
بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل

اسامی بهورزان موفق، بهورزان نمونه فصل و بهورزان مبتکر و خالق، به شرح زیر اعالم 
می شود. از دانشگاه هایی که اسامی بهورزان را اعالم کرده اند تشکر می کنیم.

اصفهان: لیال سیاوشی، منور فرهادی،  هاجر ماندنی، جواد علیمحمدی، اسحاق اصالنی، 
ستاره مجدی)بویین میاندشت(

کبر محمدی جهرم: علی ا
کرمی  گلتاج  زنجان: زهرا محمدی، فاطمه محمدی، معصومه حیدری، احمد غنیمتی، 
)ابهر(، علی اصغر بهرامخانی، محمد بیگدلیان، بهزاد خلفی، زهرا احمدی، مرتضی افشاری، 

زهره افشاری، ناهید احمدنژاد، محمدحسن باقری، زینب باقری
ساوه: حوریه جواهری

سبزوار: زهرا تقوی دارینی، زهرا برغمدی)جوین(
کاشان: عبدالرسول قاری، زهرا سلمانی، فاطمه حسینی مقدم، طاهره دهقانی، محبوبه گندمی

کرمی)پلدختر(، ساالر نصیری)سلسله(،  کیقباد شا گودرزی)بروجرد(، معصومه آقایی، زینب چنگایی)خرم آباد(،  لرستان: حسن 
کرم خدایاری)دلفان(، فرخ ویسکرمی)چگنی(، زینب خان آبادی  ا کرم سیاه منصوری)ازنا(، فرزانه کرمی،  ا یاری)رومشگان(،  یاسر 

)سپیدشت(، معصومه خسروی)دورود(، فرهنگ کوشکی)کوهدشت(، راضیه قربانی نژاد)الیگودرز(
بهبهان: سیف اهلل تیله کوهی، عنایت طیبی نشین، جالل بگدلی، محمدرضا راشدی فر، حسین حسینی، محمد شجاعی، فریده 
ع، زلیخا چترسفید، پروانه میرپناهپور، ناهیدفوالدی وندا،  کلثوم شجاعی، فاطمه مزار عبادی، رباب منصوریان، فرحنازحیدری، 

زینب عالمت
خوزستان)اهواز(: فرح مهدی پور)اللی(، نجمه نظری)رامهرمز(، بهروز صادقی)دهدز(

ناصر  شیروانی)ابهر(،  مریم  قدیمی،  الهه  کرمی،  گلتاج  )ماهنشان(،  مرادی  علی  محمد  اژدری،  اعظم  اجلی،  اسداله  زنجان: 
محمدی)طارم(

مرکزی: الهام محمودی، منصور سورانی)کمیجان(

ازدواج عزیزان

که سنت پیامبر)ص( را پاس داشته و تشکیل زندگی مشترک  اسامی ذیل عزیزانی هستند 
گفته و برای شان سالمت، خوشبختی و سعادت  داده اند. به این دوستان تبریک و تهنیت 

آرزومندیم. 
بتول طبیبی، سیمین محتاج  زهرا  اصفهان: خانم مغانلو، حمیدرضا رستمی)سمیرم(، 

خدا)شاهین شهر(
عمار  بزرگ(،  کردستان  )ضمیمه  احمدی  زینب  راشدی فر،  محمدرضا  بهبهان: 

شجاعی)پیرآباد(
سبزوار: محترم سیدآبادی، راضیه اسماعیل آبادی)جوین(

بوشهر: الهام شورکی)تنگستان(، سعیده حیدری با حافظ امیدی، مریم برنا با محمد جعفر 
ک رحیمی، غالمعلی زارانگالی، طلعت آشوری،  جعفری، خسرو رزمی، عابدین قاسمی، نادر جمالی نژاد، حیدر شهاب محمدی، امال
عبدالعلی پوررستمی  نژاد، عبدالرحیم مصدق، فرامرز رزمجو، آسیه جوانبخت، ظهراب جامه بزرگ، عبدالرضا خیاطی فرده، رضا 
عبدالشیخی، هادی یزدان پرست ، علی برزگری، طال فتحی ، حسینقلی ایزدپناه، زینت معظمی زاده، یداله بحرانی، نجیم رحیمی 

قره میرشاملو، حسن جاویدانی)دشتستان(
زنجان: مریم آقاخانی نژاد، فریبا هادلو، لیال عسگری واال )ماهنشان(، مصطفی تیرافکن، سید حسن جعفری، محسن صادقی)دانش  

آموزان پایه اول(، مرضیه اصولی، مجید مروتی
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خیران سالمت و مشارکت های مردمی

خیران سالمت
با خبر شدیم همکاران زیادی از طریق جلب مشارکت مردمی توانسته اند نسبت به تأمین 
کنند. ضمن عرض تبریک و  وسایلی برای حفظ و ارتقای سالمت جامعه روستایی اقدام 
خداقوت به این همکاران پرتالش، اعضای شورا و نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای آنان 
کارهای عام المنفعه آنان برای  موفقیت روزافزون و سالمت آرزومندیم. امید است این گونه 
همیشه ادامه داشته باشد، زیرا مطمئن هستیم عالوه بر تأمین و ارتقای سالمت جامعه، 
خداوند منان نیز به آنان پاداش خیر عطا می فرماید. شایان ذکر است به دلیل تعدد خیران 
محترم  رابطان  از  و  معذوریم  شده  انجام  اقدام های  درج  از  آنان  فعالیت های  و  سالمت 

کتفا کنند.  فصلنامه خواهشمندیم تنها به ارسال نام خیر سالمت ا
که در جلب مشارکت مردمی فعالیت  در ضمن در قسمت خیران سالمت اسامی بهورزان و سایر اعضای تیم سالمت و همکارانی 

کرده اند نیز نوشته شده است. 
اصفهان: بهورزان شاغل در خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی بیده)سمیرم(

بهبهان: الهام ابخفته
رفسنجان: سیدعلی اوحدی، محمود اسماعیل زاده، محمدحسین اسماعیل زاده و دهیاری، غالمرضا خلیلی، بتول عباسی

کی، قدرت اله افشاری، لیال خلجی، سکینه اسفندیاری، الهام حسینی، علی اصغر بهرامخانی، رحیم یوسفخانی،  زنجان: سکینه سکا
معصومه اسکندری، اسمعلی بهرامخانی، ابراهیم علی کردی، عیوض مرادی، حجت بهرامخانی)خدابنده(، اهالی و شورای روستای 
سوکهریز)خرمدره(، عباس مرادی، محمد احمدی، رمضان آقایاری، معصومه سلیمی، فاطمه جوزی، فرامرز نوری، رضا عابدینی، 

ناصرموالیی)ابهر(، رضا عابدینی، ولی اله سرداری، منیر مقدم سلیمی )ابهر(، زینب حیدری، شهال محمدی )طارم(

راهیان دانشگاه

ع، نرجس خوش اخالق  با خبر شدیم علی آرمین فر، اسماعیل فتح آبادی، حمیدرضا زار
موفق  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مهدی پور  مهدی  سبزوار،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
موفقیت  و  سالمت  منان  خداوند  از  تبریک  ضمن  شده اند،  دانشگاهی  مدرک  کسب  به 

روزافزونشان را آرزومندیم. 

بهورزان بازنشسته

با خبر شدیم فاطمه سجادی هزاوه، سکینه موجودی، ملک غفاری، معصومه کلهری، نادر 
آبادی، راحله هفتانی، راضیه مسیبی، مهین خسروبیگی، منصوره زارعی دانشگاه علوم پزشکی، فاطمه برازش دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان، شمسعلی دوستی، اسماعیل ابراهیمی، رمضان بهمنی، اصغر حمزه لو، فرامرز حیدری، رحمان عبادی، محمدرضا 
ملکی و ثریا ملکی، فاطمه میرزابیگی)ابهر(، زیداله محبی، محمد حسین قاسمی)ایجرود(، محسن بیگدلو، فرهاد بیگدلو)خدابنده(، 
بالل قدیمی)ماهنشان( دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ابراهیم مختاری راد، حبیب اهلل محمدی پور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 
کبرصفایی بهبهان، سکینه دلبوت)تنگستان(، حسین  کالنتر، فتح اهلل راود، محمدرضا شجاعی، علی ا حسین حسینی، تهمتن 

عباسی، زینب منصوری، سکینه عبدلی بحری )دشتی( بوشهر، به افتخار بازنشستگی نایل شده اند.
خانواده  و  آن ها  برای  متعال  خداوند  درگاه  از  را  ساله  سی  خدمت  اجر  و  تندرستی  ایشان،  زحمات  از  قدردانی  و  تبریک  ضمن 

محترم شان آرزومندیم.
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مربیان بازنشسته

ک به افتخار بازنشستگی نایل شده اند. با خبر شدیم الهام غفاری مربی مرکزآموزش بهورزی دلیجان دردانشگاه علوم پزشکی ارا
ایشان و خانواده  برای  از درگاه خداوند متعال  را  ایشان، تندرستی و اجر خدمت سی ساله  از زحمات  تبریک و قدردانی  ضمن 

محترم شان آرزومندیم.

تشکر و قدردانی
سرکار خانم ها:  اشرف بابازاده گشتی، صدیقه شریف زاده، فریده صفاری زاده، فرحناز فوالدبند و  افسر محمدی  به ترتیب کارشناسان 
گلستان، بیرجند، دزفول، شیراز و زنجان،  ضمن عرض  مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز در دانشگاه علوم پزشکی 
تبریک بدین وسیله از تالش و همکاری صادقانه شما همکاران  ارجمند در طول دوران 30 ساله خدمت، به ویژه زحمات شما در به 

ثمر رسیدن اهداف آموزشی فصلنامه بهورز قدردانی کرده و خداقوت می گوییم.
کار و زندگی توأم با سالمتی و موفقیت و سرشار از بار معنوی مضاعف برای سرکارعالی و خانواده  امید داریم ورود به عرصه جدیدی از 

محترم تان باشد.»شاد و سربلند باشید«

فعالیت های ویژه

کالس آموزشی توسط بهورزان شاغل به مناسبت هفته پیشگیری از اعتیاد و همچنین مهارت های زندگی و  بهبهان: برگزاری 17 
فرزندپروری، پیاده روی زنان به مناسبت هفته سالمت زنان توسط بهورز مقیم خانه بهداشت کریم آباد، آموزش تغذیه سالم توسط 
کردستان بزرگ، برگزاری فعالیت های فرهنگی در مرکز آموزش بهورزی با حضور 70 نفر از بهورزان  تاجماه طیبی بهورز خانه بهداشت 

و همکاران ستادی
خراسان جنوبی)بیرجند(: شروع دوره بیست و هشتم بهورزی، افتتاح پایگاه های سالمت حاشیه شهر در شهرستان بیرجند

دزفول: نجات از مرگ حتمی سه مادر باردار و نوزاد با حضور سریع تیم های امدادی مرکز بهداشت دزفول و هالل احمر در مناطق 
صعب العبور توسط بالگرد و تیم اورژانس هوایی

شهرستان  کن عمومی  اما و  موادغذایی  فروش  و  توزیع  کزتهیه،  مرا همه  در  دخانیات  قلیان  و  عرضه  ممنوعیت  مشهد: 
طرقبه شاندیز باتالش شبکه بهداشت درمان شهرستان

کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مسؤوالن ذی ربط از اول  در راستای قانون جامع 



75 |  شماره 93 | سال بیست و هفتم | بهــــورز  

بدون  و  مجوز  )دارای  کن عمومی  اما و  موادغذایی  فروش  و  توزیع  کزتهیه،  مرا درهمه  دخانیات  و  قلیان  اردیبهشت1394عرضه 
مجوز عرضه دخانیات( باوجود تجمع اعتراض آمیز چایخانه داران ممنوع شد و طی بازدید های مشترک انجام گرفته توسط بازرسان 
که با  کریم  کن، عرضه دخانیات مشاهده نشد. خدا را شا کز و اما کن و نیروی انتظامی شهرستان از مرا بهداشت محیط، اداره اما

اقدام های انجام گرفته نظیر: 
کن عمومی  کزتهیه، توزیع و فروش موادغذایی و اما کثر مرا گشت مشترک وبازدید از ا

اطالع رسانی درزمینه مضرات دخانیات به همه عرضه کنندگان دخانیات در سطح شهرستان
برگزاری همایش با موضوع مبارزه ملی با دخانیات

برگزاری جلسات متعدد با حضور مسؤوالن مرتبط با موضوع در سطح شهرستان و... 
توانستیم گامی در جهت نیل به اهداف سالمت محور و ارتقای سطح سالمت عمومی جامعه برداریم؛ امید است باهمکاری وهمیاری 
ک وعاری از دخانیات در  کشور برای همیشه شاهد شهری پا گرامی از سراسر  همه مسؤوالن ومردم عزیز شهرستان و همه مهمانان 

جوار مشهدالرضا باشیم.

اردوی یک روزه در اردوگاه باغرود نیشابور
بـه پـاس ارج نهـادن بـه زحمـات و تـالش مربیـان و فرارسـیدن روز معلـم ضمـن اهـدای لـوح تقدیـر، اردوی یـک روزه در اردوگاه باغـرود 

کـز آموزش بهـورزی برگزار شـد. نیشـابور جهـت همـه مدیـر و مربیـان مرا

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نایب قهرمان  تیم والیبال 
المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

شد. 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کارکنان  ورزشی  المپیاد 
کشور، اردیبهشت ماه 1395 در خزرآباد ساری در پنج  پزشکی 
رشته ورزشی والیبال، فوتسال، تنیس روی میز، فوتبال روی میز 
و دارت برگزار شد. در بخش والیبال تیم دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در بین 45 تیم حاضر توانست به مقام نایب قهرمانی این 

رقابت ها دست پیدا کند.
این تیم با هدایت حمیدجوانبخت)سرمربی( ومجیدطوسی)سرپرست( و بازیکنان حسن دانسته، جالل احمدیان، رضاوزیری، 
ولی زاده، جوادشهابی زاده، محسن سلمکی دراین  ریگی، سیدمحسن حسینی، محسن  سعیدپورداور، سعید مرادی، حسین 

مسابقات حضوریافت.
شایان ذکر است حمید جوانبخت از همکاران بازنشسته و سید محسن حسینی و حسین ریگی از کارکنان حوزه معاونت بهداشت مشهد 
هستند. ضمن عرض تبریک وخداقوت به همه عزیزان، برای آنان سالمتی، کامیابی و توفیق روزافزون در تمام مراحل زندگی آرزومندیم.
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کرمانشاه: تهیه برنامه مدون آموزشی بدو خدمت کارکنان بهداشتی، بهبود کمی وکیفی خانه های بهداشت نمونه آموزشی، برگزاری 
ارتقای توانمندی مربیان واعضای هسته های  بار ویژه دانش آموزان بهورزی،  کتبی به صورت استانی برای اولین  آزمون نهایی 
کاردان وکارشناسان  کارشناسان، آموزش تعداد 291 نفر  کاردان ها و  آموزشی، جلسه توجیهی چگونگی برنامه ریزی جهت آموزش 
کسب مجوز آموزش  بهداشتی، آموزش حضوری91 نفراز نیروهای بهداشت خانواده و مامایی در برنامه تربیت مراقبان سالمت، 

مداوم دوره های آموزشی جهت پزشکان بیمه روستایی، برگزاری آزمون از پزشکان بیمه روستایی

برگزاری مراسم روز بهورز

کشور  به مناسبت فرارسیدن روز بهورز همه ساله به پاس ارج نهادن به زحمات وتالش بهورزان دردانشگاه های علوم پزشکی 
مراسم جشنی باحضورمسؤوالن برگزار و از بهورزان ومربیان نمونه با اهدای جایزه ولوح یادبود قدردانی می شود. از دانشگاه هایی که 

اخبارفوق را اعالم کرده اند، تشکر می کنیم. 
رفسنجان، نیشابور

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان، فصلنامه بهورز و نیازسنجی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور همه ساله آزمون های فصلنامه بهورز، نیازسنجی و آزمون 
جامع علمی بهورزان را برگزار 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 
کرده اند  که اطالعات شان را ارسال  سالمت و توفیق روزافزون آرزومندیم و از دانشگاه هایی 

سپاسگزاریم. 
رفسنجان، سبزوار، کرمانشاه، مشهد، بوشهر

بهورزان موفق برتر در آزمون های بهورزی
بوشهر: خانم زهرا عبدی نژاد)تنگستان(، ابوالحسن احمدی، حسین زائری، بهروز باشی)دشتی( 

که مقاالت شان به دست ما رسیده است همکارانی 

نویسندگان و خوانندگان محترم مجله بهورز!
عالقه مندی و همکاری همه شما با دفتر مجله ستودنی است. ضمن تشکر به اطالع می 
رساند، چاپ تعداد زیادی از مقاالت به علت محدودیت صفحات یا رعایت نکردن ضوابط 
ارسال مقاله و نکات نگارشی، هماهنگی نکردن با رابط محترم دانشگاه و... مقدور نیست، 

پوزش ما را بپذیرید: 

تهمینه  شریفی،  شهال  مرادی،  پری  کمایی،  فرزانه  دوست محمدی،  پروین  اصفهان: 
خسروی، گل نساء یازی، مدینه موسوی، شهین بهرامیان، نفیسه صادقیان، زیور طاهری، 

عزت امان الهی، فاطمه اقدامی، محمدتقی کریمی، 
بابل: فاطمه بابایی، غالمحسن رستم پور

خوزستان)اهواز(: مژگان بینازاده، مهندس نرگس بهداروند، مهندس الله رضایی، سارا ضیائی نژاد، دکتر زهرا عفراوی، مینا شاولی، 
فروغ عراقی، وفا موسوی، فریبا ایدنی، عاطفه نوروزی اصل

خراسان جنوبی)بیرجند(: مرتضی زاهدی گل
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 خراسان رضوی)مشهد(: اصغر رحیمی
کبر محمدی پور )نقاشی رنگ روغن( کبر پورمقدم، مهدی هادی پور، علی ا جهرم: ا

 دزفول: الهه رضای نظرزاده، زابل: یاسر صفرزایی، سعیده صفرزایی، حمیده صفرزایی
 زنجان: شهین قاسمی، سعیده آهنکار، ژیال چوپانیان

 شهید بهشتی: ساعده احمدی
کاشان: سارا جوان پرست، زهره رجبی، غالمرضا حیدری

کرمانشاه: محمد احمدی، احسان امین پور، نسرین سلطانی، سهراب رحمتی
کرامی، اعظم علی پوری، زهرا خدیور گلستان: الهام عجم ا

گیالن: محمدتقی کریمی
لرستان: کتایان سلیم، مریم نعمت اللهی، سیدروح اهلل میری، اشرف منقبتی، محمد بیرانوند، سیدروح اهلل میری

کرم احمدی زاده فینی هرمزگان: مهندس ا
همدان: فرشاد خسروی پور، عباس امدادی

مرکزی: هاشمی
ع ع، بتول محمدی هنسکی، نصرت قاسمیان، طاهره ندوشن، حسین زار کبری، عفت زار یزد: زهرا ا

پاسخ به نامه ها

اصفهان
منیژه مؤمن زاده بهورز مرکز سالمت جامعه زیباشهر شهرستان مبارکه 

از توجهی که به نشریه خودتان دارید، سپاسگزاریم. شایان ذکر است آنچه که در نظرسنجی 
به اهمیت موضوع، رعایت اصول صحیح در نگارش مقاله،  پیامکی اهمیت دارد؛ توجه 
مجموع  در  و  موضوع  با  متناسب  تصاویر  کاربرد  و  مفهوم  ارایه  در  توانایی  ساده نویسی، 
که مدنظر شما خواننده محترم است. لذا با توجه به  پوشش دادن همه آن نکاتی است 

همه این نکات شما به مقاله امتیاز خواهید داد. 

خراسان جنوبی
زهرا سادات طبسی خیابانی بهورز پایگاه سالمت دهشک شهرستان طبس 

کنون بخشنامه ای در رابطه  کارگزینی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا با توجه به استعالم انجام شده از 
کرده اید  ح  که شما مطر با محدودیت محاسبه میزان مرخصی در پایان خدمت و زمان بازنشستگی وجود ندارد و موضوعی 

 مربوط به مقررات داخلی دانشگاه محل خدمت شما بوده است.
ً
احتماال

زنجان
ج، شهرستان سلطانیه  گلزار نصیری، بهورز روستای سرخه و نر

متعهد  بهورزان  بهورز،  پذیرش  ابتدای  در  کرده ایم،  اشاره  نامه ها  به  پاسخ  قسمت  در  بارها  که  همان طور  گرامی  همکار 
کنند، شما می توانید در زمینه مشکالت تان با مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی زنجان  می شوند در روستای خود خدمت 

مشورت کنید.
که در همین  در باره احتساب دو سال دوره آموزشی بهورزان به عنوان سنوات خدمت می توانید با مطالعه بخشنامه مربوط 
تر به استناد  شماره نشریه به چاپ رسیده است پاسخ خود را دریافت کنید. درباره درج مدرک تحصیلی بهورزان در مقاطع باال
ماده 28 آیین نامه دوره بهورزی اعمال مدرک تحصیلی نامبردگان تا مقطع فوق دیپلم در رشته های مرتبط عنوان شده، 

امکان پذیر است.
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