خاطره برهمقــدم کارشناس
دفتر فصلنامه و عضو هيأت تحريريه

پاسخ به نامه ها

عبدالشــکور ارباب زهـي بهورز خانــه بهداشت تانجره،
سيستان و بلوچستان

پيشنهاد شما در خصوص ساخت تنديس بهورز يا اختصاص يک
خيابان به نام بهورز و  ...ارزشمند است و موجب شناخت بهتر
و بيشتر عموم مردم از اين قشر زحمتکش ميشود .اميدواريم
مسؤوالن و دوستداران نظام شبکه و بهورز در اين زمينه همت
گمارند و در سالهاي آتي بيش از پيش شاهد شنيده شدن نام
شما عزيزان به شکلهاي مختلف باشيم.
موسيالرضا ماروسي بهورز خانه بهداشت ماروسک ،نيشابور

اســـــامي برنــــدگان
خودآزمايي شـــــماره 84

از آنجايي که  2سال سابقه بيمه تأمين اجتماعي در مخابرات شهرستان
داشتيد ،ابتدا بايد با اداره مخابرات در خصوص خدمتتان که روزمزد
يا خريد خدمت بوده و مدت سالهاي خدمت در آن اداره و اينکه آيا
بازنشستگي از بيمه شما کسر شده است يا خير ،اقدام کنيد .فهرست
سياهه ريزحقوقي نيز بايد از مخابرات گرفته شود و به همراه جواب
مکاتبه ذکر شده به مديريت نيروي انساني در اداره بازنشستگي داده
شود و در نهايت اداره بازنشستگي تأييد يا رد سنوات را اعالم خواهد کرد.

ضمن سپاس از ارسال کنندگان پاسخ صحيح خودآزمايي
به قيد قرعه تعداد  5نفر به شرح ذيل انتخاب شدند که
هر کدام به همراه  3نفر به مدت  3شب و  4روز ميهمان
گروه سالمت خانواده در مرکز گسترش آموزش مديريت
سالمت  PHCمشهد خواهند بود.
 .1مهدي رضايي ،دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
 .2معصومه خراساني ،دانشگاه علوم پزشکي اراک
 .3محمد نصيريزاده ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان
 .4منيره صالحکوتاه ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 .5نيما کلواني ،دانشگاه علوم پزشکي مازندران
از برندگان محترم تقاضا ميشود قبل از عزيمت به مشهد
با شماره تلفن  0511 - 3711901مرکز گسترش آموزش
مديريت سالمت  PHCمشهد تماس گرفته و جهت رزرو
اتاق هماهنگي الزم معمول دارند و يادآور شوند که
ميهمان گروه سالمت خانواده جمعیت و مدارس هستند.

غفور صابري بهورز خانه بهداشت ناريان ،البرز

عالقمندي و پشتکار جنابعالي در آمادهسازي وبالگ خانه بهداشت
ناريان قابل تحسين است .به بهورزان و ساير عالقمندان نيز توصيه
ميکنيم به وبالگ شما با آدرس behdashtnaryan.blogfa.com
مراجعه کنند و از مطالب مفيدي که در اختيارشان گذاشتهايد بهرهمند
شوند .اميد است همه بهورزان از اين گونه فعاليتهاي آموزشي داشته
ت فصلنامه
باشند .ضمناً پيشنهاد ميشود در وبالگ خود لينک وب ساي 
بهورز ( )www.mums.ac.ir/health/fa/behvarz_mرا نيز قرار دهيد تا
همکاران به راحتي به مطالب فصلنامه هم دسترسي پيدا کنند.
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همکاراني که نامههاي آنان به دست ما رسيده
سيستان و بلوچستان :موسي قاسمي ،محمدشريف درخوش
قزوين :ستاره رجبعلي ،محمدرضا رجبعلي
آذربايجان غربي :بهورزان شهرستان ماکو
فارس :بهورزان شهرستان پاسارگاد
ايالم :رحيم مهماننواز
آذربايجان شرقي :حسن صادقپور
مرکزي :ماماي شاغل درطرح پزشک خانواده ،معصومه کلواني
خراسان جنوبي :مجتبي مودي
همدان :کرمخدا حاصلی (نهاوند)
آذربایجان شرقی :محمد علیپور (آذرشهر)
خراسان شمالی :فاطمه رضایی وحید (اسفراین)
چهارمحال بختیاری :سعید کریمی
متفرقه :سيدعبداهلل شجاعيآلهاشم
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