
 هوالشافی
 رييس جمهوري محترم 

 جناب اقاي دكتر روحاني 

 

 با سالم و احترام 

 نظام درماني پيشتاز مبارزه با كروناي اهريمني

در فاصله قرون چهارم تا هشتم قمري ، تمدن اسالمي طاليه دار رشد و سپس  انقالب گسترده علمي ، فرهنگي 

فرهنگ وتمدن ايراني باز مي گشت،  تمدني كه ريشه در و فني در جهان شد  و پويايي و خيزش اين جهش به 

مدنيت ايران پيش از اسالم  و توأمان اموزه هاي دين اسالم خصوصا مذهب شيعه داشت و حكماي بزرگي 

 چون ابن سينا طبيب بزرگ ايراني  و رازي داروساز برجسته تعدادي از اوانگاردهاي ان معرفي گشته اند .

 ر را مصيبت بارترين حادثه ، بعد از جنگ هاي جهاني اول و دوم به شمار اوردشايد بتوان كروناي اخي 

پيشتاز مبارزه با كروناي  اهريمني ، در همه جهان ، خانواده عظيم كادر درماني پزشكان و پرستاران، ابن سيناهاي 

رزه مستمر وجانانه با معاصر، محسوب مي شوند ، در ايران عزيز اما ، اين خانواده مظلوم و بي پناه ، ضمن مبا

اين پديده شوم ، با كمبود شديد امكانات و تجهيزات ، پنهان كاري تاسف برانگيز برخي از مقامات ، ساختار 

 ضعيف نظام اداري و خستگي مفرط جامعه درماني روبروست .

و   نكند به طور جدي دستور قرنطينه راصادر دولتبراوردهاي همه متخصصان ، نشان مي دهد  در صورتي كه 

بر ان نظارت جدي نداشته باشد ، حضور اين مهمان منحوس و ناخوانده براي چندين ماه بعدي ، به درازا خواهد 

 كشيد و بسياري از هموطنان شريف و كادر مظلوم درماني را به كأم مرگ خواهد كشاند . 

  جمعي از پزشكان  ، استادان و نما امضاكنندگان زير ، روسا و معاونين پيشين  دانشگاه علوم پزشكي مازندرا

و عناصر دلسوخته و داغدار جامعه درماني استان مازندران ، صريحا تاكيد مي كنيم كه براي حفظ جان شهروندان 

و پيشقراوالن مبارزه يعني كادر درمان كشور و استان، متضرر نشدن بيش از پيش ساختار اقتصادي و اجتماعي  

 ي ، سياسي و امنيتي  ، عدم وقوع بحران هاي اجتماع



و در نهايت عدم بهره برداري دشمنان ايران سربلند ، حتما و حتما دستور قرنطينه همه ي كشور ، از جمله 

 مازندران را صادر فرماييد .

  

 استحضارهت جرونوشت به دفتر مقام معظم رهبري 

 استحضارجهت  رياست محترم مجلس شوراي اسالميرونوشت به 

 استحضاررونوشت به وزير محترم بهداشت جهت 

 استحضاررونوشت به ستاد ملي مبارزه با كرونا جهت 

 استحضاررونوشت به استاندار محترم مازندران جهت 

 استحضاررونوشت به رياست دانشگاه علوم پزشكي مازندران جهت 

 استحضاررو نوشت به مدير كل صدا و سيما جهت 

 رونوشت به خبرگذاري ...

 

 

 

 

 مازندران استان به امضاء جمعي از پزشكان                                                                  



سمتنام خانوادگي

رئيس اسبق دانشگاهيونسي رستميمهديدكتر

رئيس اسبق دانشگاه علوم پزشكيجعفريحميد رضادكتر

معون اسبق دانشگاه علوم پزشكيفاخريحافظدكتر

قائم مقام  اسبق رياست دانشگاه علوم پزشكيمحسنياسداهللدكتر

معاون اسبق و كنوني دانشگاهگدازندهغالمعليدكتر

معاونت اسبقعنايتيدكتر

پزشك پيشكسوتعماديانسيد مسعوددكتر

رئيس اسبق و فعلي بيمارستانفالحابوالقاسمدكتر

مجدمنوچهردكتر

كردعلي رضادكتر

شاكريانمحمدعليدكتر

پور كيارقيهدكتر

سعادتپيامدكتر

احتشاميسعيددكتر

نمدانيانغالمرضادكتر

حسامي رستميمحمدحسيندكتر

دربهشتيمنيژهدكتر

محرابيمحمد رضادكتر

پيشكاريهوشيار دكتر

امينيرضادكتر

جواديانحمداهللدكتر

خوارزمياللهياردكتر

عيسي پورعليدكتر

رضاي مهرزرديسدكتر

نظريزينبدكتر

باقرپور تهرانياحمددكتر

واقفيمحموددكتر

طرابي زادهژيالدكتر

عبديروح اهللدكتر

جعفريقدسيهدكتر

پيونديمحمدرضادكتر

قائميانعليدكتر

خوشنماابراهيمدكتر

سلطانيعذرادكتر

نثارحسينيويدادكتر

نقش وارفرشاددكتر

ضياءبخششرويندكتر

رضائي مهربهكامدكتر

حجتيام البنيندكتر

قريشيبابكدكتر

ايزديرضادكتر

محمد جعفريحميددكتر

نوراكسائيفاطمهدكتر

خادميفروغدكتر

مدديانشهنازدكتر

شريفي سوركيولي اهللدكتر

غفاريعلي اصغردكتر

فرسويانحسيندكتر

اورندمژگاندكتر

قريشيسيده بنفشهدكتر

نام



بياترويا دكتر

معينيرويا دكتر

دلبردهزينب دكتر

شاه حسينيرزادكتر

عايشاهناهيددكتر

طالبيفاطمهدكتر

شجاعيليالدكتر

حداديكاوهدكتر

گدازندهفرحنازدكتر

فرسويانعلي اصغر دكتر

مفرعويفاطمه دكتر

اعزيگليدكتر

الوندي پورمينا دكتر

حبيبيمحمدرضادكتر

قلي پورافشين دكتر

اسپهبديفاطمه دكتر

يونسيفاطمه دكتر

خوشنوسيانحسندكتر

افتخارسعيددكتر

باقريبهزاد دكتر

رحمانيانعبدالرحمندكتر

نخجوانينعيمهدكتر

دهقانوحيددكتر

عاليپوريداهللدكتر

آزادهسحردكتر

حيدرياسمعيلدكتر

رضايي كالنتريحسندكتر

باقريبهزاد باقريدكتر

زينال زادهمهتابدكتر

يوسف نيا پاشايوسف رضادكتر

پهلوانزينبدكتر

شفيع زادهفاطمهدكتر

خواجاتفاطمه دكتر

خداميآسيهدكتر

حسيني نژادسيد محمددكتر

نورانينغمهدكتر

سيف اله پورزهرادكتر

اصالنيحميدرضادكتر

ظفريفريبادكتر

يزدانيسپيدهدكتر

يزدانيساغردكتر

صفاييگلسا دكتر

اعزي نيانجمهدكتر

باقرزادگانعبدارضادكتر

كامكارشكوفهدكتر

آوريمهرآسادكتر



مخبريوحيددكتر

ابطحيفرحدكتر

موسويسيد سعيددكتر

روحبشزهرادكتر

زمانيآليهدكتر

مجدكريماندكتر

دريادلزيبيدهدكتر

مهدي نياشبنم دكتر

حسينيانزهرهدكتر

سماييغالمرضادكتر

خزائيراضيهدكتر

احمديانصديقهدكتر

بوذريزينت السادات دكتر

عظيميسميرادكتر

شاهكوييسيده فاطمهدكتر

ميرحسينيناهيددكتر

مقدم نياعلي اكبر دكتر

عدنانيمهسيمادكتر

سيفيمهديدكتر

احتشاميسارادكتر 

كيانييحييدكتر 

بابايي نژادميثم دكتر 

جواديويدا دكتر

فيضياحمددكتر

دهقانعلي دكتر

تمدنبهاره دكتر

شايسته آذرمسعود دكتر

كريمي نسبمحمد حسيندكتر

كثيريمجيددكتر

شايستهسيد رضادكتر

اصفهاني زادهحسيندكتر

سجاديمجيددكتر

سواسريافشين دكتر

عربي نژادعمراندكتر

فرخيحبيب دكتر

فانيحبيب دكتر

خوشبختآرشدكتر

خوشبختافشين دكتر

صيرفيآذردكتر

طبيانيآتوسادكتر

طبرستانيهديدكتر

شاه حسينيمهديهدكتر

قلي نژادفرشتهدكتر

ساداتميرمصطفيدكتر

جابرياميردكتر

نصريشيدهدكتر

نصريسروشدكتر



عراقيسميهدكتر

محموديعليرضادكتر

اصغريمحمددكتر

لطفيميترا دكتر

پورحسينيمسعود دكتر

زرين خامهپروانهدكتر

دانش پورنزهتدكتر

احمديايمانهدكتر

خرازي زادهمريمدكتر

باقريبهزاددكتر

عماديسيد عبداهللدكتر

ابراهيمي سارويمحمددكتر

عابدينيمحموددكتر

طالبيفاطمهدكتر

رضايي كالنتريزهرادكتر

يزدان مهرخديجهدكتر

ولي پورسميرادكتر

شازده  احمديمعصومه دكتر

قلي زادهمريمدكتر

زمانيانمرضيهدكتر

كوثريانسيد شهابدكتر

احمديمحمد رضادكتر

حق نظرهديدكتر

مدانلوشهرزاددكتر

مخبريوحيددكتر

كيخامعصومهدكتر

اسالميالهام دكتر

عاليانشهرياردكتر

عاليانعرفاندكتر

خدادتبسمدكتر

رضايينويددكتر

هاديانآرشدكتر

لواساني فرحسيندكتر

طبرستانيسينادكتر

فالح پورعليرضادكتر

هاديانحسين دكتر

احمديرقيهدكتر

كريميمهتاب دكتر

مهربانمهرنازدكتر

نيكوييليلي دكتر

ياقوتيمهسا دكتر

نادريفائزهدكتر

سعيديمصطفي دكتر

بهنامعبدالرضادكتر

غفاريفريدهدكتر

طيبيمحمددكتر

احتشاميرضا دكتر

مالحسينياحمددكتر

خياط زادهمحمددكتر



قيوميآرشدكتر

توفيقيمحمددكتر

قلي پورالهام دكتر

رازپوشسيمادكتر

برزگر نژادايوبدكتر

غفاري سارويمهديدكتر

قلي نتاج جلودارعبدالمجيددكتر

كريم پور ملكشاهعلي رضادكتر

مهديانفرشتهدكتر

نقيبي راداميندكتر

رنجكشفاطمهدكتر

طيبيشهنامدكتر

دهقانسهراب دكتر

فالحامير حسيندكتر

فالحتيمهديدكتر

حسين نژادمهريدكتر

مفرحراميندكتر

الياسيجاللدكتر

سياوشيبابكدكتر

اسماعيليسميهدكتر

معبوديآرشدكتر

جعفريطلوعدكتر

آقاجاني چاكلناديادكتر

فاطميسيد عباس دكتر

افضليمحمددكتر

رجاييحامددكتر

بهارياميردكتر

شيرانيفاطمهدكتر

يوسف پورمحمد دكتر

سياوشيبابكدكتر

پورطباطباييمريم الساداتدكتر

معبوديآرشدكتر

جعفريطلوعدكتر

باقريبهزاددكتر

قريشي طيبيعباسدكتر

نوري بياتشقايقدكتر

نادريمحموددكتر

بروانرمضاندكتر

كمانگيريازيتادكتر

ميرجانيبهاره دكتر

كريميمحمددكتر

احمدزادهسكينهدكتر

رودگريحسيندكتر

شيرازيمهيندكتر

بحري ايراييمرتضيدكتر

صالحيسكينهدكتر

ميربهاءهومندكتر

تقويزينبدكتر

شريفجهانگيردكتر



ميرجانيجابردكتر

حق پناهپريادكتر

ميرجانيطهدكتر

عبدالهيسيد محمددكتر

فتح اله پورسمانهدكتر

رجاييفاطمهدكتر

اندودنيستچكيندكتر

حجازيابراهيمدكتر

رفيعيسيد حسيندكتر

جليليفرشاددكتر

موسويسيد رحماندكتر

حميديانمهديدكتر

رنجبربهرامدكتر

مهدوي عمرانبهرامدكتر

لطفيحسيندكتر

خواجهرقيهدكتر

باغي نيامحمود دكتر

عليزادهخورشيددكتر

گنجيركسانيدكتر

اعتماد زادهفرخندهدكتر

اميرجانيزهرادكتر

عموزادهمحمددكتر

اسكيانمرتضيدكتر

روستاشهرزاددكتر

نظرپور بروجنيشهيندكتر

رجاييمارتادكتر

رجاييعليدكتر

رجاييمجتبيدكتر

موسويهاشمدكتر

مرتضويسيد محمد جواددكتر

نظرپور بروجنيشهيندكتر

ملكيعليدكتر

فاضل تبارفاطمهدكتر

اصنافينسادكتر

فرهاديفريبادكتر

غفاري سارويمحمد مهديدكتر

باقريبهزاد دكتر

رحمانينسريندكتر

عالميثريادكتر

نتاجقليدكتر

عطاريهمعصومهدكتر

پيرزادهشهرهدكتر

بهزاد نژادآذردكتر

محمديعفتدكتر

آقابراريحسندكتر

اسماعيلي تبارعليدكتر

نقي زادهعلي رضادكتر

عابديحميد رضادكتر

منصورمهديدكتر



منصورمهديدكتر

اكبر كيانيعليدكتر

محمديهاديدكتر

اصغرزادهندادكتر

اسراريمحمد رضادكتر

اكبريفرامرزدكتر

برهانيبهروزدكتر

حبيبيعلي اكبر دكتر

صديقسهيالدكتر

پيرزادهرضا دكتر

حجازيماريادكتر

قاسميفرزاددكتر

نادريابراهيمدكتر

معتمدياحمددكتر

ذوالفقارخانيمهديدكتر

موسويانمستعاندكتر

مسعوديسيده فاطمهدكتر

ارشديكاميزدكتر

پور رضافرامرز دكتر

جواهريسپيدهدكتر

باكريفاطمهدكتر

لطفيانصفورادكتر

فالحي طالشيزهرادكتر

فالحمندانادكتر

اسدپورسوزاندكتر

جواديانگلچهرهدكتر

اسماعيل پورمهسا دكتر

مقدسيمهديدكتر


