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بهورزان مبتکر،خالق و نمونه فصل

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

كه اسامی بهورزان را اعالم كرده اند، تشكر می کنیم.
شهید بهشتی: منیژه عبدلی، فاطمه اسماعیلی، خدیجه 

قانعی، فاطمه بشیده، مرتضی معصومی
زنجان: مریم شیروانی، مریم بیگوردی، زلیخا کرمی)ابهر(؛ 

فریبا هادلو، آقاخانی نژاد، التفات عباسی)ماهنشان(
گیالن: طاهره اسدی گوفلی، فاطمه درویش پور، صداقت 

باقری
مرکزی: ناصر سلیم آبادی، مریم شهبازی، عیسی رضایی، 
عباس  ربیعی،  مجید  حــیــدری،  غالمرضا  بیات،  فاطمه 

جعفری، تقی محمدی
مجتبی  ــی،  ــ ــای ــ آق ــرا  ــ زهـ ــی،  ــت ــب ــح ص داود  هـــمـــدان: 
اعظم  جــالل)هــمــدان(،  صفری  ــادی  ه رستمی)مالیر(، 
غفاری، ابوالفضل نقویخانه، اعظم مظفریان، زهرا فرهودی، 
کرمی،  حسین  بیدار،  کریمی  اقدس  حسنی)رزن(،  آسیه 
جعفری  محمد  بــرخــودار،  علی  رقیه  صــادقــی،  امیرعلی 
سیدجمال  نیر،  حمیدی  رقیه  افالک،  رحیمی  سارا  باور، 

میراسماعیلی)بهار(
علیمحمدی،  ــواد  ج )سمیرم(،  نــادری  ــواد  ج اصفهان: 
صفورا  همتی،  مهناز  مــجــدی،  ســتــاره  مــانــدنــی،  هــاجــر 
طاهری،  زهــرا  شکن،  بت  کبری  زینلی،  کبری  عیوضی، 
لیال سیاوشی، مرتضی سیاوشی)بویین میاندشت(، فاطمه 
مجلسی،  عبدالرضا  حبیبی،  سیدحسین  خاکسار)نایین(، 
معصومه  قربانی)فریدونشهر(،  فریبا  کوتاه،  صالح  منیژه 
معصومه  ابراهیمی،  زهرا  محمدی،  شاه  مهری  صالحی، 
افشاری  سکینه  نامداریان،  اکرم  رضایی،  فاطمه  موسوی، 
رستمی،  فاطمه  نجیمی)برخوار(،  علی  زهره  )چادگان(، 

رضوان کاظمی، سیدمرتضی شریعتی )فالورجان(
ساوه: حمید شمس، لیال زلفی

خراسان رضوی: غالمعباس علیزاده، مریم علیزاده، بتول 
خیرآبادی،  مهناز  یوسفی،  رضا  خوجه،  غالمرضا  خوشرو، 
علیرضا عابدینی، کلثوم حاج سعدآباد، فاطمه یعقوبی قلعه 
سرخی، محمد کاظمی، سکینه جابوزی، نعمت اله قلی پور، 
قاسمی،  اکرم  صفایی،  مهدی  فتحی،  مرضیه  ایزدی،  زهرا 

مریم صدیقی، بتول شاکری

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان،
فصلنامه بهورز و نیازسنجی

آزمون های  ساله  همه  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
فصلنامه بهورز، نیازسنجی و آزمون جامع علمی بهورزان را 
برگزار و به نفرات برتر لوح تقدیر و هدایایی تقدیم می کنند، 
ضمن تشکر و خداقوت به همکاران عزیز و تبریک به نفرات 
برتر از خداوند منان برای همگان سالمت و توفیق روزافزون 
ارسال  را  اطالعات شان  که  دانشگاه هایی  از  و  آرزومندیم 

کرده اند سپاسگزاریم. 
همدان، گیالن، کردستان،ایالم، زنجان، چهارمحال و 

بختیاری، اصفهان، خراسان رضوی
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سرکار خانم فضلی، مسؤول دفتر فصلنامه بهورز
اینک که پس از سال ها توفیق خدمتگزاری در عرصه سالمت، افتخار بازنشستگی حاصل شده است، ورود 
به این مرحله از زندگی را به شما تبریک می گوییم. مهم نیست  چند سال را پشت سرگذاشته اید، مهم این 
است که امروز  اولین روز از سال هایی است که پیش  رو دارید، اولین صفحه از صفحات کتاب  زندگی که هنوز 
آغاز   بازنشستگی  نزده اید،  ورق   را  ها  آن 
طلوع  است.  دوباره  وتولدی  فرهیختگی 
تجربه  مشرق  از  را  فرهیختگی  خورشید 
هایتان تبریک گفته و تالش های بی شائبه 
سالیان  طول  در  را  خستگی ناپذیرتان  و 
فصلنامه  پویایی  و  رشد  جهت  متمادی 
خــداونــدمــنــان،  از  و  نــهــاده  ارج  بــهــورز 
سالمت و سعادت روزافزون را برای شما 

وخانواده محترم تان خواهانیم.

تشکر وقدردانی

همکارانی که مقاالت شان به دست ما رسیده است

نویسندگان و خوانندگان محترم مجله  بهورز! 
چاپ  رساند،  می  اطالع  به  تشكر  ضمن  است.  ستودنی  مجله  دفتر  با  شما  همه   همكاری  و  مندی  عالقه 
تعداد زیادی از مقاله ها به علت محدودیت صفحات یا رعایت نکردن ضوابط ارسال مقاله و نکات نگارشی، 

هماهنگ نکردن با رابط محترم دانشگاه و... مقدور نیست، پوزش ما را بپذیرید: 
مریم  زاده،  اله  لطف  اصغر  اردبیل:  محمدی  دوست  پروین  خلیلی نژاد،  راضیه  آقایی،  منصوره  اصفهان: 
مرادی،  حاجی  پروانه  تهران:  امدادی  عباس  همدان:  شهسواری   رؤیا  بم:  صــادق زاده   مهری  قلی زاده، 
سیده  فرهودی،  شهال  بوشهر:  زیودار  فرخنده  منقبتی،  اشرف  جافریان،  مولود  لرستان:  جاللی  سیما 

معصومه کاظمی

سرکارخانم شایسته سعادتمند رابط محترم فصلنامه بهورز در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سعادتی بود 
که طی سالیان متمادی از همت و پشتکار شما همکار ارجمند و دلسوز و تعامل خوب تان بهره مند شدیم. از شما 
همکار گرانقدر تقدیر و تشکر می کنیم و از خداوند متعال موفقیت و سالمتی را در جایگاه جدید برا یتان آرزومندیم.

سرکار خانم ناهید مهاجری نسب کارشناس  مسؤول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز در دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان جنوبی ضمن عرض تبریک بدین وسیله از تالش و همکاری صادقانه شما همکار ارجمند در 
طول دوران 3۰ ساله خدمت، بویژه زحمات شما در به ثمر رسیدن اهداف آموزشی فصلنامه بهورز قدردانی 
کرده و خداقوت می گوییم.امید داریم ورود به عرصه جدیدی از زندگی توأم با سالمتی و موفقیت و سرشار از 

بار معنوی مضاعف برای سرکارعالی و خانواده محترم تان باشد. »شاد و سربلند باشید«
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شرح  به  بهورز  همکاران  شدیم  خبر  با 
نایل  بازنشستگی  افــتــخــار  ــه  ب ذیــل 
قــدردانــی  و  تبریک  ضمن  ــد.  ــده ان ش
و  ــنــدرســتــی  ت ــان،  ــشـ ایـ زحـــمـــات  از 
ــاه  از درگ را  ــر خــدمــت ســی ســالــه  اج
خانواده  و  آن ها  برای  متعال  خداوند 

محترم شان آرزومندیم.

شهید  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه 
نــجــفــلــو)جــاجــرود(،  ــرا  زهـ بهشتی: 
نفیسه  ســلــمــانــی،  ــرب  عـ ــا  ــرض ــالم غ
قشقایی)ورامین(،  اعظم  محمدی، 
صغری  ــوا(،  ــش ــی ــادم)پ ن تقی  محمد 
ــی،  ــل ــی ــاع ــم ــن اس ــی ــس مــیــرعــلــی، ح
عیسی  سهرابی)دماوند(،  احمدعلی 
نــوروز  اســفــنــدیــار،  مصطفی  ــال،  ــت ک

حسینی، احمد حسینی)فیروزکوه(

دانشگاه علوم پزشکی قم: معصومه 
فهیمی، ابراهیم فهیمی، محسن قلیچ 

خانی، طاهره حاجعلی 

گیالن:  پزشکی  علوم  دانــشــگــاه 
علی  فتح  اســمــاعــیــل زاده،  جبرائیل 
اســکــنــدری، زری  فــریــده  صــفــری، 
رضایی، حمیده پورحسینی، گل اندام 
عطایی،  اله  لطف  خادم)رضوانشهر(، 
سیدحسن حسینی، ابراهیم هرزندی، 
مهرعلی آقایی، امان اله صادقی، بهادر 
اسفندیاری،  محمد  فاریاب)رودبار(، 
تفکری،  اسماعیل  فرهادی،  حاجیه 
طاعتی،  ــه  ــوداب س راســتــگــو،  فاطمه 
فالحی،  حسنعلی  مظفری،  طــاهــره 
مریم جمشیدی، سکینه رحمانی، مینا 

پروین مهر، منوچهر صمیمی فر، رباب 
قاسم  سبکبار،  الــه  رحمت  تأخیری، 
تالوتی، رباب عاشوری، جمیله باخدا، 

رمضان اسدپور 

کردستان:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هاجرسیدگنجی،  حــســنــی،  جـــالل 
عباسعلی پیرمحمدی، یداهلل محمدی، 
علی نورعلیزاده، مقدس جعفری مجد، 
محمدمحمدی،  اهلل  مالکی،  اباسلت 
شــیــرزادی،  عــبــداهلل  صــادقــی،  یوسف 
سهیبه  مهابادحسنی،  خلقانی،  حبیب 
محمدکریم  حامدقربانی،  محمودی، 
آغـــاویـــســـی،  اهلل  فــــرج  مـــیـــرزایـــی، 
رحیمی،  محمدعلی  امجدحمیدی، 
غفاری،  صاحب  مــحــمــدزاده،  فــارس 
رقیه  غفوری،  اقبال  ساعدی،  عیسی 
جمیل  محمودی،  عبدالرحمن  کــاوه، 
کــرجــو،  فــاتــحــی  حسین  رحــیــمــیــان، 
غفاری،  معصومه  فرهادنیا،  حسین 
مهران  زارعــی،  فرشته  مومنی،  صادق 
دهقان، عطاهلل زندیانی، محمدیارعلی، 
ــاوه،  ک فاطمه  عبدالملکی،  صــغــری 

سیدمحمدحسینی، جوانبخت دانایی

زنــجــان:  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه 
تــقــی زاده،  فــیــروزه  سلیمی،  معصومه 
معصومه شجاعی، احمد سلیمی، علی 
عزیزعلی  حسنی،  ناصر  قرابیگلی، 
سلیمان  محمدی،  محمد  مهدیخانی، 
آیت  ولـــیـــزاده،  محمدباقر  هاشملو، 
رمضانی،  عسگری  معصومه  رحمانی، 
حاجیلو،  اله  حکمت  داداشـــی،  ام لیال 
فتح اله رحیمی، شجاع الدین رستمی، 

بهورزان بازنشسته

اکبری،  سهرابعلی  قاسمی،  نبی اله 
خدابنده  هاشم  بیگدلی،  صفرعلی 
محمدی،  سجاد  عــزیــزی،  گلعلی  لــو، 
بهرامعلی محمدی، ولی محمد نصیری، 
نــوری،  فتحعلی  خــانــی،  حتم  فــرج الــه 

رمضان آقایاری، یحیی صفری چورزقی

مرکزی:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیگی،  عــیــســی  مــقــصــودی،  جــــواد 
فرزانه  ترابی،  عشرت  طاهری،  طاهره 
فتح  كریمی،  عزیزاله  میرمحمدی، 
حسینی  سیدكمال  مــحــمــودی،  ــه  ال
هراتی،  مجید  نادی،  صدیقه  جوادی، 
منصوره   خسروی)شازند(،  منصوره 
صـــفـــدری)دلـــیـــجـــان(، صــفــرعــلــی 
مینو  نـــوروزی،  فاطمه  ــادی،  آبـ داود 
یوسفی،  زهرا  ذکــریــا)اراک(،  ســادات 
حمیده  رستمی)کمیجان(،  طاهره 
احمد  ــان(،  ــی ــت ــی)آش ــان ــوروزی ورس ن
بــرزآبــادی)فــراهــان(،  ــرا  زه تلخابی، 
فضه  احـــمـــدی)خـــنـــداب(،  صــدیــقــه 
عباسعلی  فیروزی،  معصومه  دانشی، 
دارستانی،  صغری  رستمی)محالت(، 

حسین حسینی)تفرش( 

همدان:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
فرح  رنجبر،  ابوالقاسم  رضایی،  علی 
ــر مــنــصــوری،  ــغ ــودرزی، عــلــی اص ــ ــ گ
ــه  ــی الـ ــش جــــوزانــــی، ولـ ــخ ــب ــان ــه ج
ــی مـــاشـــاالـــه هــمــتــی،  ــل چــگــیــنــی، ع
ــر(، گــل بــهــار  ــالیـ ــار)مـ ــوکـ ســعــیــد جـ
هدایت  مالمیر،  خدا  شکر  احمدوند، 
فخاریی،  نــاصــره  پــایــرونــد)نــهــاونــد(، 
کرمی،  مستوره  عبدالملکی،  ناهید 
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با خبر شدیم همکاران زیادی از طریق 
توانسته اند  مــردمــی  مشارکت  جلب 
و  حفظ  برای  وسایلی  تأمین  به  نسبت 
اقدام  روستایی  جامعه  سالمت  ارتقای 
کنند. ضمن عرض تبریک و خداقوت به 
و  شورا  اعضای  پرتالش،  همکاران  این 
نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای آنان 
موفقیت روزافزون و سالمت آرزومندیم. 
امید است این گونه کارهای عام المنفعه 
باشد،  داشته  ادامه  همیشه  برای  آنان 
و  تأمین  بر  عالوه  هستیم  مطمئن  زیرا 
منان  خداوند  جامعه،  سالمت  ارتقای 
نیز به آنان پاداش خیر عطا می فرماید. 
به دلیل تعدد خیران  شایان ذکر است 
درج  از  آنــان  فعالیت های  و  سالمت 
از  و  معذوریم  شــده  انجام  اقــدام هــای 
رابطان محترم فصلنامه خواهشمندیم 
تنهابه  ارسال نام خیرسالمت اکتفا کنند.

سالمت  خیران  قسمت  در  ضمن  در 
تیم  اعضای  سایر  یا  بهورزان  اسامی 
جلب  در  ــه  ک هــمــکــارانــی  و  ســالمــت 
نیز  کرده اند  فعالیت  مردمی  مشارکت 

نوشته شده است. 
گنداب  بهداشت  خانه  بهورزان  ایالم: 

شهرستان آبدانان
بــوروبــوری،  محبوبه  شهیدبهشتی: 
اسماعیلی،  فاطمه  زاده،  حکیم  فریده 
خدیجه قانعی، فاطمه بشیده، مرتضی 
معصومی، مونا کاویانی، یوسف تاجیک، 
جــزی،  ربـــاط  الــهــام  تاجیک،  بهجت 
خدیجه تاجیک، ساقی ایران نژاد، مریم 

ملک آباد، جوادالواریان 
اکرم  ابراهیمی،  محمدجوادحاج  قم: 
نوزدهم  دوره  ــوزان  آم ــش  ــوروری،دان ن
آموزش بهورزی سپیده بابایی و حسن 

بابایی
همدان:مجتبی رستمی،وجیهه سبزی، 
امیدزندی، قاسم قاسمی جواد، مهدی 

حمیدی مرام، ربیعه طاقتی احسن
رضا  خــانــی،  محرم  حسین  زنــجــان: 

خانمحمدی، رضا باقری
اعظم  خــاکــســار،  فاطمه  اصــفــهــان: 
حبیبه  کــریــمــی،  مرضیه  صــبــوحــی، 
اشرف  احمدی،  رضاقلی  سلمان زاده، 
بربستگان،  سیدرضا  صفری)نایین(، 
یاسر  یـــازی،  نساء  گــل  کیخا،  فــریــده 
مریم  کــاظــمــی،  علی اکبر  جــمــالــی، 
عـــزیـــزی، حــســن صــفــری)ســمــیــرم(،  
مــریــم بــهــارلــو، مــریــم اکــبــریــان، منور 
معصومه  ســیــاوشــی،  لیال  ــادی،  ــره ف
ــن مــیــانــدشــت(،  ــیـ ــویـ ــدوری)بـ ــهـ مـ
ــارون  ــاس هـ ــب حــســن مــولــیــانــیــان، ع
قربانی)فریدونشهر(،  فریبا  الرشیدی، 
ــا عـــابـــدی، ســیــداحــمــد  ــدرض ــم ــح م
مهری  دهقانی،  نجمه  میرعبداللهی، 
معصومه  قـــیـــصـــری)اصـــفـــهـــان1(، 
ــی، صنم  ــای ــط ــده ع ــن ــرخ ف ــی،  ــم ــی رح
دری)لنجان(،  عــبــدا...  خدابخشی، 
مریم ایسپره، شهناز قدمی، لیال کیانی 
بختیار،  ــرا  زه اقبالی،  مریم  منش، 
زهرا  احمدی،  فاطمه  امامی،  کبری 

باقرزاده، فضه صابری)فالورجان(
کنعانی،  ابراهیم  رضــوی:  خــراســان 
رضا  ــوروزی،  ن زهرا  پورغفاری،  حسین 
بمانعلی  صابرنیا،  خدیجه  یوسفی، 
رقیه  ــری،  ــس ن ــی  ــرات ب ــرا  زهـ یعقوبی، 
هــادی  بخشی،  اکــبــر  علی  رحــیــمــی، 
عزت  مــیــرزائــیــان،  معصومه  غــالمــی، 
علی  ــاری،  ــق ــف ذوال ذوالــفــقــار  معینی، 
رمضانی، حسین محمدحسینی، حسین 
عیدی  مریم  چیتی،  طــاهــره  عجمی، 
نژاد، اکرم یزدی، زهرا عمرانی، مهدی 
صفایی، رضا مرادی، آسیه عامری، رضا 

مدبر، محمد کاظمی، علی غیاثی

خیران سالمت 
ومشارکت های مردمی

فتح  عبدالملکی)همدان(،  معصومه 
وحــدت  علی  خجسته،  طیبی  ــه  ال
محمد  ــوری،  ــش ک محمود  مـــودب، 

نوری عابد)رزن( 

بابل:  پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه 
مقیمی،  سیدعباس  رضایی،  عباس 
فرج  زارع،  شهال  محمدمیری،  علی 
تــیــمــورزاده،  بــهــروز  حــمــزه پــور،  ا... 

شعبان عباسقلی زاده، مریم مالتبار 

ــوم پــزشــکــی قــم:  ــل ــاه ع ــگ ــش دان
معصومه فهیمی 

اصفهان:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وثوقی)نایین(،  بتول  ملکی،  کوثر 
سهرابی،  فــریــده  صــفــری،  ــاز  ســرون
فاطمه  ای)سمیرم(،  نــره  هوشنگ 
بــهــرامــی، هــاجــر جــنــگــروی، همدم 
محمدی)بویین  ســارا  جهانگیری، 
طهماسبی،  گــل  ــره  پ میاندشت(، 
ســنــا ســـورانـــی)فـــریـــدونـــشـــهـــر(، 
شریفی  ــم  ــری م ــی،  ــران ــک ش ــرف  ــ اش
احمدی)خمینی  محبوبه  مــنــش، 
فرحناز  فرحبخش،  شهین  شهر(، 
فخرالسادات  احمدی)اصفهان1(، 
پریناز  موسایی،  رضا  الهادی،  خادم 
سکینه  صادقی،  کبری  ابراهیمی، 
کریمی)لنجان(،  طوبی  عباسی، 
علی  ــور(،  ــ ــار)خ ــ ــج ــ ن ــی  ــن ب عـــــذرا 
ــن  ــدی ــالل ال ــ ــد، فــتــاح ج ــون ــال ــم ج
نامداریان)چادگان(،  اکرم  صالحی، 
نصیریان،  کریمی،کرامت  مهین 
تهمینه  مهدیان)برخوار(،  فاطمه 
حمیده  آقایی،  البنین  ام  جعفری، 

ظهیری)فالورجان( 

خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ــوی: ابــوالــقــاســم غــالمــی، مریم  رضـ
علی  فتح  خوجه،  غالمرضا  مــددی، 
احمد  ــت،  ــردسـ زبـ ــرا  ــ زه ــان،  ــرم ــه ق
نویی،  قلعه  بلوچ  معصومه  سرکوهی، 
علی اکبر فیضی، معصومه توکلی نسب
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به مناسبت فرارسیدن روز بهورز همه ساله به پاس ارج نهادن به زحمات وتالش 
بهورزان دردانشگاه های علوم پزشکی کشور مراسم جشنی با حضور مسؤوالن 
برگزار و از بهورزان و مربیان نمونه با اهدای جایزه و لوح یادبود قدردانی می شود. 
از دانشگاه های شهیدبهشتی، قم، گیالن، ایالم، زنجان، سبزوار، همدان، 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان كه اخبارفوق را اعالم كرده اند، تشكر می کنیم. 

عملکردهفته سالمت،جشنواره هاومراسم روزبهورز

  ایالم  

  شهیدبهشتی  

  مشهد  

توضیح و اصالح

تصویر ونام خانم ها »رضیه زارع زاده« و »اکرم آقایی« نویسندگان مقاله خودمراقبتی درسرطان 
پستان و راه های پیشگیری از آن از دانشگاه علوم پزشکی یزد بدین وسیله اصالح می شود.

رضیه زارع زاده اکرم آقایی
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بهار 1397

با خبر شدیم عزیزان نامبرده در دانشگاه قبول شده اند ضمن 
تبریک از خداوند منان سالمت و موفقیت روزافزون شان را 

آرزومندیم: 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان: زکریا احمدی

رحیم  زمانی،  رســول  گیالن:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شهربانو  خردمند،  الهدی  بنت  گلچین،  معصومه  و  پرکوک 
غیوری،  جواد  صفرزاده،  علی  قربانپور،  کبری  محمدی، 

ازدواج عزیزان

پاس  را  پیامبر)ص(  سنت  که  هستند  عزیزانی  ذیل  اسامی 
داشته و تشکیل زندگی مشترک داده اند.  به این دوستان 
و  خوشبختی  سالمت،  برای شان  و  گفته  تهنیت  و  تبریک 

سعادت آرزومندیم. 
شهیدبهشتی: زهره محمدی )دماوند( با ابوالفضل ساکی 
)شمیرانات(، مونا کاویانی و محیا روح الهی )بومهن( ، محمد 
حسینی و رضا زبده گلدیانی )پاکدشت(، فاطمه مقدسی نیا 

و نسیم هرانده)فیروزکوه(، زینب شولی )جاجرود(

ایالم: آزاد نجفی، کبری نجفی، علی امامعلی پور )چرداول(
زنجان: فاطمه رحمانی)ماهنشان(، یاسر مهرابلو )زنجان(

عباس  منصوری،  سکینه  نوروزی)مالیر(،  امید  همدان: 
نظیری  پرستو  ــد(،  ــاون ــه ــاری)ن ک حسن  حمید  ــی،  ــن زری
بهرامی)بهار(،  مریم  میراسماعیلی،  سیدجمال  )همدان(، 

لیال امامیان یاوند)کبودرآهنگ(
فاطمه  نعمتی،  مرضیه  حسین آبادی،  فاطمه  مرکزی: 

شعبانی، سودابه بابایی
نوروزی،  وحید  نیکبخش،  مریم  احمدی پور،  ثریا  گیالن: 
زهرا احمدی، فاطمه صدیق، حمزه باقری، کبری همرنگ، 
زهرا  نظری،  مهرداد  قلندری،  هادی  خاکی،  گلی  افشین 

مطلوب پسند، آرمین زحمتکش، ایمان گلزار چمن
سیدرضا  عوضپور،  مهران  خواجه،  علی اصغر  اصفهان: 
جواد  بــهــادری زاده)ســمــیــرم(،  محمدحسین  بربستگان، 
زهرا  منصوری،  هاجر  میاندشت(،  علیمحمدی)بویین 
شجاعی)لنجان(،  زهرا  محمدی)اصفهان1(،  الهه  توکلی، 

وحید رفیع)خور(، معصومه صالحی)چادگان(
پور،  کرم  حمیده  انصاریان،  اسماعیل  رضوی:  خراسان 

حسین سیدی، محمد یعقوبیان

راهیان دانشگاه

مریم جواد زاده، سیروس ستاری، فرشته کاردوست، مریم 
خادم، کافیه میرزایی، فرشته غالمی، احمدعلی خجسته، 
معصومه تقی پور، مهدی یزدانی، مریم قریب، زهرا آخرتی، 
سمیه  نظری،  سحر  رحمتی،  حسین  خاکی،  گلی  افشین 
جواهری،  زهرا  نوری،  سولماز  پناه،  کریم  هادی  صیامی، 

حسین زردوست
کبری  بختیاری:  و  چهارمحال  پزشکی  علوم  دانشگاه 
شیری و سهیال صابری)کیار(، حمیده علوی پور )شهرکرد(، 

شیوا عسگری بهورزی و سکینه بهارلویی)سامان(
دانشگاه علوم پزشکی قم: حسین محمدی

کریمی،  محمدعلی  اصفهان:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مرتضی بهارلو )بویین میاندشت(، سمیه شیروانی، ریحانه 
داوود  )چادگان(،  جمالوند  علی  شهر(،  )خمینی  حیدری 

آزادی، اعظم جاللی)فالورجان( 
حسن  رضـــوی:  ــان  ــراس خ پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه 
بخشی،  اکبر  علی  نیازی،  فاطمه  بهادری،  علی  میرمقدم، 

مریم عیدی نژاد، معصومه شاکری
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شهیدبهشتی 
   اجرای کمپین غرق نشو شهریور96: هدف از »کمپین 
غرق نشو/ شنای ایمن« خودمراقبتی و پیشگیری از خطرات 
حادثه غرق شدگی است. با توجه به آمار باالی غرق شدگی 
از  ناشی  هــای  آسیب  و  مــرگ  از  پیشگیری  منظور  بــه  و  
در  نشو«  »غرق  ملی  پویش  استخر،  و  دریا  در  غرق شدگی 
هفته دوم شهریورماه 96 در شبکه بهداشت و درمان پردیس 
)خانه های بهداشت باغکمیش، سیاه سنگ،کرشت )توسط 
بهورزان فاطمه آزادی، سمیه معظمی، مونا کاویانی، مریم 
هفته  این  در  شد.  اجرا  موسوی(  شهربانو  سیده  پور،  قلی 
اقدام ها و فعالیت هایی جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی 
هدف  که  کشور  زنان  و  نوجوان  جوان،  نسل  بین  در  بویژه 

اصلی خودمراقبتی در برابر حوادث هستند، انجام شد.

اردیــبــهــشــت96:  ســالمــت  هفته  کمپین  ــرای  اجـ   
»زندگی  مسابقه  و  سالمت  نمادین  راهپیمایی  برگزاری 
سالم با نشاط و امید« در پایگاه امام رضا )ع( شبکه بهداشت 
و درمان پردیس) بومهن (: به مناسبت هفته سالمت، برنامه 
رضا  امام  پایگاه  کارکنان  حضور  با  جمعی  دسته  پیاده روی 
)ع( بومهن، داوطلبان سالمت و بانوان و عموم مردم برگزار 
شد. در این مراسم همچنین ویزیت رایگان توسط پزشک و 
کارشناسان  توسط  خون  فشار  و  دیابت  غربالگری  خدمات 
بهداشتی انجام و در ادامه برنامه مسابقه ورزشی برگزار  و  

به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.

با  دخانیات«:  به  »نه  کمپین  آموزشی  برنامه  اجرای    
برنامه  سالمت  ارتقای  و  بهداشت  آموزش  واحد  هماهنگی 
آموزشی کمپین »نه به دخانیات« با حضور سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان پردیس و با حضور بیش از ۴۰ نفر از زنان 
شهرستان برگزار  و ضمن آموزش به عموم مردم، رسانه های 

آموزشی با موضوع مذکور در میان حاضران توزیع شد.

و  بهداشت  شبکه   بهورزان  فعالیت های  از  بخشی    
درمان ورامین در سال 96: برگزاری مسابقه طناب کشی 
میان بانوان باشگاه ورزشی روستا به مناسبت هفته سالمت 
جلسه  برگزاری  آبــاد(،  ریحان  بهورز  محمدی  )نفیسه  زنان 
آموزشی و انجام مانور زلزله در مدارس تحت پوشش روستا و 
برگزاری آموزش عملی و انجام مانور اطفای حریق در مدارس 

فعالیت های ویژه

تحت پوشش روستا )علی قشقایی بهورز علی آباد باغخواص(

   بخشی از عملکرد بهورزان در هفته سالمت )شبکه 
بهداشت  درخصوص  آموزش  پیشوا(:  درمان  و  بهداشت 
تحت  مدرسه  اولیای  از  نفر   1۴۲ به  ــوزان  آم دانــش  روان 
پوشش خانه بهداشت قلعه سین در پایگاه بسیج، برگزاری 
چندین جشنواره غذای سالم و برگزاری همایش پیاده روی 

با حضور اهالی روستا و کارکنان مرکز طارند. 

   بخشی از فعالیت های ویژه شبکه بهداشت و درمان 
دماوند: نجات جان مادر و نوزاد توسط بهورز خانه بهداشت 
»چنار« سرکار خانم حکیمه کیانی: از آنجایی که مادر باردار 
افغانی به دلیل مشکالت مالی از رفتن به بیمارستان و انجام 
آزمایش ها و مراقبت ها خودداری می کرد، بهورز خانه بهداشت 
با مراجعه به منزل تمام مراقبت ها را انجام و به محض اطالع 
از زمان زایمان با ماشین شخصی به منزل مادر مراجعه و او را 

جهت زایمان ایمن به بیمارستان منتقل می کند.

جشنواره ها  بهداشتی،  مناسبت های  در  عملکرد    
مراسم  برگزاری  دماوند:  درمان  و  بهداشت  شبکه  در 
کودک،  روزجهانی  غذا،  جهانی  روز  تخم مرغ،   جهانی  روز 
بادبادک  مسابقه  و  راهپیمایی  و  پاک  زمین  جهانی  روز 
خصوص  در  اقدام  همچنین  و  سالمت   هفته  در  کردن  هوا 
روستا  در   NGO یــک  ایــجــاد  و  هــا  سرطانی  از  حمایت 
در  سالمت  غرفه  سه  برپایی  »آهــار«،  بهداشت  خانه  توسط 
ایستگاه مترو و انجام تست قند و فشارخون و ترویج برنامه 
سرای  و  بدنی  تربیت  سازمان  با  هماهنگی  خودمراقبتی، 
مسابقات  برگزاری  خصوص  در  شهرداری  مناطق  محالت 
مختلف ورزشی به مناسبت هفته سالمت و جوان، عیادت از 
بیماران، سالمندان و خانواده شهدا به مناسبت هفته ملی 
سالمند و هفته سالمت، برگزاری جلسات آموزش گروهی 
برون بخش و آموزش به دانشجویان توسط بهورز در ارتباط 
با موضوع تغذیه از جمله اقدام های شبکه بهداشت و درمان 

دماوند بوده است.

گیالن
برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت هفته اعتیاد در خانه    
بهداشت کمادل، برگزاری همایش هفته اعتیاد، هفته بهداشت 
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جشنواره  بانوان،  سالمت  هفته  کــودک،  جهانی  روز  روان، 
نمایشگاه  برپایی  بهورزان،  فعال  حضور  با  سالم  وعده  میان 
خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی و سرطان ها، قهرمانی تیم 
قدرتی طناب کشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن 
به مناسبت هفته سالمت 96 با شرکت بهورزان شهرستان و 
بهورز  دولتی  رامین  قهرمانی  کشوری،  مسابقات  به  راهیابی 
و پرورش  خانه بهداشت پیش حصار در مسابقات پرس سینه 
اندام و مسابقات قویترین مردان روستایی شهرستان فومن از 

جمله اقدام ها و تالش های این خانه بهداشت بوده است.

ایالم
  برگزاری نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و 
سرطان ها و... توسط کارشناسان آموزش سالمت و غیرواگیر 
مناسبت  به  اماکن  سایر  و  شهرستان ها  بهداشت  مرکز  در 
هفته سالمت، برگزاری کالس آموزشی سالمت زنان شاغل 
توزیع  و  حرفه ای  بهداشت  واحد  همکاری  با  کار  محیط  در 

ویتامین د و بسته آموزشی جهت کارکنان ادارات

قم
  برنامه ریزی درجهت تقدیرازآبداران نمونه روستاهای تحت
پوشش مرکزقاهان به همت مسؤول این مرکزوپیگیری بهورزان

کاشان 

  فعالیت های معصومه مختاریان بهورز خانه بهداشت 
ابتدایی  مقطع  ــوزان  آمـ ــش  دان اردوی  اجـــرای  »كــامــو«: 
روستای کامو و برگزاری مسابقه نقاشی و آموزش در زمینه 
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن جهت مدیر و معلمان 
همکاری  با  زباله  تفکیک  طرح  اجرای  مناسبت  به  مدرسه، 
شهردار محترم روستای کامو و با هماهنگی شرکت بازیافت، 
توزیع ۷۰۰ عدد از پمفلت های مربوط به اهمیت بازیافت و 

زباله،  بازیافت  منطقه  ساکنان  با  داخلی  جلسات  برگزاری 
برگزاری کالس آموزشی و اهدای گلدان گل طبیعی توسط 

شهرداری به ساکنان منطقه.

بهداشت  خانه  بــهــورز  حمامی  خدیجه  فعالیت    
روستای جوشقان: جلسه آموزشی مانور زلزله با همکاری 
نفر   61 برای  امانتی«  »علیرضا  مهندس  بالیا  کارشناس 
با  مقابله  راه های  جلسه  این  در  شد.  برگزار  روستا  زنان  از 
زلزله، شناسایی مناطق خطر در منزل هنگام وقوع زلزله و 
انجام مراقبت در زمان زلزله، تهیه کیف اضطراری در زلزله 

و نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق آموزش داده شد.
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  فعالیت های عبدالرسول قاری بهورز خانه بهداشت 
معابر  در  دام  کشتار  از  جلوگیری  طرح  اجــرای  ــزدل«:  »ی
عمومی در طول سال، اجرای پیاده روی خانوادگی به طور 
مرتب هر 3 ماه یکبار با همکاری همه ارگان های روستای 
یزدل، مشارکت در برگزاری مراسم  هفته سالمت در بخش 
مرکزی با همکاری تمام ارگان های شهرستان و بخشداری، 
جلب مشارکت مردمی در حوزه بهداشت و سالمت و ایجاد 
به  مردمی  های  کمک  تجمیع  و  روستا  در  واحد  صندوقی 
نیازمندان،  برای  تومان مشارکت مردمی  مبلغ سه میلیون 
شهرستان  بهزیستی  اداره  مرکزی  بخش   CBR تسهیلگری 
به  سال  طول  در  متنوع  مسابقات  اجــرای  بیدگل،  و  آران 
دارت،  نقاشی،  مسابقات  از  اعم  بهداشتی  مناسبت های 
برای  آموزشی  کالس های  اجــرای  و...،  ســواری  دوچرخه 
بسیج،  سپاه،  از  اعم  روستا  داخل  و  شهرستان  ارگان های 
مدارس و صندوق های خانوادگی، برپایی ایستگاه سالمت 
در  قهرمانی  نایب  مقام  كسب  و  کربال  به  نجف  مسیر  در 
»حسین آباد«  بهداشت  خانه  بهورز  توسط  وشو  مسابقات 

آقای غالمرضا شهسواری. 

اصفهان
  شرکت در مسابقات تیراندازی شهرستان )کسب عنوان 
برگزاری  بهورز(،  نظری،  خانم  توسط  تیراندازی  در  دومی 
حجاب،  و  عفاف  هفته  مناسبت  به  کتابخوانی  مسابقه 
اداره  با  هماهنگی  قم،  سیاحتی  زیارتی  اردوی  برگزاری 
ورزش از طریق امور بانوان فرمانداری جهت شرکت کارکنان 
دانشگاه  مسابقات  در  شرکت  ایروبیک،  کالس های  در 
فرهنگی  همایش  برگزاری  جسمانی(،  آمادگی  و  )دارت 
ورزشی هفته سالمت میانساالن و همایش روز جهانی ایدز، 
برگزاری  و همایش سالمند.  روز جهانی داوطلبان سالمت 
جشن سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و دعوت از زوج های 
جوان، برگزاری همایش مدیریت بالیا و مانور نقطه امن در 

روستا و همچنین دیدار با خانواده های شهدا.
پخت  کتاب،  نمایشگاه  اعتیاد،  نمایشگاه های  برگزاری    
روز  جشنواره  ــدارس،  مـ در  غــذا  وجــشــنــواره  سنتی  ــذای  غ
تخم مرغ و غذای سالم، همایش مدیریت بالیا و سالمت بانوان، 
پیاده روی ۴ کیلومتری زنان میانسال به مناسبت هفته سالمت 
میانساالن و پیاده روی بانوان به مناسبت هفته سالمت روان، 
برگزاری اردو با همکاری کانون بازنشستگان جهت سالمندان، 
همکاری آقای علی عابدی و مریم کرمی از مرکز خدمات جامع 
سالمت »زاینده رود« و اکرم فرهمند  بهورز »کاهریز« از مرکز 

»ورنامخواست« با بسیج جامعه پزشکی در زمینه خطرسنجی 

بهبهان
اجتماعی  هــای  آســیــب  ــی  ــوزش آم ــاه  ــارگ ک بــرگــزاری    
سالم،  ــاروری  بـ و  جسمی  معلولیت های  از  وجلوگیری 
به  جوایز  اهدای  و  وخرما  شیر  توزیع  و  پیاده روی  همایش 
با  همزمان  سنتی،  غذاهای  جشنواره  و  شرکت کنندگان 
نتیجه  تا حصول  پیگیری متعدد  و  افتتاح خانه هالل احمر 
خانم  توسط  بهداشت  خانه  به  منتهی  جاده  آسفالت  جهت 

»تاجماه طیبی« بهورز خانه بهداشت کردستان بزرگ 
  مراسم کاشت نهال با حضورامام جمعه، بخشدارمرکزی و 
غیره توسط بهورزان خانه بهداشت دولت آباد آقای نمازیان 

وخانم پروین منش از روستای دولت آباد 
با  هــمــراه  ســرطــان  از  پیشگیری  هفته  بــزرگــداشــت    
آموزش های الزم برای همه مردم با همکاری مرکز آموزش 

بهورزی و واحد پیشگیری در روستای ویسی
  برگزاری پیاده روی از خانه بهداشت ویسی تا مسجد روستا 
به مناسبت هفته پیشگیری از سرطان و همراهی بهورزان و 
پیشگیری  واحد  همکاری  با  بهورزی  آموزشی  مرکز  مربیان 

معاونت بهداشتی با حضور فراگیران دوره یازدهم
زاده  تقی  شهید  اول  متوسطه  آموزان  دانش  روی  پیاده    
ترویج  به مناسبت  این روستا  به همراه بهورز مرد  باران  آب 

تحرک بدنی در هفته سرطان 
  به مناسبت  پویش ملی سرطان  برگزاری کالس آموزشی 
کردستان  بهداشت  خانه  بهورزان  و  ماما  پزشک،  توسط 

بزرگ در مسجدصاحب الزمان)عج(
  به مناسبت هفته تغذیه سالم: برگزاری سفره سنتی برای 
آنان   اولیای  جهت  آموزشی  کالس  همچنین   و  خردساالن 

توسط بهورزان خانه بهداشت کردستان بزرگ
ــزاری کـــارگـــاه آمـــوزشـــی بــا مــوضــوع تــخــمــدان  ــرگـ   بـ
پلی کیستیک در مدرسه دخترانه روستای کردستان بزرگ 

توسط بهورزان خانه بهداشت
دبستان  در  وسنتی  سالم  صبحانه  جشنواره  برگزاری    
و  مرکز  بهورز  توسط  بزرگ  کردستان  خاتون  رقیه  دخترانه 
آموزش اهمیت خوردن صبحانه و میان وعده سالم ومضرات 

فست فودها و  تنقالت کم ارزش غذایی
   فعالیت های موثر و قابل تقدیری که با پیگیری ها و تالش 
روستایی  شهری  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  سالمت  تیم 
دکتر  آقای  تیم،  پزشک  مسؤولیت  با  بهبهان  بقایی  شهید 
آباد،  دولــت  بهداشت  خانه  بهورزان  و  خدمتی  رضا  غالم 
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فرماندار، رئیس، معاونان و مدیران دانشکده علوم پزشکی 
اسفراین  و تعدادی از خیرین به بهره برداری رسید.

مراکز  نامگذاری  اسفراین  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
بهداشتی به نام استادان بزرگی چون دکتر ملک افضلی و 
دکتر خدایی را فرصتی بزرگ برای قدردانی از زحمات این 
معاونت  نیک پرست  دکتر  ازابتکار  و  دانست  بزرگ  اساتید 

بهداشتی دانشکده به دلیل این کار نیک قدردانی کرد.

نامگذاری خیابان خانه بهداشت ناظریه شهرستان مشهد 
به نام »بهورز«

با پیگیری های بهورز خانه بهداشت ناظریه خانم نعمتی و به 
منظور ارج نهادن به زحمات بهورز، با موافقت اعضای محترم 
شورای اسالمی روستا و دهیاری محترم روستای ناظریه نامه 

خیابان منتهی به خانه بهداشت به نام »بهورز« نامگذاری شد.
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نمازیان،  عبدالرسول  و  منش  پروین  شمسی  خانم  سرکار 
معابر  آسفالت  است:  گرفته  انجام  آباد  دولت  روستای  در 
و  منازل  در  آمیزی  رنگ  روستا،  مدرسه  حیاط  و  کوچه ها  و 
مدرسه، جمع آوری زباله های خانگی و تفکیک پالستیک 
از زباله ها، احداث جایگاه موقت دفع زباله در خارج روستا 
ورزشی  زمین  ایجاد  محیط،  بهداشت  کارشناس  تأیید  با 
روستا  در  کشاورزی  ادوات  جمع آوری  روستا،  مدرسه  در 
کنار  حیوانی  فضوالت  آوری  جمع  دیگر،  محل  به  انتقال  و 
سبز،  فضای  ایجاد  و  درختکاری  روســتــا،  ورودی  ــاده  ج

پیگیری و به نتیجه رسیدن اینترنت خانه بهداشت 
   برگزاری جلسات مستمر کارشناسی با بخشدار محترم 
ایجاد  و گردشگری در جهت  اداره منابع طبیعی  و  مرکزی 
فضای گردشگری مناسب در روستای دولت آباد بخصوص 

درختکاری بر روی تپه ورودی روستا

مشهد
به  درمــانــی  بهداشتی  واحــد   2 افتتاح  و  نــامــگــذاری 
پاسداشت دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین
ملک  دکتر  حضور  با  سالمت  جامع  خدمات  پایگاه  و  مرکز 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پیشکسوت  استاد  افضلی 
گذاران  بنیان  از  بهداشت  وزیر  اجتماعی  معاون  مشاور  و 
مقام  قائم  خدایی  دکتر  و  کشور  بهداشت  شبکه  گسترش 
رئیس دانشگاه در حوزه مشارکت های اجتماعی و پایه گذار 
معاون  بــزرگ،  خراسان  در  بهداشتی  اولیه  های  مراقبت 
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