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زهرا دودانگه، کبری پیوند، لیال سرداری )ابهر(

اعظم جهانی )ابرکوه(

مریم  پور،  زینبی  یلداالسادات  سلیمانی،  اهلل  روح  )رزن(،  غالمزاده  فاطمه  صفری،  مهدی  آفریدند،  رضا 

بهرامی جمال، سارا رحیمی افالک، اسداله فتحی، حلیمه فتحی)بهار(، ربیعه طاقتی احسن)کبودرآهنگ(

جواد نادری دره شوری)سمیرم(، جواد علیمحمدی، هاجر ماندنی، ستاره مجدی، مهناز همتی،  صفورا 

لیال  طاهری،  زهرا  شکن،  بت  کبری  زینلی،  کبری  خاکسار)نایین(،  فاطمه  میاندشت(،  عیوضی)بویین 

صالح  منیژه  مجلسی،  عبدالرضا  حبیبی،  سیدحسین  میاندشت(،  سیاوشی)بویین  مرتضی  سیاوشی، 

کوتاه، فریبا قربانی)فریدونشهر(، مهری شاه محمدی، زهرا ابراهیمی، معصومه موسوی، فاطمه رضایی، 

اکرم نامداریان، سکینه افشاری)چادگان(، زهره علی نجیمی)برخوار(، فاطمه رستمی، رضوان کاظمی، 

سیدمرتضی شریعتی)فالورجان(

رحیمی،  محمد  ابــدار،  ملیحه  زارعــی،  فاطمه  وظیفه دان،  زهرا  عباسی،  حسن  مقدم،  حسینی  راضیه 

صدیقی،  مریم  زاده)تایباد(،  صالح  پروین  خدادادی،  صغری  صادقی،  کنیز  ترابی،  معصومه  )بردسکن(، 

زهرا  شاکری،  بتول  صفری،  طلعت  صفایی)خلیل آباد(،  مهدی  عامری،  آسیه  نــژاد،  اسماعیل  علی 

صدیقه  آباد(،  ناظوری)خلیل  میترا  فرهادی،  احمد  ایزدی،  زهرا  صبوری،  اعظم  نیا،  حسن  زهرا  تدینی، 

سمیع زاده)طرقبه شاندیز(، اعظم مجرد، زهرا قره باقی،  اصغر رحیمی، نرگس حیدری، زهرا موسوی، 

محمدحسن  زهراتاجیک،  تیموری،  احمدعرب  صبوحی،  زینت  قربانی،  طلعت  خوب)فریمان(،  معصومه 

علی  گودرزی،  فرح  عالمی،  فاطمه  تیموری،  مهین  صالحی،  مهین  تیموری،  محمدعثمان  زوزنی،  عرب 

زنکنه،  نجیبه  سلطانیان،  زهره  براتی،  شایسته  تاجری،  حسین  رشتخواری،  انسیه  دوست،  اکبرمعاون 

شایسته براتی، زهره سلطانیان، معصومه نیکوکالم، علی اکبرکریمی، مریم بلیغ، گل بهار یکدل، احمد 

عرب تیموری، زینت صبوحی)خواف(، فرزانه حسین زهی، زینب شایان فر، صغری شجاعی، عزت ممتاز، 

نرگس صفدری، فاطمه یعقوبی، زهرا باعقیده)باخرز(، اکرم قربان علی ابادی، زهرا سلیمانی، زهرا عیدی 

نژاد، علی رضایی دهمیان، معصومه محمدیان، اشرف طباطبایی، شبنم مظلومیان، ذوالفقار ذوالفقاری، 

عرب  ابراهیم  خوشرو،  بتول  )کاشمر(،  خالص  عجمی  حسین  اسکندری،  علی  عارفی،  نامور  سلطان 

عسگریان،  عزت  صابر،  اعظم  بهنام،  حسین  مرادیان،  حسن  چوپان،  مریم  علیجانی،  میر  سمیه  خزایی، 

پروانه رجبی، مجید نمد مالها، معصومه بربری، توران دانشمهر، مرضیه ساالریان، مرضیه نظامی، فاطمه 

تیربند،  معصومه  شایه،  ابراهیمی  رعنا  )رشتخوار(،  یگانه  مریم  حافظی،  زهرا  اشرفیان،  زهرا  محمدپور، 

فاطمه  فر،  پارسایی  گیتی  ریالی،  مرتضی  رمضانی،   مریم  شاهرخ،  مریم  جامی)مشهد3(،  قربانی  صفیه 

سروی، فاطمه وطن خواه، فاطمه غالم پور)مشهد5(

بهورزان مبتکر،خالق ونمونه فصل
از  می شود.  اعالم  زیر  شرح  به  خالق،  و  مبتكر  بهورزان  و  فصل  نمونه  بهورزان  موفق،  اسامی بهورزان 

دانشگاه هایی كه اسامی بهورزان را اعالم كرده اند، تشكر می کنیم.

اخبار

دانشگاه ها

زنجان:
یزد: 

همدان:

اصفهان:

مشهد:
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اخبار

دانشگاه ها

با خبر 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 محترم شان آرزومندیم.

)مبارکه(   بهرامی  مهناز  سلیمانی،  طلعت  احمدپور،  مریم  موسوی،  فریبا  اصفهان:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
محمود جباری )شاهین شهر و میمه( کوثر ملکی، بتول وثوقی)نایین(  سروناز صفری، فریده سهرابی، هوشنگ 

نره ای )سمیرم( فاطمه بهرامی،  هاجر جنگروی، همدم جهانگیری، سارا محمدی )بویین میاندشت(  پره گل 

شهر(  احمدی)خمینی  محبوبه  منش،  شریفی  مریم  شکرانی،  اشرف  )فریدونشهر(  سورانی  سنا  طهماسبی، 

ابراهیمی،  وشهین فرحبخش، فرحناز احمدی )اصفهان١( فخرالسادات خادم الهادی، رضا موسایی، پریناز 

کبری صادقی، سکینه عباسی، طوبی کریمی )لنجان(  عذرا بنی نجار)خور( علی جمالوند، فتاح جالل الدین 

صالحی، اکرم نامداریان )چادگان(  مهین کریمی، کرامت نصیریان، فاطمه مهدیان )برخوار(  تهمینه جعفری، 

ام البنین آقایی، حمیده ظهیری )فالورجان( 

معصومه  آباد(  )خلیل  محمـدنژاد  حوا  اول،  غـالمی  زهرا  فرهـادی،  زهرا  مشهد:   پـزشکی  عـلوم  دانشگـاه 
نیکوکالم )خواف( 

دانشگاه علوم پزشکی همدان:  صغری چوبین، توران شمس، نیره عبدالملکی، شهربانو عسگری، خدیجه 
بهمن  صالحی،  اکبر  )بهار(،  فتحی  اسدا....  )رزن(،  راستگو  کیهانی  محمود  مالیر(   ( کهندل  اشرف  جوکار، 

آقابالی، مریم اکنلوئی،  )کبودرآهنگ(، شهین هاشمی، محمود کاظمی اقبال )همدان(

دانشگاه علوم پزشکی یزد:  اعظم جهانی، فاطمه کریم زاده، عصمت فصیحی، فاطمه جهانی، 
صغری کارگر)ابرکوه(؛ غالمرضا یزدانی )مهریز(؛ فاطمه رفیعی، اعظم کریمی )اشکذر(، طاهره 

رضوی زاده )بافق(، عبدا...ناصری)یزد(، صدیقه فاضلی پناه، معصومه شکری)خاتم(

دانشگاه علوم پزشکی کردستان:  محمد حسینی، جالل حسنی)بانه(، حبیب خلقانی، محمد 
زینب  )کامیاران(،  دانایی  جوانبخت  سیدمحمدحسینی،  )دیواندره(،  مرادی  محمد  اسدپور، 

عزیزی، فاطمه داوودی، خوشقدم  قاضی، محمد رحیم  خواجه وند، ام البنین  خداداد، عیسی  

میرزایی)بیجار(؛  محمد صادق رحمانی، موسی زارعی، محمد خالد  ساروقی )دهگالن(،  محمد 

رئوف  مجیدی)سروآباد(، صالح  امام قلی، محمد  حبیبی، وفا  حسینی)سنندج(، سارا عبدالملکی، 

مریم مریمی، عباس  احمدی، نرگس  دهقان)قروه(، محمد بهرامی، محمد سعید صائب)مریوان(

دردانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: علی میرزایی، منوره اسدی، سکینه پرگر، طاهره زینلی 
در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

بهورزان بازنشسته
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اخبار

دانشگاه ها

ازدواج عزیزان
و  داشته  پاس  را  )ص(  پیامبر  سنت  که  هستند  عزیزانی  ذیل  اسامی 

تشکیل زندگی مشترک داده اند.  به این دوستان تبریک و تهنیت گفته 

و برای شان سالمت، خوشبختی و سعادت آرزومندیم. 

محبی  سمیه  زارعی)کبودرآهنگ(،  مهدی  ناصرپور،  فاطمه  همدان: 
)دیواندره( چراغی  ناهید  صدیقی)بیجار(،  پریسا  کردستان:  )رزن( 

زنجان: محسن دنیامالی )ماهنشان( اصفهان: رعنا خزایی )شاهین 
شهر(، علی اصغر خواجه، مهران عوضپور، سیدرضا بربستگان، محمد 

میاندشت(،  )بویین  علیمحمدی  جواد  )سمیرم(،  بهادری زاده  حسین 

 هاجر منصوری، زهرا توکلی،  الهه محمدی )اصفهان١(، زهرا شجاعی 

مشهد:  )چادگان(   صالحی  معصومه  )خور(،  رفیع  وحید  )لنجان(، 

محمد یعقوبیان مقابی )نقاب(، فاطمه سروی )مشهد5(

راهیان دانشگاه
کریمی،  عــلــی  محمد  ــم  ــدی ش خــبــر  ــا  ب

مرتضی بهارلو )بویین میاندشت(، سمیه 

شیروانی، ریحانه حیدری )خمینی شهر(، 

آزادی،  داوود  )چادگان(،  جمالوند  علی 

دردانشگاه  )فالورجان(  جاللی  اعظم 

توران  خانم  و  اصفهان  پزشکی  علوم 
معدنچی،  حمیده  مدبر،  رضــا  محبی، 

اسکندری،  معصومه  عبدی،  البنین  ام 

ملیحه  غــیــائــی،  علی  صــفــائــی،  مــهــدی 

)خلیل آباد(،  کاظمی  محمد  ابراهیمی، 

حــاج  گــلــثــوم  اقــبــال،  شــجــاعــی  محمد 

علوم  دردانشگاه  )فریمان(  سعدآباد 

ضمن  شــده انــد  قبول  مشهد  پزشکی 
تبریک از خداوند منان سالمت و موفقیت 

روزافزونشان را آرزومندیم. 

برگزاری آزمون های جامع علمی  بهورزان، 
فصلنامه بهورز و نیازسنجی

فصلنامه  آزمــون هــای  ساله  همه  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

و  کرده  برگزار  را  بهورزان  علمی  جامع  آزمــون  و  نیازسنجی  بهورز، 

و  تشکر  ضمن  می کنند،  تقدیم  هدایایی  و  تقدیر  لوح  برتر  نفرات  به 

خداقوت به همکاران عزیز و تبریک به نفرات برتر از خداوند منان برای 

که  دانشگاه هایی  از  و  آرزومندیم  روزافــزون  توفیق  و  سالمت  همگان 

اطالعات شان را ارسال کرده اند سپاسگزاریم. 

همدان، رفسنجان، هرمزگان، کردستان، اصفهان

عملکرد هفته سالمت، 
جشنواره ها ومراسم روزبهورز

همه  بهورز  روز  فرارسیدن  مناسبت  به 

ساله به پاس ارج نهادن به زحمات وتالش 

پزشکی  علوم  دردانشگاه های  بهورزان 

باحضورمسؤوالن  جشنی  مراسم  کشور 

با  نمونه  مربیان  و  بهورزان  از  و  برگزار 

ــوح یــادبــود قــدردانــی  اهـــدای جــایــزه ول

خــراســان  دانــشــگــاه هــای  از  ــود.  ــی ش م

هــرمــزگــان،  ــدان،  ــم ه اراک،  جــنــوبــی، 

خراسان  اصفهان،  نیشابور،  کردستان، 

كرده اند،  اعالم  را  فوق  اخبار  كه  رضوی 

تشكر می کنیم. 
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اخبار

دانشگاه ها

با خبر شدیم همکاران زیادی از طریق جلب مشارکت مردمی توانسته اند نسبت به تامین وسایلی برای حفظ 

و ارتقای سالمت جامعه روستایی اقدام کنند. ضمن عرض تبریک و خداقوت به این همکاران پرتالش، 

اعضای شورا و نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای آنان موفقیت روزافزون و سالمت آرزومندیم. امید است 

این گونه کارهای عام المنفعه برای همیشه ادامه داشته باشد، زیرا مطمئن هستیم عالوه بر تامین و ارتقای 

سالمت جامعه، خداوند منان نیز به آنان پاداش خیر عطا می  فرماید. شایان ذکر است به دلیل تعدد خیران 

سالمت و فعالیت های آنان از درج اقدام های انجام شده معذوریم و از رابطان محترم فصلنامه خواهشمندیم 

سایر  یا  اسامی بهورزان  سالمت  خیران  قسمت  در  ضمن  در  کنند.  اکتفا  سالمت  خیر  نام  ارسال  به  تنها 

اعضای تیم سالمت و همکارانی که در جلب مشارکت مردمی فعالیت کرده اند نیز نوشته شده است. 

علی خرسندی )مبارکه(، فاطمه خاکسار، اعظم صبوحی، مرضیه کریمی، حبیبه سلمان زاده، رضاقلی 

احمدی، اشرف صفری )نایین(، سیدرضا بربستگان، فریده کیخا، گل نساء یازی، یاسر جمالی، علی اکبر 

کاظمی، مریم عزیزی، حسن صفری )سمیرم(، مریم بهارلو، مریم اکبریان، منور فرهادی، لیال سیاوشی، 

معصومه مهدوری )بویین میاندشت(، حسن مولیانیان، عباس هارون الرشیدی،  فریبا قربانی )فریدونشهر(، 

محمد رضا عابدی، سیداحمدمیرعبداللهی، نجمه دهقانی، مهری قیصری )اصفهان١(، معصومه رحیمی، 

فرخنده عطایی، صنم خدابخشی، عبدا... دری )لنجان(، مریم ایسپره، شهناز قدمی، لیال کیانی منش، 

مریم اقبالی، زهرا بختیار، کبری امامی، فاطمه احمدی، زهرا باقرزاده، فضه صابری )فالورجان(

توران محبی، نعمت ا... قلی پور، ذبیح ا... توحیدی، محمد یعقوبیان، عفت جهانی، مصطفی وکیلی نیا، 

)طرقبه  صلواتی  نرگس  آبادی،  روح  مریم  تویی،  میان  عباس  )خلیل آباد(،  غیاثی  علی  کاظمی،  محمد 

شاندیز(، گلثوم ریحانی، زهرا براتی نسری، بمانعلی یعقوبی، زهرا قره باقی، اصغر رحیمی، زهرا ساالری، 

شجاعی اقبال  محمد  خوب،  معصومه  موسوی،  زهرا  حیدری،  نرگس  ظفری،  طاهره  صوفی،  مرتضی 

علی  سلطانیان،  زهــره  براتی،  شایسته  )مشهد5(،  رحمانی  صمد  گوگی،  رحمانی  رضا  )فریمان(، 

اکبرکریمی، مریم بلیغ، گل بهار یکدل، احمد عرب تیموری، زینت صبوحی )خواف(، حسین پور غفاری، 

زهرا  زهی،  حسین  فرزانه  رجبی،  اقدس  اسدی،  رضا  حمید  یعقوبی،  زهرا  المی ،  حسن  تازه،  منصوره 

ریاحی، ابراهیم کنعانی، عذرا رحیمی ، زینب شایان فر، صغری شجاعی )باخرز(، حسن میر مقدم، زهرا 

اریانی، فرزانه رنجبر، محسن اقبالی، محمد روحانی، مریم دلیری، محمد ایازی، سکینه عبدا... نژاد، 

زهرا منصوری، عزت معینی، ابوالفضل رنجبر)کاشمر(، جواد اخمی )مشهد سه(

رضا قهرمانیان، حاج یزدان پناه هوشمند، یوسف تراکمه، حاج احسان ابهری)رزن(، مهدی رمضانی

 هادی گهواره بند، رحیم نظری، رضا خانمحمدی )ابهر(

خیران سالمت ومشارکت های مردمی

اصفهان:

مشهد:

همدان:

زنجان:
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اخبار

دانشگاه ها

فعالیت های ویژه
اصفهان

فعالیت های آموزشی، فرهنگی و ورزشی:
شرکت در مسابقات تیر اندازی شهرستان )کسب عنوان 

دومی در تیر اندازی  توسط خانم نظری، بهورز( ، برگزاری 

مسابقه کتابخوانی از کتاب »حیا« به مناسبت هفته عفاف 

و حجاب، برگزاری اردوی زیارتی سیاحتی قم، هماهنگی 

جهت  فرمانداری  بانوان  امــور  طریق  از  ورزش  اداره  با 

شرکت پرسنل در کالس های ایروبیک )سه روز در هفته 

دانشگاه  مسابقات  در  شرکت  فــالورجــان(،  شهرستان 

)دارت  و آمادگی جسمانی(، برگزاری همایش فرهنگی 

ورزشی هفته سالمت میانساالن در آبان ماه با دعوت از 

کارشناس تربیت بدنی و انجام حرکات کششی و نرمشی 

برگزاری  شهرستان،  ــی  ورزش باشگاه های  از  یکی  در 

همایش روز جهانی ایدز و روز جهانی داوطلبان سالمت، 

برگزاری جشن سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و دعوت 

از زوج های جوان، برگزاری همایش مدیریت بالیا و مانور 

از  بازدید  به مناسبت هفته سالمند  نقطه امن در روستا، 

خانواده های شهدا، برگزاری همایش سالمند، غربالگری 

برگزاری  سالمند،  روز  مناسبت  به  سالمندان  ویزیت  و 

زیارت عاشورا جهت سالمندان، برگزاری مسابقه تکریم 

از سالمندان در مدرسه، همایش در مدرسه پوشینه بافت 

هفتشویه و مهد کودک جهت ترویج مصرف غذای سالم 

سالمت،  سفیران  به  اضطراری  کیف  آمــوزش  اسالمی، 

و مانور زلزله در دبستان استقالل،  آموزشی بالیا  جلسه 

مانور اطفاء حریق، زلزله و امداد و نجات و مانور دورمیزی 

رود،  زاینده  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  در  آنفوالنزا 

شهرستان  وردشــت  منطقه  در  زلزله  مانور  بــرگــزاری 

بهورز  نادری  آقای جواد  سمیرم وعملکرد بسیار مطلوب 

خانه بهداشت فتح آباد

عضویت همه بهورزان مرد در تیم فوتسال شبکه

عملکرد هفته سالمت:
مسابقات  برگزاری  ــدارس،  م در  سالمت  زنگ  نواختن 

نشریه، نقاشی، مقاله نویسی، ورزشی در بین دانش آموزان 

واهداء جوایز به نفرات برتر، برگزاری همایش صرف میان 

وعده غذایی سالم در مدارس، پخت نان محلی در سطح 

سالمت،  چــادرهــای  برپایی  رهیز،  و  شهید  روستاهای 

برگزاری همایش پیاده روی وکوه گشت با حضور پرسنل، 

رابطان وسفیران سالمت ودانش آموزان مدارس، بر پایی 

ادارات  در  وپوستر  مــردم  بین  پمفلت  توزیع  نمایشگاه، 

سفیران  از  استفاده  سالمت،  ایستگاه  برپایی  ومــدارس، 

در  آموزشی  برنامه های  اجرای  در  آموزی  دانش  سالمت 

مدارس، قرائت پیام های بهداشتی در برنامه صبحگاهی، 

و  حضوربهورزان   جهت  شهرستان  مدارس  با  هماهنگی 

سخنرانی در خصوص شعار سال و موضوعات بهداشتی، 

برگزاری سفره سالمت، پیاده روی و کوه گشت، مسابقه 

نقاشی، مقاله نویسی در مدارس تحت پوشش، برگزاری  

جلسات آموزشی و در خصوص شعار سال برای سفیران 

سالمت خانوار و دانش آموز با همکاری کارشناسان وسایر 

پرسنل بهداشتی، پیاده روی زنان  روستای حاجت آقا و 

آموزان  دانش  جهت  سالم   صبحانه  و  سالم  تغذیه  برنامه 

جهت  آشپزی  مسابقه  برگزاری  آقا،  حاجت  روستای  در 

مسابقه  برگزاری  روی،  پیاده  همایش  و  سالمت  سفیران 

و  جمعیت  غربالگری   ، جوایز  اهـــدای  و  محلی  بومی  

سالمت،  هفته  مناسبت  به  سالمت  ایستگاه  بــرگــزاری 

شرکت در مصالی نماز جمعه شهر حبیب آباد و دولت آباد 

آموزش های  ارایه  و  بهداشتی  مراقبت های  انجام  جهت 

الزم جهت  نمازگزاران 

نمایشگاه ها، جشنواره ها:
و  سنتی  غذای  پخت  وکتاب،  اعتیاد  نمایشگاه  برگزاری 

جشنواره غذا در مدارس، جشنواره روز تخم مرغ وغذای 

سالم، همایش مدیریت بالیا و سالمت بانوان، پیاده روی 

میانساالن،  سالمت  هفته  مناسبت  به  میانسال  ــان  زن

مناسبت  ــه  ب ــاد  آبـ امــیــن  ــوان  ــان ب روی  ــاده  ــی پ هــمــایــش 

کانون  همکاری  با  اردو  برگزاری  روان،  سالمت  هفته 

و  عابدی  علی  همکاری  سالمندان،  جهت  بازنشستگان 

و  رود  زاینده  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  از  کرمی  مریم 

اکرم فرهمند  بهورز کاهریز از مرکز ورنامخواست  با بسیج 

جامعه پزشکی در زمینه خطرسنجی
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زنجان
پیشگیری  ــای  راه ه آموزشی  کــالس  بــرگــزاری 

خطرسنجی  و  عروقی  و  قلبی  بیماری های  از 

جامع  مسجد  در  شهرستان   بانوان  بــرای  و... 

بهداشت  شبکه  بــانــوان  امــور  مــســؤول  توسط 

غذا  جشنواره  بــرگــزاری  ماهنشان،  درمــان  و 

مسابقه  ســالمــت،  هفته  در  دســتــی  صنایع  و 

روی  پیاده  و  ولیعصر  مدرسه  در  کشی  طناب 

خانوادگی در روستای قلعه حسینیه شهرستان 

روســتــای  ــی  ــوادگ ــان خ روی  ــاده  ــی پ خـــرمـــدره، 

روی  پیاده  مراسم  خرمدره،  شهرستان  شویر 

خانوادگی  و انجام حرکات ورزشی و اهدا جوایز 

شهرستان  سوکهریز  روســتــای  در  )خـــروس( 

صداقت  مدرسه  در  ورزشــی  مسابقه  خرمدره، 

روستای رحمت آباد شهرستان خرمد

همدان
شهرستان های 	  در  بهورز  مقام  گرامیداشت  مراسم  برگزاری 

بهار، تویسرکان، رزن، کبودرآهنگ، همدان، نهاوند و فامنین

ــوزان 	  آم ــش  دان جهت  فرهنگی  تفریحی،  برنامه  بــرگــزاری 

شهرستان  بــهــورزی  ــوزش  ــ آم مــرکــز   ١5 دوره  بــهــورزی 

کبودرآهنگ در کنار تدارک برنامه غذای سنتی محلی منطقه 

دهستان مهربان

بهورزی 	  آموزش  مرکز  بهورزی  آمــوزان  دانش  بازدید  برنامه 

شهرستان نهاوند از آزمایشگاه مرکزی، کانون ماالریا واقع در 

روستای ملوسان و بازدید از زایشگاه و اتاق عمل بیمارستان 

آیت ا... علیمرادیان 

سرشماری خانوارهای برخی از روستاهای شهرستان نهاوند 	 

هدف  با   ١8 دوره  دوم،  پایه  بهورزی  ــوزان  آم دانــش  توسط 

آموزش عملی دانش آموزان بهورزی در زمینه روند سرشماری 

جمعیتی و نحوه بازنگری اطالعات در سامانه سیب انجام شد. 
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بهورزی 	  آمـــوزش  مرکز  مدیر  و  مــســؤوالن  همت  بــا 

سیاحتی  اردوی  برنامه  کبودرآهنگ،  شهرستان 

دوم  پــایــه  آمـــوزان  دانـــش  جهت  روزه  یــک  ــی  ــارت زی

مقصد  به  کبودرآهنگ  شهرستان   ١5 دوره  بهورزی، 

و  فرهنگی  برنامه های  با  همراه  اسماعیل  امامزاده 

صرف صبحانه و ناهار برگزار شد. 

بــازنــگــری 	  ــورزی در  ــه ــوزان ب ــ مــشــارکــت دانـــش آم

بهداشت  خانه  پوشش  تحت  خانوارهای  اطالعات 

آتی خود   

مرکز 	  تــوســط  علمی  تفریحی  اردوی  بـــرگـــزاری 

گــروه  جهت  هــمــدان  شهرستان  بــهــورزی  ــوزش  آمـ

با  که  باوریم  ایــن  بر  بــهــورزی:  ــوزان  آم دانــش  هــدف 

که  هدف هایی  توانیم  می  خــداونــد  عنایت  و  لطف 

ــرده ایــم به  ــش آمـــوزان بــهــورزی ترسیم ک ــرای دان ب

مختصر  این  در  اردو  فواید  برسانیم.  مطلوب  نتیجه 

نمی گنجد، رشد تفکر اجتماعی دانش آموزان، تعاون 

بروز  داری،  خویشتن  و  صبر  مسؤولیت پذیری،  و 

نفس  به  اعتماد  کسب  و  بودن  درگروه  شایستگی ها، 

بیشتر و در آخر شادی و نشاط از اهم هدف های مرکز 

آموزش بهورزی در برگزاری اردو است. 

صمیمی  ارتباط  در  نیز  مربیان  و  مدیر  که  این  ضمن 

شناخت  می توانند  کالس  بر  حاکم  فضای  از  بدور  و 

همین  به  آورند.  دست  به  آموزان  دانش  از  تری  بیش 

دوره  بهورزی  آموزان  دانش  روزه  یک  اردوی  منظور 

3٧ در امامزاده کوه و  اردوی یک روزه دانش آموزان 

در  واقع  مصفا  ای  چشمه  کنار  در   38 دوره  بهورزی 

روستای توئجین برگزار شد. صرف میان وعده، انجام 

در  آموزش هایی  و  ناهار  طبخ  گروهی،  بــازی هــای 

رابطه با بهداشت آب و بهداشت محیط  از برنامه هایی 

بود که در این دو روز اجرا شدند. 
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اراک
آموزش تغذیه و تحرک بدنی توسط بهورز خانه بهداشت 

جمعه   نماز  مصلی  در  سالمت  غرفه  برگزای  میل،  رباط 

بهورز  همت  به  خون  قند  و  خون  فشار  کنترل  و  کارچان 

به  میانسال  ــان  زن بــه  سنجی  خطر  آمـــوزش  کــارچــان، 

تغذیه  آمــوزش  ــاد،  داودآب بهداشت  خانه  بهورزان  همت 

خانه  بهورز  همت  به  استخوان  پوکی  از  پیشگیری  و 

و  قند  نمک،  کم  مصرف  ــوزش  آم ــاد،  آب سهل  بهداشت 

اخبار

دانشگاه ها

همت  به  نمک  ده  روستای  ــوزان  آم دانــش  بــرای  چربی 

بهورز روستا، آموزش تغذیه سالم و تحرک بدنی به همت 

در  زنان  سالمت  آموزش  کارچان،  بهداشت  بهورزخانه 

چهارمین روز هفته سالمت به همت بهورز خانه بهداشت 

روستای  آموزان  دانش  به  سالم  تغذیه  آموزش  انجیرک، 

ویسمه توسط بهورز روستا، سفره تغذیه سالم به مناسبت 

خانه  بهورز  همت  به  آمــوزان  دانش  جهت  سالمت  هفته 

بهداشت امان آباد
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نویسندگان و خوانندگان محترم مجله  بهورز! 

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

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

احمد  غالمی،  حسن  کریمی،  نایافت  پناه،  قائم  صادق  بپذیرید:  را  ما  پوزش  نیست،  مقدور  و...  دانشگاه  محترم  رابط 

فخرالدین  رضــوی(،  )خراسان  خورشاهی  آذر  عظیمی،  اعظم  )کردستان(،  سفرنگ  صالح  مردوخی،  امین  نجاتی، 

عطایی)گناباد(، پروین دوست محمدی، زهرا نعمت الهی، زهره شمسبگی، زهرا ربانی)اصفهان(، علی اصغر حسینی، 

فاطمه سلطانمرادی)رفسنجان(، فاطمه صفری)مرکزی(، لیلی جهانتیغ )زابل(، شهنازهدایتی، غالمرضا مال احمدی 

)ساوه(، رضیه زارع زاده، ملوک رحیم پوران، طیبه التمانیزاده، مریم اقبالی، حسین دهقان، زهرا جاللپور )یزد(

اخبار
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نیشابور
همایش پیاده روی، جلسات هم اندیشی وجلسات آموزشی، مسابقات، برگزاری اردوی تفریحی، برپایی چادر سالمتی

همکارانی که مقاالت  ومطالب شان به دست ما رسیده است


