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اخباردانشگاه علوم پزشکی زنجان

بهورزان نمونه، خالق و مبتکر
صغری قهرمانی، فاطمه جوزی،  جعفر اسالمی، مرتضی 

افشاری، گلزار بهلولی )زنجان(؛ مریم آقا خانی نژاد، رها 

اسکندری)ماهنشان(؛  فاطمه  عابدینی،  رخ  ثمر  فرزین، 

مرسل  مــرادی،  مریم  لو،  خدابنده  رضا  شهبازی،  زهرا 

رسول  شاهوردی،  محمد  شاه محمدی،  جلیل  چاوندر، 

خانلو )فراگیر(؛ فاطمه رمضانلو )خدابنده(؛ سما بهمنی، 

فراگیر  دودانگه  محسن  خدابنده،  صغری  قدیمی،  نبی 

خانه بهداشت نورین )ابهر( 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
صالح  مطلبی،  زری  طارمی،  منصوره  مسلمی،  اصغر 

حسین  احمدی،  لیال  )سلطانیه(؛  ایــازه  رقیه  جعفری، 

حسنلو،  سکینه  حسنلو،  اصحاب  افــرا،  سمانه  رضایی، 

سیماغ  مـــرادی،   رضــا  عباسی،  حــوا  مــوســوی،  محمد 

محمدی )طارم(؛ فاطمه ساریجالو، صفیه مرادی، فاطمه 

طاهر )ماهنشان(

بهورزان بازنشسته
مرتضی  )ماهنشان(،  رحمانی  فاطمه  ســرداری،  فرامرز 

وفا،  کریم  مقدم،  علی  ــوروز  ن نصیری،  زهــرا  محمدی، 

علیرضا  بهنیا،  انگیز  روح  )زنــجــان(؛  توفیقی  سکینه 

محمدی )طارم(؛ اشرف موالیی، معصومه فیروزی، خلیل 

حوریه  نوری،  شکوفه  جعفری،  معصومه  )ابهر(؛  بهمنی 

بیگدلو،  منصوره  اسکندری،  توران  )سلطانیه(؛  نوروزی 

محبوبه حسینی، علیرضا رحیمی، محمد رفیعی، اقدس 

علی  کمند  کردلو،  صفدرعلی  اصانلو،  نرگس  قاسمی، 

کردی، سهیال مهری، گیتی خدابنده لو )خدابنده(

ازدواج بهورزان 
حسن توفیقی،  موسی ولی محمدی )طارم(

فعالیت های ویژه بهورزان و مربیان 
توزیع  و  تهیه  شامل:   19 کووید  به  مربوط  فعالیت های 

محلول گندزدای »پرسیدین« و ضدعفونی اماکن عمومی 

تحت نظارت کارشناسان بهداشت محیط،  جلب همکاری 

با  از بیماری کرونا  خیران حوزه سالمت برای پیشگیری 

برگزاری جشن  تهیه ماسک ومحلول ضدعفونی کننده، 

برگزاری   ،21 دوره  بهورزی  فراگیران  التحصیلی  فارغ 

ماه  بهمن  در  »خدابنده«  بهورزی  نمایندگان  انتخابات 

98، تهیه تب سنج دیجیتالی

بازنشستگی

سرکار خانم عشرت فیروزی کارشناس 

 مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه 

بهورز در دانشگاه علوم پزشکی خراسان 

رضوی ضمن عرض تبریک بدین وسیله 

از تالش و همکاری صادقانه شما همکار 

ارجمند در طول دوران 30 ساله خدمت، بویژه زحمات 

بهورز  فصلنامه  آموزشی  اهداف  رسیدن  ثمر  به  در  شما 

ورود  داریم  امید  می گوییم.  خداقوت  و  کرده  قدردانی 

به عرصه جدیدی از زندگی توأم با سالمتی و موفقیت و 

سرشار از بار معنوی مضاعف برای 

محترم تان  خانواده  و  سرکارعالی 

باشد. »شاد و سربلند باشید«


