
اسامی پرستاران، کادر درمانی و پزشکانی که در راه خدمت به مردم، به #ویروس_کرونا مبتال شدند 
و متاسفانه جانشان را از دست دادند.

#نرجس خانعلی زاده - پرستار بیمارستان میالد الهیجان
#ناهید نوشاد - پرستار بازنشسته

#خوشگفتار- کارمند دانشگاه علوم پزشکی گیالن و مسئول دبیرخانه بیمارستان فومن
#راضیه حسینی نژاد:    کادر درمانی و کارمند بازنشسته

#مریم موسوی جعفرکالیی ماما
#راضیه حسینی نژاد - کادر درمانی و کارمند بازنشسته

#مریم موسوی جعفرکالیی - ماما
#فریبا ایزدپناهی - کارمند بیمارستان دکتر بهشتی شیراز

#دکتر نیلوفر اسماعیل بیگی - پزشک بیمارستان محب کوثر تهران
#طاهره اسماعیلی - پرسنل بیمارستان شهید بهشتی قم

#هما ماوندادی - پرستاری از یزد 
#شهربانو جعفری - پرستار رحیم آباد گیالن

#فرید نیرویی - پزشک عمومی  بابل
#محمد محمدی - پزشک

#علی شیخ مرادی - پرستار بازنشسته رشت
کیا - پرستار تیم جراحی #غالمرضا وثوقی
#اسماعیل بخشیپور - کارمند بیمارستان

#سهیل کیانفر -  متخصص اورولوژی
#ایمان معین زاده -  پرستار و کادر درمانی

#انوشه بیکیان - از مرکز آموزشی درمانی الزهرا
#وحید منصف کسمایی - متخصص طب اورژانس و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیالن

#رضا کوچکینیا -  پزشک و رییس مرکز بهداشت شماره یک آستانه اشرفیه
#سیامک دیوشلی -  متخصص اطفال – بندرانزلی

#حمید لطفی - جراح ارتوپدی و مفاصل – صومعهسرا
#محمدعلی ربیعی- پزشک عمومی – شفت

#یوسف موسوی - پزشک گالیکش
#عباس مؤمنی - متخصص علوم آزمایشگاهی – رودسر

#تویسرکانی - پزشک
#خرمشاهی - پزشک
#میرمحمدی - پزشک

#شهروز کریمیان - پرستار
#افشار میری - متخصص روانپزشک

#اسماعیل یزدی -  جراح و دندانپزشک
#رامین عزیزی فر-  پرستار



#حمیدرضا زینعلی - داروساز
#مصطفی صمدی -  پزشک 
#ایرج ابراهیم نژاد - پزشک

#مجید اردشیری -  کادر دانشگاه علوم پزشکی بابل
#ساداتی -  کارمند بیمارستان
#جاللینیا - کارمند بیمارستان

#اردشیر شیران - پزشک
#مالجعفری - روانپزشک
#محسن خادم - پرستار

#دکتر وحید یحیوی - فوق تخصص خون و انکولوژی بجنورد
#حمیدرضا مهینی- پزشک و مسؤول اداری درمانگاه پلیتکنیک تأمین اجتماعی پاکدشت

#دکتر سید مظفر ربیعی - رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی بابل
#دکتر عباس مومنی - متخصص علوم ازمایشگاهی

#دکتر سعید عزیزی - متخصص چشم
#دکتر مصطفی صمدی - پزشک خانواده بابل 

#دکتر سیامک دیوشلی انزلی
#دکتر علیمحمود خانشیرازی - پزشک شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاین در خراسان جنوبی

#دکتر وحید ایروانی - متخصص روانپزشک تهران
#دکتر رضا کوچکی نیا -  پزشک شهر آستانه

#علی شیخ مرادی - پرستار بیمارستان قائم رشت
#دکتر_ارسطو_رستمنژاد - از پزشکان  شهرستان پاکدشت

#دکتر مجید فرهاد - پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
#احمد سلیم آبادی - از کادر درمان قم در راه خدمت

#دکتر مجید فرهاد - مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه، معاون درمان بیمارستان کارگرنژاد 
#دکتر_میرعباس_هاشمی - رئیس بیمارستان مدنی آذرشهر

#محمد یاراحمدی - پرستار استان کردستان 

اسامی پرستاران و پزشکان و کادر درمانی جانباخته از سایت های حکومتی استخراج و توسط منیر مشعشعی، 
فرامرز رفیعی و مجتبی مشعشعی از اعضای حقوق بشر کانون دوستداران فرهنگ ایران گرداوری شده اند.




