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بهورزان مبتکر،
خالق و نمونه فصل

و  فصل  نمونه  ــورزان  ــه ب مــوفــق،  ــورزان  ــه ب اســامــی 

بهورزان مبتکر وخالق، به شرح زیراعالم می شود. از 

دانشگاه هایی که اسامی بهورزان  را اعالم کرده اند، 

تشکر می کنیم.

آباد،  کوه  بهداشت  خانه  ــدادادی  خ صغری  مشهد: 
فرحناز  حاجی آباد،  بهداشت  خانه  سروری  میر  عذرا 

بتول  )تایباد(؛  یک  پشته  بهداشت  خانه  خواه  حقی 

پور،  قلی  ام البنین   طباطبایی،  اشــرف  مقصودی، 

فریبا یعقوبی، مرضیه مختاری)کاشمر(

ساوه: اعظم شفیعی )ساوه(، طیبه خمسه )زرندیه(
فاطمه  استوه،  بهداشت  خانه  صادقی  مریم  مرکزی: 
شعبانی خانه بهداشت جوشیران، روح اهلل  رحیم زاده  

خانه بهداشت دیزآباد، بهاره محمودی خانه بهداشت 

دهشیرخان)خنداب(

شـهـیـد بـهـشتی:  خـدیـجـه کـریـمی خـانـه  بهـداشـت 
جلیزجند،  بهداشت  خانه  یوسفیان  رقیه  حصاربن، 

رقیه حسینی خانه بهداشت مهاباد )فیروزکوه(

ازدواج عزیزان
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:

بهداشت  خانه  بهورز  مرزانی  ســادات  فاطمه  نیشابور: 
مرزان )فیروزه(

دزفول: زینب محمدی نسب خانه بهداشت محمدصافی 
فراگیران  خانی  علی  الیاس  و  نظرزاده  رعنا  )شــوش(؛ 

دوره 21 مرکز آموزش بهورزی )دزفول(

سرگل  بهداشت  خانه  غالمی  مجتبی  بهشتی:  شهید 
بـــا  عــلــی اصــغــر کردبچه  بــخــتــیــاری  ــاره  ــه ب ــوا(،  ــش ــی )پ

دانش آموزان بهورزی )ورامین(

دربند  اسدآباد  بهداشت  خانه  افراسیابی  فاطمه  مشهد: 
)تایباد(

رفسنجان: قاسم پورکانی خانه بهداشت قاسم آباد، مریم 
محمدی خانه بهداشت صادق آباد
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بهورزی  آموزش  مرکز  مدیر  مجیدی  سیدعلیرضا  مشهد: 
کاشمر

بزقوچان،  بهداشت  خانه  بهورز  شورابی  عفت  نیشابور: 
فاطمه شوریابی بهورز خانه بهداشت شوریاب)فیروزه( 

زنگیان،  بهداشت  خانه  زهی  بلوچ  بی بی  گل  زاهدان: 
خانه  ــواری  ده قریش  گشت،  پایگاه  بر  حسین  بختیار 

آسپیچ  بهداشت  خانه  دهــواری  اکبر  ســوران،  بهداشت 

)سراوان(؛ محمد جمال زهی پایگاه وحدت، عبدالحکیم 

شهنوازی خانه بهداشت رکن آباد، ایمنه رهبر پایگاه ولی 

کریم  میرزآباد،  بهداشت  خانه  زهی  جمال  جعفر  آبــاد، 

خانه  ریگی  خدامراد  والن،  بهداشت  خانه  بهورز  ریگی 

بهداشت میرآباد، محمدرضا محمود زهی خانه بهداشت 

ــادی خــانــه بهداشت  ــروزآب ــی ف ریــگــی  چــاهــکــان، کــریــم 

درودی، آمنه شهلی بر،  مهناز میرکازهی خانه بهداشت 

نازیل)خاش( 

دزفول: رحیم ضمدی خانه بهداشت جریه سید محمد، 
فاطمه  شوش،  بهورزی  مرکزآموزش  مدیر  پیکانی  پروانه 

توکلی مربی مرکز آموزش بهورزی دزفول، مریم مسعودی 

پوالدخانی  بتول  بان،  باغچه  بهداشت  خانه  بهورز  اصل 

بهورز خانه بهداشت بنوت )دزفول(

بوشهر: غالمرضا زنده بودی خانه بهداشت باغک جنوبی 
بهورزان  بشکوه  محمد  و  آل بویه  سکینه  )تنگستان(، 

پایگاه سالمت ریگدان)دشتی(

)آشتیان(،  نوده  بهداشت  خانه  دلجو  حسین  مرکزی: 
شهناز خراسانی خانه بهداشت باقرآباد )محالت(

ارجمند،  بهداشت  خانه  امیری  سیداصغر  بهشتی:  شهید 

محمد علی تبار خانه بهداشت سله بن، خسرو آقارضایی 

خانه  سنگینیان  حکیمه  دشت،  سیمین  بهداشت  خانه 

بهداشت  خانه  نژادمحمدی  مهناز  دهگردان،  بهداشت 

بهداشت  خانه  اسماعیلی  فاطمه  )فیروزکوه(،  شهرآباد 

مهرآباد )دماوند(

و  شبکه  توسعه  گروه  مدیر  نریمیسا  پریوش  خوزستان: 
آموزش بهورزی اهواز

بهورز و مربیان بازنشسته

باخبر شدیم همکاران بهورز به شرح ذیل به افتخار بازنشستگی نایل شده اند. ضمن تبریک و قدردانی از زحمات 

ایشان، تندرستی و اجر خدمت 30 ساله را از درگاه خداوند متعال برای آن ها و خانواده محترمشان آرزومندیم:
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راهیان دانشگاه
باخبر شدیم فاطمه نیازی )کاشمر( 

پزشکی  ــوم  ــل ع ــاه  ــگ ــش دان در 

مشهد؛  علی اصغر گرمابی، حسین 
نوذری )فیروزه( در دانشگاه علوم 

دانشگاه  در  نیشابور  پزشکی 
از  تبریک  ضمن  ــد  ــده ان ش قــبــول 

موفقیت  و  سالمت  منان  خــداونــد 

روزافزونشان را آرزومندیم.

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان،فصلنامه بهورز و نیازسنجی

نفرات برترآزمون های جامع علمی  بهورزان 
وفصلنامه بهورز

رفسنجان: فاطمه سیستانی خانه بهداشت همت آباد علیا، فاطمه شعبانی 
بیاض1،  بهداشت  خانه  پور  قربانی  ملیحه  حمیدآباد،  بهداشت  خانه 

حسین صادقی خانه بهداشت بیاض 2، صدیقه امیری ابراهیم آبادی خانه 

بهداشت لطف آباد، اعظم امیری رنجبر خانه بهداشت علی آباد سادات، 

محمد حاج اسماعیلی  و زهرا یوسف پور خانه بهداشت هرمزدآباد، سمیه 

دستمرد خانه بهداشت عباس آبادحاجی، مهدیه رمضانی خانه بهداشت 

کبوترخان 2، مریم محمدی خانه بهداشت صادق آباد

بوشهر: زینب سعیدی خانه بهداشت بحیری و ایرج شیخیانی خانه بهداشت 
شیخیان ماری )دشتی(

شهیدبهشتی:
قمبری  وحیده  تاجیک،   سمیه  )ورامین(؛  جوشقانی  سمانه  بهورزان: 
ابوالفضل  طریقت،  فاطمه  رجبی،  زهره  شیرخانی،  فاطمه  )پاکدشت(، 

)پیشوا(،  علیزاده  صغری  )دماوند(؛  زاده  حکیم  فریده  محمدحسینی، 

شکیبا دانیالی )شمیرانات(؛

محبوبه  عبدالعظیمی،  سارا  غالمی،  مرجان  اسماعیلی،  الناز  مربیان: 
طاهره  قاسمی،  مریم  )دماوند(؛  پرندوست  فاطمه  باعزم،  نگار  کمالی، 

مهری  )فیروزکوه(؛   خوران  حمیرا  )پاکدشت(؛  سندگل  صغری  رشمه، 

مهابادی )ورامین(

فصلنامه  آزمون های  همه ساله  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

بهورز، نیازسنجی و آزمون جامع علمی بهورزان را 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  سپاسگذاریم.

مشهد، زاهدان، بوشهر، مرکزی، رفسنجان، شهید بهشتی )شمیرانات، 

ورامین، دماوند، پیشوا، پردیس، فیروزکوه، پاکدشت(
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نیشابور
با  فیروزه  بهورزی  آموزش  مرکز  فراگیران  علمی فرهنگی  اردوی 

مسؤول  کارشناس  و  اجرایی  معاون  مرکز،  مربیان  و  مدیر  حضور 

واحد بهداشت محیط شبکه در منطقه توریستی معدن فیروزه از 

توابع این شهرستان برگزار شد. هدف از برگزاری این اردو، آشنایی 

فراگیران با عوامل زیان آور در محیط کار )بازدید از معدن سنگ 

فیروزه و معدن سنگ نمک علی الدوله( و همچنین تقدیر وتشکر از 

مربیان مرکزآموزش بهورزی فیروزه به مناسبت بزرگداشت مقام 

معلم و تقدیر از دو نفر از فراگیران نمونه در پایه اول بود.

فعالیت های بهورزان ومربیان
مشهد

ورزش  و  تحرک  ای  مداخله  برنامه  اجــرای 

بیماری های  خطر  عوامل  کاهش  هدف  با 

غیرواگیر برای زنان روستایی که اضافه وزن 

وچاقی داشتند، توسط بهورز فاطمه سهرابی 

)درگز( - دیوارکشی و نصب توری برای خانه 

سمیه  نوغابی،  معصومه  توسط  بهداشت 

جامع  خدمات  مرکز  کارشناس  نژادنجف 

سالمت و پروین زراعتکار-   برگزاری جشن 

محمدیان  ــره  زه توسط  وازدواج  عروسی 

سنتی  غذای  جشنواره  برگزاری  )کاشمر(، 

همکاری  با  فجر  دهه  ایام  با  همزمان  وسالم 

بسیج  پــایــگــاه  و  ــج  ــروی ت خــانــه  و  ــاری  ــی ده

جشنواره  برگزاری  نیازی-  فاطمه  توسط 

مدرسه  باهمکاری  نوبت  دو  سالم  ــذای  غ

و  روستا  دهیاری  و  طباطبایی  شبانه روزی 

خانوادگی  عمومی  و  پــیــاده روی  بــرگــزاری 

باهمکاری دهیاری و شورای اسالمی روستا 

برگزاری  )کاشمر(-  رضایی  علی  توسط 

همکاری  با  دانش آموزان  پیاده روی  همایش 

مدرسه راهنمایی پسرانه باقرالعلوم روستای 

مــردان-  سالمت  هفته  مناسبت  به  فدافن 

برگزاری مراسم پاکسازی روستا با همکاری 

سال  ازتحویل  قبل  پسندیده  شهید  مدرسه 

اسب  مراسم  بــرگــزاری  در  همکاری   -98

اسالمی،  بــاشــورای  کشی  وطناب  ــواری  س

کاشمر  ســواری  اسب  وفدراسیون  دهیاری 

برگزاری  استانی-  شبکه  از  مراسم  پخش  و 

مدرسه  باهمکاری  سالم  غــذای  جشنواره 

غذا  روزجهانی  مناسبت  به  شهیدپسندیده 

توسط حسین عجمی )کاشمر(
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رفسنجان
غیرحضوری  کارگاه   6 و  حضوری  کارگاه   7 برگزاری 

توسط  روز   37 مدت  به  بهبخش  و  بهورز  نفر   200 ویژه 

اخالق  کارگاه  برگزاری  منطقه ای،  صورت  به  مربیان 

جوار  در  بــهــورزان  و  سالمت  مراقبان  ــرای  ب حــرفــه ای 

روستای  در  پور  محمدی  علی  شهید  فرمانده  آرامگاه 

تفریحی  علمی  روزه  یک  اردوی  برگزاری  آبــاد،   دقوق 

مربیان،  همراهی  با  بهورزی   17 دوره  فراگیران  برای 

مربیان  ویژه  آموزی  مهارت  ساعته   24 کارگاه  برگزاری 

و کارشناسان معاونت بهداشتی توسط اساتید دانشکده 

خفگی  ــع  رف و  » هایملیخ«  مــانــور  آمـــوزش  بــهــداشــت،  

از  بهداشتی  معاون  بازدید  بهورزان،  همه  به  کودکان 

آموزش  مرکز  کارکنان  شرکت  بهورزی،   آموزش  مرکز 

دی،   9 آبــان،   13 راهپیمایی  در  فراگیران  و  بهورزی 

همایش  و  غذا  جهانی  روز  سالمت،  هفته  روی  پیاده 

دیابت، برگزاری مراسم گرامیداشت روز معلم با حضور 
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ــوزش  آم مرکز  در  بهداشت  معاونت  اجــرایــی  مــعــاون 

دانش آموز  روز  گرامیداشت  مراسم  برگزاری  بهورزی، 

در مرکز آموزش بهورزی، کمک در سرشماری جمعیت 

روستای علی آباد توسط فراگیران بهورزی و با همراهی 

مربیان خانه بهداشت علی آباد انقالب، برگزاری اردوی 

 16 دوره  فارغ التحصیالن  ویژه  مقدس  مشهد  روزه   5

شاغل،  بهورزان  از  تعدادی  و  مربیان  همراه  به  بهورزی 

توسط  دانشگاه  سطح  در  کشی  طناب  اول  مقام  کسب 

جماعت  نماز  برگزاری  بهورزی،  آموزش  مرکز  مربیان 

هفتگی،  توسل  ــای  دع و  ــرآن  ق قرائت  جلسه  ــه،  روزانـ

زیارت عاشورا در محرم و صفر در مرکز آموزش بهورزی،  

ارتقای  دانشگاه،  فوتسال  تیم  در  مرد  بهورزان  عضویت 

شغلی بهورز، علی اصغر حسینی به کارشناس بهداشت 

شــورای  جلسات  بــرگــزاری  ــورز،  ــه ب پست  ــا  ب محیط 

حضوری  تبریک  فصلی،  صورت  به  بهورزی  نمایندگان 

روز پرستار به پرستاران مراکز شبانه روزی
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شهید بهشتی 
آزمون های  و  بازآموزی  جلسات  برگزاری  شمیرانات: 
نیاز های  و  مشکالت  بررسی  و  بهورزی  هسته  و  فصلی 

تعمیرات و تجهیزات خانه های بهداشت

پیشوا: کسب مقام اول تیمی در مسابقات جام فاطمی 
بهداشت  خانه  بهورز  صادقی  آخوند  مرتضی  حضور  با 

معین آباد، برگزاری هفته سالمت بانوان و دیابت، کبری 

با  جامکاران  نو  قلعه  بهداشت  خانه  بهورز  منوچهری 

سه  و  آباد  جلیل  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  همکاری 

میزان  ارتقای  جامکاران؛  و  آباد  صالح  نو،  قلعه  روستای 

آزمون  در  بهورزان  دوم  رتبه  کسب  و  بهورزان  آگاهی 

بهشتی؛  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  سطح  در  سالیانه 

حضور  با  همگانی  ورزش  و  پیاده روی  همایش  برگزاری 

200 نفر از بانوان و داوطلبان سالمت 

فیروزکوه: برگزاری کالس آموزشی برای عموم مردم در 
همه خانه های بهداشت تابعه به مناسبت هفته پویش ملی 

آگاهی  میزان  ارتقای  مردان،  سالمت  هفته  و  سرطان ها 

بهورزان وکسب رتبه سوم بهورزان در آزمون سالیانه در 

سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دماوند: ارتقای میزان آگاهی بهورزان وکسب رتبه اول 
بهورزان در آزمون ساالنه

دزفول
شادی  برای  ورزشی  وسایل  با  همراه  سبز  فضای  ایجاد 

ُکرد  صادق  توسط  عدنان  سید  روستای  اهالی  نشاط  و 

بهورز و دهیار 2 روستا در خانه بهداشت سیدعدنان

بوشهر
برگزاری اردوی علمی تفریحی با شرکت بهورزان شاغل 

بهورزی  آموزش  مرکز  یکم  و  بیست  دوره  دانش آموزان  و 

بهورزان  بــرای  تنگسیر  موضوع  با  تئاتر  اجــرای  گناوه؛ 

شاغل تنگستان

مرکزی
برتر  غذاهای  به  جوایز  اهدای  و  غذا  جشنواره  برگزاری 
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رقیه  و  سلیم آبادی  ناصر  آبــادی،  سلیم  وجیهه  توسط 

امیر آباد  و  سلیم آباد  بهداشت  خانه  بهورزان  فراهانی 

بهداشت  خانه  بــهــورز  عسکری  معصومه  )فــراهــان(؛ 

صنفی  واحدهای  بهسازی  زمینه  در  )فراهان(  مجدآباد 

طرح  و  ولگرد  سگ های  آوری  جمع  بــرای  هماهنگی  و 

بــرای  بهداشت  شـــورای  طریق  از  پیگیری  و  مــوضــوع 

آشامیدنی  آب  نمک زدایی  سامانه  افتتاح  و  ــدازی  راه ان

سطح  در  حیوانی  فضوالت  جمع آوری  پیگیری  روستا؛ 

روستا توسط رقیه فراهانی بهورز خانه بهداشت امیر آباد 

فــروشــان،  ــت  دس مــوادغــذایــی  آوری  جمع  ــان(؛  ــراه )ف

توسط  محیط  بهسازی  گزارش  جمع آوری  و  دوره گردها 

)فراهان(؛  کودزر  بهداشت  خانه  بهورز  زنجیران  زینب 

کمپین جمع آوری زباله در هفته سالمت توسط بهورزان 

خانه  رفیعی  ــرا  زه و  چگینی  خدیجه  بــاقــری،  مجتبی 

بهداشت ایجان، حسینیه و صالحی )خنداب(

کاشان
کسب رتبه اول کشوری با عنوان »طراحی، برنامه ریزی، اجرا 

درخانه بهداشت  عملیاتی  برنامه ریزی  دوره  ارزشیابی  و 

ویژه بهورزان کارآموز«

این فرآیند آموزشی در سال 98 به شکل روش مند برای 

اولین بار در کشور انجام شده است و پس از اجرا، دریافت، 

دانشگاه  در  نتایج  آن،  بر  بازاندیشی  و  ارزشیابی  و  نقد 

کشوری  درکوریکولوم  تثبیت  برای  پزشکی کاشان  علوم 

برنامه  این  است.  شده  پی گیری  نتایج  بهورزی،  تربیت 

در دوره  های مختلف بهورزی تدریس می شود. طراحی و 

نتایج دوره به وزارت متبوع نیز ارسال شده است.

رجبی  خانم  به  را  پرشور  و  مهم  دستاورد  و  تالش  این 

کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان تبریک می گوییم و برای ایشان و تیم همکار آرزوی 

توفیق روزافزون داریم. 
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مشارکت  جلب  طریق  از  زیــادی  همکاران  شدیم  باخبر 

مردمی توانسته اند نسبت به تأمین وسایلی برای حفظ و 

ارتقای سالمت جامعه روستایی اقدام کنند. ضمن عرض 

اعضای  پرتالش،  همکاران  این  به  قوت  خدا  و  تبریک 

شورا و نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای آنان موفقیت 

این گونه  اســت  امید  آرزومــنــدیــم.  سالمت  و  ــزون  روزافـ

کارهای عام المنفعه برای همیشه ادامه داشته باشد، زیرا 

مطمئن هستیم عالوه بر تأمین و ارتقای سالمت جامعه، 

خداوند منان نیز به آنان پاداش خیر عطا می فرماید. 

اســدآبــاد  بــهــداشــت  خــانــه  کــامــل  رنــگ آمــیــزی  مشهد: 
همکاری  با  رضوانی فر  فرزانه  توسط  تایباد  شهرستان 

مربی بهداشت محیط خانم احراری و رنگ آمیزی کامل 

)تایباد(؛  استینی  شیما  توسط  فرمان آباد  بهداشت  خانه 

توسط  بهداشت  خانه  رادیاتور  و  پکیج  نصب  گازکشی، 

علی رمضانی نامقی )کاشمر(

روستایی  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  ساخت  زاهدان: 
حمید  همراهی   و  بساوند  علی  حاج  تالش  با  جعفرآباد، 

کمالی بهورز خانه بهداشت

در  وقــت  تمام  که  شــوش  بــهــورزان  از  گروهی  ــول:  دزف
سید  داشته اند:  همکاری  زدگان  سیل  به  کمک رسانی 

خلیف  بهداشت  خانه  بهورز  مجاهد  ســادات  رمضان 

نعیمه  یــدی،  بهداشت  خانه  بهورز  چعبی  فاخر  حیدر، 

احمدی  فاضل  یــدی،  بهداشت  خانه  بهورز  شجیرات 

منصوری  کلثوم  آهودشت،  بهداشت  خانه  بهورز  عباسی 

بهورز خانه بهداشت آهودشت، جاسم عبدالخانی بهورز 

خانه بهداشت حسین مشلوش، یونس لطیفی بهورز خانه 

بهداشت کاظم حمد، حسن ساعدی بهورز خانه بهداشت 

بهداشت  خانه  بهورز  موسوی  ناصر  سید  عبدالخان، 

عبدالخانی  سهام  و  عبدالخانی  امینه  عــبــاس،  سید 

و فاطمه  بهورزان خانه بهداشت سد شاوور، علی وثوقی 

)مجاهدین(،  عجم  بیت  بهداشت  خانه  بهورزان  چنانی 

خیران سالمت
ومشارکت های مردمی
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قاسم  دانــش،  شهید  بهداشت  خانه  بهورز  چنانی  رضا 

عبداله زاده بهورز خانه بهداشت قاسم مطشر، علی چنانی 

پور بهورز خانه بهداشت سخی، سید رحیم نجات و فرات 

و  منصوری  هنا  خویس،  بهداشت  خانه  بهورزان  چنانی 

عباس منصوری بهورزان خانه بهداشت مزرعه یک، سید 

حسن پور موسوی بهورز خانه بهداشت عبود کعب عمیر،  

سعید چنانی و فاطمه دحیماوی بهورزان خانه بهداشت 

بن  مسلم  بهداشت  خانه  بهورز  جباریان  احمد  عبید، 

و  صافی  محمد  بهداشت  خانه  بهورز  آرامش  علی  عقیل، 

بهداشت  خانه  بهورزان  لطیفی  سمیرا  و  لطیفی  حسین 

زبید  بهداشت  خانه  نسیمی بهورز  هلیا  مزبان،   خسرج 

داوود،  صالح  بهداشت  خانه  بهورز  سرخه  مجید  دبات، 

کعب  محمد  رداده،  بهداشت  خانه  بهورز  انصاری  زینب 

شمعمونی  زینب  خماط،  شیخ  بهداشت  خانه  بهورز 

و  کرد  صادق  فندی،  شیخ  بهداشت  خانه  بهورز  احمدی 

عدنان،   هانی  سید  بهداشت  خانه  بهورزان  زبیب  فاطمه 

اسماعیلی بهورز خانه بهداشت علی اکبر، هدی منصوری 

بهورز خانه بهداشت حرریاحی، رحیم چنانی بهورز خانه 

بهداشت  خانه  بهورز  خاکی  شهال  موزان،  بیت  بهداشت 

سید حمادی

شنبه  سالمت  پایگاه  بهورز  مطلق  صلحی  علی  بوشهر: 
برای  آب  تصفیه  دستگاه  عدد   5 تهیه  به  اقدام  )دشتی( 

و  پوشش  تحت  بهداشت  خانه های  و  سالمت  پایگاه 

شهرداری  و  شورا  همکاری  با  پایگاه   سبز  فضای  ایجاد 

عبدالحسین  تحت پوشش،  روستاهای  دهیاری های  و 

احمدی بهورز خانه بهداشت باشی  و عبدالصمد راسخی 

خیر سالمت روستای باشی با اهدای مبلغی پول به خانه 

بهداشت باشی

بهورز  توسط  کودرز  بهداشت  خانه  دیوارکشی  مرکزی: 
حسین زیارتی )فراهان( 

خانه  اسفندیار  فاطمه  و  اسفندیار  مریم  بهشتی:  شهید 
بهداشت لزور)فیروزکوه(

به این موضوع امتیازدهید )1تا100(
کدموضوع 10133

پیامک 3000727310001 
نحوه امتیازدهی: امتیازــ شماره مقاله

مثال: اگرامتیازشما80 باشد )80 ــ 10133(

مقاالت و مطالب ارسالی
از سوی همکاران 

نویسندگان و خوانندگان محترم مجله 
بهورز!

دفتر  با  شما  همه  همکاری  و  عالقه مندی 

مجله ستودنی است. ضمن تشکر به اطالع 

می رساند،  چاپ تعداد زیادی از مقاله ها به 

نکردن  رعایت  یا  صفحات  محدودیت  علت 

نگارشی،  نکات  و  مقاله  ارســال  ضوابط 

دانشگاه  محترم  رابط  با  نکردن  هماهنگی 

و... مقدور نیست، پوزش ما را بپذیرید:

بوشهر: شهال فرهودی، صفورا عباسی فرد، 
سکینه شیرکو، صدیقه ملک زاده

خراسان جنوبی: زینب فنودی
سوسن  ــی،  ــرزای ــی م مــجــیــد  رفــســنــجــان: 

ابوالهادی


