اخباردانشگاهها

اخباردانشگاه علوم پزشکیلرستان
بهورزان مبتکر ،خالق و نمونه فصل
علیرضا رضــایــی ،راضــیــه قــربــانـینــژاد خانه بهداشت
روستای ســور (الــیــگــودرز) ،مجتبی داوودی ،خدیجه
سیاری ،حرم عبدالوند عسگری ،اسماعیل علیدادی،
اعظم مهدور خانه بهداشت عباسآباد
خیران سالمت و مشارکت های مردمی
عزت اله قادری خانه بهداشت چمن سلطان  ،محمدعلی
ســرلــک و مــریــم محمودی خــانــه بهداشت شــاپــورآبــاد
(الیگودرز)
بهورزان بازنشسته
ابوالقاسم عزیزی ،ملک حسین آذر خوش ،پروین کیانفر،
فاطمه احمدی ،زهرا سرلکی ،شهین عیسوند ،فریدون
محمد سلیمانی ،شهربانو روشنی ،مریم علی حسینی،
زهرا اکبری ،سهیال بخشی ،شهناز قادری ،پروانه محبی،
شهین ایرانشاهی

محلول ضدعفونیخریداری شده توسط خیرین سالمت خانه بهداشت
چمن سلطان

تب سنج خریداری شده توسط خیرین سالمت چمن سلطان

مربی بازنشسته :افسانه ابطحی
برگزاری آزمونهای جامع علمی بهورزان ،فصلنامه
بهورز و نیازسنجی
برگزاری آزمون غیرحضوری فصلنامه بهورز از طرف مرکز
استان؛ آزمون علمی مرحله اول مراقبان سالمت شهری
و نیروهای مامایی ،بهداشت عمومی مراکز روستایی،
نیروهای بهداشت محیط ،مبارزه با بیماریها و بهداشت
حرفهای مراکز شهری و روستایی؛ عدم برگزاری آزمون
علمی بهورزان به دلیل شیوع بیماری کرونا (الیگودرز)
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ایستگاه تب سنجی در ورودی چمن سلطان توسط بهورز عزت اله قادری

توزیع ماسک رایگان بین خانوارها
توسط بهورز چمن سلطان عزت اله قادری

آزمون جامع کارکنان (کلیه گروه ها)
در سال 98

ضدعفونی کردن مغازه ها و رستوران در چمن سلطان

تب سنجی مغازه دارها توسط بهورزچمن سلطان (الیگودرز)
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زوج بهورزشهرستانسپیددشت؛
مهمانشبکه یک سیما
خــدمــات زوج بــهــورز در مناطق صعب العبور منطقه
سپیددشت لرستان (بخشپاپی) باعث شد تا شبکه یک
سیما از امین رشیدی و مهری یعقوبی مهر ،بهورزان
خانه بهداشت «دره اشگفت» دعوت به عمل آورد .این
برنامه در روز سه شنبه  16اردیبهشت ماه سال جاری به
مدت  60دقیقه و به صورت زنده پخش شد .زندگینامه و
سختی کار بهورزان در مناطق صعب العبور از مهمترین
گفت وگوهای این برنامه بود.
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