دانشگاهعلومپزشکی رفسنجان
اخباردانشگاهها
[توجه :برخی تصاویرمربوط به قبل از شروع بیماری کرونا است].

* بــرگــزاری دو آزم ــون جامع مــانــدگــاری اطــاعــات از
کارگاه های برگزارشده و فصلنامه ،ارزشیابی اطالعات
از  300نفر مراقب سالمت ،مامای تیم سالمت ،بهورز
و به بخش شاغل در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان
* نفرات برتر بهورزان در آزمون ارزشیابی اطالعات و
فصلنامه به ترتیب :اعظم محمدآبادی اصغری و محمد
حــاج اسماعیلی خانه بهداشت هرمزد آبــاد ،حسین

محمدی خانه بهداشت اسماعیلآباد ،رضا فتحی خانه
بهداشت فتحآباد ،محسن مالمهدیزاده و مرضیه رجایی
مرکز پیامبر اعظم (ﷺ) ،مریم محمدی خانه بهداشت
صادقآباد ،نجمه خراسانی خانه بهداشت شمسآباد

* فعالیتهای بهورزان مرکز بیاض در همایش جمعیت،
فرزندآوری و سالمت مردان ایرانی

* اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در بیماری کووید 19
ایام تعطیل و غیر تعطیل ابتدای سال 99
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دانشگاهعلومپزشکی رفسنجان

* نام گذاری بوستانی در مجاورت مرکز خدمات جامع
سالمت شهری در شهر رفسنجان به نام پارک بهورز

* انتخاب شش پیشنهاد و سه تجربه برتر کارمندان
مــعــاونــت بهداشتی؛ ســوســن ابــوالــهــادی مــدیــر مرکز
آمــوزش بهورزی ،مهدی علی پور بهورز خانه بهداشت
لطفآباد ،اعظم غالمی جوادیه مربی پرستاری به عنوان
پیشنهاددهندگان برتر سال 1398

* همکاری مدیر ،مربیان و فراگیران بهورزی در بسیج
ملی کنترل فشارخون به همراه سایر بهورزان

* شرکت پرسنل مرکز آموزش بهورزی و فراگیران در
پیاده روی هفته سالمت
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* برگزاری کارگاه حضوری و غیر حضوری ویژه بهورز و

بهبخش توسط مربیان به صورت منطقه ای
* برگزاری کارگاه آموزشی فوری کرونا ویــروس برای
مراقبان سالمت و بهورزان

* برگزاری اردوی جونده کشی و کنترل سالک برای
فراگیران

* فارغ التحصیلی فراگیران دوره  17بهورزی بعد از
برگزاری امتحانات پایه  ،2فینال تئوری و عملی ــ شروع
به کار در کمتر از  15روز

* برگزاری آزمون حفظ سوره های یس و الرحمن ویژه
فراگیران و اهدای جایزه به سه نفر اول
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* برگزاری اردوی  5روزه مشهد مقدس ویژه تعدادی
از بهورزان شاغل و بازنشسته بر اساس قرعه کشی
روز بهورز سال 98
* ارســال نامه اتوماسیون و فایل الکترونیک هر
شماره فصلنامه بهورز به رئیس ،معاونان ،رؤسای
دانشکدهها ،مــدیــران ،سرپرستان مراکز خدمات
جامع سالمت ،مراقبان سالمت و بهورزان

خیرانسالمت ومشارکتهایمردمی
همکاری در اهــدا زمین ،ساخت سالن آموزشی،
حصار و دزدگیر خانه بهداشت فتح آبــاد از طرف
مرحومان حاجی صالحی ،سیدعلی اوحــدی ،حاج
محمد اسماعیل زاده با پیگیری بهورزان غالمرضا
خلیلی و بتول عباسی

ازدواج بهورزان
فائزه قاسمی بهورز خانه بهداشت شمس آباد

بهورزان بازنشسته
علی بــاخــور ،کاظم آخــونــدی ،غالمرضا محسنی،
علی جعفریان ،فاطمه حــداد شــهــرآبــادی ،فاطمه
محمدی حصن ،عصمت خواجه زارکوهی ،سکینه
حسن شــاهــی ،زهـــرا محمدنیا ،عصمت رحیمی
اسماعیل آبــاد ،زهــرا نــوری ،صغری اکسیر ،سکینه
عابدینی ،زهرا شامیرزاخانی ،صدیقه مالاحمدی،
عصمت علی حسینی ،طیبه یزدانپاه ،فاطمه باقری پور
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