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ازدواج عزیزان
اسامی ذیل عزیزانی هستند که سنت پیامبر)ص( را پاس داشته و تشکیل زندگی مشترک داده اند. به این 

دوستان تبریک و تهنیت گفته و برایشان سالمت، خوشبختی و سعادت آرزومندیم:

سهیلی  مهروش  با  شهر  نرده  و  کوهجرد  بهداشت  خانه  بهورز  نسب  امینی  میثم  فارس: 
مراقب سالمت شهری،  زهرا یوسفی فراگیر بهورزی خانه بهداشت رونیز سفلی، 

رضا مسرور فراگیر بهورزی خانه بهداشت مبارک آباد با راضیه امینی آزاد  فراگیر 

خانه  بهورز  کشاورز  ابوالفضل  سهل آباد)داراب(؛  بهداشت  خانه  بهورزی 

)فراشبند(؛   کورکی  بهداشت  خانه  بهورز  اکبری  پروانه  آویز،  بهداشت 

سید مجتبی حسینی بهورز خانه بهداشت بیدک)آباده(

کرمان:  ام لیال مهدوی  بهورز خانه بهداشت داهوئیه، فرزانه مؤمنی فرد 
اسالم  بهداشت   خانه  دهقانی  محمدیار  )زرند(؛   واسط  بهداشت  خانه 

خانه  کریمی  کوروش  آباد،  اسالم  بهداشت   خانه  زمانی   شمسی  آباد، 

بهداشت چهارطاق، امیدوار حمزه نژاد خانه بهداشت صالح آباد،  توران 

بهداشت  خانه  طاهری  امیر  طلعت  ماه  دیخوئیه،  بهداشت  خانه  بذرکار 

گوشک، یعقوب ملک زاده خانه بهداشت باغ فخروئیه، صفیه اعظم پور خانه بهداشت قاالن، 

فرحبخش طهماسبی خانه بهداشت سفته )بافت(

بهورز و مربیان بازنشسته
ضمن  شده اند.  نایل  بازنشستگی  به افتخار  ذیل  شرح  به  بهورز  همکاران  شدیم  باخبر 
تبریک و قدردانی از زحمات ایشان، تندرستی و اجر خدمت 30 ساله را از درگاه خداوند 

متعال برای آن ها و خانواده محترمشان آرزومندیم:

فارس: لیال تمدن بهورز خانه بهداشت دولت آباد، لیال محمدیان بهورز پایگاه سالمت ستاره دار مرز، 
صغری حسینی بهورز خانه بهداشت قلعه بیابان، نرجس خاتون شهبازی بهورز خانه بهداشت نرده شهر، 

حیدر خرمدل مربی مرکز آموزش بهورزی  )داراب(؛  مژده نعمت الهی  مدیر مرکز آموزش بهورزی )آباده(

روح  بهداشت  خانه  بهورز  ابراهیمی  ایران  بهاءآباد،  بهداشت  خانه  بهورز  جعفرزاده  عصمت  کرمان:  
آباد، فاطمه ترک زاده بهورزخانه بهداشت ده چنار )زرند(؛  فاطمه سلطانی بهورز خانه بهداشت وکیل 

آباد، فرحناز فاضلی بهورز خانه بهداشت سرنی، عیسی نورالهی بهورز خانه بهداشت دشت ده، محمد 

اسکندری بهورز خانه بهداشت محمد شفیع، زهرا رجایی بهورز خانه بهداشت محمد شفیع )ارزوئیه(
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ساوه:
و  آقداش  روستای  خانواده  پزشک  راه اندازی محل استقرارتیم  و  افتتاح 

اقماری خانه بهداشت مقصودآباد با همت خیر و ساکن روستای آقداش.

جامع  آزمــون  و  نیازسنجی  بهورز،  فصلنامه  آزمون های  همه ساله  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
و  تشکر  ضمن  می کنند؛  تقدیم  هدایایی  و  تقدیر  لوح  برتر  نفرات  به  و  کرده  برگزار  را  علمی بهورزان 
خدا قوت به همکاران عزیز و تبریک به نفرات برتر از خداوند منان برای همگان سالمت و توفیق روزافزون 

آرزومندیم و از دانشگاه هایی که اطالعاتشان را ارسال کرده اند  سپاسگذاریم.            لرستان       فارس

فعالیت های بهورزان ومربیان

کرمان:

برگزاری جشن و اهدای جوایز 

زیارتی  اردوی  و  تقدیر  لــوح  و 

سفیران  از  نفر   200 بــرای  روزه   5

سالمت به مشهد مقدس.

نام گذاری یکی از خیابان های 

تابعه  روستاهای  و  زرنــد  شهر 

بنام »بهورز« با هماهنگی و همکاری 

مسؤوالن

ــن بـــهـــورزی  ــش ــزاری ج ــ ــرگ ــ ب

توابع  از  سرتخت  منطقه  در 

جوایز  اهدای  و  جرجافک  دهستان 

به20 نفر از بهورزان.

کنترل  مــلــی  بــســیــج  اجــــرای 

فــشــارخــون، انــجــام پــیــاده روی 

حجاب  و  عفاف  هفته  مناسبت  به 

غــبــاررویــی مسجد  و دهــه کــرامــت، 

اجرای  و  بهورزی  فراگیران  توسط 

بهورزان  توسط  ورزشی  برنامه های 

شهرستان بافت.

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان،فصلنامه بهورز ونیازسنجی
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نجات جان مادر پر خطر معتاد و بی خانمان و نوزاد 

وی با همکاری تیم مرکز بهداشتی درمانی آموزشی 

شهرستان آباده دکتر لعیا ادیب زاده، زهره فرخی )ماما( 

و بهورزان سیدمجتبی حسینی، سمیه فروتنیان و تهمینه 

نجاتی در خانه بهداشت بیدک شهرستان آباده.

بدنی  فعالیت  و  تحرک  فرهنگ  ترویج  راستای  در 

داراب،  شهرستان  بــانــوج  بهداشت  خانه  بــهــورز 

وجیهه همتی اقدام به برگزاری پیاده روی، کوهنوردی، 

دور همی و مسابقه و بازی در بین زنان میانسال روستای 

خود نموده است.

فارس
توسط  مردان،  سالمت  هفته  در  کوهنوردی  برنامه 

مجید دهقان بهورز خانه بهداشت خانیک 

توابع  از  اردشــیــری  منطقه  در  تابستان  و  بهار  در 

بهداشت  خــانــه  بـــهـــورزان  ســپــیــدان  شــهــرســتــان 

اردشیری، ارسالن احمدی و گلتاج احمدی  با همکاری 

گیاهی  داروی  قلم   85 تعداد  قمر  روستای   8 اهالی 

تحقیقات  جهت  مخصوص  بسته بندی  در  و  جمع آوری 

علوم  دانشگاه  نظر  زیر  ــی  داروی گیاهان  بخش  به  الزم 

پزشکی شیراز ارسال شد. 
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توسط  سپیدان  شهرستان  در  بــهــورزان  آمــوزش 

بهورزان توانمند کاظم جهانگیری از خانه بهداشت 

مجید  هماشهر،  بهداشت  ازخانه  عزیزی  پوران  سرتلی، 

هوشمندی از خانه بهداشت ریگون

برگزاری مراسم صبحانه سالم در مدرسه به مناسبت 

هفته سرطان در مدرسه توسط بهورزان  گلناز معینی 

و سیاوش چراغی خانه بهداشت رودبال شهرستان سپیدان

برگزاری جشنواره غذا و پیاده روی به مناسبت روز 

خانه  بهورز  کشاورز   ابوالفضل  توسط  غذا  جهانی 

بهداشت آویز شهرستان فراشبند 

ــارک  ن بــهــداشــت  خــانــه  ــورز  ــه ب پیشنهاد  اجـــرای 

تخته  یک  تهیه  درخصوص  قهرمانی  رضا  فراشبند، 

MDF  به ابعاد 50 در 50 سانتی متر و قرار دادن ترازوی 
دیجیتال بر روی آن در کمیته پیشنهادات دانشگاه.
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برگزاری مراسم روز بهورز برگزاری هفته سالمت

آزمون جامع بهورزان
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برگزاری آزمون فصل نامه  بهورز

ــورزان   ــه ــامــه بـــهـــورز97 جــهــت ب ــون فــصــل ن ــ آزم

الیگودرزدر مرکز آموزش و باز آموزی برنامه های سالمت  

برگزار شد.

شد.  برگزار  بهورزان  جهت  تستی   صــورت  به  امتحان  

نتایج آزمون تصحیح و  به تفکیک هر درس تحلیل شد.

بر اساس معدل دروس  رتبه  بندی ونتایج  اعالم   مراکز 

به  ــون  آزم نتایج   و  شدند  انتخاب  تر  بر  مراکز  شدند. 

توصیه  شد،  فرستاده  روستایی  جامع   خدمات  مراکز  

شده   کسب  نمرات  نتایج  آموزی  باز  درکالس های  شد  

کلیه  آموزشی  های  اولویت  و  گیرد  قرار  نظر  مد  بهورزان 

مراکز خدمات جامع  براساس دروسی که  بهورزان نمره 

حد نصاب را کسب نکرده اند تعیین شود.

لرستان

برگزاری آزمون جامع علمی بهورزان 

الیگودرز  شهرستان  بهورزان  از  علمی  جامع  آزمون 

اجتماعات  سالن  محل  در  بهورزان  از  گروه   4 تفکیک  به 

دانشکده پرستاری برگزار شد. نتایج  آزمون تصحیح و رتبه 

برحسب  روستایی   سالمت  جامع  خدمات  مراکز  بندی 

معدل دروس انجام  شد و نهایتا از  بهورزانی که نمره برتر در 

آزمون علمی کسب کرده بودند با اهدای جایزه تجلیل شد.

آموزش تیم سالمت

شهرستان  خیرگو  بهداشت  خانه  بهورز  شفا  آرزو 

مالتیپل  بیماری  تشخیص  جهت  به  عالمرودشت 

اسکلروزیس)MS( و همچنین پیگیری دقیق و آموزش و 

حساس سازی مادر و خانواده وی که نهایتا منجر به نجات 

ماما  روز  گرامیداشت  مراسم  در  گردید  باردار  مادر  جان 

مورد تقدیر قرار گرفت. 

نفرات برتر فصلنامه شامل:

1-خدیجه سیاری بهورز خانه بهداشت برناباد

2-مجتبی داودی بهورز خانه بهداشت دره چین

3-حرم عسگری بهورز خانه بهداشت کمرگپ

4-اسماعیل علیدادی بهورز خانه بهداشت کانسرخ 
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