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اصفهان: زهرا شجاعی، سکینه عباسی، سجاد چرمهینی، علیرضا 
کریمی )لنجان(

فاطمه  محمودی،  کبری  فروتن،  اهلل  حبیب  تربت حیدریه: 
کریمی

خراسان رضوي )مشهد(: زهرا رمضانی، امید فرخی )تربت جام(
زهـره مبارکـی، سـیداحمد مشـهدی )چنـاران( عبدالرحمـن 
خوشـبین، مهیـن تیمـوری )خـواف( بمانعلی یعقوبـی، ریحانه 

صادقـی فـرد )فریمـان( رضـا رحمانـی گوگی )مشـهد5(
ساوه: طاهره اسفندیاری، مرضیه مسعودی، قاسم ارغوان، عباس 

جهانگیری
همدان: محمد نثاری، زهرا سرمدی )نهاوند(

بهورزان موفق
همدان: مجتبی رستمی، مهدی بیات 

تشکر و قدرداني از بهورزان بازنشسته
معصومه عراقی، زهرا موذنی از دانشگاه اصفهان مسلم مشایخی 
فکوری، حسین  علی  زمانی،  غالمحسین  دانشگاه مشهد،  از 
نژاد، خسرو سرمیلی،  ملکی  فریده خاکساری، شهناز  نانکلی، 
از دانشگاه همدان، صغری محمدی، صدیقه  فرشید صالح نیا 
توکلی، حکیمه بهشتی، پری فروزانی، مصطفی علیزاده بنستانی، 
علی خواجه پور، حسین کرمی بوئی آبادی، سکینه خانی پرکی، 
سید ذبیح اهلل نقیب، عباسعلی زارع، محمد فخرآبادی، محمد 
هما  بیکی،  افسر  افخمی،  اصغر  طایفی،  محترم  دهقان باغی، 
توکلی، عباس شجاعی، غالمرضا زارعی، صفیه ذوالفقاری، زهرا 
بمانی هنو مرور، حسنعلی امامی میبدی، رضیه منتظری هدش، 
شوکت برزگر بفروئی، فاطمه رحمانی خرانقی، فرشته خانی زاده، 
مریم کریمی از دانشگاه یزد ضمن تبریک و قدرداني از زحمات 
همکاران، تندرستي و اجر خدمات صادقانه را از درگاه خداوند 

متعال براي آنان و خانواده محترم شان آرزومندیم. 

ازدواج عزیزان
اسامي ذیل عزیزاني هستند که سنت پیامبر)ص( را پاس 
داشته و تشکیل زندگي مشترک داده اند.  به این دوستان 
تبریک و تهنیت گفته و براي شان سالمت، خوشبختي و 

سعادت آرزومندیم. 
محمد  میمه(  و  شهر  )شاهین  زمانی  محمد  اصفهان:  
فخری )مبارکه( مریم قاسمی )لنجان( رسول رجبی، مهدی 

اسماعیلی، علیرضا ملکی )اصفهان(
خراسـان رضوي)مشـهد(: راحلـه محمـدی )خـواف( 

مصطفـی وکیلـی نیـا )خلیـل آباد(
همدان: فاطمه قربانزاده با محسن ملکی
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برگزاری نمایشگاه نقاشی در زمینه مراقبت های بهداشتی بهورز
دهــان و دندان در دانشکده علوم پزشــکی بهبهان

 در این نمایشگاه که با حضور مسؤوالن دانشکده علوم پزشکی 
در مرکز آموزش بهورزی بهبهان افتتاح شد، 98 شرکت کننده 
از جمله فرزندان بهورزان، کارکنان مرکز بهداشت، دانش آموزان 
مدرسه ابتدایی فرهنگیان و آزاده درگروه سنی 5 تا 18 سال 
نقاشی های خود را در زمینه مراقبت های بهداشتی دهان و 

دندان عرضه کردند و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.
دانشکده  در  بهورزان  قرض الحسنه  صندوق  راه اندازی 

علوم پزشکی تربت حیدریه
درصد   80 حدود  مشارکت  و  بهورزان  نمایندگان  همت  با   
تیرماه سال جاری صندوق قرض الحسنه دانشکده  از  بهورزان 
علوم پزشکی تربت حیدریه راه اندازی شده است که ماهیانه به 
تعدادی از بهورزان به صورت قرض الحسنه وام پرداخت می کند.

برگـزاري جشـنواره سـامت توسـط بهـورزان خانـه 
چم ریـز بهداشـت 

با تالش و همت بهورزان روستای چم ریز )ساسان نژاد و اتحاد نژاد(
شهرستان مرودشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اعضای شورای 
بهداشتی، دهیار، مدارس و معتمدان روستا جشنواره سالمت 
متشکل از 9 غرفه متنوع به شرح ذیل به مدت یک هفته برگزار 
و مورد استقبال مردم و مسؤوالن محلی و منطقه ای قرار گرفت.

1. غرفه غربالگری فشارخون و دیابت
2. غرفه غربالگری معاینه زنان 20 تا 65 سال

3. غرفه هنرهای سنتی و تجمسی
4. غرفه معرفی 33 قلم گیاهان دارویی و طب سنتی موجود در 

روستای چم ریز
5. غرفه آموزش سالمت و جذب داوطلبان سالمت

6. غرفه غذاهای سنتی و سالم
7. غرفه فعالیت های دانش آموزان
8. غرفه فروش کتاب و پذیرایی

9. غرفه پیشنهادها و انتقادها
ضمن خداقوت به بهورزان تالشگر و همه اعضایی )45نفر( که 
در برگزاری جشنواره صادقانه خدمت کرده اند از زحمات آنان 

قدردانی و سپاسگزاری می شود.
با بهورزان

اسامي بهورزان موفق، بهورزان نمونه فصل و بهورزان مبتکر و 
خالق، به شرح زیر اعالم مي شود.  از دانشگاه هایي که اسامي 

بهورزان را اعالم کرده اند تشکر می کنیم. 
بهورزان خاق و مبتکر فصل

دانشگاه ایران: صدیقه نایبی
بهورزان نمونه فصل
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راهيان دانشگاه و کسب مدرک دانشگاهي
با خبر شديم حسین محمدی و حسین مهجوری از 
دانشگاه تربت حيدریه جواد شیرين عظیمی از دانشگاه 
مشهد موفق به کسب مدرک دانشگاهی هم چنین امیر 
از دانشگاه  ابراهیم مختاری  باقری، يوسف نوروزی و 
اصفهان در دانشگاه قبول شده اند ضمن تبريک از خداوند 
منان ســالمت و موفقیت روزافزونشــان را آرزومنديــم. 

مشارکت مردم، رمز توسعه همه جانبه سالمت
خيران سالمت

مشارکت  جلب  طريق  از  زيادي  همکاران  شديم  خبر  با 
مردمي توانسته اند نسبت به تأمین وسايلي براي حفظ و 
ارتقاي سالمت جامعه روستايي اقدام کنند.  ضمن عرض 
تبريک و خداقوت به اين همکاران پرتالش، اعضاي شورا و 
نیز مسؤوالن و اهالي روستاها براي آنان موفقیت روزافزون و 
سالمت آرزومنديم.  امید است اين گونه کارهاي عام المنفعه 
آنان براي همیشه ادامه داشته باشد، زيرا مطمئن هستیم 
عالوه بر تأمین و ارتقاي سالمت جامعه، خداوند منان نیز 
به آنان پاداش خیر عطا مي فرمايد. شايان ذکر است به دلیل 
تعدد خیران سالمت از درج اقدام هاي انجام شده آنها معذوريم 
و از رابطان محترم فصلنامه خواهشمنديم تنها به ارسال نام 

خیر سالمت اکتفا کنند.  
يا  و  بهورزان  اسامي  سالمت  خیران  قسمت  در  ضمن  در 
ساير اعضاي تیم سالمت تحت عنوان همکاراني که در جلب 

مشارکت مردمي فعالیت کرده اند نوشته شده است. 
خاکسار،  فاطمه  بالنی،  عفت  اسدی،  اهلل  اصفهان: حجت 
اعظم صبوحی، اسماعیلی، توکلی، رضاقلی احمدی، حبیبه 
ابوالفضل محمدی، مرضیه کريمی، حمیدرضا  سلمان زاده، 
معصومه  وثوق،  بتول  پوربافرانی،  زينب  مختاری،  نظری، 

شمسايی
بهبهان: طاهره بهمنی مقدم، ابوذر هاشم فر، روح اهلل رحمتی، 

زينب نعمتی، وحیده بیدخت و دهیار روستای حیات آباد
خراسان رضوي )مشهد(: لیال سلیمانی، اکبر رحمانپور، 
سیما حمیدی )تربت جام( آمنه دامغانی )چناران( شکراهلل 

زارعی، صفر سنجری )مشهد(
دانشگاه ایران: صديقه نايبی

همدان: علیرضا محمدی فرهنگی ) بهار( فاطمه جعفری، 
خسرو عباسی، زهرا کرمانی، اکرم فرخی، امید نوروزی )مالير(

برگـزاری آزمون های جامع علمی بهـورزان، فصلنامه 
نیازسنجی و  بهورز 

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 ســالمت و توفیق روزافزون 
ارســال  را  اطالعات شان  که  دانشــگاه هایی  از  آرزومندیم. 

کرده اند تشکر می کنیم. 
اهواز، بجنورد، همدان 

توضیح و اصالح
در فصلنامه بهار 93، در مقاله با عنوان قد، وزن مسأله این است! 
صفحه 20 در جدول مراقبت از نظر وضعیت قد، کوتاه قدی )نمودار 
قد بین 2z-score- و 3z-score- صحیح است، و در صفحه 21 
نیز در جدول مراقبت از نظر وضعیت نمایه توده بدنی )BMI( وزن 

متناسب  )BMI( بین 2z-score- و 1z-score+ صحیح است.
ضمناً خانم فوزیه نقیبی کارشناس بهداشت خانواده از نویسندگان 

اصلی مقاله مذکور هستند.

مقاالت شان  که  همکاراني 
به دست ما رسیده است

امانی فـر،  مرجـان  آبـادان: 
سـده  ادیبـی  معصومـه 

آذربایجان غربی )ارومیه(: 
جواد ملکی، جعفر احمدنژاد، 
معصومه نعلبند، مهدیه رضایی

اردبیل: ابراهیم صادقیلر، زهرا سودی، اسماعیل تقدیسی
شفیعی،  فرزانه  بهرامیان،  شهین  موسوی،  گلزار  اصفهان: 
بتول بهرامی، فاطمه ابراهیمی، ابوذر علیپور، مریم وفایی، الهام 
بهزادی، مهین السادات شهیدی، شیوا طاهری، ریحانه حیدری، 

رؤیا آزادی، طاهره مقدس
البرز: فرشته فدایی

ایرانشهر: فرزانه هاشمزهی، گمی هاشمزهی 
ایالم: حشمت اله نورمرادی، یحیی مهدیان، جواد ذبیحی راد، 

ماشاءاله شمسی زاد، عدنان صیدی
بوشهر: امید حکیمیان، سیمه عباسی، حیدر حیدری، امیر 

بحرینی زاده، ایرج زنده بودی
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با تفاهم ميان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و صدا و بهورز
سيما صورت می گيرد

پخش هــزار و 120 دقيقــه برنامه 
سالمت محور از راديــو و تلويزيـون 

رضوي خراسـان 

بر اساس تفاهم نامه مشترک ميان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
و صداوسيماي مرکزخراسان رضوي، ماهانه هزارو120 دقيقه 
برنامه سالمت محور در قالب برنامه تلويزيوني و راديويي از اين 

رسانه پخش مي شود. 
دکتـر عمـادزاده، مدير روابط عمومي دانشـگاه علوم پزشـکي 
بـا عنـوان تلويزيونـي  برنامـه  و پخـش 26  توليـد  مشـهد 

»نويد ســالمت«، توليد و پخش 32 برنامه تلويزيونــي با عنوان 
»سيماي سالمت«، پخش60 برنامه کوتاه هر کدام به مدت سه 
دقيقه، پخش آيتم هاي ده دقيقه اي با عنوان »بخش سالمت« 
در برنامه هاي تلويزيوني، پخش سه برنامه راديويي در هفته 
با عنوان »سالمت باشيد«، پخش يک برنامه گفت وگو محور 
راديويي در هفته، پخش آيتم هاي پزشکي، هفته اي سه نوبت 
و پيام هاي PSA )آگهی های خدمات عمومی( روزانه با دوبار 
تکرار را از جمله برنامه هاي سالمت محور بر اساس قرارداد 
منعقد شده ميان دانشگاه و صداوسيماي مرکز استان برشمرد. 
وی اظهار داشت:  اين تفاهم نامه با هدف ايجاد همکاري متقابل 
در زمينه هاي اطالع رساني، فرهنگ سازي، آگاهي و آموزش 
مردم در بحث سالمت و باال بردن سطح سالمت مردم با در نظر 
گرفتن کليه منابع و امکانات طرفين اعم از فني، توليد، نيروي 

انساني و اطالعات، تجربه و تخصص آنان منعقد شده است.
وي خاطر نشــان کرد: يکي از مهــم ترين بندهــاي اين تفاهــم 
نامه بهره گيري از متخصــصان و کارشناسان طب سنتي مورد 
تاييد دانشگاه علوم پزشکي مشهد و سازمان نظام پزشکي به 
منظور اطالع رساني صحيح، شفاف، علمي و جلوگيري از اشاعه 
باورهاي نادرست در زمينه درمان است. هم چنين در اين تفاهم 
نامه بر بهره گيري از متخصصان، کارشناسان بهداشتي ودرماني 

دانشگاه در برنامه هاي صدا و سيما تاکيد شده است. 
روزانه  پايش  کارگروه،  اظهار داشت: تشکيل  دکتر عمادزاده 
برنامه ها، تشکيل جلســات، توليد باکس ســالمت در سيما 
به طور رايگان و معرفي مجري به صــدا و ســيما از جمله 
اقدام هاي انجام شده در راستاي اين تفاهم نامه به شمار مي رود.

وي تصريح کرد: الگوي برنامه سازي در صدا و سيما بر اساس 
ده علت اول مرگ ومير، باربيماري هاي استان، بار عوامل خطر 

بيماري ها و شاخص هاي سالمت تعيين شده است. 

تربت حیدریه: طاهره انصاری فر، زهرا رمضان زاده 
احمـدی، حسـین  کـورش  چهارمحـال و بختیـاری: 
حاتمیـان، مرتضی میرزایی، مریم صفـری، پروانه یداللهی، 
مهراد توکلی، رعنا قائدی، صغری شـکری، احمد رئیسـی، 

عظیمـه قادری
خراسـان جنوبی)بیرجنـد(: زهرا یـاری الغـار، صدیقه 

شـریف زاده، عـذرا بشـیر، محمد علـی نعمتی
خراسـان رضوی )مشـهد(: عاطفـه هـروی، دکتر علی 
یزدانـی، فاطمـه سـعیدی، زهـرا معلمـی نفت چالـی، آذر 
خورشـاهی، دکتـر سـیدبهمن کاللی مقـدم، فاطمه فالح، 
دکتـر حسـن عبدالـه زاده، اقـدس کریمی، علی بوسـعید، 
فرحنـاز فرهمنـدی، دکتـر امیرحسـن ذبیحـی، مهنـدس 

فرشـید وفا
فاطمه  رضایی،  الله  جوادی،  فخری  )اهواز(:  خوزستان 
مسرورپور، دیبا رئوفی، عاطفه نوروزی اصل، زهرا شکرالهی، 
ایــدنی، پریوش نری میســا،  ســوری حیــدری، فریبا 

طوبی کیانی زاده، ســارا ضیایی نژاد
دانشگاه تهران: زهرا حسن پور، سیما جاللی

دانشگاه شهیدبهشتی: آمنه موسوی، رستم حیدرتبار، 
معصومه فرجی، فاطمه جندقی، فاطمه قربانی

رفسنجان: حسن ذوالفقاری
سبزوار: اکرم رادکیش

سیستان و بلوچستان)زاهدان(: ابراهیم یارمحمدی
قزوین: مهرناز احمدی

کردستان: شایسته سعادتمند
کرمان: مریم سلمانی، اسما شاکری

کرمانشاه: سهراب رحمتی
گیالن: فرید امیری

لرسـتان )خـرم آبـاد(: فریـده بازگیـر، فرزانـه بهاروند، 
شـیرین خـادم، محمـد حیـدری، مینـا رحیمـی، افسـانه 
مهـرآرا، دکتـر مولـود جافریـان، اشـرف منقبتی، سـکینه 
قیطاسـوند،  محسـن  دکتـر  زاده،  جعـه  مینـا  باجـالن، 
مهنـدس محمدجـواد صفـرزاده، مهنـدس علـی باقـری

مازندران: سیدهاشم درواری، مهرانه کاظمیان، سیدتقی 
هاشمی، بتول کاظمی کافی

فروغ  خیری،  زهرا  دکتر  آذینی،  محمد  دکتر  نیشابور: 
جمشیدی، زهرا شرفی، فاطمه مهرآبادی، دکتر زهره بتوئی، 

طاهره دشتی

نامه های رسیده
کرمان: منصوره یوسف زاده

نیشابور: حسین بیات مختاری، زهره بیات ترک


