
مردسعید حقیقیاصفهاناصفهان1
رسمی بنیادشهید و 

قرارداد اضافه کار
متخصص طب اورژانسدکتراي تخصصی

بیمارستان گلدیس و 

منظریه
1399/2/5بیمارستان الزهرا 

1399/4/21بیمارستان نوروعلی اصغربیمارستان امینمتخصص اطفالدکتراي تخصصیرسمیمردسیدمحمد موسوياصفهاناصفهان2

مردسیدمحمود نوریاناصفهاناصفهان3
 بازنشسته- قرارداد 

پرکیس
دکتراي تخصصی

هیات علمی (مغز و 

اعصاب)

 بیمارستان آیت اله 

کاشانی
1399/6/14بیمارستان الزهرا

1399/7/28بیمارستان شهید چمران بیمارستان شهید چمرانپرستارکارشناسیرسمیمردعلی برجیس قهفرخیاصفهاناصفهان4

1399/5/7بیمارستان عیسی ابن مریمبیمارستان عیسی ابن مریمخدمهدیپلمقراردادي کارگريمردعلی منصورياصفهاناصفهان5

پزشک عمومیدکتراي عمومیرسمیمردمجید فرهادکاشاناصفهان6
معاونت درمان و کشیک 

اورژانس بیمارستانی
1399/1/14بیمارستان مسیح دانشوري

مردبابک زرنانیالبرزالبرز7
رسمی-تامین 

اجتماعی
پزشک عمومیدکتراي حرفه اي

پلی کلینیک تخصصی 

شهیدبهشتی تامین اجتماعی
1399/7/19بیمارستان میالد تهران

متخصص اطفالدکتراي تخصصیهمکاري-مقیممردعلی اکبر آقابابایی پورالبرزالبرز8
بیمارستان قائم کرج-

خصوصی
1399/5/1بیمارستان قائم

پرستارکارشناسیپیمانیزنکبري باقريالبرزالبرز9
بیمارستان امام حسن 

مجتبی (ع)
1399/6/3بیمارستان امام علی

رئیس درمانگاهدکتراي عمومیرسمیمردمجید مجیدیان رادالبرزالبرز10
درمانگاه تخصصی نظرآباد -

تأمین اجتماعی
1399/4/31بیمارستان تخصصی البرز

1399/3/22بیمارستان سینابیمارستان شهید مدنیپزشک عمومیدکتراي عمومیقرارداد ساعتیمردمحمود غنی زادهالبرزالبرز11

لیست اسامی شهداي خدمت تایید شده در کمیته ملی و ارسال شده به بنیاد شهید کشور
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ف



کارشناس بهداشت روانیکارشناسی ارشدپیمانیمردمرتضی آبرینالبرزالبرز12
شبکه بهداشت و درمان 

نظرآباد

بیمارستان امام خمینی 

تهران
1399/4/25

دکتراي پزشکیرسمیزنافسانه حسنوندعموزادایالمایالم13
پزشک عمومی(رئیس 

مرکز)

مرکز خدمات سالمت 

شهري

مرکز آموزشی درمانی 

شهید مصطفی خمینی
1399/8/14

1399/8/24بیمارستان امام خمینی(ره)مرکز بهداشت ایالممتخصص اطفالدکتراي تخصصیتعهدات ضریب کامردعزالدین رستمیانایالمایالم14

15
آذربایجان 

شرقی
دکتراي تخصصیرسمی تامین اجتماعیمردعبدالرسول نایبیتبریز

پزشک متخصص اعصاب و 

روان

بیمارستان استاد عالی 

نسب
1399/9/5بیمارستان امام رضا(ع)

16
آذربایجان 

شرقی
1399/4/29بیمارستان امام رضابیمارستان ولیعصرمتخصص عفونیدکتراي تخصصیتوافقنامه همکاريمردمهران عبدالهی نامیتبریز

17
آذربایجان 

شرقی
1399/1/16بیمارستان امام رضاشبکه آذرشهرمتخصص بیهوشیدکتراي تخصصیضریب kمردمیرعباس هاشمیتبریز

18
آذربایجان 

شرقی
زننوشین اکبريتبریز

قراردادي کار-

داوطلب
1399/1/20منزلبیمارستان ولیعصرپرستارکارشناسی

19
آذربایجان 

شرقی
1399/6/14بیمارستان امام رضا(ع)بیمارستان امیرالمومنینمتخصص بیهوشیدکتراي تخصصیرسمیمردیوسف رهبريمراغه

20
آذربایجان 

غربی
پرستارکارشناسیقراردادي کارمعینمردسامان قادريارومیه

بیمارستان امام خمینی 

سردشت

بیمارستان امام خمینی 

سردشت
1399/8/11

21
آذربایجان 

غربی
1399/8/29بیمارستان امام خويبیمارستان امام چایپارهپرستارکارشناسیرسمیمردفتح اله تقی زادهارومیه

22
آذربایجان 

غربی
1399/8/21بیمارستان طالقانی ارومیهبیمارستان اشنویهکارشناس هوشبريکارشناسیقرارداديمردفرهاد احمد زادهارومیه

23
آذربایجان 

غربی
پزشکدکتراي عمومیشرکتیمردمجید عادلی سعدآبادارومیه

مرکز بهداشت شهرستان 

ارومیه
1399/8/1بیمارستان طالقانی

ایرانتهران26
سیدمصطفی قریشی 

مدیسه
کارشناسیرسمیمرد

کارشناس فوریتهاي 

پزشکی
1399/4/29منزلشبکه مالرد



1399/6/10بیمارستان فیروزگربیمارستان فیروزگرمتخصص بیهوشیدکتراي تخصصیقراردادي مشارکتمردمحمود پویانی رادایرانتهران33

ایرانتهران34
منوچهر حاجی آقایی 

شهرستانی
1399/5/18منزلبیمارستان هفتم تیرمتخصص جراحیدکتراي تخصصیرسمیمرد

پرستارکارشناسیرسمی تامین اجتماعیزنمولود السادات جعفريایرانتهران35
بیمارستان شهید دکتر 

فیاض بخش

بیمارستان شهید دکتر فیاض 

بخش

1398/12/

20

1399/7/17بیمارستان رسول اکرمبیمارستان رسول اکرمهیات علمی- بیهوشیدکتراي تخصصیرسمیمردولی اله حسنیایرانتهران36

فوق تخصصهیات علمی رسمیمرداصغر اقامحمديتهرانتهران24
فوق تخصص ایمونولوژي  

اطفال

درمانگاه فوق تخصصی مرکز 

طبی کودکان
1399/8/24بیمارستان امام خمینی

1399/4/18بیمارستان شریعتیبیمارستان شریعتیهیات علمی-ارولوژيدکتراي تخصصیرسمیمردغالمحسین نادريتهرانتهران30

1399/4/27بیمارستان آپادانابیمارستان شریعتیپرستارکارشناسیرسمیزنفرحناز حسنی آذرتهرانتهران31

مرکز بهداشت شرقماما(مسئول پایگاه)کاردانیرسمیزنزهره کمالی نژادشهیدبهشتیتهران25
بیمارستان شهداي 

تجریش
1399/8/4

پزشک عمومیدکتراي عمومیرسمیزنشیرین روحانی رادشهیدبهشتیتهران27
بیمارستان شهداي 

پاکدشت

بیمارستان شهداي 

پاکدشت

1398/12/

28

شهیدبهشتیتهران28
علی رضا روستاي 

گورابی
مرد

مرد قراردادي 

کارگري
1399/1/8بیمارستان طالقانیبیمارستان اخترنظافتچیبیسواد

1399/6/29بیمارستان شهید مدرسبیمارستان شهید مدرسپرستارکارشناسیرسمیمردعلی صفرلوشهیدبهشتیتهران29

دکتراي تخصصیرسمیمردمحمد زارع جوشقانیشهیدبهشتیتهران32
هیات علمی- چشم 

پزشکی
1399/7/27بیمارستان بقیه اهللابیمارستان لبافی نژاد

37
چهارمحال 

و بختیاري
شهرکرد

رضوان نورمند 

چالشتري
قلب و عروقفلوشیپهیات علمی پیمانیزن

مرکز آموزشی درمانی 

هاجر

مرکز آموزشی درمانی 

هاجر
1399/9/5



38
خراسان 

رضوي
مرداحمد خسروي خراشادمشهد

بازنشسته-قرارداد 

همکاري
پزشک متخصصدکتراي تخصصی

بیمارستان رضوي-آستان 

قدس رضوي

مرکز آموزشی درمانی امام 

رضا(ع)
1399/5/14

39
خراسان 

رضوي
سرایدارسیکلقراردادي کارمعینمرداحمد یلی یزدان آبادسفلیمشهد

مرکز خدمات جامع 

سالمت قوچان

بیمارستان حضرت موسی بن 

جعفر
1399/9/1

40
خراسان 

رضوي
مراقب سالمتکارشناسیشرکتیزنبی بی صدیقه سیديمشهد

مرکز بهداشت شماره3 

مشهد-مرکز 16 ساعته 

مهرگان

1399/5/13بیمارستان امام رضا(ع)

41
خراسان 

رضوي
تکنسین تجربی اتاق عملدیپلمقراردادي قانون کارمردحسین هادويمشهد

بیمارستان و زایشگاه 

خیریه جواد االئمه
1399/5/19بیمارستان امام رضا(ع)

42
خراسان 

رضوي
بهورز زنفوق دیپلمقراردادي کارمعینزنسمیه شیرین فریمانیمشهد

پایگاه سالمت شهري 

فریمان
1399/8/28بیمارستان امام رضا(ع)

43
خراسان 

رضوي
شبکه بهداشت بردسکنمراقب سالمت ناظرفوق دیپلمرسمیمردعلی حاجی پورمشهد

بیمارستان ولی عصر 

بردسکن
1399/8/8

44
خراسان 

رضوي
نظافتچی-کمک بهیاردیپلمقراردادي کارگريمردعلیرضا شجاعیمشهد

مرکز آموزشی درمانی 

قائم(عج)
1399/3/31بیمارستان دکتر شریعتی

45
خراسان 

رضوي
پزشک عمومیدکتراي پزشکیرسمیمردمحمد ساالريمشهد

مرکز خدمات سالمت 

شهري امام علی

مرکز آموزشی درمانی امام 

رضا(ع)
1399/5/6

46
خراسان 

رضوي
مشهد

محمدرضا برادران 

روحانی
کارشناس بینایی سنجیکارشناسیقرارداد همکاريمرد

درمانگاه شبانه روزي 

شوریده جهاد کشاورزي
بیمارستان امام رضا(ع)

1398/12/

23

47
خراسان 

شمالی
فوق تخصص خونفوق تخصصهیات علمی ضریب kمردوحید یحیوي الواربجنورد

بیمارستان امام حسن(ع) 

بجنورد

بیمارستان امام رضا(ع) 

مشهد
1399/1/12

بهیاردیپلم بهیاريشرکتیزناکرم احدیانزنجانزنجان48
بیمارستان حضرت ولی 

عصر(عج)

بیمارستان حضرت ولی 

عصر(عج)
1399/8/19

مردامین اله عروجیزنجانزنجان49
قراردادي مشاغل 

کارگري
خدمتگزارپنجم ابتدائی

درمانگاه منتخب 16 

ساعته ماهنشان

بیمارستان حضرت ولی 

عصر
1399/9/3

کارشناسیرسمیمردحمزه مقدمزنجانزنجان50
تکنسین مسئول فوریتهاي 

پزشکی

پایگاه اورژانس شهري 

شماره 1

بیمارستان بوعلی سینا 

خرمدره
1399/8/8



خدمتگزارکاردانیقراردادي کارگريمرداکبر ناظري پورسمنانسمنان51
مرکز آموزشی درمانی 

کوثر

مرکز آموزشی درمانی 

کوثر
1399/1/14

دکتراي تخصصیرسمیمردحبیب ذاکریانشاهرودسمنان52
متخصص رادیولوژي و 

سونوگرافی
1399/7/30بیمارستان امام حسین(ع)بیمارستان امام حسین(ع)

شیرازشیراز53
سید فخرالدین 

میرحسینی
مرد

قراردادي پزشک 

خانواده
1399/8/12بیمارستان شهید فقیهیدرمانگاه فرهنگیان شیرازپزشک خانوادهدکتراي پزشکی

بیمارستان قائم فیروزآبادپزشکدکتراي پزشکیرسمیمردعباس صفرپورشیرازشیراز54
بیمارستان حضرت علی 

اصغر
1399/8/22

پزشک خانوادهدکتراي عمومیازکارافتاده- همکاريمردعلی کشتکارشیرازشیراز55
بیمارستان  ولی عصر 

المرد

بیمارستان  ولی عصر 

المرد
1399/6/1

کارشناسیرسمیمردداود علیانجهرمفارس56
کارشناس مراقب سالمت 

ناظر

مرکز خدمات جامع 

سالمت روستایی
1399/9/14بیمارستان پیمانیه

دیپلمقراردادي کارمعینمردسعید رضائیشیرازفارس57
متصدي امور دفتري و 

پذیرش

مرکز خدمات جامع سالمت 

شهیدسجادیان

بیمارستان شهید مطهري 

مرودشت
1399/8/29

1399/8/21بیمارستان حضرت زینببیمارستان شهید رجائیپرستارکارشناسیشرکتیزنمریم رحیمیشیرازفارس58

بهیاردیپلمقرارداد کارمردحسن میانه سازقزوینقزوین59
بیمارستان مهرگان-

خصوصی

بیمارستان مهرگان-

خصوصی
1399/8/1

پرستارکارشناسیرسمیزنمریم شرف خواهقزوینقزوین60
داروخانه بیمارستان کوثر و  

قراردادي با مهرگان(خصوصی)
1399/7/18بیمارستان بوعلی سینا

بیمارستان بعثتپزشک عمومیدکتراي عمومیرسمیمردبابک رشیدیانکردستانکردستان61
بیمارستان امام علی 

کرمانشاه
1399/4/23

1399/3/30بیمارستان توحیدبیمارستان بعثتمتصدي خدمات عمومیسوم راهنماییقراردادي کارگريمردخلیل احمديکردستانکردستان62

کاردان اتاق عملکاردانیرسمیزنزهرا حسن رمضانیرفسنجانکرمان65
بیمارستان علی ابن 

ابیطالب

بیمارستان علی ابن 

ابیطالب
1399/8/24



1399/7/13بیمارستان افضلی پوربیمارستان مهرگان کرمانپرستارکارشناسیقرارداديزنام البنین شاهمراديکرمانکرمان63

پرستارکارشناسیقراردادي شرکتیزنزرین رئیسیکرمانکرمان64
شرکت گهر نشاط سمنگان-

مرکز بهداشت کار

بیمارستان امام رضا 

سیرجان
1399/9/5

کرمانکرمان66
سیدمهدي بهشتی 

شیرازي
متخصص اطفالدکتراي تخصصیتعهدات ضریب کامرد

بیمارستان علی ابن 

ابیطالب راور

بیمارستان مسیح 

دانشوري تهران
1399/7/3

1399/5/14بیمارستان امام حسین(ع)بیمارستان طالقانیپزشک عمومیدکتراي پزشکیرسمیمردبهمن اسمیکرمانشاهکرمانشاه67

1399/6/24بیمارستان امام رضا(ع)بیمارستان امام رضا(ع)پرستارکارشناسیشرکتیمردپیام رحمانیکرمانشاهکرمانشاه68

بهورز مرددیپلم بهورزيرسمیمردعبدالرضا ویسیکرمانشاهکرمانشاه69
خانه بهداشت روستایی کانی 

شریف روانسر

بیمارستان حضرت رسول 

جوانرود
1399/7/21

پرستارکارشناسیرسمیزنفریبا بهرام نژادکرمانشاهکرمانشاه70
بیمارستان شهید چمران 

کنگاور
1399/9/8منزل

1399/6/25بیمارستان طالقانیبیمارستان طالقانیکمک بهیارمقدماتی نهضتقراردادي کارمعینزنماه عذار ابراهیمیکرمانشاهکرمانشاه71

دکترارسمیمردمحمدرضا سمیعیکرمانشاهکرمانشاه72
کارشناس مسئول 

آزمایشگاه
1399/5/4بیمارستان امام رضا(ع)آزمایشگاه مرکزي

کارشناسیرسمیمردمحمدرضا عزیزيکرمانشاهکرمانشاه73
کارشناس آمار-ناظر 

مرکز 16 ساعته کرونا
1399/7/18بیمارستان فارابیمرکز بهداشت کرمانشاه

متخصص عفونیدکتراي تخصصیهیات علمی رسمیمردعبداله عباسیگلستانگلستان74
بیمارستان شهید صیاد 

شیرازي

بیمارستان شهید صیاد 

شیرازي
1399/1/9

پرستارکارشناسیرسمیزنتهمینه ادیبیگیالنگیالن75
اورژانس بیمارستان 

شهیدبهشتی انزلی

بیمارستان شهیدبهشتی 

انزلی

1398/12/

26

پزشک خانوادهدکتراي عمومیرسمیمردسیامک دیوشلیگیالنگیالن76
مرکز سالمت روستایی 

لیجارکی انزلی

بیمارستان شهیدبهشتی 

انزلی

1398/12/

16



بهیاردیپلمرسمیزنشهربانو جعفريگیالنگیالن77
مرکز سالمت روستایی 

زیاز رودسر
1398/12/9بیمارستان امینی

بیمارستان آریابیمارستان پورسیناپرستارکارشناسیرسمیمردغالمرضا وثوقی کیاگیالنگیالن78
1398/12/

14

دکتراي تخصصیرسمیمردوحید منصف کسمائیگیالنگیالن79
هیات علمی-طب 

اورژانس
بیمارستان پارسبیمارستان پورسینا رشت

1398/12/

19

بیمارستان امام بروجردسرپرستارکارشناسیرسمیزنزهرا شیرویهلرستانلرستان80
بیمارستان مسیح 

دانشوري تهران
1399/5/16

بیمارستان یحیی نژادبیمارستان یحیی نژاد بابلکارشناس هوشبريکارشناسیرسمیمردجواد جاللی نیابابلمازندران86
1398/12/

25

مردسیدمظفر ربیعیبابلمازندران88
بازنشسته-قرارداد 

پرکیس
متخصص بیهوشیدکتراي تخصصی

بیمارستان روحانی و 

بیمارستان خصوصی 

مهرگان

بیمارستان شهید یحیی 

نژاد
1399/1/1

1399/1/11بیمارستان روحانی بابلبیمارستان امیرکالخدمتگزار و تمیزکاردیپلمقراردادي کارگريمردعلی اصغر رهبانبابلمازندران92

مازندرانمازندران81
احمد ابراهیمی 

کالریجانی
کمک بهیاردیپلمقراردادي کار معینمرد

بیمارستان امام خمینی 

ساري

بیمارستان امام خمینی 

ساري
1399/2/22

متخصص بیهوشیدکتراي تخصصیقرارداد خرید خدمتمردامیرهوشنگ فالحمازندرانمازندران82
بیمارستان شهداء 

محمودآباد

بیمارستان شهداء 

محمودآباد
1399/5/17

مردایرج ابراهیم نژادمازندرانمازندران83
قرارداد پزشک 

خانواده
پزشکدکتراي پزشکی

پایگاه مجري برنامه پزشک 

خانواده-سازمان بیمه سالمت

بیمارستان شهید یحیی 

نژاد بابل

1398/12/

25

مرکز بهداشت ساريکاردان بهداشت خانوادهکاردانیرسمیزنآریا سیگاروديمازندرانمازندران84
بیمارستان نیمه شعبان 

ساري
1399/1/18

رسمیمردبهرام طهماسبیمازندرانمازندران85
دکتراي پزشکی -

دکتراي تخصصی

هیات علمی-رییس 

بیمارستان

بیمارستان امام خمینی 

آمل

بیمارستان امام خمینی 

آمل
1399/5/9

1399/6/2بیمارستان امام خمینی نوربیمارستان امام خمینی نورمتخصص جراحی عمومیدکتراي تخصصیپیمانیمردحمید رشیدي رنجبرمازندرانمازندران87



زنسیده عظمت موسويمازندرانمازندران89
قراردادي پزشک 

خانواده
مرکز بهداشت ساريماماکاردانی

بیمارستان بوعلی سینا 

ساري

1398/12/

23

پرستارکارشناسیرسمیزنسیده فاطمه شفیعی نژادمازندرانمازندران90
بیمارستان حضرت فاطمه 

زهرا

بیمارستان حضرت فاطمه 

زهرا
1399/6/21

جراحی عمومیدکتراي تخصصیقراردادي کارمعینمردعبدالرضا رودباريمازندرانمازندران91
بیمارستان امام حسین(ع) 

نکا
1399/5/29بیمارستان نیکان

مردغالمعلی معنویانمازندرانمازندران93
قرارداد پزشک 

خانواده
بیمارستان شفاشبکه میاندورودپزشکدکتراي عمومی

1398/12/

28

دکتراي عمومیرسمیمردمجتبی عابدیانمازندرانمازندران94
مسئول بخش 

اورژانس(پزشک عمومی)

بیمارستان بوعلی نکاء-

تامین اجتماعی
1399/1/21بیمارستان بوعلی نکاء

مردمحمد طیبی درازکالمازندرانمازندران95
بازنشسته تامین اجتماعی- 

پزشک خانواده
پزشک خانوادهدکتراي پزشکی

پایگاه شهري-سازمان 

بیمه سالمت و تامین 

اجتماعی

بیمارستان ولیعصر 

قائمشهر
1399/2/3

مردمصطفی صمديمازندرانمازندران96
قرارداد پزشک 

خانواده
پزشکدکتراي پزشکی

پایگاه مجري برنامه پزشک 

خانواده-سازمان بیمه سالمت

بیمارستان شهید یحیی 

نژاد بابل

1398/12/

16

پرستارکارشناسیرسمی تامین اجتماعیمردعلی شاه محمدياراكمرکزي97
بیمارستان امام خمینی(ره) 

اراك-تامین اجتماعی

بیمارستان امام خمینی(ره) 

اراك
1399/4/22

کمک بهیارسیکلرسمیمردایرج رحیمی شهواريبندرعباسهرمزگان98
بیمارستان حضرت 

ابوالفضل میناب

مجتمع آموزشی و درمانی پیامبر 

اعظم
1399/5/11

همدانهمدان99
سیده زهرا موسوي 

ارفع
بهیاردیپلم بهیاريرسمیزن

مرکز آموزشی درمانی 

فرشچیان

مرکز آموزشی درمانی 

فرشچیان
1399/8/13

اول راهنماییقراردادي کارمعینزنگلنار قیامتیهمدانهمدان100
کمک بهیار(کمک 

پرستار)

مرکز آموزشی درمانی 

فاطمیه
1399/8/18بیمارستان سینا


