمارستانی نمونه استانیاکرم رضایی(ع)بیمارستان امام علی 106

کارشناس شاخص ملی  نمونه استانیمژگان مرادی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 107

کارشناس شاخص ملی  نمونه استانیجهانگرد  صالحی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 108

کارشناس زخم  نمونه استانیبهنوش نعمتیمرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره109

کارشناس زخم  نمونه استانیامید توفیقیبیمارستان شهدا110

سوپروایزر آموزشی نمونه استانیالهه آرشبیمارستان شهداء هرسین111



سوپروایزر آموزشی نمونه استانیکورش ابراهیمی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 112

کارشناس آموزش به بیمار  نمونه استانیپیام محمدیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب113

کارشناس سالمندی نمونه استانیاعظم بریموندیمرکز آموزشی درمانی معتضدی114

کارشناس سالمندی نمونه استانیشهره قزوینهبیمارستان معاون صحنه115

کارشناس  ایمنی بیمار نمونه استانیمریم قلی زاده(ع)بیمارستان امام حسین 116

کارشناس  ایمنی بیمار نمونه استانیسمیه محمدیبیمارستان معاون صحنه117

دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا نمونه استانیمصطفی محمدی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 118

دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا نمونه استانیانتها حمدیبیمارستان قدس پاوه119

کارشناس صالحیت حرفه ای نمونه استانییگانه خدامرادیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 120

کارشناس صالحیت حرفه ای نمونه استانیزینب دبیریان(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 121

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسارا  کرمی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 122

کمك پرستار  نمونه بیمارستانیلیدا  مرادی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 123

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیشکوفه  علیزاده (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 124

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمیالد  فرامرزی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 125

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسمیه دارامرودی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 126

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهتاب  محمدی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 127

کمك پرستار نمونه بیمارستانیمجید  رضایی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 128

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیپریسا  سلیمانی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 129

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیطاهره  حاجی علیانی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 130

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیطاهره  مرادیان (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 131

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمریم مرادی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 132

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسروش  میرزایی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 133

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمحمد  عبدی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 134



کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیزهرا  کوچکی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 135

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیزهرا  خدادادیان (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 136

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفرزانه  خلیلی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 137

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمحنا صالحی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 138

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسعید  پیرو(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 139

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیهانیه   شهدوست(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 140

کارشناس نمونه آموزش شیر مادریاسمن دلفی زاده (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 141

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسنا غیرتمند(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 142

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیپریسا  رحمت طلبی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 143

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفرانك  گلی پور (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 144

کمك پرستار  نمونه بیمارستانیفرزانه  مرادی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 145

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیهانیه   دارابی منش (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 146

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیبهاره  بهرامی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 147

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیشرمین  حجازی پور(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 148

کمك پرستار  نمونه بیمارستانیعلی  قادری (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 149

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسمیرا  عبدی برآفتابی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 150

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمرضیه  غفوری (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 151

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمریم  سوزنی زاده (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 152

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحمیرا  تابنده (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 153

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمریم  بتویی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 154

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسعید  کریم پور (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 155

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمحمد رضا  کرمی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 156

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفاطمه  صیدی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 157



کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیرامین  رستمی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 158

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیراشین اله پناه (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 159

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمرتضی  استاجی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 160

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانینسیم  مطاعی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 161

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهدیه  آقا علی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 162

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیندا  حیدری(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 163

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسعید  قبادی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 164

کمك پرستار  نمونه بیمارستانیوحیده  رشنو (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 165

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمریم  ملکی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 166

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیاحسان  عزیزی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 167

کارناس هوشبری  نمونه بیمارستانیمحسن  خسروی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 168

کارشناس اتاق عمل  نمونه بیمارستانیفاطمه  کاموسی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 169

کارشناس پرستار  نمونه بیمارستانیفاطمه  گمار(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 170

سرپرستار  نمونه بیمارستانیمهین  مرادی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 171

سرپرستار  نمونه بیمارستانیسید جواد  حسینی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 172

سرپرستار  نمونه بیمارستانیمهر انگیز  سلیمانی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 173

سرپرستار  نمونه بیمارستانیکلوریا  یاری (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 174

سرپرستار  نمونه بیمارستانیمهین  ویسی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 175

سرپرستار  نمونه بیمارستانیلیدا  اویس (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 176

سرپرستار  نمونه بیمارستانیفرزانه  چهاردولی (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 177

سرپرستار  نمونه بیمارستانیشیال  امینی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 178

سوپروایزر نمونه بیمارستانیامیر  زردشتیان (ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 179

سرپرستار نمونه بیمارستانیبهادر قنبری زاده(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 180



کارشناس اتاق عمل نمونه بیمارستانیالهام حداد(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 181

کارشناس پرستار  نمونه بیمارستانیسیده سمیرا عزیزی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 182

کارشناس پرستار  نمونه بیمارستانیشقایق خانی زالو آبی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 183

کارشناس اتاق عمل نمونه بیمارستانیساسان  رزاقیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا184

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیمیترا  وفاجوطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا185

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمژده گشتاسبیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا186

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیشیوا محی الدینطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا187

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیآرام ویسیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا188

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیزینب امیریطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا189

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیصدیقه فالحیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا190

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسارا امیریطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا191

بهیار نمونه بیمارستانیحامد قالقیطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا192

بهیار نمونه بیمارستانیامیر کمینهطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا193

کمك بهیار نمونه بیمارستانیهوشنگ فخریطالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ا194

سرپرستار نمونه بیمارستانیحافظ اسدالهی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 195

سرپرستار نمونه بیمارستانیآرزو نخستین(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 196

سرپرستار نمونه بیمارستانیشراره حدادی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 197

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیگلتاج کرانیان(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 198

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفرشته  اخگر(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 199

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیشکوفه  ورمزیار(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 200

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیاحسان نوری(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 201

بهیار نمونه بیمارستانینسرین پاکدل(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 202

کمك بهیار نمونه بیمارستانیمرضیه سیاه کمری(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 203



کاردان اتاق عمل نمونه بیمارستانیفاطمه عباسی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 204

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیپریوش نجفی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 205

کارشناس پرستاری نمونه بیمارستانیحدیث پیرهوشیار(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی 206

سرپرستار نمونه بیمارستانیمهوش اجاللی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 207

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهدی حیدری(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 208

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحسین ریزه وندی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 209

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسیده سارا افضلی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 210

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیشمسی دهقان(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 211

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیادیبه لطفی زاده(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 212

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحدیث رحمانی زاده(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 213

کمك بهیار نمونه بیمارستانیحسن احمدی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 214

کمك بهیار نمونه بیمارستانیروزین غالمی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 215

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیروشنك میر گورانی(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 216

کارشناس اتاق عمل نمونه بیمارستانیسعد اهلل قادری(ره)مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 217

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیطیبه مطاعیمرکز آموزشی درمانی فارابی218

سوپروایزر بالینی نمونه بیمارستانیمریم مرادیمرکز آموزشی درمانی فارابی219

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسوران ظاهریمرکز آموزشی درمانی فارابی220

سرپرستار نمونه بیمارستانیشلیر شفیعیمرکز آموزشی درمانی فارابی221

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیلیال محمدیمرکز آموزشی درمانی فارابی222

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیوهاب واشانیمرکز آموزشی درمانی فارابی223

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیجوانشیر مهتابیمرکز آموزشی درمانی فارابی224

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحسنا صارمیمرکز آموزشی درمانی فارابی225

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمسعود صبوحی فرمرکز آموزشی درمانی فارابی226



کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیآکام رستمیمرکز آموزشی درمانی فارابی227

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیامیر رضا مصطفاییمرکز آموزشی درمانی فارابی228

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهسا صیفی مرادیمرکز آموزشی درمانی فارابی229

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمیثم کوربالغیمرکز آموزشی درمانی فارابی230

کمك پرستار نمونه بیمارستانیپویا بارانیمرکز آموزشی درمانی فارابی231

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیزهرا دارابیمرکز آموزشی درمانی فارابی232

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیهدی طاهریانمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی233

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیپوریا  چقازردیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی234

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفاطمه مصطفاییمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی235

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیزهرا  رستمیانمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی236

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیندا عزیزیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی237

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفاطمه شاه محمدیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی238

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیکیوان قنبریمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی239

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفرزانه فرجیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی240

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیآزاده منزهمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی241

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمنیره حاج علی اکبریمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی242

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیزینب سلگیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی243

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمحمد صادق آقاییمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی244

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانینسرین اصفهانیمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی245

کمك پرستار نمونه بیمارستانیآناهیتا  دولتیاریمرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی246

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهری رحمانیمرکز آموزشی درمانی معتضدی247

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیرابعه آذرمرکز آموزشی درمانی معتضدی248

کارشناس اتاق عمل نمونه بیمارستانیسمیه باقرآبادیمرکز آموزشی درمانی معتضدی249



کارشناس اتاق عمل نمونه بیمارستانیمهناز نیك ناممرکز آموزشی درمانی معتضدی250

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیسمیرا درکه مرکز آموزشی درمانی معتضدی251

کمك پرستار نمونه بیمارستانیشکوفه سیفیمرکز آموزشی درمانی معتضدی252

کارشناس پرستاری نمونه بیمارستانیزینب عمادیبیمارستان شهیدچمران کنگاور253

بهیار نمونه بیمارستانیکامران حیدری هلشیبیمارستان شهیدچمران کنگاور254

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسمیه بابائیبیمارستان شهیدچمران کنگاور255

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحامد رحمت آبادیبیمارستان شهیدچمران کنگاور256

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمریم تاجدینیبیمارستان شهیدچمران کنگاور257

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیمحمد حصاریبیمارستان شهیدچمران کنگاور258

کمك پرستار نمونه بیمارستانیمرتضی گودینیبیمارستان شهیدچمران کنگاور259

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهناز عزیزیبیمارستان معاون صحنه260

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیمحمد باقر لطفیبیمارستان معاون صحنه261

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحدیث شاه حسینیبیمارستان معاون صحنه262

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسمیرا سلیمان ابادیبیمارستان معاون صحنه263

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیپگاه ذالنوریانبیمارستان معاون صحنه264

سوپروایزر بالینی نمونه بیمارستانیحسن پورعبداهللبیمارستان شهدا هرسین265

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیصائب احمدیبیمارستان شهدا هرسین266

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسعید  خواجویبیمارستان شهدا هرسین267

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسعیده  کالنتریبیمارستان شهدا هرسین268

کمك پرستار نمونه بیمارستانیحیدر محمدیانیبیمارستان شهدا هرسین269

سرپرستار نمونه بیمارستانیمحدثه وحبیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 270

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیآرش سلیمانیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 271

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهسا درویشیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 272



سرپرستار نمونه بیمارستانیلیال محمدیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 273

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیزهره حشمتیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 274

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیجواد فتحیسنقر (ره)بیمارستان امام خمینی 275

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیسیوان مرادیانبیمارستان قدس پاوه276

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفایزه شریفیبیمارستان قدس پاوه277

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیاقبال صفریبیمارستان قدس پاوه278

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیبشرا حسنیبیمارستان قدس پاوه279

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیبشیر رسولی مقدمبیمارستان قدس پاوه280

کمك بهیار نمونه بیمارستانیکوکب محمدیبیمارستان قدس پاوه281

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسحر بهرامیبیمارستان قدس پاوه282

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیهوشیار احمدیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 283

کارشناس هوشبری نمونه بیمارستانیصدیق قاسمیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 284

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیبهروز رضاییجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 285

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانینسرین صدیقیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 286

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیگوهر مومنیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 287

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسحر محمودیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 288

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیپویا سیدیجوانرود (ص)بیمارستان حضرت رسول 289

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیایوب کاکاپوربیمارستان صحرایی ثالث290

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهدی عبدیبیمارستان صحرایی ثالث291

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیعمران قباد بیگیقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس292

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیکژال سبحانیقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس293

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانییاسر امینیقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس294

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیعلی امینیقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس295



کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیاباذر درویشیقصرشیرین (س)بیمارستان ابوالفضل العباس296

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیطیبه  قهرمانیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب297

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفاطمه فتاحیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب298

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهدیه  سیفیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب299

کارشناس اتاق عمل  نمونه بیمارستانیپری  ناصریبیمارستان شهدا سرپل ذهاب300

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحدیث  اکبری نژادبیمارستان شهدا سرپل ذهاب301

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیعنایت  فوالدیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب302

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیراضیه  فتاحی بیمارستان شهدا سرپل ذهاب303

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیفرزانه  محمدیبیمارستان شهدا سرپل ذهاب304

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیآرزو پرنونبیمارستان الزهراء گیالنغرب305

کارشناس پرستاری نمونه بیمارستانیفاطمه عزیزی فربیمارستان الزهراء گیالنغرب306

کارشناس پرستاری نمونه بیمارستانیسام شیریبیمارستان الزهراء گیالنغرب307

کارشناس اتاق عمل  نمونه بیمارستانیالهه فتاحیبیمارستان الزهراء گیالنغرب308

سرپرستار نمونه بیمارستانیکتایون  عقابیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 309

سوپروایزر بالینی نمونه بیمارستانیامیر شهریاریاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 310

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسروناز احسانپوراسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 311

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیهدی  گلزاریاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 312

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیشکوفه  قنبریاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 313

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمسعود  رضاییاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 314

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیایران احمدیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 315

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیجماله  رضاییاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 316

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحسن درویشیاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 317

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسارا پناهی فراسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 318



کارشناس اتاق عمل نمونه بیمارستانیفروزان اکبریاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 319

کارشناس اطاق عمل نمونه بیمارستانیساحل رحمانی(ع)بیمارستان امام حسین 320

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیحسین القاصی(ع)بیمارستان امام حسین 321

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیاحمدرضا کلیایی ارتش520بیمارستان 322

کمك پرستارنمونه بیمارستانیناصر اسدی  ارتش520بیمارستان 323

سوپروایزر بالینی نمونه بیمارستانیجمشید کریمیبیمارستان ناجا324

سرپرستارنمونه بیمارستانیسینا ساریبیمارستان ناجا325

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیسعیده مصطفایی(س)بیمارستان حضرت معصومه 326

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیرویا بیات(س)بیمارستان حضرت معصومه 327

سوپروایزر بالینی نمونه بیمارستانی علی خزاییبیمارستان شهدا328

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمهناز نعمتیبیمارستان شهدا329

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیکاوه نیك قلببیمارستان بیستون330

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیمژده تجریبیمارستان بیستون331

کارشناس اطاق عمل نمونه حمیده حق پناهبیمارستان سجاد332

کارشناس پرستار نمونه بیمارستانیپدرام اسماعیلیبیمارستان حکیم333

کارشناس پرستاری نمونه درمان بسترسوران حسینیمرکز درمان بستر روانسر334

کارشناس پرستاری نمونه درمان بسترسهیال سیفیمرکز درمان بستر داالهو335

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهمجتبی مرادی اورژانس پیش بیمارستانی336

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهعلی مومنی اورژانس پیش بیمارستانی337

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهستار براتی اورژانس پیش بیمارستانی338

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهخلیل بهرامی اورژانس پیش بیمارستانی339

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهجواد نجفیان اورژانس پیش بیمارستانی340

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهشمس اله حبیبی اورژانس پیش بیمارستانی341



کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهمهدی صدیقی اورژانس پیش بیمارستانی342

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهسیدستار ساداتی اورژانس پیش بیمارستانی343

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهشکیبا احسانی اورژانس پیش بیمارستانی344

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونهساناز بهشاد اورژانس پیش بیمارستانی345

کارشناس پرستاری نمونه اداره نظارت بر درمانمژگان صمیماداره نظارت بر درمان346

پرستار هنرمند منتخب مرضیه جعفر پناهاداره نظارت بر درمان347

پرستار ورزشکار منتخبالهام چراغپوراناداره نظارت بر درمان348

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریمعصومه عزتینظام پرستاری حوزه کرمانشاه349

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریسوسن پروینینظام پرستاری حوزه کرمانشاه350

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریسهیال عبدالهینظام پرستاری حوزه کرمانشاه351

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریمژده فخاریاننظام پرستاری حوزه کرمانشاه352

کارشناس اطاق عمل نمونه نظام پرستاریفاطمه علیمرادینظام پرستاری حوزه کرمانشاه353

کارشناس هوشبری نمونه نظام پرستاریمهتاب دوستوندینظام پرستاری حوزه کرمانشاه354

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریگالره مظلومینظام پرستاری حوزه کرمانشاه355

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریشهین جلیلیاننظام پرستاری حوزه کرمانشاه356

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریزهره زهتاب بجفینظام پرستاری حوزه کرمانشاه357

کارشناس فوریتهای پزشکی نمونه نظام پرستاریسعید کهرارینظام پرستاری حوزه کرمانشاه358

کارشناس اطاق عمل نمونه نظام پرستاریمهناز میرزایینظام پرستاری حوزه اسالم آباد  359

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریمهدی یاری فرنظام پرستاری حوزه اسالم آباد  360

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریزهرا کمرینظام پرستاری حوزه اسالم آباد  361

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریعلی غالمینظام پرستاری حوزه اسالم آباد  362

سرپرستار نمونه نظام پرستاریآهو امینینظام پرستاری حوزه اورامانات 363

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریمظفر کارگرنظام پرستاری حوزه اورامانات 364



کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریسارا قادرینظام پرستاری حوزه اورامانات 365

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریمهری رضایینظام پرستاری حوزه اورامانات 366

کارشناس پرستاری نمونه نظام پرستاریماریا بابایینظام پرستاری حوزه اورامانات 367

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی پروانه حسنیبسیج جامعه پزشکی368

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی محسن رضاییبسیج جامعه پزشکی369

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی حسین یارمحمدیبسیج جامعه پزشکی370

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی زینب سعیدی پوربسیج جامعه پزشکی371

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی زهرا شیخ حسینیبسیج جامعه پزشکی372

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی الهام عزیزیبسیج جامعه پزشکی373

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی میترا لطفیبسیج جامعه پزشکی374

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی عابد شهسواریبسیج جامعه پزشکی375

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی مهدی رحیمیبسیج جامعه پزشکی376

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی نادیا رشیدیبسیج جامعه پزشکی377

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی محمدطاها کریمیبسیج جامعه پزشکی378

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی طیبه پرندینبسیج جامعه پزشکی379

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی افشین ملك شاهیبسیج جامعه پزشکی380

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی رحیم صحراییبسیج جامعه پزشکی381

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی امیر گنجیبسیج جامعه پزشکی382

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی مهدی حیدرهبسیج جامعه پزشکی383

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی علی فریادیبسیج جامعه پزشکی384

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی سعید بخشیبسیج جامعه پزشکی385

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی محمد باوندپوربسیج جامعه پزشکی386

کارشناسان نمونه بسیج جامعه پزشکی جواد ناصریبسیج جامعه پزشکی387



کارشناس پرستاریسهیال خزاییکارشناس پرستاری نمونه واحد شیمی درمانی کلینیك شهید فتاحی 388

کارشناس پرستاری مهوش پارابیکارشناس پرستاری نمونه کلینیك بوستان و بیماران خاص 389

 عضو هیئت علمی دانشکدهفرشته جالل وندیکارشناس پرستاری نمونه دانشکده پیراپزشکی 390

 عضو هیئت علمی دانشکدهندا خالدیانکارشناس پرستاری نمونه دانشکده پیراپزشکی 391

 عضو هیئت علمی دانشکدهمحمدمهدی خشمینکارشناس پرستاری نمونه دانشکده پرستاری و مامایی392

 عضو هیئت علمی دانشکدهدکتر رستم جاللیکارشناس پرستاری نمونه دانشکده پرستاری و مامایی393

عضو هیئت علمی دانشکدهدکتر طیبه ماهورکارشناس پرستاری نمونه دانشکده پرستاری و مامایی394

 عضو هیئت علمی دانشکدهمحمود رحمتیکارشناس پرستاری نمونه دانشکده پرستاری و مامایی395

کارشناس  اطاق عملمریم اتابکیکارشناس پرستاری نمونه معاونت آموزشی 396

کارشناس  اطاق عملمعصومه جنتیکارشناس پرستاری نمونه معاونت آموزشی 397

کارشناس پرستاری زهرا نظریکارشناس پرستاری نمونه اداره نظارت بر درمان398

کارشناس پرستاریرقیه چقاکبودیکارشناس پرستاری نمونه سازمان بهزیستی 399

پرستار منتخب طرح جوانی جمعیتریحانه رستمیبیمارستان شهدا هرسین400

پرستار منتخب طرح جوانی جمعیتفرح یعقوب نیامرکز آموزشی درمانی دکتر محمدکرمانشاهی401

پرستار نمونه از شرکت آوای سالمتندا رحمانی(ع)مرکز آموزشی درمانی امام رضا 402

پرستار نمونه از شرکت آوای سالمتاشکان بختیاریمرکز آموزشی درمانی فارابی403

پرستار نمونه از شرکت آوای سالمتشبنم هاشمیطالقانی ... مرکز آموزشی درمانی آیت ا404

پرستار نمونه از شرکت آوای سالمتمسلم نظریاسالم آباد (ره)بیمارستان امام خمینی 405

پرستار پیشکسوت و بازنشستهمصطفی احسانمندپیشکسوت و بازنشسته406

پرستار پیشکسوت و بازنشستهمنصور زارعینپیشکسوت و بازنشسته407

پرستار پیشکسوت و بازنشستهسهیال شهبازیانپیشکسوت و بازنشسته408

پرستار پیشکسوت و بازنشستهنسترن مرادیپیشکسوت و بازنشسته409

پرستار پیشکسوت و بازنشستهثریا صالحیپیشکسوت و بازنشسته410



پرستار پیشکسوت و بازنشستهمراد شرفخانیپیشکسوت و بازنشسته411

پرستار پیشکسوت و بازنشستهوجیهه بروزانپیشکسوت و بازنشسته412

پرستار پیشکسوت و بازنشستهمعصومه سهرابیپیشکسوت و بازنشسته413

پرستار پیشکسوت و بازنشستهمهوش عابدیپیشکسوت و بازنشسته414

پرستار پیشکسوت و بازنشستهفرشته فتحیپیشکسوت و بازنشسته415

پرستار پیشکسوت و بازنشستهایران اکبریپیشکسوت و بازنشسته416

پرستار پیشکسوت و بازنشستهمهین دریانوشپیشکسوت و بازنشسته417

بیمارستان امام حسین عفاطمه شنطیایینفر برتر مسابقه علمی اربعین418

بیمارستان معاون صحنهآزاد نظرینفر برتر مسابقه علمی اربعین419

بیمارستان معاون صحنهسمیه محمدینفر برتر مسابقه علمی اربعین420

بیمارستان فارابیانسیه کانونیاننفر برتر مسابقه علمی اربعین421

دانشکده پیراپزشکیزیبا حیدریاننفر برتر مسابقه علمی اربعین422

طالقانی... مرکز آموزشی درمانی آیت ازیبا بلندینفر برتر مسابقه علمی اربعین423

مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهیشیوا رحیم زادهنفر برتر مسابقه علمی اربعین424

(ع)مرکز آموزشی درمانی امام علی نیکو علوی حسینینفر برتر مسابقه علمی اربعین425

مرکز آموزشی درمانی فارابیالهه دارابنفر برتر مسابقه علمی اربعین426

بیمارستان شهدا هرسینپریسا ناظمینفر برتر مسابقه علمی اربعین427








































































































































































































































































































































































































































































































































