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بهورزان مبتکر، خالق ونمونه فصل
اسامی بهورزان موفق، بهورزان نمونه فصل وبهورزان مبتکر 

و خالق، به شرح زیر اعالم می شود. از دانشگاه هایی که 

اسامی بهورزان را اعالم کرده اند، تشکر می کنیم.

مرکزی: ابوالقاسم سلیمانی، خسرو بیگ )کمیجان(؛
کرمانشاه: عظیم آزادی خانه بهداشت کوییک سرپل ذهاب

سمنان: نساء رهبر خانه بهداشت اروانه )سرخه(، خدیجه 
زهره  )آرادان(،  هشت آباد  بهداشت  خانه  شاه حسینی 

نوروزی خانه بهداشت تویه رودبار )دامغان(، زهرا قاسمی 

خانه بهداشت خیرآباد )سمنان(، زهرا خیرخواهان خانه 

بهداشت رشمه )گرمسار(، شمسی امینی خانه بهداشت 

لرد )مهدیشهر(

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان،فصلنامه بهورز ونیازسنجی

را  بهورزان  علمی  جامع  آزمون  و  نیازسنجی  بهورز،  فصلنامه  آزمون های  همه ساله  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

برگزار کرده و به نفرات برتر لوح تقدیر و هدایایی تقدیم می کنند، ضمن تشکر و خدا قوت به همکاران عزیز و تبریک 

به نفرات برتر از خداوند منان برای همگان سالمت و توفیق روزافزون آرزومندیم و از دانشگاه هایی که اطالعاتشان را 

ارسال کرده اند سپاسگزاریم.

اراک، کرمان، کردستان، سمنان، گیالن، قزوین، سبزوار.

ــانــی خــانــه بهداشت  مــاوردی ــی زاده  ــل ق گــیــالن: عــبــاس 
مهین  فوشه،  بهداشت  خانه  قویدل  محمد  شنبه بازار، 

دخت شکری خانه بهداشت رودپیش، طاهره شمسی پور 

خانه بهداشت زیده پایین، مرتضی محبی خانه بهداشت 

پس  ــوراب  گـ بــهــداشــت  خــانــه  سلطانی  عظیم  گــشــت، 

رمضانپور،  لیال  بین،  نظر  زینب  فیضی،  مجید  )فومن(؛ 

صبوری،  کبری  بادپای،  فاطمه  )شفت(؛  حاتمی  محمود 

رضایی  نازیال  شفت(،  نمونه  )مربیان  رضاصفت  اکــرم 

زیبا  پینچاه،  بهداشت  خانه  آزادبر  فاطمه  )رضوانشهر(، 

خانه  ــژاد  ن عمو  حدیثه  گــاچــرا،  بهداشت  خانه  خلیلی 

بهداشت باالگیلده )آستانه اشرفیه(
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اسامی ذیل عزیزانی هستند که سنت پیامبر )ص( را پاس 

داشته و تشکیل زندگی مشترک داده اند. به این دوستان 

و  خوشبختی  سالمت،  برایشان  و  گفته  تهنیت  و  تبریک 

سعادت آرزومندیم.

مرکزی: ابوالفضل دهقان پور و فهیمه علیخانی )محالت(
نسیم  فرامان،  بهداشت  خانه  حسنی  فرشته  کرمانشاه: 
خانه  محمدی  آرزو  عمرمل،  بهداشت  خانه  حیرانی 

بهداشت  خانه  موسوی  فرشته  خوشینان،  بهداشت 

ضمیمه چشمه کبود، آذر خسروی خانه بهداشت گرجی 

رضــوان  لنجاب،  بهداشت  خانه  ــرادی  م سامان  بیان، 

امینی خانه بهداشت زاغان علیا، مصطفی محمدی خانه 

بهداشت شور آباد، بتول رجبی خانه بهداشت قره تپه.

قم: احمد دلگیر بهورز خانه بهداشت دولت آباد با نفیسه 
ابراهیمی بهورز خانه بهداشت کهندان

بهداشت  خانه  ناصح  حسینی  ســادات  محدثه  سبزوار: 
رباط جز 1

سمنان: زینب ولی خانه بهداشت افتر )سرخه(
محدثه  خانم  با  لشکاجانی  اسـفـنـی  مـحـمـد  گیالن: 
اسماعیل پور از بند بن رحیم آباد )رودسر(؛ عسگر نقی زاده 

دانش آموز  بینای  مائده  با  شفت  کمسار  بهداشت  خانه 

بهورز خانه بهداشت کمسار )شفت(؛ اصغرحق زاد خانه 

راهیان دانشگاه

باغابر، محمد  بهورز  دانشگاه علوم پزشکی مرکزی و حسین علیمرادی  باخبر شدیم سعیده روشنایی )فراهان( در 

میرمحمدی بهورز ماهونک، ابراهیم شریف پور بهورز قلعه عسکر، علی فالح بهورز پایگاه الله زار، شیما لشکری بهورز 

دانشگاه علوم پزشکی  قلعه عسکر، فرشته میرزاپور بهورز کمال آباد، اسما میرزا سعیدی بهورز هجین )بردسیر( در 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دانشگاه قبول شده اند ضمن  کرمان؛ مرتضی نوری و عبداهلل بابا )بوئین زهرا( در 
تبریک از خداوند منان سالمت و موفقیت روزافزونشان را آرزومندیم.

ازدواج عزیزان

)فراگیر(  شکوری  فیروزه  با  حوریان  دیناچال  بهداشت 

خانه بهداشت گیل چاالن )رضوانشهر(، مهرداد شریفی 

بهداشت  خانه  نــوری  فاطمه  با  زمیدان  بهداشت  خانه 

سطلسر )الهیجان(؛ فاطمه آزادبر خانه بهداشت پینچاه، 

خانه  نژاد  عمو  حدیثه  گاچرا،  بهداشت  خانه  خلیلی  زیبا 

بهداشت باالگیلده )آستانه اشرفیه(

قزوین: سمیه ظریفی )بوئین زهرا(
با  قره تپه   بهداشت  خانه  بهورز  میرابی  فهیمه  گلستان: 
روستای  بهداشت  خانه  بهورز  قزل  صفری  عبدالرشید 

قلعه تواجلر )ترکمن( 
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به افتخار  ذیــل  شــرح  به  بهورز  همکاران  شدیم  باخبر 

از  قدردانی  و  تبریک  ضمن  شده اند.  نایل  بازنشستگی 

از  را  ساله   30 خدمت  اجر  و  تندرستی  ایشان،  زحمات 

محترم شان  خانواده  و  آن ها  برای  متعال  خداوند  درگاه 

آرزومندیم.

حبیبه  ــادی،  ــرآب ــف ــع ج ــم  ــری م

زهرا  )آشتیان(؛  آبــادی  کمال 

)کمیجان(؛  جهانشاهلو  مرضیه  )دلیجان(؛  محمدخانی 

خدابخش زارعی، قلعه آقاحمید، عقیل میرزایی، محسن 

علیدادی،  مریم  عابدی،  محمد  خسروی،  مینا  علینژاد، 

ابراهیم  خانی،  مهین  پرویزی،  شوکت  بخشی،  فریده 

محمدی،  فاطمه  گنجی،  خاتون  نرگس  شیرمحمدی، 

طیبه  )شازند(؛  حسینی  صادق  میرحسینی،  سیدجعفر 

حسینی  حسین  دارستانی،  صغری  )فراهان(؛  فراهانی 

)تفرش(؛ بتول آقچه کهریزی )اراک(

خانه  قیسوندی  پروین  امیری،  مرضیه 

خانه  امیری  فریبا  پهن؛  ده  بهداشت 

ضمیمه  بهداشت  خانه  آریــن  اسحاق  میدان،  بهداشت 

مرزبانی، رحمت اله آزادی کالیانی خانه بهداشت کالیان، 

گل اندام بهرامی خانه بهداشت سراب نیلوفر، عبدالجبار 

خانه  حیدری  بهشته  نیالوره،  بهداشت  خانه  حشمتی 

بهداشت زندهر، عباس طلیعی خانه بهداشت پشته کش، 

جواهر طهماسبی خانه بهداشت بابا کوسه، خسروعزبزی 

باقرآبادی خانه بهداشت ضمیمه پیر کاشان، مینا غالمی 

خانه  فتاحی  رحمان  مهدیه،  ضمیمه  بهداشت  خانه 

سه  بهداشت  خانه  قاسمی  پروانه  حیاتی،  پیر  بهداشت 

قلعه  ضمیمه  بهداشت  خانه  قیسوندی  افسانه  چــک، 

شاخانی، ناهید کلکوتی خانه بهداشت ضمیمه کرناچی، 

حسین لرستانی خانه بهداشت گلوه دره، مرضیه کشتمند 

یداهلل  شاهین،  قلعه  ضمیمه  بهداشت  خانه 

جوری خانه بهداشت قره باغ، حسین سلیمی 

خانه  اسدی  حسین  حبیبوند،  بهداشت  خانه 

بهداشت نخود تپه، احمدعلی فرهنگیان خانه 

بهداشت سایه کر، اختر فعله گری خانه بهداشت 

بهداشت  خانه  ملکی  شاه  سارا  سفلی،  چرمله 

باوله، صفدر پاالیش وحشمت اله بیداریان خانه 

بهداشت  خانه  عبدی  سویبه  نسار،  بهداشت 

گرگابی، سهراب عبدی خانه بهداشت شله، اله 

و ناهید کاکایی خانه بهداشت  بخش رمضانی 

سرخک،  بهداشت  خانه  قاسمی  آهــو  چنگر، 

شهین  بــرزه،  بهداشت  خانه  فردا  خانه  شهین 

ملکی خانه بهداشت بدره گرد، خرامان فرخی 

اراک )مرکزی(:

کرمانشاه:

بهورز و مربیان بازنشسته
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خانه بهداشت کله جوب و غالمرضا صادقی خانه بهداشت 

فرنگیس  کــرج،  بهداشت  خانه  حیدری  مهری  زعفران، 

خانه  ملکی  باقر  بهداشت هاشم آباد،  خانه  سفیدی  سنگ 

بهداشت طاهرآباد، جهاندار مهرابی خانه بهداشت دهلق، 

محمد رضا تاران خانه بهداشت هوکانی.

اعظم  فـــردو،  بهداشت  خانه  نجیب  منصور 

سکینه  کرمجگان،  بهداشت  خانه  قربانی 

قربانی خانه بهداشت حاجی آباد آقا، نبی ا... مهدوی پور 

مربی بیماری های مرکز آموزش بهورزی قم

علی اکبر وکیا خانه بهداشت چرو، نرگس 

امیرآبادی خانه بهداشت رباط جز1

نساء رهبر خانه بهداشت اروانه )سرخه(، 

سیار  تیم  بهورز  سرهنگی  عرب  مجتبی 

ایوانکی و خانه بهداشت چشمه نادی )گرمسار(، محمد 

شهربانو  )آرادان(،  آبــاد  دولــت  بهداشت  خانه  قباخلو 

)سمنان(، هاجر  دالزیــان  بهداشت  خانه  ابراهیمی نژاد 

بانی، معصومه قائمی، احترام علیجانی، علی اکبر خلیلی 

و محمد حسین عسگری )دامغان(

دهسر،  بهداشت  خانه  فر  ایمانی  بهرام 

کلشتاجان،  بهداشت  خانه  زینعلی  ضیاء 

نژاد  کریم  حسن  کابیجار،  بهداشت  خانه  بخشی  رضا 

جمالی  کیایی  غالمرضا  سید  توستان،  بهداشت  خانه 

بهداشت  خانه  فالخ  زیبا  سر،  بسته  بیجار  بهداشت  خانه 

سیده  بوجایه،  بهداشت  خانه  پور  حسین  فریبا  دیزبن، 

صغری شریعت ناصری خانه بهداشت ناصر کیاده، صفورا 

خانه  علیزاده  کبرا  بازکیاگوراب،  بهداشت  خانه  غالمی 

مربی  جلیلی  مصطفی  سید  پائین،  بنه  بیجار  بهداشت 

بیماری هـا، مریـم پـور جـواد مـربـی مـامـایـی )الهیجان(؛ 

شیوا عشوری خانه بهداشت رضا محله مرکزی، حکیمه 

خاتون المع خانه بهداشت لسبو محله، ربابه فتح اله پور 

خانه  سارسری  محمدی  زهرا  دعویسرا،   بهداشت  خانه 

بهداشت بازنـشیـن سفلی، فاطـمـه محـمـد پور هـرات بـر 

بهداشت  خانه  ربانی  مریم  بشکست،  الم  بهداشت  خانه 

بهداشت  خانه  اعتمادی نیا  مرضیه  سفلی،  لشکاجان 

ماچیان،  بهداشت  خانه  کوچکی  نسرین  علیا،  بیجارگاه 

تقی  باالن،  بی  سر  کند  بهداشت  خانه  شمسی  منصوره 

خانه  دوستی  مرضیه  کوگاء،  بهداشت  خانه  کرمی  خدا 

بهداشت ناصر سرا، فرزانه عشوری دوران خانه بهداشت 

دوران محله، مریم ولی زاده خانه بهداشت جیر اوشیان، 

کلثوم  ام  کوگاء،  بهداشت  خانه  صدیقی  خاتون  نرگس 

یونسی  آمنه  کالچای،  محله  رضا  بهداشت  خانه  پناهی 

میانده  شعبانی  صغری  محله،  شاهمراد  بهداشت  خانه 

خانه بهداشت پایین محله قاسم آباد، کبری رحیمی قاسم 

آباد خانه بهداشت قاسم آباد سفلی، ناصر دارپرنیان خانه 

خانه  امیری  مهربان  )رودســر(؛  علیا  بیجارگاه  بهداشت 

بهداشت چلوانسرا، هاجر صفایی خانه بهداشت سفیدرود 

خشکنودهان  بهداشت  خانه  نصیرپور  جالل  ــار(؛  )رودب

)فومن(؛  بازار  شنبه  بهداشت  خانه  قلی زاده  عباس  باال، 

محمد علی اسماعیل پور، مرضیه رجبی، مرحوم سیروس 

بهداشت  خانه  مرادخانی  کتایون  )شفت(؛  قربانزاده 

اردجان، حوریه ریاضی خانه بهداشت فیض محله، فریبا 

شربتی خانه بهداشت کالنترمحله )رضوانشهر(

محمد پیرویسی خانه بهداشت رستم آباد، 

بهداشت  خـانه  وردیخانی  علی  شهربانو 

خیارج )بوئین زهرا(

سبزوار:

سمنان:

گیالن:

قزوین:

قم:
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آموزان،  دانش  برای  آموزشی  جلسات  برگزاری  اراک: 
برگزاری  و  سالمت  هفته  مناسبت  به  سالمت  داوطلبان 

روز  مناسبت  به  مردمی  گــروه هــای  آمــوزشــی  جلسات 

سالم،  غــذای  جشنواره  بــرگــزاری  و  زنــان  سالمت  ملی 

همایش ازدواج در خانه بهداشت تلخاب، صبحانه سالم 

و برگزاری مراسم پیاده روی به مناسبت هفته سالمت در 

خانه بهداشت غیاث آباد )فراهان(

کرمان: اردوی زیارتی سیاحتی یکروزه خارج از شهرستان 
بردسیر به مناسبت روز بهورز، همایش پیاده روی سفیران 

نمایشگاه  بــرگــزاری  ســالمــت،  ــادر  چ برپایی  ســالمــت، 

جلسات  ــزاری  ــرگ ب قلبی،  بــیــمــاری هــای  خطرسنجی 

برگزاری  کارخانه ها،  و  کارگاه ها  کــارگــران  آمــوزشــی 

جشنواره غذای سالم )بردسیر(

کردستان: برگزاری آزمون غیرحضوری مهارت ها و فنون 
بهورزی  آمــوزش  مراکز  مربیان  و  مدیران  برای  آمــوزش 

شهرستان های تابعه

نفر   8 سیب،  سامانه  برتر  نفر  سه  از  تجلیل  رفسنجان: 
بهورز برگزیده، 5 نفر نماینده بهورزی برتر و 4 نفر بهورز 

 ،96 سال  اطالعات  سنجش  آزمــون  در  برتر  بهبخش  و 

کارکنان مرکز آموزش بهورزی در مراسم روز بهورز که از 

سوی بیمه سالمت برگزار شد.

بهورزان،  نیازسنجی  آموزشی  کارگاه  برگزاری  سبزوار: 
خیرین  مشارکت  جلب  دیوانگاه،  بهداشت  خانه  افتتاح 

سالمت روستای سیدآباد، دیوارکشی و فضاسازی خانه 

توسط  بلقان آباد  و  درفک  و  مشکان  روستای  بهداشت 

خّیران سالمت شبکه بهداشت و درمان خوشاب

و خیرآباد  بهداشت  خانه  بهورزان  همکاری  سمنان: 
سیار وکلینیک  پزشکی  جامعه  بسیج  بــا  آبــاد  ــن  رک

ـ خانه بهداشت غیاث آباد )فراهان( ــ فراهان )برگزاری جشنواره غذای سالم(پیاده روی هفته سالمتـ  خانه بهداشت غیاث آباد 

مربیان فعالیت های بهورزان و
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گیالن:
پور 	  موالیی  رضا  روستاها؛  دهیاری  درامــور  فعالیت 

پرویزی  فــالح  علی اصغر  و  ایشگاه  روستای  دهیار 

شورای روستای لیالستان

مسائل 	  خــصــوص  در  آمــوزشــی  فــیــلــم هــای  پــخــش 

بازدیدکنندگان  از  فشارخون  کنترل  و  روز  بهداشتی 

و توصیه های آموزشی مربوط.

کمک های ویژه از دهیاری و شوراهای مناطق روستایی، 	 

اربــاســتــان،  بهداشت  خــانــه هــای  ــورزان  ــه ب از  تقدیر 

بازار  لیالمان،  سوستان،  ایشگا،  لیالستان،  بارکوسرا، 

و  خّیران  جذب  جهت  که  بسته سر  بیجار  سرلفمجان، 

مشارکت شوراها و دهیاران، همکاری زیادی داشتند.

برگزاری صبحانه سالمت به مناسبت هفته سالمت با 	 

محترم  ریاست  و  بهداشت  شبکه  محترم  مدیر  حضور 

همکاری  و  آستانه اشرفیه  شهرستان  بهداشت  مرکز 

مدیر و مربیان مرکز آموزش بهورزی

دندانپزشکی جهت ارایه خدمات دندانپزشکی 

منطقه  ــن  ایـ در  ــامــه  ــرن ب ــدف  هـ ــروه  ــ گ بــه 

حریق  اطفای  ــوزش  آم رایــگــان،  بــه صــورت 

در  زلزله  مانور  اجرای  آموزان،  دانش  جهت 

صبحانه  سالم،  غــذای  جشنواره  ــدارس،  م

جهانی  روز  ــزاری  ــرگ ب مــدرســه،  در  ســالــم 

پخته  تخم مرغ  توزیع  و  ــوزش  آم تخم مرغ، 

ــه با  ــال ــوزان، جـــمـــع آوری زب ــ ــش آمـ ــه دانـ ب

پاک،  ــوای  ه روز  در  آمـــوزان  ــش  دان کمک 

نقاشی  و  طناب کشی  مسابقات  برگزاری 

خانه های  برخی  تحت پوشش  مــدارس  در 

در  ورزشــی  مسابقات  برگزاری  بهداشت، 

جوانان،  و  ورزش  اداره  همکاری  با  مدارس 

و  آمــوزش  ارایــه  و  قرانی  جلسات  در  حضور 

جشن  مراسم  برگزاری  فشارخون،  کنترل 

بهورزی  ــوزش  آم مراکز  توسط  بهورز  روز 

دامغان  و  گرمسار  سمنان،  شهرستان های 

با حضور گرم بهورزان و مدیران ستادی

ـ فراهان )صبحانه سالم( خانه بهداشت غیاث آبادـ 
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توضیح و اصالح

بخش  در  شماره97:  مجله  در  اصالحیه 
جوادی  فاطمه   ،94 شماره  جدول  برندگان 

شهرستان  شماره2  پایگاه  بهداشتی  رابط 

رودکی دانشگاه علوم پزشکی اراک است که 

به اشتباه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درج 

شده است.

باخبر 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 

به این همکاران پرتالش، اعضای  خدا قوت 

برای  اهالی روستاها  و  نیز مسؤوالن  و  شورا 

آنان موفقیت روزافزون و سالمت آرزومندیم. 

عام المنفعه  کارهای  این گونه  اســت  امید 

برای همیشه ادامه داشته باشد، زیرا مطمئن 

سالمت  ارتقای  و  تأمین  بر  عــالوه  هستیم 

جامعه، خداوند منان نیز به آنان پاداش خیر 

دلیل  به  است  شایان ذکر  می فرماید.  عطا 

آنان  فعالیت های  و  سالمت  خّیران  تعدد 

از  و  معذوریم  انجام شده  اقدام های  درج  از 

تنها  خواهشمندیم  فصلنامه  محترم  رابطان 

به ارسال نام خّیر سالمت اکتفا کنند.

مراسم بزرگداشت روز بهورز در معاونت بهداشتی گیالن

برگزاری کالس های آموزشی برای مراقبان جدیدالورود 	 

سالمت،  نظام  تحول  طرح  و  شبکه  )نظام  موضوعات  با 

بهداشت خانواده، بیماری های واگیر و غیر واگیر، خود 

مراقبتی، بهداشت محیط، کمک های اولیه و درمان ها، 

تغذیه و بهداشت روان در مرکز آموزش بهورزی شهرستان 

شفت

جلسات 	  برگزاری  مدارس،  در  سالمت  سفره  برگزاری 

آموزشی در خصوص شعار هفته سالمت برای سفیران 

سالمت خانوار و سفیران دانش آموز )رضوانشهر(

تقدیراز84نفربهورز ومربی ومراقب سالمت نمونه استانی	 

برگزاری نمایشگاهی ازفعالیت های آموزشی دانش آموزان 	 

دوره 31 بهورزی با هدایت و نظارت مدیر ومربیان مرکز

 آموزش بهورزی درشبکه بهداشت شهرستان آستانه اشرفیه

خیران سالمت و 
مشارکت های مردمی

گلستان: ایجاد فضاهای سبز و باغچه های  سبزی کاری  در 
خانه های  بهداشت ترکمن
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همکارانی که مقاالت ومطالبشان به دست ما رسیده است

نویسندگان و خوانندگان محترم مجله بهورز!

مریم  اکرامی،  حکیمه بخشیانی،گل عجم  معصومه کوزه گر،  گلستان:  پایدار   مریم جواهری  ژیالمروتی،  بهشتی:  شهید 
کرباسی   مشهد: الهام اعتدالی      کرمان: اسما شاکری، دکتر مهدیه برومندثانی، مریم سلمانی

از  تعداد زیادی  به اطالع می رساند، چاپ  با دفتر مجله ستودنی است. ضمن تشکر  عالقه مندی و همکاری همه شما 

با رابط  یا رعایت نکردن ضوابط ارسال مقاله و نکات نگارشی، هماهنگی نکردن  مقاله ها به علت محدودیت صفحات 

محترم دانشگاه و... مقدور نیست، پوزش ما را بپذیرید.

اسامی  ســالمــت  خــیــران  قسمت  در  ضمن  در 

بهورزان و یا سایر اعضای تیم سالمت و همکارانی 

که در جلب مشارکت مردمی فعالیت کرده اند نیز 

نوشته شده است.

خانه  )رنــگ آمــیــزی  دفتری  دکتر  خانم  اراک: 
بهداشت روستای چاقر شهرستان فراهان(،

خانه  بلوکی  افسانه  و  قدسی  ــواد  ج نیشابور: 
بهداشت حسین آباد جنگل، فخرالدین اردمه خانه 

بهداشت اردمه، سکینه علیشاهی خانه بهداشت 

سلطان  بهداشت  خانه  سلطانی  فاطمه  ــوژان،  ب

ــورود،  ش بهداشت  خانه  ســـاالری  آرزو  مــیــدان، 

لیال  مبارکه،  بهداشت  خانه  مهدوی نژاد  فاطمه 

رحیمی خانه بهداشت همایی، فاطمه نوری مقدم 

چمبرانی  فائزه  فیض آبادگراب،  بهداشت  خانه 

خانه بهداشت مبارکه

رفسنجان: مرحوم حاج اکبر بلندی، رضا فردوسی 
بهورز خانه بهداشت روا مهران

مریم  و  پورحسن  محسن  نجفی،  رضــا  گیالن: 
پور،  پرویز  فالح  جــواد  و  رنجبر  جعفر  فرحمند، 

زابلی،  آقای  مرحوم  شبان کار،  اسماعیل  مرحوم 

صادقی و عسکری، مرحوم محمد جواد اعتمادی


