
بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل

اسامی بهورزان موفق، بهورزان نمونه فصل و بهورزان مبتکر و خالق، به شرح زیر اعالم 
می شود. از دانشگاه هایی که اسامی بهورزان را اعالم کرده اند سپاسگزاریم.

بهارلو،  مرتضی  محمدی،  زهرا  موسایی،  احمد  و  طاهری  زهرا  مهدوی،  زهره  اصفهان: 
کبری امامی، سهیال  کبری زینلی، سکینه افشاری، معصومه صالحی، سید رسول حسینی، 

السادات حسینی
بهبهان و آغاجاری: میالد شیرعلی، تاجماه طیبی

زنجان: معصومه حیدری، فاطمه خدابنده، فاطمه صدیقی )ابهر(

ازدواج عزیزان

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

آرزومندیم. 

اصفهـــان: محدثـــه میرزایـــی، مهـــری شـــاه محمـــدی، اعظـــم صفـــری، فتـــاح جـــالل الدیـــن 
ـــاه، ســـجاد  کوت کـــرم رضاییـــان،  منیـــژه صالـــح  صالحـــی، محمـــد جـــواد افـــراز،  زهـــرا رمضانـــی، ا

ـــور  ـــرب پ ـــم ع ـــری، مری کب ـــا ا ـــری، محمدرض قدی
بهبهان و آغاجاری: احمدرضا آقاجاری )کره سیاه سنت پیامبر(

زنجان: فاطمه رجبی 
کرمان: صغری اسفندیار، حسن شول، سارا علینقی، محمد علی عسکری نژاد 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی

خیران سالمت
با خبر شدیم همکاران زیادی از طریق جلب مشارکت مردمی توانسته اند نسبت به تأمین 
کنند. ضمن عرض تبریک و  وسایلی برای حفظ و ارتقای سالمت جامعه روستایی اقدام 
خداقوت به این همکاران پرتالش، اعضای شورا و نیز مسؤوالن و اهالی روستاها برای آنان 
کارهای عام المنفعه آنان برای  گونه  موفقیت روزافزون و سالمت آرزومندیم. امید است این 
همیشه ادامه داشته باشد، زیرا مطمئن هستیم عالوه بر تأمین و ارتقای سالمت جامعه، 
خداوند منان نیز به آنان پاداش خیر عطا می فرماید. شایان ذکر است به دلیل تعدد خیران 
محترم  رابطان  از  و  معذوریم  شده  انجام  اقدام های  درج  از  آنان  فعالیت های  و  سالمت 

کتفا کنند.  فصلنامه خواهشمندیم تنها به ارسال نام خیر سالمت ا
که در جلب مشارکت مردمی فعالیت  در ضمن در قسمت خیران سالمت اسامی بهورزان و سایر اعضای تیم سالمت و همکارانی 

کرده اند، نیز نوشته شده است. 
کلثوم سلمانی، زینب نظری،  کریمی، آقای خورسندی، فرنگیس سیف الدین، لیال شجاعی، نجمه احمدی،  اصفهان: مرضیه 

اشرف قربانی، طوبی سلیمانی، فاطمه کریمی، مریم دهقانی پور، مهرجان نظری، هاجر جنگروی، مرتضی بهارلودر 
زنجان: رضا عابدینی، ولی اله سرداری، منیر مقدم سلیمی، مهدی رجبی، ناصر موالیی، زهرا دودانگه ) ابهر(، زینب حیدری، شهال 

محمدی )طارم (، محمد احمدی، عباس مرادی، سهراب محمدی، معصومه بابایی، فاطمه وفا، معصومه حیدری )زنجان(
کرمان: اسماعیل حسنی، منوره شجاعی، هاجر انجم شعاع، حسن نامجو، عفت شرفعلی پور، محمد میرزایی، زهرا شاهرخی، 
خدیجه حجتیان، محمود پورعباسی، محمد ریحانی، مریم قرایی، حسین ایرانمنش، فاطمه محمدی، محمد علی فرح بخش، 
فاطمه شیری، مجید میراحمدی، حلیمه حاج حسینی، مریم عرب آبادی، عفت ابراهیمی، خدیجه پورمحی آبادی، فخرالدین 

قوام آبادی، حسن تروال
یزد: اهالی روستای حسن آباد، منور مختاری و مسؤول آموزش بهورزی شهرستان اشکذر

اخبـــــــــــار دانشـــــــــگاه ها
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راهیان دانشگاه

بـا خبـر شـدیم عیسـی عیسـی پره، مظفـر دیمه، مسـلم صالحـی، فتـاح جالل الدیـن صالحی، 
کرمـی ربـاط، مهیـن  لیـال محبـی، غالمرضـا ایسـپره از دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان، مریـم 
کرمان در دانشـگاه قبول شـده اند ضمن  مرتضایی، مهدیه سـعید از دانشـگاه علوم پزشـکی 

تبریـک از خداونـد منـان سـالمت و موفقیـت روزافزونشـان را آرزومندیـم. 

بهورزان بازنشسته

با خبر شدیم عبدالرضا خیاطی فرد، ظهراب جامه بزرگ، رضا عبدالشیخی، هادی یزدان پرست، علی برزگری، طال فتحی، حسینقلی 
ایزدپناه، زینت معظمی زاده، یداله بحرانی، نجیم رحیمی قره میرشاملو، حسن جاویدانی شهرستان دشتستان دانشگاه علوم پزشکی 
کاظم اربطی، علی افشاری واالرودی، اصغر حمزه لو، شمسعلی دوستی، رمضان بهمنی، محمدرضاملکی، فرامرزحیدری،  بوشهر، 
رحمان عبادی، عوضعلی قرابیگی، علی ورقایی، اسماعیل ابراهیمی، مالک قره جلو، سهراب محمدی، علی بیات، علی افشاری، 
خلیل بیگدلی، بهزاد محمدی،  داود نجفی، بهرام محمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، اقدس جهانی، فروزنده محمدی، گیتی 
کاظم  طیاری، مریم نظرزاده، سکینه مجیدی، محمد پور امینایی، عیسی نورمندی، حسن زید ابادی، زیبا برقی، عبدالرضا افسا، 

امیا، درویش کرم پور، درویش مددی، علی مکی آبادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به افتخار بازنشستگی نایل شده اند.
خانواده  و  آن ها  برای  متعال  خداوند  درگاه  از  را  ساله  سی  خدمت  اجر  و  تندرستی  ایشان،  زحمات  از  قدردانی  و  تبریک  ضمن 

محترم شان آرزومندیم.

فعالیت های ویژه

کرون به مناسبت روز مادر برای همه مادران سالمند با همکاری خانه  کردسفلی از توابع شهرستان تیران و  اصفهان: در روستای 
بهداشت، بسیج روستا و با مشارکت واحدهای ستاد مرکز بهداشت جشن روز مادر برگزار شد و فرزندان مادران هدایایی نقدی به 

کردند. که در اقدامی زیبا مادران نیز هدایای خود را برای انجام امورخیر به خانه بهداشت اهدا  کردند  مادران خود تقدیم 
بوشهر: نجات جان مادر و نوزاد توسط بهورزان خانه بهداشت باشی 

در  یک روز که جهت تزریق انسولین به خانم باردار به روستای قمر)بوجیکدان ( رفته بودیم که مشاهده کردیم حال عمومی مادر باردار 
گهانی داشته وصدای قلب جنین  که وی فشار خون غیرطبیعی 160/90 و افزایش وزن نا مطلوب نیست. بعد از مراقبت مشخص شد 
نیز غیر طبیعی بود. بالفاصله فرم ارجاع تکمیل و به مادر باردار تحویل دادیم و ایشان و همسرش را جهت رفتن به مرکز خدمات جامع 
کرده  که آخرین سونوگرافی تاریخ زایمان را 15 آبان اعالم  کردیم ولی مادر حاضر به همکاری نبود و هر بار اظهار می کرد  سالمت حساس 
که در خانه بهداشت حضور داشتند  و من حالم خوب است وهیچ مشکلی ندارم. با توجه به وضعیت نامطلوب مادر از پزشک مرکز 
که خانم دکتر نیز به سرعت به روستای قمر مراجعه و مادر باردار  کنند  کردیم به روستای قمر آمده و مادر باردار را ویزیت  در خواست 
کرده و می گفت وسیله  که تشخیص ارجاع فوری به بیمارستان دادند. ولی مادر باردار هم چنان شروع به بهانه گیری  کردند  را ویزیت 
نقلیه ندارم و عصر مراجعه می کنم. لذا طبق در خواست ما و پزشک با سرپرست مرکز هماهنگ شد تا آمبوالنس را به محل اعزام کنند و 
در کمتر از 10دقیقه آمبوالنس در محل حاضر و مادر باردار راهی بیمارستان شد. به محض ورود به بیمارستان خلیج فارس، مادر باردار 
که به دلیل فشار خون باال ختم بارداری اعالم شد با این اقدام بموقع مادر باردار و نوزاد وی هر دو  توسط متخصص زنان ویزیت شد 

از مرگ حتمی نجات یافتند.
از زحمات بهورزان خانه بهداشت باشی غالمحسین احمدی و محترم فراهت پور، خانم دکتر عزیززاده پزشک مرکز و آقای مهندس 
که موجب حفظ سالمتی مادر و نوزاد شده  کازرونی سرپرست مرکز به خاطر تعهد و مسؤولیت پذیری و اقدام دلسوزانه و بموقع آنان 

است سپاسگزاریم و آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون در خدمت به جامعه برای آنان داریم.
بهبهان و آغاجاری: ایجاد کانال تلگرام توسط بهورزان خانه بهداشت، میالد شیرعلی و تاجماه طیبی جهت جمعیت تحت پوشش به 

منظور آموزش، اطالع رسانی و پیگیری ها
کربال زابل: اعزام 68 نفر از بهورزان با سابقه خدمت بیش از 25 سال به سفر 
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عملکرد هفته سالمت، جشنواره ها و مراسم روز بهورز
به مناسبت فرارسیدن روز بهورز همه ساله به پاس ارج نهادن به زحمات وتالش بهورزان دردانشگاه های علوم پزشکی کشورمراسم 
که  از دانشگاه هایی  با اهدای جایزه ولوح یادبود قدردانی می شود.  از بهورزان ومربیان نمونه  برگزار و  جشنی باحضورمسؤوالن 

کرده و به برخی برنامه های جانبی جشن روز بهورز اشاره می شود.  کرده اند تشکر  اخبارفوق را اعالم 
کارت هدیه به همه بهورزان، اهدای لوح تقدیر و جایزه به برگزیدگان و سه هدیه سفر به  رفسنجان: برگزاری جشن روز بهورز، اهدای 

مشهد 

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان، فصلنامه بهورز و نیازسنجی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور همه ساله آزمون 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 
کرده اند  که اطالعات شان را ارسال  سالمت و توفیق روزافزون آرزومندیم و از دانشگاه هایی 

سپاسگزاریم. 
اصفهان، بهبهان و آغاجاری، خوزستان، زنجان 

که مقاالت شان به دست ما رسیده است همکارانی 

نویسندگان و خوانندگان محترم مجله بهورز!
اطالع  به  تشکر  ضمن  است.  ستودنی  مجله  دفتر  با  شما  همه  همکاری  و  مندی  عالقه 
کرده اید به علت  که ارسال  می رساند، چاپ تعداد زیادی از مقاالت و مطالب شما عزیزان 
محدودیت صفحات یا رعایت نکردن ضوابط ارسال مقاله و نکات نگارشی، هماهنگ نکردن 

با رابط محترم دانشگاه و... مقدور نیست، پوزش ما را بپذیرید: 
البرز)کرج(: مریم سیرایی

بوشهر: فاطمه رضوی، فاطمه مدنی، فاطمه مددی، طیبه سپهری، زهرا هدایت، ایرج زنده 
بودی، بهنام باقری

خراسان شمالی)بجنورد(: زکیه شهسواری
خراسان رضوی)مشهد(: فاطمه سعیدی، زهرا معلمی نفت چالی، کیانوش کاظمی، نسرین رمضانی

خوزستان)اهواز(: بهار بندانی، عاطفه نوروزی اصل، ناهید اسکندری
رفسنجان: دکتر عباس علی ابراهیمی، اعظم صباغ زاده نعمت آباد، سوسن ابوالهادی

اصالحات

کننده آن« مندرج در صفحه 40 * در مقاله »ناباروری و عوامل مستعد 
فصلنامه شماره 93 تصاویر نویسندگان به شرح ذیل اصالح می شود:

* در مقاله »آشنایی با زیج حیاتی« مندرج در صفحه 35، فصلنامه شماره 93، در توضیح تعریف زنان 10 تا 49 سال شوهردار تک فرزند، تک 
فرزند با حداقل سن یک سال و 11 ماه و 29 روز اصالح می شود.
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رویا منتظری
 مدیر مرکز آموزش بهورزی تنکابن 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

فاطمه مهرگان
 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران

مریم السادات هاشمی پور
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران
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