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تشکر و قدرداني از بهورزان و مربیان بازنشسته
با خبر شـدیم علی الهامی)مربی(، علی محمد مسـرور، مهدی پورنوروزی 
از دانشـگاه اسـفراین، اعظم دینـوی زاده، شـهناز قیـاوی زاده، مهین 
قلی پور از دانشـگاه دزفول، مریم نورانی)مربی( از دانشـگاه نیشابور، 
خسـرو سـرمیلی، فرشـید صالح نیا، عزت الـه وثیقی، حسـین ابراهیمی از 

دانشـگاه همدان به افتخار بازنشسـتگي نایل شـده اند.
ضمن تبریک و قدرداني از زحمات ایشان، تندرستي و اجر خدمت سي 
ساله را از درگاه خداوند متعال براي آن ها و خانواده محترم شان آرزومندیم.

بهورزان و فعالیت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی  
بوشهر: برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف بهداشتی و مرتبط با 
سامت و مراسم هفته سامت که هزینه این مراســم تا حدود 70 درصد 
با جلب مشارکت مردم، دهیاری و شوراها توســط بهورزان: غامرضـــا 
زنده بودي، غامحسین احمدی، اسماعیل امیری، علی مهدوی کیا، بهورزان 

زن خانه های بهداشت پیگیری و تأمین شد.
بهبهان: بازدید از مرکز جامع توانبخشی مهرپویان، برپایی نمایشگاه صنایع 
دستی سالمندان، آموزش شیوه تغذیه صحیح و راهکارهای شادزیستن 
و مشکات شایع دوره سالمندی و راهکارهای کاهش آنها به سالمندان، 
دوره  سالم  تغذیه  زمینه  در  سالمندان  بین  مسابقه  برگزاری  و  طراحی 
سالمندی، اندازه گیری فشارخون و وزن سالمندان، انجام مشاوره تغذیه با 
 BMI سالمندان دارای مشکل چربی خون باال، فشارخون باال، قندخون و

باال، تهیه پوستر با مضمون ورزش در سالمندی.
همدان:  برگزاری کاس آموزشی در خصوص هاری و تب مالت، برگزاری 
جشنواره غذای سالم و آشتی با مسواک، پاکیزگی محیط زیست و دفع 

بهداشتی زباله. 

برگزاري جشن به مناسبت روز بهورز
بـه مناسـبت فرارسـیدن روز بهـورز همـه سـاله بـه پـاس ارج نهـادن به 
زحمـات وتـاش بهـورزان دردانشـگاه هاي علـوم پزشـکي کشورمراسـم 
جشـني با حضور مسـؤوالن برگـزار و از بهورزان و مربیـان نمونه با اهداي 
جایـزه و لـوح یادبود قدرداني مي شـود. از دانشـگاه هایي کـه اخبارفوق را 
اعـام کرده انـد تشـکر کـرده و بـه برخـی برنامه هـای جانبی جشـن روز 

بهـورز در دانشـگاه های مختلف اشـاره می شـود. 
ایالم: حضور یک بهورز زن به نمایندگی در برنامه رادیویی سازمان صدا و 
سیمای مرکز ایام، ارسال پیام تبریک معاون بهداشتی به همه بهورزان، 
تبریک روز بهورز در صفحه اول کارتابل شخصی یا اتوماسیون اداری همه 
بهــورز  روز  مناسبت  به  پیام هایی  زیرنویس کردن  دانشــگاه،  کارکنان 
برنامه های سیما، درج پیام هایی به مناسبت روز بهورز در سربرگ  در 

نامه های اداری

با بهورزان
اسـامي بهـورزان موفـق، بهـورزان نمونـه فصـل و بهـورزان مبتكـر و 
خـاق، بـه شـرح زيـر اعـام مي شـود. از دانشـگاه هايي كـه اسـامي 

بهـورزان را اعـام كرده انـد تشـكر می كنیـم.
بهورزان خالق و مبتکر فصل
بوشهر: سیامک جوكار)گناوه(

ساوه: معصومه معصومیان، زهرا جباری، محمدباقر قلیچ خانی)ساوه(، 
محبوبه قباد، مهدی سعید محمدلو)زرنديه(

بهورزان نمونه فصل
بوشهر: بهورزان شهرستان گناوه، عبداهلل حسینی

همدان: اكرم قیاثوند، ناديه رضايی، حسین وثاقتی مهران، حسن قاسمی

 ازدواج عزيزان
اسامي ذيل عزيزاني هستند كه سنت پیامبر)ص( را پاس داشته و 
تشكیل زندگي مشترک داده اند.  به اين دوستان تبريک و تهنیت گفته 

و براي شان سامت، خوشبختي و سعادت آرزومنديم. 
اصفهـان: مهـدی سـهرابی، هـادی علیان)شـهرضا( زهـرا حیـدری، 
فلـک نـاز حیـدری، محمـد فخری)مباركـه( حمیـده اعرابی)لنجان( 
شـها چرمی)فريدونشـهر( پروين گرجی)خوانسـار( مهدی مردانی با 
ندا مردانی، مرتضی سیاوشـی)فريدن( سیدرسول حسینی)فاورجان(

نوری  علیرضا  علیزاد،  علی  راشدی،  مجید  بشكوفه،  دزفول: محمد 
شمس آبادی، حسین پايدار، مرتضی قائدی، رسول حاجیوند حیاتی، 

مراد دودانگه
همدان: شهرام حمیدوند)نهاوند( حسن نعمتی، خديجه قاسمی، سیما 

رشته، يوسف آهی)بهار(

برگـزاری آزمون هـای جامـع علمی بهـورزان، فصلنامه بهورز 
نیازسنجی و 

دانشگاه های علوم پزشكی كشور همه ساله آزمون های فصلنامه بهورز، 
نیازسنجی و آزمون جامع علمی بهورزان را برگزار و به نفرات برتر لوح 
تقدير و هدايايی تقديم می كنند، ضمن تشكر و خداقوت به همكاران 
عزيز و تبريک به نفرات برتر از خداوند منان برای همگان سامت و 
توفیق روزافزون آرزومنديم و از دانشگاه هايی كه اطاعات شان را ارسال 
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بهبهان: برگزاری مراســم جشن روز بهورز با حضور سرپرست 
دانشگاه، معاون بهداشتی، بهورزان شاغل و مســؤوالن واحدهای 
ستادی، پخش کلیپ عملکرد آموزش بهورزی، پخش تصاویری از 
فعالیت های بهورزان و مربیان، برپایی غرفه صنایع دستی توسط 

بهورزان

تربتحیدریـه: برگـزاری اردوی فرهنگـی تفریحـی بـا حضـور 
بهداشـتی  معاون 

رفسنجان: مراسم بزرگداشت مقام بهورز در تاالر، تقدیر از بهورزان 
توسط دفتر بیمه سالمت، دریافت هدیه نقدی همه بهورزان از 
رییس دانشگاه، اردوی زیارتی مشهد به هشت نفر از بهورزان توسط 

معاون بهداشتی، تقدیر از یازده بهبخش
نیشابور: گرامیداشت روز بهورز با حضور رییس دانشگاه، معاون 
اجرایی و همه بهورزان و مسؤوالن واحدهای ستادی، بازدید باغ 
کارخانه  از  بازدید  دارت،  طناب کشی،  مسابقه  برگزاری  نشاط، 

عرقیات گیاهی، خواندن شعر در مورد بهورز
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مشارکت مردم، رمز توسعه همه جانبه سالمت
خيران سالمت

با خبر شديم همکاران زيادي از طريق جلب مشارکت مردمي توانسته اند 
نسبت به تأمين وسايلي براي حفظ و ارتقاي سالمت جامعه روستايي اقدام 
کنند. ضمن عرض تبريک و خداقوت به اين همکاران پرتالش، اعضاي شورا و 
نيز مسؤوالن و اهالي روستاها براي آنان موفقيت روزافزون و سالمت آرزومنديم.  
اميد است اين گونه کارهاي عام المنفعه آنان براي هميشه ادامه داشته باشد، 
زيرا مطمئن هستيم عالوه بر تأمين و ارتقاي سالمت جامعه، خداوند منان 
نيز به آنان پاداش خير عطا مي فرمايد. شايان ذکر است به دليل تعدد خيران 
سالمت و فعاليت های آنان از درج اقدام هاي انجام شده معذوريم و از رابطان 

محترم فصلنامه خواهشمنديم تنها به ارسال نام خير سالمت اکتفا کنند.  
در ضمن در قسمت خيران سالمت اسامي بهورزان و يا ساير اعضاي تيم 
سالمت و همکاراني که در جلب مشارکت مردمي فعاليت کرده اند نيز نوشته 

شده است. 
بوشهر: حسين رضايی، اهالی روستاهای محمد صالحی، مال قائد، چهاربردی، 

مال خليفه، چهارروستايی، پوزگاه
نيشابور: محمد طاليی نسب، محمد سرچاهی، طاهره برجی، زيبا قره باغی، 
عباسی، مهدی  ترک، طيبه  بيات  زهرا  بزمايون، معصومه صديقی،  طاهره 
عبدی، زينب کاريزی، مهدی طاهری، رجبعلی دشتی، معصومه عربخانی، 
اله وردی، فاطمه زروندی، مهدی احمدآبادی، مريم  فاطمه سفيدی، زهرا 
احمدآبادی، محمد برجی، معصومه حاجی آبادی، عزت حشمتی، محمدرضا 
حشمتی، فاطمه سعيدی، احسان رودی، کلثوم امارلو، علی اکبری، فاطمه 

فتح آبادی، فخرالدين اردمه

راهیان دانشگاه و كسب مدرک دانشگاهي

بـا خبر شـدیم شـهربانو یزدانـی، صغری اکبـری، جالل نـادری، معصومه 
رحیمی، غالمرضا چرمی، سـیده زهرا طهماسـبی، اکرم شـیرازی، فاطمه 
جهانگیری و علی اصغر حیدری از دانشـگاه علوم پزشـكی اصفهان 
در دانشـگاه قبـول شـده اند ضمـن تبریـک از خداونـد منـان سـالمت و 

موفقیت روزافزونشـان را آرزومندیم. 
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تقدیر و تشکر
ضمن تشکر از دانشگاه هایی که در زمینه تهیه و 
تدوین جدول و اهدای جایزه به برندگان همکاری 
خوبی دارند، از سرکار خانم مروتی و مسؤوالن 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که تهیه و 
تدوین جدول شماره های 88 و 89 را متقبل 
تقدیم کرده اند،  برندگان  به  را  مناسبی  و جوایز 

سپاسگزاریم.
شـایان ذکـر اسـت جـدول متقاطـع هر شـماره 
فصلنامـه بهـورز از مطالـب شـماره قبـل توسـط 
تاییـد  از  تهیـه و پـس  خواننـدگان عالقه منـد 
توسـط رابـط فصلنامـه بهـورز ارسـال می شـود 
و پـس از انتخـاب هیـأت تحریریـه بـه چـاپ 
می رسـد و جوایـزی از طـرف دانشـگاه مربوط به 

می شـود. ارسـال  برنـدگان  آدرس 

بهورزان محترم سالم
از شما همکاران گرامی که »فصلنامه بهورز« در حقیقت فصلنامه خودتان 
را مطالعه می کنید و با اعالم نظرات و انتقادهای خود ما را در غنا بخشیدن 

به مطالب مجله یاری می کنید، سپاسگزاریم.
شایان ذکر است جهت کاربردی تر بودن مطالب فصلنامه بهورز و مطابقت 
بیشتر با فعالیت های شما عزیزان در خانه های بهداشت از فصلنامه بهورز 
بهورزان  از  نفر  دو  توسط  چاپ  از  قبل  مجله  مطالب  همه  شماره 90 
محترم شهرستان مشهد بازنگری و ساده نویسی می شود که بدین وسیله 
از همکاری بی شایبه ایشان سرکار خانم مریم شاهرخ و جناب آقای 

حامد اسفندیاری صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم.

توضیح و اصالح
در مقاله با عنوان بیماری های زمینه ای دوران بارداری مندرج در فصلنامه 

شماره 90 صفحه 38، مخفف OGTT به شکل  ذیل اصالح می شود:
 OGTT: oral Glucose tolerance test 

همکاراني که مقاالت شان 
به دست ما رسيده است

آبادان: مرجان امانی فر، معصومه ادیبی سـده
آذربایجان غربی)اروميه(: جعفر احمدنژاد، 
معصومه نعلبند، مهدیه رضایی، فاطمه عضدی

اصفهان: سکینه نصیری، کریم زمانی، منیژه بهرامیان، مینا 
بگی،  شمس  زهره  رجایی،  مهناز  نعمت الهی،  زهرا  ثالثی، 
عصمت بهرامیان، فرزانه شفیعی، سارا فاضلیان، افسانه ملکی، 

زهرا محمدی
ایرانشهر: فرزانه هاشمزهی، گمی هاشمزهی 

ایالم: ماشاءا... شمسی زاد، عدنان صیدی
بهبهان: مریم طارم زاده 

تربت حيدریه: طاهره انصاری فر
خراسان جنوبی)بيرجند(: زهرا یاری الغار

مقدم،  کاللی  سیدبهمن  دکتر  رضوی)مشهد(:  خراسان 
فاطمه  خورشاهی،  آذر  کریمی،  اقدس  رحیم زاده،  اسماعیل 

سعیدی، زهرا معلمی، فاطمه مسعودی
زابل: برات دخدری

امینی،  مصطفی  دکتر  بلوچستان)زاهدان(:  و  سيستان 
ادریس پاد، طیبه نخعی مقدم، آسیه امین افشار، دوست محمد 

نقیبی فاطمی، عبدالخالق ریگی، تاج محمد مالزهی
فارس)شيراز(: فرحناز فوالدبند

قزوین: مهرناز احمدی، وحید حاج سعیدی
گيالن: محمدتقی کریمی خشت مسجدی، علی شعبانیان، 

سعید عبادی، موسی  برارجانی
سیدتقی  کاظمیان،  مهرانه  درواری،  سیدهاشم  مازندران: 

هاشمی، بتول کاظمی کافی
همدان: فرشیدعلی عربیان، زهرا بوجاری موحد، مریم ایرانپور

نامه های رسيده
خراسان جنوبی: حسین جهان طلب، 

خوزستان: رضا رضایی

زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گل ها در آن مرده اند.          لئوبوسکاليا


