اخباردانشگاهها

اخباردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهورزان مبتکر ،خالق و نمونه فصل
معصومه مهدوری ،لیال سیاوشی ،ستاره مجدی،فاطمه
جهانگیری ،سودابه چوپانی ،محدثه میرزایی ،جواد
علیمحمدی ،زهــره مــهــدوی ،هاجر ماندنی ،صغری
جهانگیری ،کبری زینلی ،افسانه ابراهیمی ،مهناز همتی
(بویین میاندشت)؛ معصومه رحیمی ،زهرا صفری ،شیوا
کریمی ،رویــا کریمیان ،مریم صالحی ،بتول رجبی و
ابراهیم مختاری (لنجان)

ازدواج عزیزان
مهدی صــادقــی (فریدونشهر)؛ مریم بهارلو (بویین
میاندشت)؛ نرجس هاشمی ،سید جواد موسوی و سجاد
قدیری (تیران و کرون)
خیران سالمت و مشارکت مردمی
فریده کیخا ،معصومه قاسم پور ،خانم دکتر بابایی ،سیده
فاطمه موسوی ،فاطمه مرادی ،فرشته امینی نیا ،گل نساء
یازی ،سید رضا بربستگان ،سید محمد موسوی ،مهدی
امیری (سمیرم)؛ شهربانو نامدار ،سهیال قندشکن ،اکرم
قانونی ،زهرا زین الدینی ،سید حسین طباطبایی ،رضا شاه
محمد ،غالمرضا محمدی (خوانسار)؛ مریم مرادی ،زینب
بهارلویی ،علی سورانی (فریدونشهر)؛ معصومه رحیمی،
اشــرف یــزدانــی ،یوسف نـــوروزی ،بتول رجبی ،حمیده
اعرابی ،ملیحه عبدالهی ،سجاد چرمهینی (لنجان)؛ کبری
زینلی ،مریم بهارلو ،ستاره مجدی ،هاجر ماندنی ،زهرا
معمولی ،مهناز همتی ،مرتضی سیاوشی ،صفورا عیوضی،
زهــرا محمدی (اختصاص پــاداش بازنشستگی جهت
تجهیزات آزمایشگاه مرکزی) (بویین میاندشت)؛ معصومه
صالحی (چادگان)؛ کلثوم سلمانی ،فاطمه محسنی ،لیال
محسنی ،مریم نورعلی (تیران و کرون)؛ عصمت صالحی،
حسین انالویی ،رضا شجاعی ،مهدی مردانی ،ندا مردانی،
پریسا نصیری(فریدن)
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راهیان دانشگاه
هاجر باباخانی (اصفهان)؛ زهرا درخشان (شهرضا)،
فاطمه کریمی (اردستان)
بهورزان بازنشسته
اقدس موسایی ،ناهید حیدری ،مهری بدیعی (اصفهان)،
فاطمه نعمتی (فریدونشهر) ،فرحناز حسنعلی (خوانسار)،
حمیرا شمس،سیده زهرا هاشمی(لنجان) ،زهرا محمدی،
مریم اکبریان ،منور فرهادی (بویین میاندشت) ،مهوش

سلطانیپور ،زهرا درخشانی(شهرضا) ،کبری علی نقی
بیگی (تیران وکــرون) ،خدیجه طورانی ،فاطمه صغری
نریمانی(برخوار) ،اشرف کچوییزاده ،تاج خانم عامری
(اردستان) ،زهرا امامی ،هاجر محسنی(فریدن)
مدیران بازنشسته
زهرا نعمت الهی(شهرضا) ،طاهره عسکریان (برخوار)،
اکرم رباطی(گلپایگان)
فعالیت های ویژه
برگزاری برنامه پیادهروی جهت والدین دانشآموزان
روستای دوشخراط به همت بهورزان ،دهیار و شورای
اسالمی روستا و اجرای برنامههای آموزشی؛ تجهیز و
راه اندازی خانه ورزش در روستای سنگ سفید با پیگیری
بهورز و همکاری دهیار و شورای روستا با توجه به باال
بودن شاخص اضافه وزن در روستا.
عملکردهفتهسالمتجشنوارهها ومراسم روزبهورزدرسال98
برگزاری جشنواره غذای سالم در برخی از خانه های
بهداشت و برپایی سفره سالمت در مدارس توسط بعضی
از خانه های بهداشت (فریدونشهر)؛ حضور جهادی
دندانپزشکان در شهرستان و ارایه خدمات دندانپزشکی
به مردم ،برگزاری چادر سالمت در مصالی نماز جمعه،
برگزاری مسابقات ورزشی بانوان شاغل در شبکه ،تقدیر
از سفیران فعال دانش آموزی(بویین میاندشت)؛ برگزاری
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مراسم به مناسبت های مختلف بهداشتی و مرتبط با
هفته سالمت توسط بــهــورزان در همه شهرستان ها؛
برگزاری پیادهروی روزانــه بــرای بانوان میانسال در
بعضی از خانه های بهداشت (بویین میاندشت ،فریدن)؛
برگزاری مراسم بهورزی در استان و همه شهرستان های
تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اهدای جوایز به
بهورزان برتر و نمونه ،تجلیل خدمات ارزنده بهورزان،
مدیر و مربیان بازنشسته در بعضی از شهرستان ها
برگـزاری آزمـونهـای جامـع علمی بهـورزان ،فصلنـامه
بهورز و نیازسنجی:
برگزاری آزمــون فصلنامه بهورز و اهــدای لوح تقدیر و
هدیه به نفرات برتر؛ برگزاری نیازسنجی آموزشی برای
آموزشهای سال  1399در همه شهرستانهای تابعه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهورز خیر
زهرا محمدی بهورز خانه بهداشت آغچه بویین میاندشت
پس از  25سال خدمت صادقانه پاداش بازنشستگی خود
را جهت تجهیز آزمایشگاه مرکزی شهرستان به مجمع
خیرین سالمت اهدا کرد .ایشان در طول خدمت خود
بهورزی متعهد ،دلسوز و تالشگر بود و حساسیت زیادی
نسبت به وضعیت سالمت و حتی معیشت و مشکالت
خانوادگی مردم داشته و دارد .این همکار خدوم تمام
همت و سعی خــود را بــرای رفــع چالشهای سالمت
جمعیت تحتپوشش خود بهکار میبرد و در پایان کار
نیز تمام مبلغ  68میلیون تومان پاداش بازنشستگی و
4میلیون تومان پس انداز در صندوق قرض الحسنه شبکه
را جهت ارتقای سالمت همشهریان
خود اختصاص داده است .برای ایشان
و خانواده گرامیشان سالمت و توفیق در
تمام عرصههای زندگی را آرزومندیم.
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