
 کرونا ویروس با مقابله در سالمت عرصه تالشگران از دانشگاهها اساتید تقدیر بیانیه

 ایران شریف ملت

 نزندگیما سبک اصلی محور را کرونا ویروس از پرهیز نفس، از صیانت غریزه از پیروی در ما همه که طیشرای در

 خانواده و خود شریف جان انداختن خطر به با داوطلبانه و آگاهانه کشور سالمت عرصه تالشگران ایم، داده قرار

 بیش آنجایی تالش این اهمیت. اند داده سامان را هموطنانمان جان حفظ برای مقدس تالشی محترمشان های

 مبودهاک شرایط در را خود "بقراطی قسم" سنگین بار باید ایران شریف پزشکی جامعه که میشود روشن پیش از

 در و اندبرس مقصود سرمنزل به کشور کالن گیریهای تصمیم معیوب ساختار و زیرساختها  امکانات، کاستیهای و

 .دندار دیگری دستمایه هموطنان به عشق و یکطرف از خود جان و سالمتی جز مسیر این

 پزشکان، از اعم سالمت عرصه تالشگران همه از بدینوسیله علوم وزارت های پژوهشگاه و دانشگاهها اساتید ما

 شریف و شجاع....  و  احمر هالل اورژانس و کادرهای آزمایشگاهها، کارشناسان اینترنها، رزیدنتها، پرستاران،

 هم عزیزمان هموطنان از. آوریم می فرود تعظیم سر شان ای حرفه شرافت مقابل در و نموده قدردانی کشورمان

 فشار متوجه سالمت منادی فرشتگان این با خود مواجهه در پزشکی، های توصیه رعایت ضمن داریم انتظار

 .دننویسن ایشان پای به را احتمالی کاستیهای و کمبودها آنان، از قدردانی ضمن و باشند نانآ کاری سنگین

 مشارکت امکان اوردن فراهم طریق از تا داریم درخواست نیز محترم اجرایی مسئولین و مدیران سیاستگذاران، از

 کارآمدی و کارایی آنان، نیاز مورد کافی امکانات تدارک و تهیه  و گیریها تصمیم در عزیز تالشگران این

 .دهند افزایش را عزیزان این های جانفشانی

 اکزمر سایر و زندانها و پادگانها به ای ویژه توجه تا داریم انتظار هم کشور قضایی و نظامی محترم مسئولین از

 نتظارا بخصوص زمینه این در. باشند داشته کرد، پرهیز آنها از نمیتوان کشور بحرانی شرایط علیرغم که تجمعی

-یسیاس زندانیان بخصوص و غیرخطرناک زندانیان به مرخصی اعطای طریق از زندانها جمعیت کاهش با تا داریم

 بر کشور درمانی کادر تمرکز امکان همچنین و مراکز این در بیماری گسترش از جلوگیری موجبات عقیدتی

 .کنند فراهم را بیمارستانها

 ایران شریف ملت

 امعهج شرافت و تعهد به اتکا با و پزشکی های توصیه رعایت با که داریم اطمینان امروز، بحرانی شرایط علیرغم

 درخشان ای آینده ریزی پی در را بحران این درسهای و کرد خواهیم عبور بسالمت گردنه این از کشور پزشکی

 .گرفت خواهیم بکار فرزندانمان و خود برای
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 1 ابراهیم افشاری دانشگاه اصفهان

 2 ابراهیم عباسی دانشگاه شیراز

 3 ابراهیم فوالدوند دانشگاه زنجان

 4 احمد ابریشم چی دانشگاه صنعتی شریف

 5 احمد ارزانی دانشگاه صنعتی اصفهان

 6 احمد شیخی دانشگاه شیراز

 7 احمد صفاپور دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 8 احمد مهرآمیز دانشگاه امام خمینی )ره(

 9 ارسالن قهرمانی دانشگاه شیراز

 10 االهه امینی فر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 11 الهه طالبی گرکانی دانشگاه مازندران

 12 امین صالحی دانشگاه لرستان

 13 آق اتابای دانشگاه گلستان

 14 باقر ذهبیون دانشگاه علم و صنعت

 15 بهرام جوکار دانشگاه شیراز

 16 بهزاد نجفی دانشگاه امیر کبیر

 17 بهنام قدیمی دانشگاه زنجان

 18 بیژن ظهوری زنگنه دانشگاه صنعتی شریف 

 19 جعفر قاجار دانشگاه شیراز

 20 جواد سلیمی سرتختی دانشگاه کاشان

 21 حسن صالحی دانشگاه شیراز

 22 حسن فاتحی مرج ولی عصر رفسنجان

 23 حمید رضا اسماعیلی دانشگاه شیراز



 24 حمیدرضاخاتمی دانشگاه آزاد اسالمی کرج

 25 حمیدرضازنگنه دانشگاه دولتی کاشان

 26 داریوش نادری دانشگاه رازی کرمانشاه

 27 دانیال قهرمانی مقدم دانشگاه صنعتی قوچان

 28 راضیه اعتصامی پور دانشگاه پیام نور

 29 رحمان شیخ حسینی دانشگاه عالمه

 30 رسول اژئیان دانشگاه علم و صنعت ایران

 31 رشید جامعی دانشگاه ارومیه

 32 رشید فرهنگ فر مرکز آموزش عالی امام خمینی

 33 رضیه موسوی فر دانشگاه حکیم سبزواری

 34 روح اهلل فتاحی نافچی دانشگاه شهرکرد

 35 زهرا علیمراد دانشگاه شیراز

 36 زهرا کریمی موغاری دانشگاه مازندران

 37 زهرا گویا دانشگاه شهید بهشتی

 38 سعید بزرگ بیگدلی دانشگاه تربیت مدرس

 39 آبادیسعید غنی دانشگاه حکیم سبزواری

 40 امامیسید جواد  دانشگاه علم وصنعت ایران

 41 سید حسین مرعشی دانشگاه شیراز

 42 سید عبدالکریم حسینی دانشگاه صنعتی اصفهان

 43 سید مجید عزیزی دانشگاه پیام نور

 44 سید محسن تقوی دانشگاه شیراز

 45 سید محسن میرحسینی دانشگاه یزد

 46 سید مرتضی جوادپور مجتمع آموزش عالی گناباد

 47 سید وحید خونساری دانشگاه صنعتی شریف

 48 سیدمحمدعلی زمردیان دانشگاه شیراز

 49 صادق جمالی دانشگاه علم و صنعت ایران

 50 عباس غالم زاده دانشگاه هرمزگان

 51 عباسعلی فرداد دانشگاه علم و صتعت ایران

 52 عبدالرضا زارع دانشگاه یاسوج

 53 علی جمشیدی دانشگاه شیراز



 54 حسین صمدیعلی  دانشگاه شیراز

 55 علی دانش وری دانشگاه بجنورد

 56 علی سراجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 57 علی فتح زاده دانشگاه اردکان

 58 علی کاظمی دانشگاه یاسوج

 59 علی مراد حسن لی دانشگاه شیراز

 60 علیرضا خرمایی دانشگاه شیراز

 61 فایز رئیسی دانشگاه شهرکرد

 62 فرزانه علی حسینی دانشگاه صنعتی اصفهان

 63 فروزان حیدری دانشگاه زابل

 64 فریبا مهرخو دانشگاه ارومیه

 65 فریده حمیدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 66 قدسیه رضوانیان دانشگاه مازندران

 67 قربانعلی حقیقت دوست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 68 کیوان اصغری اصفهاندانشگاه صنعتی 

 69 کامبیز مینایی دانشگاه شیراز

 70 کیوان انصاری پژوهشگاه رنگ

 71 گرشاسب ریگی دانشگاه شهرکرد

 72 مجتبی بینازاده دانشگاه شیراز

 73 مجتبی عباسی دانشگاه پیام نور مرکزایالم

 74 مجتبی عمادی دانشگاه شهرکرد

 75 صنیعیمحسن  دانشگاه شهید چمران اهواز

 76 محسن محسنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 77 محمد احمدی صفا دانشگاه بوعلی سینا

 78 محمد حسین درخشانی دانشگاه فرهنگیان

 79 محمد رضا نیکو دانشگاه شیراز

 80 محمد رعایایی اردکانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 81 محمد علی حاج عباسی دانشگاه صنعتی اصفهان

 82 محمد مهدی مرادی خلج دانشگاه شیراز

 83 محمد هادی افشار دانشگاه علم و صنعت ایران



 84 معینمحمدحسن محقق سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

 85 محمدرضا آقاابراهیمی دانشگاه بیرجند

 86 محمدرضا بنان دانشگاه شیراز

 87 محمدرضا رسایی دانشگاه تهران

 88 محمدرضا میوه دانشگاه تفرش

 89 محمودرضا بنان دانشگاه شیراز

 90 مختار ارامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 91 مرتضی نقی پور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 92 مریم دهقانی دانشگاه شیراز

 93 مریم شهبازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 94 مسعود رجبی دانشگاه بین المللی امام خمینی

 95 منصور مایاحی دانشگاه اهواز

 96 مهدی بیجاری دانشگاه صنعتی اصفهان

 97 مهدی اسماعیل زاده دانشگاه علم و صنعت ایران

 98 مهدی جاویدی دانشگاه شیراز

 99 مهدی قنواتی دانشگاه پیام نور

 100 نصراله کالنتری دانشگاه شهید چمران اهواز

 101 نصرت ا... گرانپایه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

 102 نوراله کثیری دانشگاه علم و صنعت ایران

 103 هوشنگ دولتشاهی دانشگاه تهران

 104 وحید ساالری دانشگاه صنعتی اصفهان

 105 ابراهیم فوالدوند دانشگاه زنجان
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 107 عبدالرضا زارع دانشگاه یاسوج

 108 علی فالح دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
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