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ما ــورزان  ــه ب شــادانــنــد  و  ــت  اس بــهــورز   روز 

تاثیرگذار است  بوده  درسالمت  بهورز   نقش 

روستا در  تـوسعه  و  محیط  بهداشت   حفظ 

 روستــای دور افـتـاده و یـا نــزدیـک بـه شـهـر

 ناظربهداشتی آب وغذایندجملگی در روستا

مکان و  جای  هر  به  آموزش  ز  غافل   نیستند 

 خدمـاتی همچـو ایـراپـن کــه می بـاشـد نـویـن

زیاد وزن  و  چاقی  می شناسند  آی  ام   ازبــی 

 بسته های خدمتی ِمختلف هم کاربهورزان بود

عروق و  قلـب  دگر  و  فشارخون  تا  دیابت   وز 

 خود مراقبت زاهداف است دراین طرح نوین

 گاه بهـداشت روان وتغذیـه گاهی بود اندرنظر

 کودکان ونوجوانان ومیانساالن ویا اقشارپیر

 پیشـگیری از همه بیماری هاچـون کاراوست 

 کاًلازبیماری های حاد ومزمن،غیرواگیرهاهمه

 می نمایند ثبت در سامانه خدمت های خـود 

شـان اهــداف  بـاشـداز  تنـدرستی   ماندگارا 

همـه آن ها  بـر  بـاد  روزتبـریـک  خجسته   وین 

عاشقند برکارخودکه اینگونه خدمت می کنند

ما بـــهـــورزان  انـــد  ــران  ــ ای ــخ  ــاری ت از   بخشی 

ما بــهــورزان  انــد  ــاردان  ک سالمت  کــار   درره 

 کـارگزار تندرستی اندر ایران اند بهورزان ما

 باتـالش وبـادرایت مردمیدان اند بهورزان ما

 هم زمان اندرمحیط ودرب دکان اندبهورزان ما

 مجری دستورازبهداشت ودرمان اند بهورزان ما

 ابتـدا تا انتـها مجـری جـریان اند بهـورزان ما

ثـبـت آنان اند بهـورزان ما  ِ  کـارمنـِد کـاردان 

 فـکر ارجـاع همه اقشار ایران اند بهـورزان ما

 پیش گیرانـه مراقـب ازسرطان اند بهورزان ما

 درگروه های سنی مجری هم آنان اندبهورزان ما

ــورزان ما ــ ــه ــ ــدب ــ ــب بـــــــــارداران ان ــراقـ ــم مـ  هـ

 مردم باالی سی سال رافراخوان اندبهورزان ما

 بعدازاینهامجری بهداشت دندان اندبهورزان ما

 ارزیـاب ِمردمـانند وفراخـوان انـد بهورزان ما

 عاقبت زین کارهم پیروزمیدان اند بهورزان ما

 مجریان کارهای سخت وآسان اند بهورزان ما

ما بهورزان  انـد  یـاران  نیـک  آنـان   چـونـکه 

ما بـهــورزان  کــارگــزارانـنـد  ره  هــمـیــن  در 

نقش بهورزان رد سالمت  )هب مناسبت روز بهورز سال 1397(

حبیب اهلل ماندگار
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