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بهورزان مبتکر ،خالق و نمونه فصل
با بهورزان
اسامی بهورزان موفق ،بهورزان نمونه فصل و بهورزان مبتكر
و خالق ،به شرح زیر اعالم میشود .از دانشگاههایی كه
اسامی بهورزان را اعالم كردهاند تشكر میکنیم.
اصفـــــهان :لیال سیاوشی ،منور فرهادی،هاجر ماندنی ،جواد
علیمحمدی ،اسحاق اصالنی ،ستاره مجدی
جهرم :علیا کبر محمدی
زنجــــــــــان :زهرا محمدی ،فاطمه محمدی(ایجرود) ،شهرام
عباسی(طارم) ،زلیخا محرمخانی ،معصومه کمالی ،گوزل
داوری ،معصومه حیدری ،احمد غنیمتی ،گلتاج کرمی (ابهر)،
صفرعلی شیری ،محمد بیگدلی ،ا کرم حبیبینیا ،علیاصغر
بهرامخانی( ،خدابنده) ،جمال محمدی ،اسداله اجلی ،مریم
مرادی(ماهنشان) ،بهزاد خلفی ،زهرا احمدی ،مرتضی افشاری،
زهره افشاری ،ناهید احمدنژاد ،محمدحسن باقری ،زینب
باقری(قرهتپه)
سبزوار :زهرا تقوی دارینی ،زهرا برغمدی (جوین)
لرستـــــــــان:حســـــــــن گــــــــــودرزی(بروجرد)،معصـــــــومهآقــــــــــــــایی،
زینب چنگایی(خرمآباد) ،کیـقباد شــــــا کرمی(پلدختر) ،ساالر
نصیـری(سلسله)،یاســــریاری(رومشـگان)،ا کرمسیاهمنصوری(ازنا)،
فرزانه کــــرمی ،ا کرم خدایاری(دلفـــان) ،فرخ ویسکرمی(چگنی)،
زینبخانآبادی(سپیدشت)،معصومه خسروی (دورود) ،مرتضی
خا کساری ،راضیه قربانینژاد(الیگودرز) ،فرهنگ کوشکی ،فروزان
جمشیدی ،علی بک آدینهوند ،پوران رحیمی ،علیمراد آزادبخت،
حاتمبک اسماعیلی ،صدیقه آزادبخت ،فریبا رضایی نژاد ،کیومرث
طاهری ،مهوش کاویانی ،حمیده شیرمحمدی ،حوا شیراوند،
فاطمه کوشکی ،اله کریم آدینه وند ،سارا کرمیان(کوهدشت) ،عزت
اله قادری ،مراد امان جلیلی ،زهرا سرلکی ،علیرضا رضایی
هرمزگان :حوا احمدی(قشم) ،فاطمه فوالدنژاد (سیریک) ،مراد
بی خشت(جاسک) ،عبداهلل پیر (بندرلنگه) ،ربیعه پورلشتغانی
(خمیر) ،مهدی خضریفر(حاجی آباد) ،حبیب مهدوی نیا
(رودان) ،فاطمه صادقی بهمنی(میناب ) ،سکینه لشکری
زاده(بشا گرد) ،احمد عبدی(بستک)
مرکزی :مهدی احدی ،زکیه احمدی ،مریم بختیاری ،داود
ساروقی ،سارا کاظمی ،زهرا علیمردانی ،مریم بغدادی

ازدواج عزیزان
اسامی ذیل عزیزانی هستند که سنت پیامبر(ص) را پاس
داشته و تشکیل زندگی مشترک دادهاند .به این دوستان
تبریک و تهنیت گفته و برایشان سالمت ،خوشبختی و
سعادت آرزومندیم.
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اصفهان :خانم مغانلو ،حمید رضا رستمی(سمیرم) ،زهرا بتول
طبیبی ،سیمین محتاج خدا (شاهینشهر) ،افسانه خسروی،
توران شیاسی ،فریده مشایخی(فریدونشهر)
البرز :مسیحاله آژیر(کرج) ،میثم کوهبر،هادی عبدهللزاده ،عباس
یگانهراد(ساوجبالغ)
بهبهان :محمدرضا راشدی ،زینب احمدی ،عمار شجاعی
بوشهر :منیژه جعفری ،محبت آشوری ،سهیال جمالی
زنجان :نسرین پیکانی ،فرشته کریمی(ابهر) ،توکل حسن زاده ،ام
البنین حسنی ،معصومه خدا کرمی ،مریم زنگنه ،مریم موسوی با
میثم رفیعی( خدابنده) ،مریم عباسی (خرمدره) ،سمیرا دوستی
(طارم) ،زین العابدین غالمی(ماهنشان) ،مرضیه اصولی ،مجید
مروتی ،فاطمه رجبی(زنجان)،
سبزوار :محترم سیدآبادی ،راضیه اسماعیلآبادی (جوین)
لرستان :فاطمه دهقان

خیران سالمت و مشارکتهای مردمی
خیران سالمت
با خبر شدیم همکاران زیادی از طریق جلب مشارکت
مردمی توانسته اند نسبت به تأمین وسایلی برای حفظ و
ارتقای سالمت جامعه روستایی اقدام کنند .ضمن عرض
تبریک و خداقوت به این همکاران پرتالش ،اعضای شورا و
نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای آنان موفقیت روزافزون و
سالمت آرزومندیم .امید است این گونه کارهای عامالمنفعه
آنان برای همیشه ادامه داشته باشد ،زیرا مطمئن هستیم
عالوه بر تأمین و ارتقای سالمت جامعه ،خداوند منان
نیز به آنان پاداش خیر عطا میفرماید .شایان ذکر است
به دلیل تعدد خیران سالمت و فعالیتهای آنان از درج
اقدامهای انجام شده معذوریم و از رابطان محترم فصلنامه
خواهشمندیم تنها به ارسال نام خیر سالمت ا کتفا کنند.
در ضمن در قسمت خیران سالمت اسامی بهورزان یا سایر
اعضای تیم سالمت و همکارانی که در جلب مشارکت مردمی
فعالیت کردهاند نیز نوشته شده است.
اصفهان :بهورزان پایگاه نکوآباد و اعضای شورا و مسؤوالن شبکه
(مبارکه) ،بهورزان خانههای بهداشت مرکز بهداشتی درمانی بیده
بوشهر :صدیقه مبارکی ،سکینه چترسفید ،عبداهلل حسینی ،ناصر
حیات داوودی ،دهیاری روستای شول ومال قائد
رفسنجان :افسر نیک نفس درندی ،اعضای شورا و دهیاری
روستای عرب آباد ،عباس بنیاسدیان ،زهرا شاهمیرزاخانی
زنجان :عباس مرادی ،محمد احمدی ،رمضان آقایاری،
معصومه سلیمی ،فاطمه جوزی ،فرامرز نوری ،رضا عابدینی،
ناصر موالیی ،سکینه سکا کی ،قدرتاله افشاری ،لیال خلجی،

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام میدهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم | آنتونی رابینز

81

اخبـــــــــــار دانشـــــــــگاهها

سکینه اسفندیاری ،الهام حسینی ،علیاصغر بهرامخانی ،رحیم
یوسفخانی ،معصومه اسکندری ،اسمعلی بهرامخانی ،ابراهیم علی
کردی ،عیوض مرادی ،حجت بهرامخانی ،اهالی و اعضای شورای
روستای سوکهریز ،یوسف افشار ،هوشنگ جعفری
لرستان :غالمحسین فوالدوند ،معصومه عظیمی
یزد :زهرا رعیت ،اعضای شورای روستای ابراهیمآباد اشکذر

راهیان دانشگاه
با خبر شدیم ا کرم شیرازی ،زینب بهارلویی ،شهال چرمی،
عیدی صادقی ،غالمرضا چرمی ،سجاد چرمهینی،
معصومه رحیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ علی
آرمینفر ،اسماعیل فتحآبادی ،حمیدرضا زارع ،نرجس
خوشاخالقی(جوین) دانشگاه علوم پزشکی سبزوار؛
منیژه آذرباد ،لیال اسدی ،خدیجه عرب ،سکینه بهارلویی
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در دانشگاه قبول شدهاند
ضمن تبریک از خداوند منان سالمت و موفقیت روزافزونشان
را آرزومندیم.

بهورزان و مربیان بازنشسته

با خبر شدیم محمدصادق افشاری ،فاطمه حیدری
دانشـ ـ ــگاه اصفـ ـ ـ ــهان؛ خس ـ ــرو رزمی ،عابدین قاسـ ـ ــمی،
نادر جم ـ ـ ــالینژاد ،حیدر شه ـ ـ ـ ــاب محمـ ـ ـ ــدی ،امـ ـ ـ ـ ــال ک
رحیمی ،غالمعلی زائر انگ ـ ـ ــالی ،طلعت آش ـ ـ ـ ــوری ،عبدالعلی
پوررستمینژاد ،عبدالرحیم مصدق ،فرامرز رزمجو ،آسیه
جوانبخت دانشگاه بوشهر؛ فرخنده امیرمیجانی ،محمد
امانی ،رضا جوشن ،فاطمه چابکی ،فاطمه مرسلپور،
خدامراد میرشکاری دانشگاه جیرفت؛ رعنا قائدی ،اهلل
بخشی ،اسداهلل ابراهیمی دانشگاه چهارمحال و بختیاری؛
عیسی ناصری ،ا کبر حبیبی ،حبیب اله کردحبیبی دانشگاه
خوزستان؛ زهرا عابدینی ،علی ورقائی ،علی قرابیگی،
شمسعلی دوستی ،اسماعیل ابراهیمی ،رمضان بهمنی،
اصغر حمزهلو ،فرامرز حیدری ،رحمان عبادی ،محمدرضا
ملکی دانشگاه زنجان؛ ابراهیم مختاریراد ،حبیب اهلل
محمدیپور دانشگاه سبزوار؛ ثریا خان احمدی ،غالمرضا
سیفی دانشگاه شهید بهشتی؛ زهرا علی عسگری ،ناصر
حامد ،صغری کشاورز ،رمضان یزدانمنش ،مرتضی بابایی،
غالمرضا تبریزی دانشگاه قم؛ عفت السادات گشتی ،محمد
چراغی ازبری ،ثریا دوستعلی پور ،خاتون رمضانی ،نرجس
روحی سیدآبادی دانشگاه گیالن؛ بتول شهبازی ،احمد
رنجبر ،فاطمه فالح ،عایشه شریفی ،حسین صادقی ،منصور
نایبی ،رحمت اهلل خوشفرمان ،احمد جوکار ،زرغام صادقی،
توران سلیمپور ،حسین بلکملک ،محمد شهبازی ،علی
دهقان دانشگاه هرمزگان فاطمه رشیدی (مربی) دانشگاه
البرز به افتخار بازنشستگی نایل شدهاند.
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ضمن تبریک و قدردانی از زحمات ایشان ،تندرستی و اجر
خدمت سی ساله را از درگاه خداوند متعال برای آنها و
خانواده محترمشان آرزومندیم.

فعالیتهایویژه
اصفهان :برگزاری جلسات آموزشی به صورت منطقهای توسط
بهورزان خانههای بهداشت تحتپوشش مرکز بهداشتی درمانی
بیده شهرستان سمیرم
بهبهان :برگزاری  17کالس آموزشی توسط بهورزان به مناسبت
هفته پیشگیری از اعتیاد و همچنین مهارتهای زندگی و
فرزندپروری
هرمزگان :برگزاری جلسه با خیران حوزه سالمت
بیرجند :شروع دوره بیست و هشتم آموزش بهورز ،افتتاح
پایگاههای سالمت حاشیه شهر
سیستان و بلوچستان :توزیع صابون ،توسط بهورز خانه
بهداشت محمد آبادکورین ،برگزاری هفته سالمت ،طرح 10هزار
داوطلب سالمت برای تحول نظام سالمت
کرمانشاه :تهیه برنامه مدون آموزشی بدو خدمت کارکنان
بهداشتی ،بهبود کمی و کیفی خانههای بهداشت نمونه آموزشی،
بررسی دانش و عملکرد بهورزان شاغل و انجام نیاز سنجی،
بزرگداشت روز بهورز ،برگزاری آزمون جامع ،ارتقای توانمندی
مربیان واعضای هستههای آموزشی در تربیت مراقبان سالمت،
جلسه توجیهی چگونگی برنامهریزی جهت آموزش کاردانها
وکارشناسان شاغل ،شروع آموزش حضوری  91نفراز نیروهای
بهداشت خانواده ومامایی در برنامه تربیت مراقبان سالمت ،درج
گزارش کارگاههای برگزار شده در سایت دانشگاه ،کسب مجوز
آموزش مداوم دورههای آموزشی جهت پزشکان بیمه روستایی و
برگزاری آزمون از آنها
دزفول :نجات جان مادر و نوزاد با حضور سریع تیمهای امدادی در
مناطق صعبالعبور و اقدام به موقع کارکنان بهداشت

عملکرد هفته سالمت ،جشنوارهها ،جشن روز
بهورز
بهبهان :بزرگداشت هفته سالمت ،برگزاری نمایشگاه ،برپایی
ایستگاه سالمت و اندازهگیری وزن و فشارخون ،تست قندخون،
توزیع پمفلت و بستههای آموزشی ،توزیع شیر ،خرما و نان محلی
به عنوان میان وعده سالم
شهیدبهشتی :برگزاری جشنواره غذا و جشن سالمت ،برگزاری
مسابقه سالمت ،برگزاری نمایشگاهی از نقاشی و روزنامه دیواری
با موضوعات هفته سالمت
شیراز :برگزاری جشنواره تولید غذای سالم توسط فاطمه بیژنی
بهورزخانه بهداشت روستای ایزدخواست
بوشهر :برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی ،برگزاری كالسهای
آموزشی واطالع رسانی در خانههای بهداشت ،آموزش و ارایه
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مشاوره به مراجعان ،برگزاری همایش در ساحل دلوار ،برگزاری
جشنواره غذای سالم ،صبحانه سالم ،آموزش به دانشآموزان و
برگزاری سفره سالمت درمدرسه ،برپایی ایستگاه و کالس آموزشی
در مساجد ،تشدید طرح نظارت برمواد غذایی ،پا کسازی ساحل
در هفته سالمت
البرز :جذب  33نفر كارشناس تغذیه در مرا كز سالمت جامعه جهت
ارایه خدمت به جمعیت آسیبپذیر و سا كن در مناطق ناپایدار و
حاشیه ،برگزاری كمیتههای درون و برون بخشی به منظور تجمیع
و هماهنگ سازی امكانات موجود ،برپایی ایستگاهها و چادرهای
سالمت در پاركها و بوستانها و راه اندازی اتوبوس سیار با همكاری
معاونت درمان در سطح شهرستان و ارایه خدمات مشاوره تغذیه،
اندازهگیری فشارخون ،تست قند خون ،محاسبه  BMIو توزیع
بستههای آموزشی توسط كارشناسان تغذیه ،برگزاری كالسهای
آموزشی با موضوعات تغذیه سالم و آموزش رهنمودهای غذایی
به کارکنان مرا کز بهداشتی درمانی ،مراجعهکنندگان ،داوطلبان
سالمت ،دانشآموزان ،اولیاء دانشآموزان ،فعاالن عرصه صنعت و
تشكلهایمحلیتوسط كارشناسانتغذیه،برگزاریجشنوارههای
غذای سالم و مسابقات صبحانه و میان وعده سالم ،درج مطالب
آموزشی با عناوین "ایمنی غذا از مزرعه تا سفره و تغذیه سالم" در
پورتال مركز بهداشت شهرستان
جیرفت :اطالع رسانی در سطح شهر ،بیمارستانها و مرا کز
بهداشتی درمانی تابعه با نصب بنر ،تهیه ،تکثیر و توزیع بستههای
آموزشی ،برپایی همایشهای علمی و اطالعرسانی کارکنان
حوزه سالمت ،برپایی کمپینهای اطالعرسانی سالمتی ،آموزش
همگانی و ارتقای اطالعات سالمتی مردم و استقرار آنها در
میادین و مرا کز عمومی ،تهیه زیرنویسهای مطبوعاتی ،اجرای
مسابقه طنابکشی ،اجرای برنامههای آموزشی در همه مدارس
با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش ،بهرهگیری از سرویس
پیامک برای اطالعرسانی و انتقال پیامهای بهداشتی ،هماهنگی
با ستاد برگزاری نماز جمعه برای اختصاص بخشی از سخنان ائمه
جمعه به بحث ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره و دستاوردهای
بخش بهداشت درمان و سخنرانی رؤسای شبکههای بهداشتی
درمانی قبل از خطبههای نماز جمعه ،برگزاری مسابقه نقاشی ویژه
دانش آموزان با موضوع سبک زندگی سالم و ایمنی مواد غذایی
از مزرعه تا سفره ،اختصاص موضوعات انشای دانشآموزان در
طی هفته سالمت ،برپایی جشنواره غذای سالم ،بازدید میدانی از
مرا کز تهیه و توزیع موادغذایی با هدف حساسسازی متصدیان
در سطح شهر با حضور فرماندار ،امام جمعه ،دادستان ،نماینده
مجمع امور صنفی ،رییس مرکز بهداشت و کارشناس مسؤول
بهداشت محیط ،برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی ،برگزاری
ورزش کوهنوردی کارکنان مرکز بهداشت در کوههای «شار بما»
شهرستانفاریاب
خوزستان(اهواز) :نواختن زنگ سالمت و توزیع بسته آموزشی با
حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی ،مدیر کل آموزش و پرورش
استان و سایر مسؤوالن ،نشست مطبوعاتی معاون محترم

اخبـــــــــــار دانشـــــــــگاهها

بهداشت دانشگاه ،برپایی پایگاه سنجش سالمت در محل اقامه
نماز جمعه ،برگزاری همایش روز جهانی بهداشت و تجلیل از فعاالن
و خیران عرصه سالمت ،معرفی و تجلیل از صنایع برتر استان که در
راستای طرح تحول سالمت طرح بر چسبگذاری را اجرا کردهاند،
ویزیت و مشاوره تغذیه رایگان ،تهیه و تدوین پیامهای بهداشتی
و پخش از طریق زیر نویس صدا و سیما و جراید ،برگزاری جشنواره
غذای سالم ،چاپ کتاب و توزیع بستههای آموزشی ایمنی غذا از
مزرعه تا سفره ،برپایی غرفههای بهبود تغذیه جامعه و بهداشت
موادغذایی ،انجام تنسنجی و مشاوره تغذیه گروههای سنی
مختلف در غرفه
هرمزگان :برگزاری جشن به مناسبت روز بهورز ،قدردانی از خیرانی
که خانه بهداشت ساختهاند
لرستان :ارسال بودجه به شهرستانهای استان جهت برگزاری
مراسم روز بهورز با تایید رییس دانشگاه ،اعالم پیام تبریک رییس
دانشگاه به مناسبت روز بهورز در سایت ،انعکاس گزارش روز بهورز
در روزنامههای محلی و خبرگزاری مهر در همه شهرستانها،
درج مقاله در زمینه فعالیتهای بهورز در روزنامههای محلی،
اهدای کارت هدیه به مربیان و بهورزان نمونه در جشن استانی،
تقدیر و اهدای کارت هدیه به تعدادی از دانشآموزان برتر مرا کز
آموزش بهورزی شهرستانها ،تهیه زیرنویس تلویزیون و پخش
آن در روزهای  11تا  13شهریور از طریق صدا و سیما ،تهیه بنر به
مناسبت روز بهورز و نصب در میادین شهر وسردرب دانشگاه و
همه شهرستانها ،تهیه شعار روزبهورز وپخش از طریق تابلوهای
الکترونیکی در سطح شهر ،برگزاری مراسم روز بهورز در مرکز استان با
حضور همه مسؤوالن ،ارسال پیامک به مناسبت روز بهورز از طریق
سامانه به همه بهورزان ،اهدای جوایز به بهورزان نمونه شهرستانی
در زمینه آزمون فصلنامه بهورز و مرا کز آموزش بهورزی ،اهدای
جوایز به بهورزان فرزند شهید ،تهیه کلیپ بهورزی و ارسال آن به
مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ،تقدیر از مربیان بازنشسته،
تهیه نماهنگ از مراسم روز بهورز در شهرستانها و استان

برگزاری آزمونهای جامع
علمیبه ـ ـ ــورزان،فصلنامهبهورز و
نیازسنجی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور همه ساله آزمونهای فصلنامه
بهورز ،نیازسنجی و آزمون جامع علمیبهورزان را برگزار و به نفرات
برتر لوح تقدیر و هدایایی تقدیم میکنند ،ضمن تشکر و خداقوت
به همکاران عزیز و تبریک به نفرات برتر از خداوند منان برای
همگان سالمت و توفیق روزافزون آرزومندیم و از دانشگاههایی که
اطالعاتشان را ارسال کردهاند سپاسگزاریم.
اصفهان ،ایالم ،اردبیل ،بوشهر ،خوزستان(اهواز) ،خراسان
جنوبی(بیرجند) ،زنجان ،سیستان و بلوچستان(زاهدان) ،سبزوار،
شهیدبهشتی،لرستان،مازندران
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حرکتی نمادین به مناسبت روز جهانی قلب
به مناسبت هفتم مهرماه روز جهانی قلب چهار نفر از کارکنان
حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حمایت
تربیت بدنی دانشگاه و با شعار« قلب سالم اولویتی برای همه
کس و همهجا» مسیر شهرستان رشت تا ساری را در مدت سه روز
رکاب زدند .شروع این حرکت نمادین از محل معاونت بهداشتی
دانشگاه علومپزشکی گیالن و با همراهی همکاران آن معاونت
محترم از تاریخ ششم مهرماه آغاز و پس از طی مسافت حدود 380
کیلومتر در طی سه روز به شهرستان ساری رسیدند .در این جا
الزم می دانیم از همکاری بسیار خوب معاونت محترم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
الهیجان تشکر کنیم.

همکارانی کهمقاالتشانبهدستمارسیدهاست

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 مقاالت به
علت محدودیت صفحات و یا رعایت نکردن ضوابط ارسال مقاله و
نکات نگارشی ،عدم هماهنگی با رابط محترم دانشگاه و ...مقدور
نیست ،پوزش ما را بپذیرید:
اصفهان :زهرا محمدی ،حوری بیاتی ،زهرا شا کری ،فرزانه
شفیعی ،بتول بهرامی ،پروین قاسمی ،مریم وفایی ،زهرا اقبال،
فاطمههاشمی
خوزستان(اهواز) :احمد مرادی ،مریم حیدریفرد ،سکینه رشنو،
عاطفه نوروزی اصل ،فریبا ایدنی ،فرزانه حسینینژاد ،آزیتا ممبنی
ایالم :فریبا جاللی ،زینب صدوقی
بوشهر :سیما عباسی ،طیبه سپهریاهرمی ،فاطمه علی مرادی،
آذین صبوری ،عبداهلل حسینی
خراسان جنوبی(بیرجند) :زهرا یاری الغار ،دکتر زهراهادیان،
حسین یعقوبی ،مرتضی زاهدی گل
چهارمحال و بختیاری :دلبر بویری ،صادق بویری ،امین اهلل
مرادی ،بهادر مرادی ،مریم صفری ،مرتضی میرزایی ،فروغ ربیعی
سیستان و بلوچستان(زاهدان) :ماه بانو اربابی سرجو
زنجان :لیال خسرونیا ،شهین قاسمی
گلستان :میترا مختاریه ،سهیال اصفهان کالتی ،منصوره مرادی
گیالن :وجیه اله خدابخشنژاد ،محمدهادی خادم حسینی
گشتی ،آسیه علینژاد ،سهیال پورا کبری
لرستان :دکتر رضا ساالری ،کتایان سلیم ،علی امرایی ،عاطفه
سیدین خراسانی ،مهرداد نجفی ،فرزانه کرمی ،لیال سوری،
سیدرحیمحاتمی
مازندران :فاطمه باغ خواستی ،ابوالقاسم زهستانی ،آزاده نواییان،
یونس محمدنژاد ،سمانه وهاب زاده
کردستان :عبدالحمید دستور
فارس(شیراز) :وحید غضنفری
مشهد :فهیمه ناظرانپور ،فاطمه تیموری ،فرحناز فرهمندی،
هادی میرشاهی
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پاس ـ ــخ به نامـ ـ ـ ـهها
اصفهان
بهورزان پایگاه بهداشت سنگباران ،حسن ملیانیان و زینب
بهارگوی
از توجه شما تالشگران نسبت به فصلنامه خودتان
سپاسگزاریم .مهلت ارسال پاسخ جدول و خودآزمایی و
نظرسنجی برای اختصاص وقت کافی به شما عزیزان ،افزایش
یافته است.
از شرکت شما و سایر بهورزان ساعی در مسابقات فصلنامه
بهورز استقبال میکنیم.
لرستان
محمود کونانی بهورز
به شما بهورز پرتالش خداقوت میگوییم .با عنایت پروردگار و
صبر شما تالشگران و همت مسؤوالن مشکالت مرتفع خواهد
شد .مشکالت بهورزان از سوی خود عزیزان و مسؤوالن
محترم وزارت به شکل جدی پیگیری میشود .شایان ذکر
است حل اغلب مسایل به اعتبار و بستر مناسب وابسته است
و نیاز به گذر زمان دارد.
همدان
کریم صدیقی افخم بهورز خانه بهداشت ساری
از زحمتی که برای تهیه مقاله کشیدهاید تشکر میکنیم.
ً
لطفا مقاالت خود را با هماهنگی رابط فصلنامه بهورز و از
طریق ایشان که کارشناس مسؤول آموزش بهورزی حوزه
معاونت بهداشتی دانشگاهتان است به دفتر فصلنامه بهورز
ارسال فرمایید.
نامههای رسیده
چهارمحال و بختیاری :سعید کریمی ،بهورزان شهرستان کیار

