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همدان: زهرا علی بلندی، رقیه زیادی، فاطمه غالمزاده )رزن( و اسداهلل محمد حسینی، مجید 
حسینی  محمد  بهشتی:  شهید  )مالیر(  چهاردولی  حمیدرضا  و  )کبودرآهنگ(  نور  اصالحی 

سالمی،  خانم  ماه  رسولی،  شهباز  اولنج،  زینب  بوشهر:  )پردیس(  عبدلی  منیژه  و  )دماوند( 

نیا )دشتی( و حسین بادین، خاتون بفم )جم( و  محدثه آتش پوش، خدیجه  مسعود جعفری 

احسانپور، حلیمه اسماعیل زاده، خدیجه احسانپور، فوزیه عبداهلل زاده، حلیمه اسماعیل زاده 

مهدوی،  هاجر  زهره  علیمحمدی،  جواد  شکن،  بت  کبری  زینلی،  کبری  اصفهان:  )کنگان( 

آمنه  فرهادی،  سمیرا  جام:  تربت  میرزایی  مریم  رشیدی،  عفت  جهانگیری،  صغری  ماندنی، 

زهرا  قلی زاده،  سکینه  رحمت زاده،  درخشان  مقدسی،  سکینه  یوسفیان،  عزت  احمدزاده، 

رســول زاده،  پروانه  عسکری،  لیال  قربانی،  سمانه  شهرکی،  کبری  فیضی،  اقلیما  محوالتی، 

خدیجه ابوبکری، فاطمه حاتمی، فاطمه بالواسه، میراحمد آرامی، روح ا.. علیجانی، غالمرضا 

رحمتی نیا، شیما احمدی مقدم، عاتکه شامروی، صدیقه اسدالهی، نساء احسان زاده خراسان 

جاللی  غفار  )امیدیه(،  شریفات  جعفر  خوزستان:  بیچرانلو   رقیه  باصبر،  حسن  شمالی: 
شهناز  کیا،  توسلی  شقایق  نیا،  رحمانی  عثمان  محمد  بلوچستان:  و  سیستان  )باغملک( 

شه بخش، محمد اسحق شه بخش

حسین  قلخانی،  محمود  و  )کبودرآهنگ(  عظیمی  معصومه  صفری،  حسین  محمد  همدان: 
مونا  شهیدبهشتی:  )تویسرکان(  برزویی  بهاره  با  جلیلوند  حسین  زنگنه،  حمید  جگروند، 

بهبهان: مرتضی شیخی  مقدم با نسترن نیکو کالم )بهورزان خانه بهداشت  کاویانی )پردیس( 

قالند علیاء( تهران: محسن مطیعی )ری( ایالم: آزاد نجفی، نسرین حواسی بوشهر: مسعود 

ماندنی،  ابراهیمی،  هاجر  افسانه  اصفهان:  )دیلم(  کوهی  کنار  فاطمه  )دشتی(،  نیا  جعفری 

اسحاق اصالنی،  روح اله بیاتی، بهورز خانه بهداشت خشکرود تربت جام: جابر آژنگ، محمد 

خراسان  رمضانی   سمیه  بیگی،  علی  قاسم  حیدرپور،  علی اکبر  آخرتی،  سجاد  رحمتیان، 

شمالی: رحیم برزو، قربان محمد صبور، محدثه السادات باقرنژاد، سپیده اشعری )شیروان( 
سیستان و بلوچستان: شهناز شه بخش)زاهدان(

بهورزان مبتکر،خالق ونمونه فصل
اسامی بهورزان موفق، بهورزان نمونه فصل وبهورزان مبتکروخالق، به شرح زیراعالم می شود. ازدانشگاه هایی 

که اسامی بهورزان را اعالم کرده اند، تشکر می کنیم.

ازدواج عزیزان
اسامی ذیل عزیزانی هستندکه سنت پیامبر)ص( را پاس داشته وتشکیل زندگی مشترک داده اند. به این دوستان 

تبریک و تهنیت گفته و برای شان سالمت، خوشبختی و سعادت آرزومندیم. 
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برگزاری آزمون های جامع علمی  بهورزان،فصلنامه 
بهورزونیازسنجی

بهورز،  فصلنامه  آزمــون هــای  ساله  همه  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

نیازسنجی و آزمون جامع علمی بهورزان را برگزار کرده و به نفرات برتر لوح تقدیر 

و هدایایی تقدیم می کنند، ضمن تشکر و خداقوت به همکاران عزیز و تبریک به 

نفرات برتر از خداوند منان برای همگان سالمت و توفیق روزافزون آرزومندیم و از 

دانشگاه هایی که اطالعات شان را ارسال کرده اند سپاسگزاریم.

مرزیجران،  بهداشت  خانه  بهورز  احمدی  مهسا  مرکزی: 
مریم  انــجــدان،  بهداشت  خانه  بهورز  رحیمی  مرضیه 

کام پروری بهورز خانه بهداشت شهرجرد )اراک(

و  دره  گوهر  بهداشت  خانه  مومنی  خــداداد  اصفهان: 
سالم آباد،  بهداشت  خانه  صادقیان  موسی  سروشجان، 

عبدالرزاق مجلسی و زهرا کریمی خانه بهداشت سیبک، 

شهناز مهدور خانه بهداشت بیجگرد )فریدونشهر(؛ زهرا 

خانه  زاده  معصوم  مریم  زودان،  بهداشت  خانه  ماوردی 

بهداشت  خانه  عزیزی  اصغر  علی  فخرآباد،  بهداشت 

حوض ماهی )مبارکه(؛ علی زارع خانه بهداشت الرگان، 

شهناز قدمی خانه بهداشت مینا دشت، فاطمه درخشان 

بهداشت  خانه  احمدی  فاطمه  جوجیل،  بهداشت  خانه 

خانه  صادقی  رضا  و  شیریان  زهرا  )فالورجان(؛  کافشان 

آقابابایی خانه بهداشت مرغ  آباد، محمود  بهداشت علی 

آبــاد،  رحمت  بهداشت  خانه  گرجی  پروین  )بــرخــوار(؛ 

سیده خاتمی خانه بهداشت شهید منتظری )خوانسار(؛ 

زهرا میرحاج خانه بهداشت زیار، محمدجواد افراز خانه 

بهداشت اسفنداران )اصفهان(

دزفول: مهناز فرضی کاهکش، عادل چنانی، عباس سرخه، 
لطفی  یونس  حمیدی،  مریم  ــوری،  ن سعاد  چنانی،  رضــا 

)شوش(؛ زهرا محمد حسینی حاجیور، زهرا شادکام، امین 

پروین  بهداروند،  زینب  ایستادگی،  وزیری  اعظم  کاظمی، 

رحیمی زاد)گتوند(؛ زینب شب، الهه زارعی، فرزانه غالمی، 

نسیم تخت فیروزه، زینب اسدی نصر، مراد دودانگه، علیرضا 

نوری شمس آبادی، علی داشاد )دزفول(

زابل: محمد جهانتیغ
کاشان: عاطفه اکبری علوی خانه بهداشت علوی، سمیه 
البنین عبداللهی  ام  پایگاه سالمت نصرآباد،  حاجی زاده 

پایگاه سالمت سادات

کرمان: معصومه احمدی افزادی پایگاه ضمیمه کوهبنان 
)کوهبنان(؛ اکرم شاهزاده نجمه خانه بهداشت حصن آباد، 

پری  ــد(؛  )زرنـ عزیز آباد  بهداشت  خانه  منصوری  محمد 

خانه  محمدی نژاد  ثریا  جغدری،  بهداشت  خانه  خنامانی 

بهداشت شیرینک )بردسیر(؛ علی جاللی کهنوجی و زهرا 

میرحسینی رابری خانه بهداشت کهنوج )رابر(؛ مهدیه سعید 

بهداشت  خانه  زاده  علینقی  سارا  باقرآباد،  بهداشت  خانه 

لنگر، حسین امیری دومار پایگاه رازی )کرمان(

اشکارکالئی،  زینب  ارنــظــری،  ثریا  بــی  بــی  گلستان: 
یانسری،  بــازاری  علی  افــراز،  آتش  اعظم   اورنــد،  فاطمه 

زیبا بلوایه، زلیخا بهنام، شهروز پقه، حوریه رحیمی نژاد، 

آرزو  ناهید سنچولیان، شهین عارف، محدثه قلعه مفرد، 

عبدالرحمن  بهلکه،  گلستانی  فاطمه  گری،  آرزو  قوالق، 

نفرات برترآزمون های جامع علمی  بهورزان وفصلنامه بهورز 



اخبار

دانشگاه ها

بهورز  /  صفحه 85سال  بیست وهشتم  /  زمستان 1397

مختومی، عبدالمجید ملکی، حاجی دردی موسی زاده

سه(،  )مشهد  معینی  رفعت  محمدرضا  رضوی:  خراسان 
سکینه حسین زاده نوروز آباد، فاطمه زیندی، گلپری ناصری، 

رعنا عرب میرعلیجانی، سیده ام البنین زین الدین، فهیمه 

دادمحمدی، مهناز خیرآبادی، خدیجه بزنگانی )سرخس(؛ 

فرنوش ابراهیم زاده، خدیجه امینی فیض آبادی، مریم گل 

دوز حقیقت)مشهد یک(؛ ام البنین خوشوقت فرشه، علی 

اکبر بخشی فرگی، شهربانو شوقی تنورجه )کاشمر(

دل  آغوشک  بهداشت  خانه  پورسحاب  سکینه  هرمزگان: 
)جاسک(؛ مریم زندانی خانه بهداشت چاه اسماعیل، مطهره 

نژاد خانه بهداشت مزرعه تفضلی، حجت رحیمی  کوهی 

بهداشت  خانه  صادقی  مریم  شهوار،  پشته  بهداشت  خانه 

بندرمعلم  بهداشت  خانه  گندمی  الهام  )میناب(؛  گوربند 

دزدان  چــاه  بهداشت  خانه  رحمن  احمد  )بندرلنگه(، 

)بستک(، فوزیه واردانی خانه بهداشت کروئیه )بندرخمیر(، 

امیرکوهی زاده خانه بهداشت شمجو )سیریک(

سجاد  ولدیان،  بهداشت  خانه  بکی  میرون  احمد  خوی: 
علیلو خانه بهداشت مرتضی قلی کندی، آرش عباس زاده 

خانه بهداشت خاندیزج، زینب مدیحی خانه بهداشت زری

تربت جام: فاطمه حبیبی، زهرا کبودانی
بهداشت  خانه  نصیری  فائزه  و  رحیمی  شهال  کردستان: 
آباد،  حسن  بهداشت  خانه  نــوروزی  مهین  آباد؛  صلوات 

بهرامی  جبرئیل  شویشه،  بهداشت  خانه  امجدی  فاطمه 

تودار  بهداشت  خانه  مالیی  دیمن  نران،  بهداشت  خانه 

محمد  چرمیله،  بهداشت  خانه  ویسی  علی  رزگــار  مال، 

نگین  و  پناه  علی  نامق  ماموخ،  بهداشت  خانه  حبیبی 

خانه  صادقی  دنیا  علیا،  گــزان  بهداشت  خانه  ــرادی  م

بهداشت  خانه  محمدی  پروین  بهارستان،  بهداشت 

گزان سفلی، لیال محمودی خانه بهداشت باقرآباد، آرام 

بهداشت  خانه  زندی  کاوه  حلوان،  بهداشت  خانه  عبدی 

خلیچیان، خدیجه محمدیان خانه بهداشت قلیان، سارا 

سرهویه،  بهداشت  خانه  خسروی  محمد  و  پور  فیاضی 

عزیزه شهابی خانه بهداشت برقرو، روناک پروین و سمیرا 

مرادی خانه بهداشت نگل، زهرا سهرابی خانه بهداشت 

میانه، علی سعیدی و ژاله سلیمانی خانه بهداشت شوی، 

حدیقه ارشدی خانه بهداشت کیوه رود

مراغه: مریم شکری خانه بهداشت خرمازرد 
سیاوشکال،  بهداشت  خانه  حمیدی  رحیمه  مازندران: 
معصومه  آباد،  سلیمان  بهداشت  خانه  شکرالهی  فرشته 

خاتون  نجیبه  ــردن،  گ قلعه  بهداشت  خانه  نورزرجبی 

طالبی خانه بهداشت اتو، شهال قلی زاده خانه بهداشت 

مبینا  کارکزد،  بهداشت  خانه  رضایی  رضا  غالم  بند،  هلل 

خانه  بالویی  عاطفه  پایان،  قلعه  بهداشت  خانه  ایــزدی 

بهداشت دنگسرک، رامین لروند خانه بهداشت امیرآباد 

منیژه  گلبستان،  بهداشت  خانه  مسعود  مجتبی  مرکز، 

خانه  رضایی  جمیله  ــاد،   آب ولی  بهداشت  خانه  عصری 

بهداشت کارمزد مرکز، مسعودخیراله پور خانه بهداشت 

مریم  تمل،  بهداشت   خانه  شریعتی  خلیل   میربازار، 

دلیلی  اشکور  کورش  آباد،  تازه  بهداشت  خانه  حسینی 

خانه  اشکوریان  کیا  مهربان  ولج،  کالیه  بهداشت  خانه 

بهداشت تمل
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بهورز و مربیان بازنشسته
با خبر شدیم همکاران بهورز به شرح ذیل به افتخار بازنشستگی نایل شده اند. ضمن تبریک و قدردانی 
خانواده  و  آن ها  برای  متعال  خداوند  درگاه  از  را  ساله   30 خدمت  اجر  و  تندرستی  ایشان،  زحمات  از 

محترم شان آرزومندیم.
ناصر  )رزن(،  حسینلو،  اله  نبی  شهپر،  مظفری  اعظم 

)تویسرکان(،  خزلی  تقی  )کبودرآهنگ(،  حسنخانی 

جدیدی  حسن  )مالیر(،  آقایی  زهــرا  روستایی،  آذر 

پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  در  مــداحــی  ــه  ژالـ نـــژاد، 

مرتضی  )پاکدشت(،  بــازرگــان  پیشوا  ربابه  همدان 
شهربانو  سیده  سیفی،  ــرا  زه معصومی)دماوند(، 

دانشگاه  در  ــس(  ــردی ــی)پ ــوش خ اکـــرم  مـــوســـوی، 

مدینه  شیروان،  مهین  شهیدبهشتی  پزشکی  علوم 
احمدی  نصراله  سید  دهــش،  بیگم  ماه  شایستگی، 

محمد  ــور،  پ نقدی  الــه  ــان  ام نگاهی،  حلیمه  زاده، 

مریم  علی نقی زاده،  زیبا  بگدلی،  صفدر  نرگسی، 

دهش، صغری قلعه گالب عباسی، توران دشتی، حلیمه 

مسکینی، جانعلی مسکینی در دانشگاه علوم پزشکی 

بهبهان  عزت اله احمدیان، فاطمه آغال، شوکت انوری، 
محمد  مــرادی،  مهناز  کرمی،   عــزت  انــوری،  سکینه 

سوخته زاری، محمدرضا مامی نیا، علی خورانی، هما 

سلطان  رستمی،  مظفر  آزادی،  مهرانگیز  خــورانــی،  

نرگس  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  عبداللهی 

خسروی  زینب  )دشتی(،  مجرد  الری  پریزاد  قــادری، 

علی  حسینی،  ختن  سیده  رضایی)جم(،  سهیال  پور، 

زنده  لیال  حیدری)تنگستان(،  کبری  )دیلم(،  عارفی 

بوشهر   پزشکی  علوم  دانشگاه  در  )تنگستان(  بودی 

)مبارکه(،  یزدانی  صدیقه  )چادگان(،  رحیمی  سکینه 

اکرم الهیاری، فاطمه قیصری)خوانسار(، معصومه 

حمزه طالیی )پایگاه سالمت ارسور(، تهمینه 

البنین  ام  طـــاد(،  بهداشت  جعفری)خانه 

آقایی)خانه بهداشت کوی گاز(، حمیده زهیری )پایگاه 

بهداشت  حسینی)خانه  محترم  مینادشت(،  سالمت 

ونهر(،  بهداشت  )خانه  کاظمی  ــرا  زه حسین آباد(، 

اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  زمانی  سهیال 

فاطمه  مــرک(،  بهداشت  )خانه  ترابی  حسین  محمد 

مهرشهر(،  ضمیمه  )پایگاه  عیدی  ــذرا  ع و  دل  شیر 

فاطمه مزروعی )خانه بهداشت غیوک(، زینت زنگویی 

خیرالنسا  ــاد(،  آب علی  بهداشت  )خانه  اکبری  زهــرا  و 

ایوبی  قلی  رضا  دهنو(،  بهداشت  )خانه  ولی بر  شاه 

حسینی گیو  ابوالفضل  سید  مهدیه(،  بهداشت  )خانه 

زاده  عــارف  صغری  مــعــصــوم آبــاد(،  بهداشت  )خــانــه 

بهداشت  مالکی)خانه  فاطمه  کوشه(،  بهداشت  )خانه 

فدشک(، کنیز رضا محمدی )خانه بهداشت زولسک(، 

هدیه(،  علی  بهداشت  آبــادی)خــانــه  حاجی  فاطمه 

فاطمه  بشگز(،  بهداشت  )خانه  خسروی  زهرا  فاطمه 

شواکندی  فاطمه  درح(،  بهداشت  )خانه  خدابخشی 

)خانه بهداشت  شواکند(، پری غالمی )خانه بهداشت 

رزق( در دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی  فیروز 

زاده،  حسن  ابراهیم  پیرودلو،  جعفری  توران  اسدی، 

نارگل رحمانی، یعقوب رشید، درجمال شهبازی اوغاز، 

محمد کرمی، غالمرضا ککوزاده، فرج اله نصیری زاده، 

دانشگاه علوم پزشکی  براتعلی نظریان )شیروان( در 

خراسان شمالی ثریا فالحی)خانه بهداشت زیدشت(، 
سیده رخشنده سادات رسول)خانه بهداشت منگالن(، 

هما بریری)خانه بهداشت خسبان(، عشرت عبداللهی 

)ساوجبالغ( در دانشگاه علوم پزشکی البرز
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فعالیت های بهورزان ومربیان 

همدان: برگزاری جشنواره غذای سالم

ایران: بهسازی کامل ساختمان خانه بهداشت با تخریب 
بازسازی و اضافه نمودن فضای سرایداری و رنگ آمیزی 

تجهیز  و  متری   200 مکان  یک  اجــاره  ساختمان،  کل 

بــرای  ورزشـــی  استفاده  جهت   ورزشـــی  وســایــل  بــه  آن 

فرش  سنگ  و  بهسازی  انجام  و  پیشنهاد  روستا،  بانوان 

و  تا مدرسه جهت ایمن بودن دانش آموزان  مسیر روستا 

برگزاری  روستا،  مردم  روی  پیاده  مسیر   جهت  استفاده 

سطح  در  محلی  بومی  جشنواره  و  نمایشگاه  اولــیــن 

شهرستان رباط کریم )جشنواره غذا، هنرهای نمایشی، 

و  کامل  تخریب  انجام  و  پیشنهاد  محلی(،  بــازی هــای 

بازسازی کامل سرویس بهداشتی دانش آموزان مدرسه 

به  توجه  با  بهداشتی،  کامال  صــورت  به  تدبیر  ابتدایی 

نمک  تهیه  در  کننده ها  تولید  بعضی  تقلب  و  ید  اهمیت 

فاقد ید در بسته های نمک یددار، جلب مشارکت هزینه 

توزیع  اماکن  تمام  تعداد  به  سنجی  ید  کیت های  خرید 

زنان  معاینه  اتاق  تجهیز  روستا،  خوراکی  نمک  کننده 

روزترین   به  مرغوب،  معاینه  )تخت  شامل  بهداشت  خانه 

و  معاینه  چراغ  و  پایه  و  لگن  بازار،  کیت  سونی  دستگاه 

فضای  ایجاد  و  درخت  کاشت  مصرف(،  یکبار  اسپکلوم 

یک  جانبی،  تجهیزات  و  بهداشت   خانه  محوطه  در  سبز 

دستگاه ویلچر جهت سالمندان و افرادی که قادر به تردد 

در  گروهی  صبحگاهی  پیاده روی  برگزاری  نمی باشند، 

روستای ده حسن، برگزاری جشنواره غذای سالم و روز 

جهانی تخم مرغ توسط لیال مرادی و یوسف آیینی

همدان:
غذاهای  محوریت  با  سالم  غــذای  جشنواره  بــرگــزاری 

خانه  کبودرآهنگ،  شهرستان  محلی،  و  بومی  سنتی، 

در  سالم  غــذای  جشنواره  برگزاری  و  اخچلو  بهداشت 

روستای مهدی آباد با حضور عموم مردم و دانش آموزان 

دختر مدرسه شهید مراوده با هدف ترویج تغذیه سالم به 

مناسبت روز جهانی کودک
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برگزاری جشنواره غذا به همت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان طبس به مناسبت روز جهانی غذا )24 مهر 97 (

هفته  ورزشـــی  فرهنگی  همایش  ــزاری  ــرگ ب اصفهان: 
سالمت بانوان، مسابقه  دارت، طناب زنی و... در یکی از 

نقش  همایش  برگزاری  شهرستان،  ورزشی  باشگاه های 

و  پیشگیری  همایش  جامعه،  سالمت  ارتقای  در  آبزیان 

درمان اعتیاد در هفته مبارزه با مواد مخدر، اختصاص دو 

ساعت در هفته به برنامه های ورزشی با حضور در باشگاه، 

خانه  و  مراکز  توسط  سالم  صبحانه  و  پیاده روی  برگزاری 

کودکان  به  جوایز  اهــدای  و  سالمندان  جهت  بهداشت 

برنامه های  برگزاری  بزرگ،  مادر  و  پدربزرگ  با  همراه 

آموزشی جهت رابطان و اصناف، برگزاری برنامه همایش 

جوایز  اهدای  و  سالمت  زنگ  اجرای  سالمت،  سفیران 

مسابقات  برگزاری  سالمت،  سفیران  و  دانش آموزان  به 

برگزاری  خودمراقبتی،  و  سالمت  هفته  موضوعات  با 

بهداشتی،  پرسنل  و  رابطان  ویــژه  پــیــاده روی  همایش 

مربیان،  جهت  مــدارس  در  آموزشی  جلسات  برگزاری 

صبحانه  برگزاری  دانش آموزان،  والدین  و  دانش آموزان 

مسابقات  ــزاری  ــرگ ب مـــدارس،  در  گشت  ــوه  ک و  سالم 

برگزاری  مــدارس،  در  ورزشــی  مسابقات  و  طناب کشی 

مسابقه نقاشی در بین مدارس ابتدایی و اهدای جوایز به 

نفرات برتر، برگزاری  جلسات آموزشی در خصوص شعار 

سال برای سفیران سالمت خانوار و دانش آموز با همکاری 

کارشناسان که سفیران سالمت خانوار و سفیران سالمت 

آموزش های  مــدارس  کارکنان  از  تعدادی  و  دانــش آمــوز 

الزم را فرا گرفتند و همچنین اطالع رسانی جهت تشکیل 

پرونده الکترونیک و انجام معاینات به عمل آمد.

خانه های  از  برخی  در  سالم   غذای  جشنواره  برگزاری   	

بهداشت، برپایی سفره سالمت در مدارس توسط بهورزان، 

حضورکارشناسان  با  آموزشی  توجیهی  جلسه  برگزاری 

و  ســالــم  تغذیه  ــج  ــروی ت خــصــوص  در  کـــشـــاورزی  جــهــاد 

سبزی کاری برای زنان روستایی و عشایر به همراه برگزاری 

تفریحی  اردوی  برگزاری  بهورزان،  برای  سالمت  سفره 

از  قــدردانــی  بازنشستگان،  کانون  همکاری  با  زیــارتــی 

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها توسط نوه ها در مهدکودک ها، 

برپایی نمایشگاه دخانیات و ترک اعتیاد و....
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تربت جام: 
دوره هــای  و  کارگاه ها  اثربخش  برگزاری  راستای  در   	

پــروپــوزال ســه ســالــه هدفمند  پــودمــانــی یــک  ــوزش  آمـ

جام  تربت  بهورزی  آمــوزش  مرکز  مربیان  و  مدیر  توسط 

برنامه ریزی شد.

و فنون تدریس ویژه  	 برگزاری کارگاه دو روزه روش ها 

مدرسان دانشکده که با استقبال و رضایتمندی معاونت 

محترم بهداشت دانشکده و مدرسان مواجه شد. در این 

تدریس  فنون  و  تکنیک ها  از  استفاده  نحوه  عمال  کارگاه 

آموزش  بزرگسال  گروه  جهت  اثربخش  و  فعال  یادگیری 

است.  نظر  در  ساله  سه  برنامه ریزی  در  البته  شد.  داده 

صحیح  روش هــای  آموزشی  کارگاه   1398 سال  جهت 

چند  سوال های  صحیح  طرح  روش  خصوصا  ارزشیابی 

گزینه ای جهت مدرسان دانشکده برگزار شود. 

	 برگزاری3دوره آموزش نیروهای بدوخدمت درسال جاری. 

بوشهر: 
ویژه  بیمارستان،  پیش  احیای  روزه  دو  کارگاه  برگزاری 

بهورزان  شاغل به شکل تئوری و عملی با استفاده از ماکت 

از  5 نفر  جهت  مربیگری  دوره  برگزاری  ــودک،  ک احیای 

عنوان  به  خدمت  به  شروع  از  قبل  بهداشتی  کارشناسان 

مربی در مرکز آموزش بهورزی شهرستان دشتی توسط مدیر 

و مربیان مجرب مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های 

سالمت شهرستان گناوه، بازآموزی تمامی بهورزان شاغل 

بهسازی  ضعیف،  و  متوسط  خــوب،  گروه های  در  استان 

محیط روستا به همت بهورزان ناصر حیات داودی و سکینه 

شیرافکن خانه بهداشت مال قائد شهرستان گناوه

شهیدبهشتی:
بهورز  خوشی  ــرم  اک توسط  فشارخون  کمپین  تشکیل 

ده  بــانــوان  اجتماع   تشکیل  گلخندان،  بهداشت  خانه 

گروه های  زنده  اجرای  با  منطقه  خیرین  حضور  با  بومهن 

بهداشت  خانه  بهورز  عبدلی  منیژه  توسط  شخصی  دفاع 

ده بومهن، تهیه صبحانه سالم به منظور آگاه سازی ساکنان 

روستای اقدان و مراجعان در محل خانه بهداشت توسط 

مریم قلی پور و فاطمه آزادی بهورزان خانه بهداشت کرشت

سیستان و بلوچستان:
با  درارتــبــاط  بــهــورزان  ــرای  ب توجیهی  جلسه  بــرگــزاری 

روزه  دو  کارگاه  برگزاری  محله،  سالمت  مجمع  و  کانون 

سالمت  شاخص های  و  سیب  سامانه  کلیات  موضوع  با 

روان، اجتماعی و اعتیاد برای بهورزان، برگزاری همایش 

درجذب  بسزایی  نقش  بهورزان  که  داوطلب  جهانی  روز 

وتربیت داوطلبان دارند.
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راهیان دانشگاه
با خبر شدیم طیبه کمالیان )دشتی( دانشگاه 

سیاوشی  مرتضی  بوشهر   پزشکی  علوم 
)چادگان(  جمالوند  علی  میاندشت(،  )بویین 

دانشگاه  در  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
منان  خداوند  از  تبریک  ضمن  شده اند  قبول 

سالمت و موفقیت روزافزونشان را آرزومندیم. 

جشنواره ها و مراسم روزبهورز
نهادن  ارج  پاس  به  ساله  همه  بهورز  روز  فرارسیدن  مناسبت  به 

کشور  پزشکی  علوم  دردانشگاه های  بهورزان  وتالش  زحمات  به 

مراسم جشنی با حضور مسؤوالن برگزار و از بهورزان ومربیان نمونه 

دانشگاه های   از  می شود.  قدردانی  یادبود  ولوح  جایزه  اهدای  با 

و  سیستان  اصفهان،  ایـــالم،  تــهــران،  بهشتی،  شهید  هــمــدان، 

بلوچستان که اخبار فوق را اعالم کرده اند، تشکر می کنیم. 

برگزاری همایش روزجهانی داوطلب که بهورزان 

نقش بسزایی درجذب وتربیت داوطلبان دارند

برگزاری جشنواره غذا در تاریخ 97/7/28 درمرکز بهداشت 

زاهدان وشرکت دانش آموزان بهورزی واهدای جوایز وتقدیرنامه
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نویسندگان و خوانندگان محترم مجله  بهورز! 

عالقه مندی و همكاری همه  شما با دفتر مجله ستودنی است. ضمن تشكر به اطالع 

می رساند، چاپ تعداد زیادی از مقاله ها به علت محدودیت صفحات یا رعایت نکردن 

با رابط محترم دانشگاه و...  ضوابط ارسال مقاله و نکات نگارشی، هماهنگ نکردن 

مقدور نیست، پوزش ما را بپذیرید: 

مشارکت  جلب  طریق  از  زیادی  همکاران  شدیم  خبر  با 

حفظ  برای  وسایلی  تأمین  به  نسبت  مردمی توانسته اند 

ضمن  کنند.  اقــدام  روستایی  جامعه  سالمت  ارتقای  و 

پرتالش،  همکاران  ایــن  بــه  خــداقــوت  و  تبریک  عــرض 

اعضای شورا و نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای آنان 

این  است  امید  آرزومندیم.  سالمت  و  روزافزون  موفقیت 

داشته  ادامــه  همیشه  بــرای  المنفعه  عام  کارهای  گونه 

ارتقای  و  تأمین  بر  عــالوه  هستیم  مطمئن  زیــرا  باشد، 

سالمت جامعه، خداوند منان نیز به آنان پاداش خیر عطا 

می  فرماید. شایان ذکر است به دلیل تعدد خیران سالمت 

و فعالیت های آنان از درج اقدام های انجام شده معذوریم 

و از رابطان محترم فصلنامه خواهشمندیم تنها به ارسال 

نام خیر سالمت اکتفا کنند.  

اسامی بهورزان   سالمت  خیران  قسمت  در  ضمن  در 

جلب  در  که  همکارانی  و  سالمت  تیم  اعضای  سایر  یا 

مشارکت مردمی فعالیت کرده اند نیز نوشته شده است. 

لومان(،  بهداشت  )خانه  قانعی  مهدی  شهیدبهشتی: 
و  آقابابابی  سرخده(،  بهداشت  )خانه  مجاوری  مهران 

ابراهیم  محله(،  ســادات  بهداشت  )خانه  فرد  محمدی 

همکارانی که مقاالت  ومطالب شان به دست ما رسیده است

خیران سالمت و مشارکت های مردمی

رمادان )خانه بهداشت مراء(، مختار نقیب )خانه بهداشت 

طیبه  آردینه(،  بهداشت  )خانه  مالطایفه  کبری  کاجان(، 

موسوی مهر)خانه بهداشت جورد( 

تهران: مهندس محمود سرلک 

شنبه  سالمت  پایگاه  بهورز  مطلق  صلحی  علی  بوشهر: 
دهیاری های  و  شهرداری  و  شورا  همکاری  با  )دشتی( 

روستاهای تحت پوشش 

اصفهان: کبری زینلی، مریم بهارلو، ستاره مجدی، مرتضی 
عباس هارون الرشیدی،  خدارحمی،  افسر  سیاوشی، 

سجاد  کریمیان،  رویــا  کریمی،  شیوا  ملیانیان،  حسن 

ابراهیم  فتحی،  منیژه  عبداللهی،  ملیحه  چرمهینی، 

مسعود  خدابخشی،  صنم  ابراهیمی،  آزاده  مختاری، 

ضیایی، حمیرا دری، عبداهلل دری، اشرف یزدانی، خانم 

دکتر اکبری، بتول رجبی

خراسان شمالی: فرزانه رحیمی، معتمدین روستا و بهورز 
خانه بهداشت فرزانه نیری و خانم آذر قلی نژاد

خراسان رضوی: بهاره روحانی، مریم فیاض
اردبیل: مهرداد بی ریا

اصفهان:  زهرا نعمت الهی
تهران: محدرضا شیخی


