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با بهورزان
فصل  نمونه  بــهــورزان  موفق،  اسامی بهورزان 
اعالم  زیر  شرح  به  خالق،  و  مبتكر  بهورزان  و 
می شود. از دانشگاه هایی كه اسامی بهورزان را 

اعالم كرده اند، تشكر می کنیم.

)یــاتــان(،  حیدری  طاهره  کریمی،  محمد  ــاوه:  س
عذرا  ــدی،  زی عــذرا  ناهید(،  فرمانی)طراز  فاطمه 

صفاخلج )زرندیه(

شهیدبهشتی: رضا احمدی، منیژه عبدلی
ــادری دره شــوری)ســمــیــرم(،  نـ اصــفــهــان: جـــواد 
ــر مــانــدنــی، ســتــاره  ــاج ــواد عــلــیــمــحــمــدی،  ه ــ ج

کبری  عیوضی،  صــفــورا  همتی،  مهناز  مــجــدی، 

ــری، لیال  ــاه ــرا ط ــت شــکــن، زهـ زیــنــلــی، کــبــری ب

میاندشت(،  )بویین  سیاوشی  مرتضی  سیاوشی، 

حبیبی،  سیدحسین  خــاکــســار)نــایــیــن(،  فاطمه 

فریبا  کــوتــاه،  صالح  منیژه  مجلسی،  عبدالرضا 

شاه  مهری  صالحی،  معصومه  قربانی)فریدونشهر(، 

محمدی، زهرا ابراهیمی، معصومه موسوی، فاطمه 

رضایی، اکرم نامداریان، سکینه افشاری )چادگان(، 

زهره علی نجیمی)برخوار(، فاطمه رستمی، رضوان 

کاظمی، سید مرتضی شریعتی)فالورجان(

خدابنده  اسحاق  )چرگر(،  مقدم  مهدی  زنجان: 
اله  روح  )سروجهان(،  جعفری  زینب  )خوشنام(، 

)نوربهار(،  بیگدلی  جعفرعلی  )نعلبندان(،  ارشدی 

صفت اله نجفی )آقبالغ سفلی(، حمزه علی مرادی 

)قیاسکندی(،  لــو  خدابنده  مینا  ــاد(،  آبـ )کشک 

)چروک  غفاری  سهیال   ،)2 )سهرین  بیگدلی  رقیه 

ــره افــشــاری  ــر(، زهـ ــی ــاب )چ ــاری ســفــلــی(، مــریــم پ

گلزار  ــاد(،  ــاآب )رض مــرادی  عباس  )ارمغانخانه(، 

کبری  تپه(،  )قزل  بیات  مهدی  آباد(،  )علی  بهلولی 

مریم  ــاد(،  آب )ابراهیم  فریبا هادیلو  )ذاکــر(،  مقدم 

)قاضی  عباسی  التفات  جوق(،  )قلعه  نژاد  آقاخانی 

کندی(، نرگس محمد لو )الوند و قلعه حسینیه(

اسامی  ذیل عزیزانی هستندکه سنت پیامبر)ص( 
را پاس داشته وتشکیل زندگی مشترک داده اند.

به این دوستان تبریک وتهنیت گفته و برای شان 
سالمت، خوشبختی و سعادت آرزومندیم. 

آباد(،  )اسماعیل  آبادی  اسماعیل  راضیه  سبزوار: 
اخالق  خوش  نرجس  آباد(،  )خرم  سیدآبادی  مریم 

)انداده( 

بـوشـهـر: مـهـنـدس امـیـر بـحـریـنی زاده )گـنـاوه( و 
مهندس محسن دهقانی)بوشهر(

جهرم: محبوبه صفرزاده
شهید بهشتی: فاطمه رحیمی

اصفهان: علی اصغر خواجه، مهران عوضپور، سیـد 
رضابربستگان،محمد حسین بهادری زاده )سمیرم(، 

مــیــانــدشــت(،  هاجر  )بــویــیــن  علیمحمدی  جـــواد 

الهه محمدی )اصفهان1(،  منصوری، زهرا توکلی، 

زهرا شجاعی)لنجان(، وحید رفیع )خور(، معصومه 

صالحی)چادگان( 

زنجان: ثریا رضایی )علی آباد(، اکرم حبیبی )برون(، 
میالد حاتمی)نیماور(، حمیرا دادار )قشال جوق(

بهورزان مبتکر،خالق و نمونه فصل ازدواج عزیزان
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به  ذیل  شرح  به  بهورز  همکاران  شدیم  خبر  با 
افتخار بازنشستگی نایل شده اند. ضمن تبریک 
اجر  و  تندرستی  ایشان،  زحمات  از  قدردانی  و 
خدمت 30 ساله را از درگاه خداوند متعال برای 

آن ها و خانواده محترم شان آرزومندیم.

نانوا(،  کالته  بهداشت  )خانه  فتوحی  رضا  محمد 

مریم  نقاب(،   1 شماره  )پایگاه  قنبرآبادی  کبری 

در  نــقــاب(   2 شــمــاره  )پایگاه  محمدی  ــا  آق کالته 

مشیر  مریم  ســبــزوار،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
علوم  دانشگاه  در  آیگان(  بهداشت  )خانه  پناهی 

مریم  الــهــی)آبــاده(،  نعمت  مــژده  البرز،  پزشکی 
دانشگاه  در  )کــازرون(  دریانوش  میترا  و  عفیفیان 

)خانه  بــهــزادی  مهوش  شــیــراز،  پزشکی  علوم 
بهداشت جائینک(، لیال پیشاهنگ )پایگاه سالمت 

دلـــوار(،  سالمت  )پایگاه  بــهــزادی  نجمه  دلـــوار(، 

ــاد(،  آب سالم  بهداشت  )خــانــه  ابراهیمی  شیرین 

ابراهیم  بنک(،  بهداشت  )خانه  علمداری  فاطمه 

بحرانی )خانه بهداشت تمبک(، محموده علیشاهی 

منعمی  )خانه  فخریه  خلیفه(،  مال  بهداشت  )خانه 

رستمی )خانه  کبری  روستایی(،  چهار  بهداشت 

)خانه  کار  صالح  غالمعلی  شرقی(،  الور  بهداشت 

آموزش  )مرکز  خدری  مصطفی  گنخک(،  بهداشت 

بهورزی گناوه( در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 

رستمی،  بهرام  زارعــی،  بهادر  علوی،  سیدرحمان 

رئیسی  حسین رضا  محمدی،  اکبر  غالمی،  علی 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم، زینب عزیزی،  در 

رحیم  محمد  قاضی،  خوشقدم   داوودی،  فاطمه 

میرزایی  عیسی   ــداداد،  خ البنین   ام  وند،  خواجه 

موسی  رحمانی،  صادق  محمد  بیجار(،  )شهرستان 

زارعی، محمد خالد ساروقی )شهرستان دهگالن(، 

محمد اسدپور، محمد  مرادی  )شهرستان دیواندره(، 

صالح   سروآباد(،  )شهرستان  مجیدی  رئوف   محمد 

)شهرستان  حسینی  وفا  محمدحبیبی،  قلی،  امام 

عباس  مریمی،  مریم  عبدالملکی،  سارا  سنندج(، 

محمد  قروه(،  )شهرستان  دهقان  نرگس  احمدی، 

مریوان(  )شهرستان  صائب  سعید  محمد  بهرامی، 

کوثر  کردستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 

ملکی، بتول وثوقی )نایین(، سروناز صفری، فریده 

سهرابی، هوشنگ نره ای )سمیرم(، فاطمه بهرامی،  

محمدی  سارا  جهانگیری،  همدم  جنگروی،  هاجر 

)بویین میاندشت(، پره گل طهماسبی، سنا سورانی 

)فریدونشهر(، اشرف شکرانی، مریم شریفی منش، 

محبوبه احمدی )خمینی شهر(، شهین فرحبخش، 

خادم  فخرالسادات  )اصفهان1(،  احمدی  فرحناز 

کبری  ابراهیمی،  پریناز  موسایی،  رضا  الهادی، 

)لنجان(،  کریمی  طوبی  عباسی،  سکینه  صادقی، 

جالل  فتاح  جمالوند،  علی  نجار)خور(،  بنی  عذرا 

مهین  نامداریان)چادگان(،  اکرم  صالحی،  الدین 

کریمی، کرامت نصیریان، فاطمه مهدیان )برخورار(، 

ظهیری  حمیده  آقایی،  البنین  ام  جعفری،  تهمینه 

)فالورجان( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

سیده  رحمانی)ماهنشان(،  زینب  روشنایی،  اعظم 

علوم  دانشگاه  در  )واالرود(  مصطفوی  صغری 

اســدی،  منوره  میرزایی،  علی  زنجان،  پزشکی 
علوم  دانشگاه  در  زینلی  طاهره  پرگر،  سکینه 

پزشکی رفسنجان

بهورزان بازنشسته
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فعالیت های ویژه

نقاط 	  شناسایی  خصوص  در  مــدارس  آمــوزش 

ایمنی  پناهگیری،  صحیح  نحوه  منزل،  در  ایمن 

منیژه  هــمــکــاری  بــا  ــدارس  مـ در  ای  غــیــرســازه 

عبدلی)ده بومهن(، مریم قلی پور)کرشت(، مونا 

محمودی  طاهره  سیده  سنگ(،  کاویانی)سیاه 

)گلخندان(، فاطمه آزادی )باغکمیش(

فاطمه آزادی )باغکمیش(

سیده طاهره محمودی)گلخندان(

موناکاویانی)سیاه سنگ(

مریم قلی پور)کرشت(

منیژه عبدلی)ده بومهن(

شهیدبهشتی

بهداشت  )خــانــه  ســیــدآبــادی  اکــبــر  علی  شــدیــم  خبر  بــا 

خرم آباد(، عبدالحمید برغمدی )خانه بهداشت رامشین(، 

طاهره عباس آبادی )خانه بهداشت کالته نانوا( دانشگاه 

مرتضی  کریمی،  علی  محمد  سبزوار،  پزشکی  علوم 
بهارلو )بویین میاندشت(، سمیه شیروانی، ریحانه حیدری 

آزادی،  داوود  جمالوند)چادگان(،  علی  شهر(،  )خمینی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  جــاللــی)فــالورجــان(  اعــظــم 

از  تبریک  ضمن  شــده انــد.  قبول  دانشگاه  در  اصفهان 
خداوند منان سالمت و موفقیت روزافزونشان را آرزومندیم. 

راهیان دانشگاه
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و 	  دیابت  غربالگری  و  سالمت  غرفه  بــرگــزاری 

فشارخون با همکاری منیژه عبدلی)ده بومهن(

بنر معاینات و آموزش جوانان، طراحی پمفلت آموزشی 	 

غذا  جشنواره  برگزاری  سالم،  ازدواج  ترویج  مــورد  در 

درمدرسه مهین نویدی در زمستان 96 با همکاری رضا 

احمدی بهورزخانه بهداشت سعید آباد2

جذب سفیر سالمت دانش آموزی در روز حفاظت 	 

از محیط زیست، بهمن 1396

جشنواره غذا درمدرسه مهین نویدی

فعالیت های بهورزان درشبکه بهداشت ودرمان پردیس:
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بهورزخانه  کالته،  بهداشت  خانه  بهورزان  آباد، 

بهداشت  خانه  ــورزان  ــه ب دمــزآبــاد،   بهداشت 

جعفرآباد

باردار 	  مادران  منزل  در  مراقبت  و  فعال  پیگیری 

و  ــاوه  خ روســتــاهــای  حاشیه  مناطق  در  ساکن 

سلمان آباد توسط مربی مرکز محمدآباد عربها  با 

پیگیری بهورزان

ســوری 	  چهارشنبه  ــوادث  حـ و  ســوانــح  آمـــوزش 

بهورزان  همه  توسط  روستاها  مــدارس  همه  در 

شهرستان ورامین

بهورزان 	  بازنشستگی  جشن  مراسم  بــرگــزاری 

جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث چهارشنبه سوری، اسفند1396	 

بهـداشـت  درشـبکه  بهـورزان  فعـالـیـت هـای 
ودرمان ورامین:

ــت و فـــضـــاســـازی حــیــاط 	  ــاف ــظ ــم زنــــی، ن ــخ ش

حیاط  محوطه  در  درخت  کاشت  خانه بهداشت، 

درختکاری  هفته  مناسبت  به  بهداشت  خانه 

عربها  محمدآباد  بهداشت  خانه  بهورزان  توسط 

با جلب حمایت دهیاری، بهورزان خانه بهداشت 

با هزینه  آبباریک، بهورزخانه بهداشت احمدآباد 

جلب  با  آباد  حسین  بهداشت  بهورزخانه  بهورز، 

حمایت دهیاری، بهورزان خانه بهداشت ریحان 
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همت  به  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  در  فوق 

آباد  محمد  مراکز  بهورزان  و  مربیان  مسؤوالن، 

عرب ها، ریحان آباد و باغخواص

کانال 	  به  سوری  چهارشنبه  تراکت های  ارســال 

باغخواص  آباد  علی  روستای  تلگرامی دهیاری 

توسط بهورزخانه بهداشت، سمیرا نفرداودی

جهت 	  زایمان  بــرای  آمادگی  کــالس  بــرگــزاری   

پوشش  تحت  بهداشت  خانه های  باردار  مادران 

مرکز محمدآباد عربها در مرکز

و  بهداشت  شبکه  در  بهورزان  فعالیت های 
درمان شمیرانات:

خانم 	  هماهنگی  ــا  ب ســالمــت  غــرفــه  بــرگــزاری 

هفته  در  »سبو«  بهداشت  بهورزخانه  افکن  بام 

با  شمیرانات  درمان  بهداشت  شبکه  در  سالمت 

موضوعات آموزشی ذیل:

برنامه . 1 بــرای  معتمدان  تیم  جلسه  ــزاری  ــرگ ب

نیازسنجی با حضور پزشک تیم سیاری،کاردان 

مربی، روحانی مسجد، مدیر مدرسه خانم قوامی 

و اعضای شورا 

)کارشناس . 2 اخوان  آقای  وسیله  به  آموزش  ارایه 

تغذیه( برای 25 نفربه مناسبت بسیج ملی تغذیه

انجام تست خون رایگان و غربالگری فشارخون . 3

توسط بهورزان خانه های بهداشت مرکز خدمات 

به مناسب  لواسان و کالن  جامع سالمت فشم، 

دهه فجر

کارشناس . 4 بابایی،  بیک  ــای  آق آمـــوزش  ارایـــه 

سالمت روان و رفتار برای 25 نفر از سالمندان 

در خصوص آموزش بهداشت خواب 

آموزش معاینات کشاورزی به 9 نفر از کشاورزان . 5

خانم  ای  حــرفــه  بهداشت  کــارشــنــاس  تــوســط 

مهندس قبادی 

آموزش بهورزان مرکز خدمات جامع سالمت به . 6

بسیج  هفته  مناسبت  به  پوشش  تحت  جمعیت 

ملی تغذیه و شعار »چاقی یا سالمتی«

اجرای واکسیناسیون هپاتیت ب در زندان های . 7

منطقه با همکاری محمد نقی موسوی بهورزخانه 

بهداشت سد لتیان، حسین میرزایی بهورزخانه 

علیرمضانی  عــلــیــرضــا  ــدر،  ــاب ــرم گ بــهــداشــت 

بهورزخانه بهداشت آهار

در تاریخ 15 اسفند ماه به مناسبت روز درختکاری . 8

سبز  فضای  مسؤول  با  مرکز  این  هماهنگی  با  و 

خانه  تحویل  درخت  اصله    30 تعداد  شهرداری 

این  نقیان  علی  و  شد  داده  علیا  کند  بهداشت 

نهال ها را در محوطه خانه بهداشت کاشت.

لواسان . 9 بهداشت  تقدیربهورزخانه  لوح  دریافت 

دفتر  در  شمیرانات  بخشدار  دســت  از  ــزرگ  ب

ــزرگ بــه مناسبت  شـــورای روســتــای لــواســان ی

خدمات  ارتــقــای  جهت  در  مؤثر  فعالیت های 

بهداشتی به جمعیت تحت پوشش
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فعالیت های بهورزان
درهفته سالمت

بزرگ؛  لواسان  بهداشت  بهورزخانه  برزنونی  زهرا 
پیگیری و مراقبت سالمندان تحت پوشش، آموزش 

پیشگیری و درمان پدیکلوز به اولیای دانش آموزان، 

حسین  خون،  فشار  غربالگری  دیابت،  غربالگری 

غربالگری  گرمابدر؛  بهداشت  بهورزخانه  میرزایی 
بهداشت  بهورزخانه  ساکی  ابوالفضل  دیــابــت، 

تکنیک  اجـــرای  بــرای  هماهنگی  سبو؛  شــهــدای 

دریاچه  کنار  در  بادکنک«  با  استرس  »مدیریت 

بهداشت  بهورزخانه  دانیالی  شکیبا  لــواســان، 

و  دیابت  غربالگری  و  سالمت  غرفه  برپایی  افجه؛ 

بهداشت  بهورزخانه  توالیی  شبنم  خــون،  فشار 

دانش  بین  ــی  ورزش مسابقات  بــرگــزاری  زایــگــان؛ 

بهداشت  بهورزخانه  موسوی  نقی  محمد  آموزان، 

اضافه  و  چاقی  از  پیشگیری  ــوزش  آم لتیان؛  سد 

بهورزخانه  امیری  حمیده  آمــوزان،  دانش  به  وزن 

از  پیشگیری  ــای  روش هـ آمـــوزش  کند؛  بهداشت 

و  ــردی  ف بهداشت  آمــوزش  کولورکتال،  سرطان 

جشنواره  برگزاری  پدیکلوز،  کنترل  و  پیشگیری 

بهداشت  بهورزخانه  ــزدی  ی هلیا  ســالــم،  ــذای  غ

در  آهــن  مکمل  مصرف  اصــالح  ــوزش  آم شمشک؛ 

مرضیه بام افکن بهورزخانه بهداشت  سنین بلوغ، 

غربالگری  و  سالمت  غرفه  برپایی  سبو؛  شهدای 

بهورزخانه  سلطانی  لیال  ــون،  خ فشار  و  دیــابــت 

بهداشت ایگل؛ تزریق واکسن دو گانه و هپاتیت به 

بهورزخانه  غریبیان  محسن  شهرداری،  کارکنان 

هپاتیت  و  گانه  دو  واکسن  تزریق  ایگل؛  بهداشت 

بهورزخانه  توالیی  فرانک  شهرداری،  کارکنان  به 

به  دندان  و  دهان  بهداشت  آموزش  روته؛  بهداشت 

بهداشت  بهورزخانه  بازیان  سمانه  آموزان،  دانش 

پوشش،  تحت  سالمندان  مراقبت  و  پیگیری  کالن؛ 

نیکنامده؛  بهداشت  بــهــورزخــانــه  عــبــادی  ــرا  زه
سالمت،  سفیر  ــذب  ج و  مراقبتی  ــود  خ ــوزش  آمـ

آهار؛  بهداشت  بهورزخانه  رمضانی  علی  علیرضا 

دانش  به  وزن  اضافه  و  چاقی  از  پیشگیری  آموزش 

مریم کیادربندسری بهورزخانه بهداشت  آموزان، 

در  آهن  مکمل  مصرف  اصــالح  آمــوزش  دربندسر؛ 

بهداشت  بهورزخانه  کیائی  فاطمه  بلوغ،  سنین 

به  قصران  رودبار  جماعت  امام  با  هماهنگی  امامه؛ 

منظور سخنرانی در نماز جمعه و تقدیم کتاب سبک 

زندگی سالم، رقیه گرمابدری بهورزخانه بهداشت 

سفیر  ــذب  ج و  خودمراقبتی  ــوزش  آمـ گــرمــابــدر؛ 

بهداشت  بهورزخانه  معصومه هادیان  سالمت، 

نوجوانی  دوران  در  سالم  تغذیه  ــوزش  آم رسنان؛ 

فشمی بهورزخانه  میرزا  نــدا  مددجویان،  ــرای  ب

اضافه  و  چاقی  از  پیشگیری  آموزش  آهار؛  بهداشت 

وزن به دانش آموزان، محمد علی نقیان بهورزخانه 

بهداشت کند؛ برگزاری جشنواره غذای سالم، آمنه 

تغذیه  آموزش  رودک؛  بهداشت  بهورزخانه  خاوری 
بهورزخانه  عالئینی  مریم  آموزان،  دانش  به  سالم 

بهداشت افجه؛ برگزاری کارگاه مدیریت استرس با 

هماهنگی بهورز، آرزو میکائیلی کارشناس مربی؛ 

مربی  کاردان  کنعانی  آمینه  سالم،  تغذیه  آموزش 

جشنواره  برگزاری  در  هماهنگی  لواسان؛  مرکز 

زیور علی عسگری کارشناس مربی  غذای سالم، 

تحرک  و  روی  پیاده  مراسم  برگزاری  میگون؛  مرکز 

فشم؛  مرکز  مربی  صمیمی کارشناس  مریم  بدنی، 

بهداشتی  رابطان  جهت  آموزشی  جلسات  برگزاری 

و سفیران سالمت
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بوشهر 

همکاری بهورزان شاغل و دانش آموز استان در 	 

استان  بهداشت  تمامی خانه های  پایش  انجام 

بهداشت  خانه  استاندارد  چیدمان  برنامه  در 

توسط گروه پایشگر

مقدس 	  مشهد  زیارتی  تفریحی  اردوی  برگزاری 

جهت دانش آموزان بهورزی شهرستان کنگان، 

مرقد  زیــارت  ضمن  ــوزان  آم دانــش  اردو  این  در 

تفریحی  مکان های  از  )ع(  هشتم  امــام  مطهر 

مشهد بازدید کرده و همچنین قدمگاه نیشابور و 

حرم شاه عبدالعظیم شهر ری را نیز زیارت کردند.

بهبهان 

به مناسبت والدت با سعادت حضرت زهرا)س( 	 

و روز زن، همایش پیاده روی خانوادگی به همت 

بهورزان خانه بهداشت کردستان بزرگ )تاجماه 

طیبی، عنایت طیبی نشین و زینب احمدی( و با 

همکاری پایگاه مقاومت بسیج برگزار شد. 

جشنواره غذاهای سالم سنتی و اهدای جوایز 	 

از  جشنواره  برگزیدگان  و  کنندگان  شرکت  به 

دیگر بخش های این همایش بود.

بهورزخانه 	  امیدی  و همکاری سعید  پیگیری  با 

روستای  دهیار  که  بــزرگ  دودانــگــه  بهداشت 

خیر  مشارکت  جلب  با  و  هستند  هم  دودانگه 

محترم یک دستگاه زیراکس برای مرکز خدمات 

جامع سالمت روستایی دودانگه خریداری شد.

پیگیری و همکاری محمد کریم نژاد بهورزخانه 	 

روستا  دهیاری  همکاری  با  اسدآباد  بهداشت 

بهداشت  خانه  برای  کیت  سونی  دستگاه  یک 

اسدآباد تأمین شد.

جهرم

اسالم  پایگاه  در  سالم  غذای  جشنواره  برگزاری 

آباد؛ در این مراسم واحد آموزش سالمت و واحد 

تغذیه مشارکت داشتند.

اصفهان

فعالیت های بهورزان درخانه های بهداشت
)کسب 	  شهرستان  تیراندازی  درمسابقات  شرکت 

نظری،  خانم  توسط  ــدازی  ان تیر  ــی در  دوم عنوان 

بهورز( 

بانوان 	  امــور  طریق  از  ورزش  اداره  با  هماهنگی 

کالسهای  در  کارکنان  شرکت  جهت  فرمانداری 

ایروبیک )سه روز در هفته شهرستان فالورجان(   

شرکت درمسابقات دانشگاه )دارت  وآمادگی جسمانی(	 

بازدید از خانواده های شهدا به مناسبت هفته سالمند	 

غربالگری و ویزیت سالمندان به مناسبت روز سالمند	 

به 	  »حیا«  کتاب  از  کتابخوانی  مسابقه  بــرگــزاری 

اردوی  برگزاری  حجاب،  و  عفاف  هفته  مناسبت 

زیارتی سیاحتی قم، 

سالمت 	  هفته  ورزشی  فرهنگی  همایش  برگزاری 

میانساالن در آبان ماه با دعوت از کارشناس تربیت 

بدنی و انجام حرکات کششی و نرمشی در یکی از 

باشگاه های ورزشی شهرستان

 برگزاری همایش های علمی و فرهنگی روز جهانی 	 

سالروز  ســالمــت،  داوطــلــبــان  جهانی  روز  و  ــدز  ای

ــای  زوج ه از  ــوت  دع و  )ع(  علی  حضرت  ازدواج 

روستا،  در  امن  نقطه  مانور  و  بالیا  مدیریت  جوان، 

سالمندان،  جهت  عــاشــورا  زیــارت  سالمند،  روز 

مسابقه تکریم از سالمندان در مدرسه، مانور زلزله 

وعملکرد  سمیرم  شهرستان  ــت  وردش منطقه  در 

مطلوب آقای جواد نادری بهورزخانه بهداشت فتح 

آباد

مهد 	  و  هفتشویه  بافت  پوشینه  مدرسه  در  همایش 

کودک جهت ترویج مصرف غذای سالم اسالمی

آموزش کیف اضطراری به سفیران سالمت، جلسه 	 

آموزشی بالیا و مانور زلزله در دبستان استقالل

مانور 	  و  نجات  و  امــداد  و  زلزله  اطفاءحریق،  مانور 

آنفلوانزا در مرکز خدمات جامع سالمت  دورمیزی 

زاینده رود

عضویت همه بهورزان )مرد( درتیم فوتسال شبکه	 
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ــزاری  ــرگ نــواخــتــن زنـــگ ســالمــت در مــــدارس، ب

ورزشی  نویسی،  مقاله  نقاشی،  نشریه،  مسابقات 

در بین دانش آموزان واهدای جوایز به نفرات برتر، 

برگزاری همایش صرف میان وعده غذایی سالم در 

مدارس، پخت نان محلی در سطح روستاهای شهید 

ورهیز، برپایی چادرهای سالمت، برگزاری همایش 

رابطان  کارکنان،  حضور  با  گشت  وکوه  روی  پیاده 

پایی  بر  مدارس،  آموزان  ودانش  سالمت  وسفیران 

نمایشگاه، توزیع پمفلت بین مردم وپوستر در ادارات 

از  استفاده  سالمت،  ایستگاه  برپایی  ــدارس،  ومـ

سفیران سالمت دانش اموزی در اجرای برنامه های 

در  بهداشتی  پیامهای  قرائت  مدارس،  در  آموزشی 

برنامه صبحگاهی، هماهنگی با مدارس شهرستان 

خصوص  در  سخنرانی  و  حــضــوربــهــورزان   جهت 

سفره  برگزاری  بهداشتی،  موضوعات  و  سال  شعار 

نقاشی،  مسابقه  گشت،  کوه  و  روی  پیاده  سالمت، 

برگزاری  پوشش،  تحت  مــدارس  در  نویسی  مقاله 

برای  ســال  شعار  خصوص  در  و  آموزشی  جلسات 

همکاری  با  آموز  دانش  و  خانوار  سالمت  سفیران 

روی  پیاده  بهداشتی،  کارکنان  سایر  و  کارشناسان 

و  سالم  تغذیه  برنامه  و  آقــا  حاجت  روستای  ــان   زن

روستای  در  آمــوزان  دانــش  جهت  سالم   صبحانه 

حاجت آقا، برگزاری مسابقه آشپزی جهت سفیران 

مسابقه  بــرگــزاری  روی،  پیاده  همایش  و  سالمت 

و  جمعیت  غربالگری  جوایز،   اهدای  و  بومی محلی 

برگزاری ایستگاه سالمت به مناسبت هفته سالمت، 

و  آبــاد  حبیب  شهر  جمعه  نماز  مصالی  در  شرکت 

دولت آباد جهت انجام مراقبت های بهداشتی و ارایه 

آموزش های الزم جهت  نمازگزاران 

کردستان:
شدگان 	  پذیرفته  از  نفر   169 مصاحبه  برگزاری 

مرحله اول آزمون بهورزی درسطح استان

برگزاری مراسم روز بهورز در 9 شهرستان تحت 	 

عملکرد هفته سالمت
به  هدایا  و  تقدیر  لوح  اهــدا  و  دانشگاه  پوشش 

بهورزان نمونه شهرستانی

اعزام بهورزان ومربیان نمونه به مراسم کشوری 	 

گرامیداشت روز ملی بهورز در مشهدمقدس

شیراز:
تــوســط خود  ــورزان  ــه ب بــه  ــوزش ســامــانــه سیب  آمـ

مهارت آموزی  ــون  آزم و  دوره  بــرگــزاری  بــهــورزان، 

آمــوزشــی  بسته  ــون  آزمـ ــورزی،  ــه ب جــدیــد  مربیان 

بهداشت«  های  خانه  استانداردهای  و  نامه  »آیین 

آزمون  برگزاری  بهورزی،  آموزش  مراکز  مدیران  از 

دوره تکمیلی مراقبان سالمت توسط مراکز آموزش 

بهورزی،  داوطلبان  از  مصاحبه  انجام  بــهــورزی، 

برگزاری کمیته جذب بهورز

زنجان: 
ترویج  روی،  پیاده  مختلف  کمپین های  برگزاری 

خیر  جذب  سالم،  تغذیه  و  جوانان  در  سالم  ازدواج 

وکمک های  زمین  اهداء  و  پوشش  تحت  منطقه  در 

در  بهداشت  خانه  نیاز  مورد  وسایل  خرید  و  نقدی 

شهرستان های تابعه

ترویج تغذیه سالم ، زنجان
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خیران سالمت
با خبر شدیم همکاران زیادی از طریق جلب مشارکت 

مردمی توانسته اند نسبت به تأمین وسایلی برای حفظ 

و ارتقای سالمت جامعه روستایی اقدام کنند. ضمن 

پرتالش،  همکاران  این  به  خداقوت  و  تبریک  عرض 

اعضای شورا و نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای 

امید  آرزومندیم.  سالمت  و  روزافزون  موفقیت  آنان 

همیشه  برای  المنفعه  عام  کارهای  گونه  این  است 

بر  عالوه  هستیم  مطمئن  زیرا  باشد،  داشته  ادامــه 

تأمین و ارتقای سالمت جامعه، خداوند منان نیز به 

است  ذکر  شایان  می فرماید.  عطا  خیر  پاداش  آنان 

آنان  فعالیت های  و  سالمت  خیران  تعدد  دلیل  به 

رابطان  از  و  معذوریم  شده  انجام  اقدام های  درج  از 

نام  ارســال  به  تنها  خواهشمندیم  فصلنامه  محترم 

خیر سالمت اکتفا کنند.  

در ضمن در قسمت خیران سالمت اسامی  بهورزان 

یا سایر اعضای تیم سالمت و همکارانی که در جلب 

شده  نوشته  نیز  کرده اند  مردمی فعالیت  مشارکت 

است. 

بوشهر: رسول شاهدی، محمد رستمی، لنج داران 
دکتر  اسالمی بندرعامری،  شــورای  عامری،  بندر 

میرزا خلیل بهمنی

و  شیرعلی  هــاجــر  و   شیرعلی  مــیــالد  بهبهان: 
کمک های مردمی روستا

شبکه  مردمی در  مشارکت های  شهیدبهشتی: 
بهداشت و درمان پاکدشت با همکاری بهورز، جذب 

خیران روستا توسط بهورزان شبکه بهداشت و درمان 

بهورزخانه  کالته،  بهداشت  خانه  بهورزان  ورامین، 

بهداشت سلمان آباد، بهورزخانه بهداشت جعفرآباد 

مهناز حامدی، بهورزخانه بهداشت احمدآباد، بهورز 

و شورای روستای محمد آباد عربها، خیرین و شورای 

آباد،  ریحان  بهداشت  بهورزخانه  همکاری  با  روستا 

ور،  زواره  بهداشت  خانه  جهت  مرکز  مربی  و  بهورز 

جلب مشارکت های مردمی

خیران سالمت و مشارکت های مردمی

خانه  جهت  مرکز  مربی  و  بهورز  همکاری  با  خیران 

همکاری  با  روستا  شورای  و  دهیار  خاوه،  بهداشت 

بهورز جهت خانه بهداشت جعفرآباد

مرضیه  صبوحی،  اعظم  خاکسار،  فاطمه  اصفهان: 
احمدی،  رضاقلی  زاده،  سلمان  حبیبه  کریمی، 

فریده  بربستگان،  سیدرضا  صفری)نایین(،  اشرف 

اکبر  علی  جمالی،  یاسر  ــازی،  ی نساء  گل  کیخا، 

)سمیرم(،  صفری  حسن  عزیزی،  مریم  کاظمی، 

لیال  فرهادی،  منور  اکبریان،  مریم  بهارلو،  مریم 

میاندشت(،  مهدوری)بویین  معصومه  سیاوشی، 

حــســن مــولــیــانــیــان، عـــبـــاس هـــارون الــرشــیــدی، 

عابدی،  رضــا  محمد  قربانی)فریدونشهر(،  فریبا 

مهری  دهقانی،  نجمه  سیداحمدمیرعبداللهی، 

فرخنده  رحیمی،  معصومه  قیصری)اصفهان1(، 

دری)لنجان(،  عبدا...  خدابخشی،  صنم  عطایی، 

مریم ایسپره، شهناز قدمی، لیال کیانی منش، مریم 

اقبالی، زهرا بختیار، کبری امامی، فاطمه احمدی، 

زهرا باقرزاده، فضه صابری)فالورجان(

حسین  ــان(،  )ارهـ ارهانی  رجبی  مهدی  زنجان: 
سرداری )عمید آباد(، نبی اله  قدیمی)درسجین(
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ساله  همه  کــشــور  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه هــای 

آزمون  و  نیازسنجی  بهورز،  فصلنامه  آزمــون هــای 

نفرات  به  و  کــرده  برگزار  را  علمی بهورزان  جامع 

ضمن  می کنند،  تقدیم  هدایایی  و  تقدیر  لوح  برتر 

به  تبریک  و  عزیز  همکاران  به  خــداقــوت  و  تشکر 

سالمت  همگان  برای  منان  خداوند  از  برتر  نفرات 

از دانشگاه هایی که  و  آرزومندیم  و توفیق روزافزون 

اطالعات شان را ارسال کرده اند سپاسگزاریم. 

بوشهر، جهرم، اصفهان، زنجان، رفسنجان

به  ساله  همه  بهورز  روز  فرارسیدن  مناسبت  به 

ــورزان  ــه ــالش ب ــات وتـ ــم ــه زح ــادن ب ــه پـــاس ارج ن

جشنی  کشورمراسم  پزشکی  علوم  دردانشگاه های 

باحضورمسؤوالن برگزار و از بهورزان ومربیان نمونه 

از  می شود.  قدردانی  یادبود  ولوح  جایزه  اهدای  با 

كه  شیراز  رفسنجان،  ساوه،  اصفهان،  دانشگاه های 

نویسندگان وخوانندگان محترم مجله  بهورز! اخبارفوق را اعالم كرده اند، تشكر می کنیم. 
مجله  دفتر  با  شما  همه   همكاری  و  مندی  عالقه 

می رساند،  اطالع  به  تشكر  ضمن  است.  ستودنی 

محدودیت  علت  به  مقاله ها  از  زیــادی  تعداد  چاپ 

و  مقاله  ارســال  ضوابط  نکردن  رعایت  یا  صفحات 

محترم  رابط  با  هماهنگی نکردن  نگارشی،  نکات 

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

زهرا برزنونی)تهران(، محمدرئوف نعیمی)کردستان(، 

ابوالفضل کشاورز )شیراز(، تکتم فرقانی )خراسان 

رضوی(، امین شیرآشیانی )مازندران(

خراسان رضوی: ام البنین فارغی) کالت(، گلستان 
بادوست)مشهد(،  حسین  نادر(،  )کالت  منصوری 

اللهیاری )مشهد(، نسیم )کالت(

ناشناس: طاهره وجدانی
خراسان جنوبی: سیدابوالفضل حسینی)خوسف(

نامه های رسیده

همکارانی که مقاالت شان به دست ما
رسیده است جشنواره ها ومراسم روزبهورز

برگزاری آزمون های جامع علمی  بهورزان، 
فصلنامه بهورز و نیازسنجی
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