لیست بانوان برتر سال 94
ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت
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خانم منیژه جعفری
خانم زهرا اسماعیلی
خانم مریم غیث زاده
خانم زهرا حسن زاده
خانم شیرین علی هی
خانم منیدا با اطالع
خانم صدیقه خدادادی
خانم مژگان مهدیفر
خانم عزت بیگم موسوی
خانم تکتم فرقانی
خانم زهره وجودی یزدی
خانم مرضیه عطاریان
خانم عصمت شجری
خانم شهناز فوزی
خانم دکتر مرضیه مالی عرب
خانم سکینه سالم حسین آباد
خانم مریم بوستانی

شبکه بردسکن
شبکه باخرز
شبکه کالت
شبکه کاشمر
شبکه قوچان
شبکه خواف
شبکه چناران
شبکه طرقبه و شاندیز
شبکه تایباد
شبکه فریمان
بیمارستان ابن سینا
بیمارستان شریعتی
بیمارستان قائم (عج)
بیمارستان ام البنین (س)
بیمارستان دکتر شیخ
بیمارستان شهید کامیاب
اداره آموزش
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خانم ویدا معرفت
خانم مریم جعفریان
خانم الهام حاجی زاده
خانم نفیسه مقدادیان
خانم دکتر افسانی طیرانی
خانم دکتر زینت صبوری
خانم طیبه بلوکی
خانم محبوبه مرادی
خانم عاطفه صابری
خانم محدثه سمیعی خیبری
خانم مرضیه شبان
خانم معصومه اسدی
خانم فهیمه عطاریان
خانم فاطمه اصغریان
خانم صدیقه اسدی
خانم دکتر فرزانه صحافی
خانم اعظم شاه ابراهیمی
خانم منیره حسن زاده
خانم نیره رفیعی
خانم دکتر مهین قربان صباغ
خانم منصوره پور رمضان
خانم بریهه ابراهیمی
خانم عصمت عدالتی
سعیده انجدان
معصومه حسینی

بیمارستان منتصریه
معاونت دانشجویی
مدیریت پشتیبانی
معاونت غذا و دارو
مرکز بهداشت شماره یک
مرکز بهداشت شماره 2
مرکز بهداشت شماره 5
بیمارستان امید
بیمارستان طالقانی
دانشجوی رشته تکنولوژی رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
دانشجوی داروسازی
دانشجوی رشته دندانپزشکی
دانشجوی رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری
بیمارستان هاشمی نژاد
معاون بهداشتی
حوزه ریاست
حوزه ریاست
مسئول مرکز ارتقاء سالمت زنان آسیب پذیر
به عنوان فعال در حوزه سالمت زنان
همسر جانباز از کار افتاده
همسر دکتر حسن ابراهیمی جانباز  55درصد
همسر آقای مرتضی پارساپور جانباز  65درصد
مرکز بهداشت ثامن
بیمارستان امام رضا (ع)

