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شوکت زارعی
مدیرومربی مرکزآموزش 

بهورزی خرمشهر

رقیه ناعمی
بهورز خانه بهداشت 

بالسین، میانه

قادرخان محمدی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی میانه

حسن حق پرست
بهورز خانه بهداشت 

آدغان، ماکو

سودابه نجفی
مراقب سالمت پایگاه 

شریف آباد، تکاب

زینب ایمانی
مراقب سالمت پایگاه 
سالمت شهیدبهشتی،مغان

عفت صحراگرد
مراقب سالمت

مرکز شهید صادقیان

زکیه باوفایی
بهورز خانه بهداشت 

مرکید، مرند

مریم خوش روی
مراقب سالمت
مرکز قایم، بناب

رحیم ابراهیمی
بهورز خانه بهداشت 

امید، مهاباد

صالح آقازاده
بهورز خانه بهداشت 

تازه کند،شوط

سارا ربانی
مراقب سالمت پایگاه 

سالمت پیله رودی

معصومه دایخ زاده
بهورز خانه بهداشت 

گیداری شادگان

زهرا غفاری
مراقب سالمت مرکز 

چشم انداز، تبریز

معصومه احدپور
بهورز خانه بهداشت 

سیالب، آذرشهر

زلیخا یاوری
بهورز خانه بهداشت 

بیگم قلعه،نقده

عظیمه تاسه
بهورز خانه بهداشت 

گرده بن،پیرانشهر

سکینه نورزاده
بهورز خانه بهداشت 

آقاباقر

آسیه سفیدی
بهورز خانه بهداشت 
مهماندار عجب شیر

سلیم ستاری
بهورزخانه بهداشت 

مصراب، ورزقان

معصومه حسن زاده
بهورز خانه بهداشت 

قره چپق، بناب

ژیال باقری
مراقب سالمت پایگاه 
شماره دو، شاهین دژ

کردستان مصطفی
مراقب سالمت پایگاه 

کهریزه،بوکان

گلتاج مختارزاده
بهورز خانه بهداشت 

عربلو پارس آباد

حکیمه میر احمدی
مراقب سالمت
مرکز ترک، میانه

سمیه اصغری بایقوت
بهورز خانه بهداشت 

بایقوت، ملکان

مهناز مزرعه
بهورزخانه بهداشت  
انباردان، بستان آباد

سکینه بقالیان
مربی مرکزآموزش بهورزی 
اسکندزاده،میاندواب

مهناز حسین زاده
خانه بهداشت تاج 

خاتون،چایپاره

مرتضی آتش جامه
بهورز خانه بهداشت 
دوچی علیا،مشکین شهر

حمیده لطفی نیا
بهورز خانه بهداشت  
یاربالغی، چاراویماق

سیما ایاز
مراقب سالمت مرکز 
شهید بهشتی، مرند

اسماعیل سعادتی
بهورز خانه بهداشت 
دایالن کندی،پلدشت

سلبناز باللی تمر
بهورز خانه بهداشت 

میناس،سلماس

مهیار گلشن زاده
بهورز خانه بهداشت 

گنگچین،ارومیه

مریم اوردیخانزاده
بهورز خانه بهداشت 
رضاقلی قشالقی، نیر

حمیده میرزایی
مراقب سالمت
مرکز ارم، تبریز

عادله شیرینی
بهورز خانه بهداشت 

حوری درق، اهر

پروین معروف
مراقب سالمت پایگاه 

صبا، اشنویه

سمیره رشیدزاده
مراقب سالمت پایگاه 
شماره یک،سردشت

مینا بدلی آذر
مراقب سالمت پایگاه 

نیکخواه،ارومیه

نیر مرد آزاد
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی اردبیل
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اکرم محبوبی راد
مراقب سالمت

مرکز امام خمینی

سمیه وهاب
مراقب سالمت مرکزگلدیس،

شاهین شهرومیمه

فریبا کشاورزی
مراقب سالمت پایگاه 
کهندژ، خمینی شهر

لیال صادقیان
مراقب سالمت

مرکز ارم، فردیس

کلثوم صابر
مراقب سالمت

مرکز فاضل

کبری عبدالهی
بهور خانه بهداشت 

چاه دنک، دلگان

علی باقری
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی دهلران

محمد زارعی
بهورز خانه بهداشت 

جنت آباد

سیدعلیرضا صادقی
مراقب سالمت پایگاه 

پزوه، اصفهان

مریم انصاری
مراقب سالمت پایگاه 
شهید رستمیان، اصفهان

مستانه مرادی
سرمیدانی مراقب سالمت مرکز 
کلیم ا... معدندار، ساوجبالغ

معصومه مرادی
مراقب سالمت مرکز 

شهید عشرتی

محمدکریم درا
بهورز خانه بهداشت 
بلوچی نوبندیان، دشتیاری

مهین داوودی نسب
بهورز خانه بهداشت 

شباب، چرداول

حامد امامی
بهورز خانه بهداشت 

اسکندرآباد

غالمرضا محمدی
بهورز خانه بهداشت 
دوشخراط، خوانسار

مریم براتی
مراقب سالمت پایگاه 
ورنامخواست، لنجان

ندا رنجبرپور
مراقب سالمت مرکز  
شهید زارعی نژاد، نظرآباد

ادهم رئیسی
بهورز خانه بهداشت 

رئیس آباد، سرباز

مسلم دیده ور
مراقب سالمت مرکز 

مسکوتان، فنوج

زهرا داداش زاده
مراقب ناظر سالمت 

مرکز گلوگاه

مریم قزل قارشی
مراقب سالمت پایگاه 

ساریگل

فاطمه انصاری
بهورز خانه بهداشت 
جرم افشار، شهرضا

مهناز نادری
مراقب سالمت پایگاه 

الیادران، اصفهان2

نسرین ملکی
مربی مرکز آموزش 
بهورزی غرب کرج

ایرج درخشان
بهورز خانه بهداشت 

قادر آباد

مهربی بی رودینی
بهورز خانه بهداشت 

نوکجوب، بمپور

غالمحسن رستم پور
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بابل

پروین قاسمی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی مبارکه

فاطمه رسولیان
بهورزخانه بهداشت 
سورچه باال، مبارکه

مهوش باقری
مراقب سالمت پایگاه 
قهدریجان، فالورجان

آذر مقدم زرندی
بهورز خانه بهداشت 

دهک، مالرد

پروین سهرابی
مراقب سالمت
مرکز یک شهری

مهین طاطاری
مراقب سالمت مرکز 

گلشهر، چابهار

فاطمه علی تبار
بهورز خانه بهداشت 

لدار

حکیمه منتظری
مراقب سالمت پایگاه 

ملک نجف آباد

فاطمه سپیانی
مربی مرکز آموزش 
بهورزی اصفهان2

صدیقه جانانه
مراقب سالمت

مرکز آق تپه

شهال کیماسی
مراقب سالمت
مرکز تهرانسر

شیما ایرندگانی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی نیکشهر

افسانه احمدی
مراقب سالمت پایگاه 

هانیوان

مراد علی طالب پور
بهورز خانه بهداشت 

حاجی کال

فاطمه صفدریان
بهورز خانه بهداشت 

راشنان، اصفهان2

فاطمه محسنی
بهورز خانه بهداشت 
میرآباد،تیران وکرون

عباس صیادی
بهورز خانه بهداشت 

شهراسر

طاهره زنده دل
مراقب سالمت مرکز  

حصارک،بهارستان

عبدالغفور دالور پناه
بهورز خانه بهداشت 

بنگاه، کنارک

برزو اکبرزاده
بهورز خانه بهداشت 

نوراباد، چرداول

زهره رستم آبادی
بهورز خانه بهداشت 

ضیاءآباد
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مهدیه بشاش
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بم

سکینه عبدالعلی زاده
مراقب سالمت مرکز 

درازی، دشتی

عصمت باستانی
بهورز خانه بهداشت 
عبدل آباد، مه والت

مریم شاکری
مراقب سالمت مرکز 

حقیقت حیدراباد

ابراهیم آقایی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بروجن

سیدرضا مهدوی تبار
بهورز خانه بهداشت 

براندود، درمیان

بهناز میرزادوستی
بهورز خانه بهداشت 

اسماعیل آباد

مهری وحید آبادی
مراقب سالمت مرکز 

شهری قاسم زاده

غالمحسین احمدی
بهورز خانه بهداشت 

باشی، تنگستان

زینب اسکندری
مراقب سالمت پایگاه 
ضمیمه مرکز دادوش

ایرج حیدری
بهورز خانه بهداشت 

زه، کهنوج

بهمن دادور
مراقب سالمت مرکز 

خویه

فاطمه گندمی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بیرجند

جواد راستگوی
مراقب سالمت مرکز 

شهید باهنر

سارا قاسم پور
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بهبهان

مکیه جعفری
مراقب سالمت مرکز 

نبی اکرم)ص(

فائزه خیمه گر
مراقب سالمت پایگاه 
شماره2 شهید احمدی

حسنیه سعیدی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی کهنوج

سهیال نکویی
مراقب سالمت مرکز 

شماره 3 شهرکرد

مهدی حسینی بهلولی
بهورزخانه بهداشت 
خواجه دو چاهی، نهبندان

راضیه دالور
مراقب سالمت مرکز 
شهید صیاد شیرازی، درگز

سعیده آبروشن
مراقب سالمت
مرکز آب امیری

حمیده اباذری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی

فهیمه محبی
مراقب سالمت پایگاه 
شماره2  ظهیرآباد،ری

زهرا صادقی
بهورزپایگاه گلدشت، 

قلعه گنج

کبری رحیمی
بهورز خانه بهداشت 

چم کاکا

نسرین محمدنژاد
مراقب سالمت

مرکز کوثر، طبس

زهره قرایی اول
مراقب سالمت پایگاه 
ضمیمه ریوش،کاشمر

فاطمه مزارع
بهورز خانه بهداشت 

قالند سفلی

شیرمحمد شجاع
بهورز خانه بهداشت 

دولت آباد

مریم موسوی
مراقب سالمت پایگاه شماره2 
قاسم آباد،اسالمشهر

ساره وحیدی نیا
مراقب سالمت مرکز  

توکل آباد، عنبرآباد

محمد نصیر کهیانی
بهورز خانه بهداشت 

کری اردل

آذر طالبی
مراقب سالمت

مرکز نجفی

طاهره میرزایی راد
بهورز خانه بهداشت 

کالته منار

تهمینه بحریه
مربی مرکز آموزش 

بهورزی گناوه

صدیقه اسدالهی مجرد
مراقب سالمت 

مرکز2 جامی

مژگان اسکندری
بهورزخانه بهداشت 
رضی آباد، اسالمشهر

فاطمه مصطفوی
بهورز خانه بهداشت 

جزفطن

مهناز کریم زاده
بهورز خانه بهداشت 

مصطفی آباد

ام البنین رضوان منش
بهورز خانه بهداشت 

فیروزآباد، قوچان

غالم محمدیوسفی زرقری
بهورز خانه بهداشت 

زرقری، رشتخوار

حسین بادین
بهورز خانه بهداشت 

حسین آباد، جم

ابوالقاسم اسدیان
مراقب سالمت مرکز 
قلعه آقاحسن، زاوه

محبوبه بلوطی
بهورز خانه بهداشت 

کوشکسار

مریم بهبودی
بهورز خانه بهداشت 

شاربماه، فاریاب

سکینه خزاعی
بهورز خانه بهداشت 

بارنجگان، زیرکوه

امیر ابوالحسنی
مراقب سالمت مرکز 

برونسی، گلبهار

فاطمه آزاد
مربی مرکز آموزش 

بهورزی چناران
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فریبا سعیدی روانبخش
مراقب سالمت 

مرکز ثامن

زهرا غالمی
بهورز خانه بهداشت 
سنخواست، جاجرم

امین امینی
مراقب سالمت مرکز 

چاه سالم، امیدیه

فاطمه موسوی
بهورز خانه بهداشت 

سیدسلطان، باوی

سپهدار کاید گپ
بهورز خانه بهداشت 

اسالم آباد، پاقلعه

حسین نخعی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی

گل افروز دلیریان
بهورز خانه بهداشت 

رهنه، تایباد

زهرا نظری
مراقب سالمت پایگاه 

شهری شیروان

حمیده اعتصام
مراقب سالمت مرکز
شهرک آزادی، اندیمشک

فخریه سعید کیا
مراقب سالمت مرکز 
شماره 8، شرق اهواز

سمیه کریمی زاده
مراقب سالمت مرکز 

بلیوند، گتوند

حلیمه کریمی
مراقب سالمت

مرکز سه قلعه نیمروز

مصطفی رحیمی
مراقب سالمت سده 

و چمن، خواف

گشتاسب محمدی
بهورز خانه بهداشت 

لمعه دشت

زینب کاللی
مراقب سالمت مرکز  

شماره1، غرب اهواز

گلناز مالکی
بهورز خانه بهداشت 

مربچه، رامهرمز

فرح شوهانی زاده
مربی مرکز آموزش 

بهورزی شوش

محمد غفران سلور
بهورز خانه بهداشت 

جهانتیغ هیرمند

مه لقا احراری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی تایباد

مینا پوریوسف
مراقب سالمت
مرکز سه شهری

سارا پارسا
مربی ومدیرمرکزآموزش 
بهورزی دشت آزادگان

الله اسکندری
مربی مرکزآموزش 

بهورزی مسجدسلیمان

هانی اسماعیلی
بهورز خانه بهداشت 

احمدموال، شوش

ابوطالب غفاری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی خدابنده

مینا صفدری
بهورز خانه بهداشت 

بزجانی، فریمان

اکرم طاهری
بهورز خانه بهداشت 
لیلیان قورچی باشی

شهال ظهیری
بهورز خانه بهداشت 

بیت باوی، رامشیر

مرضیه موسوی
مراقب سالمت مرکز 

شماره 7، ماهشهر

زینب چاهخویی حسنی
بهورز خانه بهداشت 

تقی آباد

اعظم اژدری
بهورز خانه بهداشت 
خیر آباد، ماهنشان

آذر قلی نژاد
مدیر ومربی مرکز 

آموزش بهورزی شیروان

مرضیه شهسواری
مراقب سالمت پایگاه 
ضمیمه شماره 2 پزشکی

عباس باوی
بهورز خانه بهداشت 

اسماعیلیه، کارون

شهال جنگی
بهورز خانه بهداشت 

بیله وار

فرزانه مالئی
مراقب سالمت مرکز 

امام علی )ع(

پریسا عباسی
مراقب سالمت مرکز 
شهری شماره 4، ابهر

بادامگل کوهی
بهورز خانه بهداشت یکه 
صعود سفلی، راز وجرگالن

الهام جاللی
بهورز خانه بهداشت 
سیدحسین،حمیدیه

علی خورشیدی
بهورز خانه بهداشت 
تلبمن،مسجد سلیمان

فاطمه فرنوش
مراقب سالمت
مرکز مطهری

بی بی هاشم براهویی
بهورز خانه بهداشت 
دوست محمد حاجی هامون

عمران عبادی
بهورز خانه بهداشت 

بیگم آغا، خدابنده
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فریبا محمد زاده
بهورز خانه بهداشت 
سنبل آباد، سلطانیه

گلزار بهلولی
بهورز خانه بهداشت 

علی آباد

مریم عباس زاده
مراقب سالمت مرکز 

شماره 2، خرمدره

رقیه شیخلر
مراقب سالمت مرکز
شهیدمصطفی خمینی

طیبه خمسه
بهورز خانه بهداشت 

امیرآباد، زرندیه

اعظم جغتایی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی جغتای

کشور خنور
بهورز خانه بهداشت 

بیسجرد

 
  

وه 
سا

 
  

ار 
زو

سب
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محمد ترابی
بهورز خانه بهداشت 

استیر

میترا شمس
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی

مریم کوشکباغی
مراقب سالمت مرکز 

شهید الداغی

فاطمه آقاخانی نژاد
مربی مرکز آموزش 

بهورزی

رقیه قادری نسب
بهورز خانه بهداشت 

اسفستان

فاطمه دهیادگاری
مراقب سالمت پایگاه 

سیرجان

شیرین فخری
مربی مرکز آموزش 

بهوزی

فاطمه کشاورز
بهورز پایگاه
مکی آباد

کبری قابلی
مراقب سالمت

مرکز مهر

سمانه توکلی نژاد
مراقب سالمت مرکز 

ایوانکی، گرمسار

لیال بیگم طباطبایی
بهورز خانه بهداشت 

عالء

آیشه رئیسی
بهورزخانه بهداشت 
قلعه دادمحمد،سراوان

زهرا لیاقتداری
مراقب سالمت پایگاه 

الزهرا)س(

غالم محمد ریگی
بهورز خانه بهداشت 

کمک میر، جاوه

زینب یوسفی
مراقب سالمت
پایگاه امام زمان

ژیال حجی زاده
مربی مرکز آموزش 

بهورزی دماوند

شوکت عینی
مراقب سالمت
پایگاه نامجو

محبوبه کمالی
مراقب سالمت
مرکز جیالرد

روح اله محسنی 
بهورز خانه بهداشت 

مظفرآباد، خرمبید

زهرا کوثر
مراقب سالمت 

حضرت ولیعصر،اقلید

ژیال رضایی
بهورز خانه بهداشت 

نظرآباد، سروستان

سحر حسینی  
مراقب سالمت پایگاه 

دکتر محمدی کوه

طلعت شریفی 
بهورز خانه بهداشت 

میرملکی

فاطمه جمالی کندازی
مراقب سالمت پایگاه 
دکتر حاصلی، مرودشت

فاطمه مستدعی 
مراقب سالمت پایگاه 

ابواسحاق، کازرون

 
  

ب 
سرا

 
  

ن 
منا

س

 
  

ن 
جا

سیر

 
ن   

ستا
وچ

وبل
ان 

یست
س

فاطمه مدنی فر
مراقب سالمت پایگاه 

حضرت زینت)س(

قلندر شه بخش
بهورز خانه بهداشت 

ناصری، خاش

محمدحسین شه بخش
مربی مرکز آموزش 

بهورزی

سیدقاسم حسینی
بهورز خانه بهداشت 

هونستان

 
  

ود 
هر

شا
عصمت خیرآبادی

مراقب سالمت مرکز 
امام موسی کاظم)ع(

آمنه خلیل ارجمندی
مراقب سالمت

مرکزشهدای هفت تیر

رومینا محمدیان
مراقب سالمت
مرکز دکمه چی

 
  

ی 
شت

دبه
شهی

محسن تاج الدین
بهورز خانه بهداشت 

درده، فیروزکوه

مریم بوبه رژ
مراقب سالمت پایگاه 

بزرگمهر

اکرم شیرالی
بهورز پایگاه روستایی 

نورمحمدی

 
  

شتر 
شو

پروانه امام قلی زاده
مراقب سالمت پایگاه 

شماره 2

گلچهره بزرگی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی شوشتر

آفتاب تیغ خورشید
مراقب سالمت پایگاه 

دکتر آذری سامانی

رحیم شریفی میگلی 
بهورز خانه بهداشت 
جهادآباد، فیروز آباد

 
  

س 
ار

ف

ماه زر امیری
بهورزخانه بهداشت 

هجرت، ممسنی

مرضیه اسماعیلی 
مراقب سالمت پایگاه 

استقالل، آباده

منیر موسوی
مراقب سالمت پایگاه 

دکتر شهیم

مهوش طیبی خرمی 
بهورز خانه بهداشت 

سروستان، بوانات

کبری ایارده
بهورز خانه بهداشت 

شیخ عامر، المرد

الدن قیصری
مربی مرکز آموزش 
بهورزی شهدای انقالب

لیال جوکار
بهورز خانه بهداشت 
ماهفرجان، استهبان

 
  

سا 
ف

یوسف بسته
بهورز خانه بهداشت 

مرز، داراب

امیرعلی رضاپور 
بهورز خانه بهداشت 

سنان

سمیه عباسی
مراقب سالمت مرکز 

امام زاده حسن)ع(
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امام بردی چرکزی
بهورز خانه بهداشت 
دیگچه سعید، گنبد

امید نصرتی
بهورز خانه بهداشت 

ینقاق، گالیکش

پاراخت شهاب
مراقب سالمت پایگاه 

فرهنگیان، گنبد

 
  

ن 
ستا

گل

 
  

ن 
وی

قز

آرزو احمدپورفرشاد 
مراقب سالمت پایگاه 
شماره 3، حاج فتحعلی

آمنه جبرئیلی
مراقب سالمت پایگاه 

الوند یک

فاطمه خدابنده لو 
بهورز خانه بهداشت 

خاکشان

فاطمه قدسی
مراقب سالمت مرکز 

شماره 14، پونک

 
  

قم 
کبری شیری پلنگه 

بهورز خانه بهداشت 
نیارک

نیره افشار
مربی مرکز آموزش 
بهورزی بوئین زهرا

زینب قربانی
بهورز خانه بهداشت 

کرمجگان

 
  

ن 
شا

کا

سیده زهرا علوی 
مراقب سالمت پایگاه 

12 فروردین

فایزه سلطانی
مراقب سالمت پایگاه 

الزهرا

ربابه باغبان جعفرآبادی
مراقب سالمت مرکز 

شهرک 22 بهمن

فاطمه معصومی ثانی 
بهورز خانه بهداشت 

آزران

شنو ندیمی
مراقب سالمت مرکز 

شماره 2، کامیاران

صادق قائم پناه
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بیجار

علی محمد نوری پور 
بهورز خانه بهداشت 

سرنجیانه، سفلی

کامل سعیدیان 
بهورز خانه بهداشت 

اسحاق آباد، سقز

کبری معظمی
بهورز خانه بهداشت 

مالوجه، قروه

گالویژ محمودی 
بهورز خانه بهداشت 

برده رشه، مریوان

مهری سردار زاده 
بهورز خانه بهداشت 
قشالق نوروز، بیجار

شب بو قیطولی راد
بهورزخانه بهداشت 
چمنزار علیا، جوانرود

روژین بهرامی
مراقب سالمت شهری 

روستایی شماره 1

زهرا حسینی شعار 
مراقب سالمت پایگاه 

کیهانشهر

سمیه قاسمی
مراقب سالمت پایگاه 
شماره1، اسالم آباد غرب

منیژه نقدی
بهورز  پایگاه ضمیمه 

راین

نازی عماد آبادی 
بهورز خانه بهداشت 

قلعه نو، ارزوئیه

الهام احمدوند
بهورز خانه بهداشت 

رازیان

 
  

اه 
نش

ما
کر

صادق آهنی
مراقب سالمت پایگاه 

ولیعصر، سنقر

علی پرویزی
بهورز خانه بهداشت 

آق بالغ،سنقر

فواد ایزدی
بهورزخانه بهداشت
دولت آباد، روانسر

خدیجه اسماعیلی
بهورز خانه بهداشت 

خلیلی

 
  

ش 
کرا

فوزیه نوری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی پاوه

مهوش کیانیان
بهورزخانه بهداشت 

ضمیمه دینور

ناصر چهری
بهورزخانه بهداشت 

ضمیمه چهر

سودابه تروال
مراقب سالمت پایگاه 
علی ابن ابی طالب )ع(

 
  

یه 
لو

کی
که

روح اله چنگیزفر 
بهورزخانه بهداشت

حیدرآباد سفلی،بویراحمد

زهرا شریف پور 
بهورز خانه بهداشت 

امیرآباد، کهگیلویه

همه ناز  دستیاران 
بهورزخانه بهداشت 
گهرگان چاه تلخ،باشت

علیرضا دوستکان 
بهورز خانه بهداشت 

دره ماری، دنا

فرنوش خجسته پور 
مربی مرکز آموزش 
بهورزی گچساران

فریبا سیاوشی 
مراقب سالمت پایگاه 
سالمت غیرضمیمه، چرام

زهرا سلطانی نژاد
مراقب سالمت پایگاه غیر 
ضمیمه خاتم االنبیا، بافت

سمیه رضایی زاده 
مراقب سالمت پایگاه 

امام رضا، راور

غالمرضا بهاالدینی 
مربی مرکز آموزش 

بهورزی زرند

محمد رفیعی
بهورز خانه بهداشت 

شعبجره، کوهبنان

 
  

ن 
ما

کر

زبیده کریم پور
بهورز خانه بهداشت 

بویین سفلی، بانه

زینب اسکندری 
مراقب سالمت مرکز 

شماره 1 ،دهگالن

سالم کریمیان
مراقب سالمت مرکز 

شماره 2، دیواندره

 
  

ن 
ستا

رد
ک
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آمنه حاج کریمیان
مراقب سالمت مرکز 

شماره یک، رشت

ذکریا معصومی
بهورز خانه بهداشت 

سده، رشت

زهرا عاشوری
بهورز خانه بهداشت 

میکال، سیاهکل

زینب سمیعی
بهورز خانه بهداشت 

کیاسر، رودسر

سودابه کارگر
مربی مرکز آموزش 
بهورزری آستانه اشرفیه

شیرین نیکپور
بهورز خانه بهداشت 

جفرود، بندرانزلی

عذرا صدری
بهورز خانه بهداشت 

فتیده، لنگرود

فرنگیس نائب زاده
بهورز خانه بهداشت اشمان 
کماچال، آستانه اشرفیه

فریبا لطیف نیا
بهورز خانه بهداشت 

ناو پایین، تالش

مرجان عبدالحسین زاده
مراقب سالمت مرکز 

رودپیش، فومن

مریم کاس کلدره
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی رودسر

مهناز باورزاد
بهورز خانه بهداشت 

آسیاب، آستارا

میسرهاشمی براگوری
بهورز خانه بهداشت 

براگور، رودبار

نیلوفرکریم زاده
مراقب سالمت مرکز 

چوبر، تالش

رشید کوهپایی
بهورزخانه بهداشت
حاجی بهورز، قایمشهر

روح پروا چاکالی
مراقب سالمت مرکز 
شهری زیراب، سوادکوه

زینت آقاحانپور
بهورزخانه بهداشت 

شاهکاله، آمل

فاطمه دنکوب
مراقب سالمت پایگاه 

فرهنگیان، علی آباد

فضه تیموری
بهورز خانه بهداشت 
لیوان غربی، بندرگز 

لیالجویباری نادری
مراقب سالمت پایگاه 

ضمیمه 7،گرگان

محمد مهدی رضایی
بهورز خانه بهداشت 

والش آباد، گرگان

جمیله باقری مقدم
مراقب سالمت پایگاه 

ضمیمه شماره 2

طاهره زارع زیرجانی
بهورز خانه بهداشت 

زیرجان

 
  

اد 
ناب

گ

اشرف شادپور
بهورز خانه بهداشت 

کالشم باال،  شفت

 
  

ن 
یال

گ

فاطمه چگینی
مدیر ومربی مرکز 

آموزش بهورزی دورود

پروین احمدی تاری
مراقب سالمت پایگاه 
سیدالشهدا، الیگودرز

زهرا کرنوکر
بهورزخانه بهداشت 

پشت قلعه، دورود

سیده فرانک میررضایی
بهورزخانه بهداشت 

چم، مهر

مریم فروزان
مراقب سالمت مرکز 

موسی الرضا

یلدا آبساالن
بهورزخانه بهداشت 

فرشته جان

اسماعیل ناصرپور
خانه بهداشت نوش 

آباد،خرم اباد

 
  

ن 
ستا

الر

 
  

ن 
ستا

لر

فریبا خزایی
بهورز خانه بهداشت 

سیکوند، دلفان

مریم ایازی روزبهانی
بهورز خانه بهداشت 
شیخ میری، بروجرد

ناهیدتیموری
بهورز خانه بهداشت 
بره کلک،کوهدشت

راحله نیک پور
مراقب سالمت 

روستایی آهودشت، نور

نسرین رحمانی
مراقب سالمت پایگاه 
ضمیمه هفتم تیر، دلفان

هدی علیاری
پایگاه سالمت 

ضمیمه ایثار، بروجرد

حسین محمدزاده
بهورزخانه بهداشت 
حسین آباد، بهشهر

 
  

ن 
را

ند
از

م

صغری یوسفی
بهورز خانه بهداشت 

گلند، رامیان

حصل کر
بهورز خانه بهداشت توماچلر 
حاجی گلدی خان، گمیشان

حمیده حیدرپور
بهورز خانه بهداشت 

یساقی، کردکوی

شهناز غریب شیرنگی
مدیرمرکزآموزش 
بهورزی علی آباد

شهربانو کاردر
بهورزخانه بهداشت 

دنگسرک، ساری

صدیقه قمی اویلی
مراقب سالمت

مرکزمزگا، نوشهر

محمد رضا جمشیدی
مراقب سالمت مرکز 

نجارکال، سیمرغ

محمد رضا دوستدار صنعتی
بهورزخانه بهداشت 

نوره سر، چالوس

محمود محسنی فر
مدیر مرکز  آموزش 
بهورزی محمود آباد

معصومه پورحسین
مربی مرکز آموزش 

بهورزی نکا

نرگس قامتی لمراسکی
بهورز خانه بهداشت 

لمراسک، گلوگاه
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عزیز سیفی
بهورز خانه بهداشت 

رباط، بهار

فرزانه جابر
بهورز خانه بهداشت 

آرتیمان، تویسرکان

معصومه سهرابی
بهورز خانه بهداشت 

بابان، کبودرآهنگ

زهرا موسی آبادی
کارشناس بررسی کننده 
مقاالت فصلنامه بهورز

فاطمه مهرآبادی
کارشناس مسؤول و رابط 
فصلنامه بهورز نیشابور

آمنه جمالی
بهورز خانه بهداشت 

چکان

ثمانیه حق گشایی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی

سکینه ناصری
مراقب سالمت
مرکز امین نیا

 
  

غه 
مرا

داود سیفی
مربی وسرپرست مرکز
آموزش بهورزی شازند

 
  

ی 
کز

مر

سمیرا تلخاب
بهورز خانه بهداشت 

تلخاب، فراهان

فاطمه آب باریکی
بهورز خانه بهداشت 

آب باریک، شازند

فاطمه ویسمه
مراقب سالمت پایگاه 

سی متری، میقان

زهره آرزومندی
بهورز خانه بهداشت 

لطف آباد

محمد فامرینی
بهورز خانه بهداشت 

فامرین، کمیجان

مریم محمدی
مراقب پایگاه سالمت 
امام حسین)ع( ،دلیجان

زهرا جاجرمی
 مربی مرکز آموزش 

بهورزی

 
  

ور 
شاب

نی

زهرا حقیقت
مراقب سالمت پایگاه 
غیرضمیمه دشتی، پارسیان

آمنه نزادمحمد
مراقب سالمت پایگاه 

ضمیمه سورو

حسن دری
بهورز خانه بهداشت 
طاشکوئیه، حاجی آباد

حلیمه حقیقی
بهورز خانه بهداشت 

کالهو، بشاگرد

علیرضا محمدی
مراقب سالمت مرکز 

شهری 4

محمددستجردی
بهورز خانه بهداشت 

بزقوچان، فیروزه

اسد شعبانی
بهورزخانه بهداشت 
چاه بنارد، بستک

 
  

ن 
گا

مز
هر

صفورا پیش بین
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بندرلنگه

طاهره یعقوبی
بهورز خانه بهداشت 

دهماتون، رودان

علی مسعودی
بهورز خانه بهداشت 

قالت پایین

زهرا یوسفی
مراقب سالمت
مرکز فرهنگیان

لیال شیخ آبادی
بهورز خانه بهداشت 
کناراسماعیل،میناب

پروین دارایی
مراقب سالمت مرکز
شهیدحیدری،نهاوند

حمیدرضاچهاردولی
 بهورز خانه بهداشت 

جیجیانرود،مالیر

 
  

ن 
دا

هم

معصومه یاحقی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی

مهناز کاظمی
بهورز خانه بهداشت 

نظام آباد، زرن

نرگس عبدی
بهورز خانه بهداشت 

جهان آباد، فامنین

شهنازغفوری شریف آباد
مراقب سالمت مرکز 

شماره 4،اردکان

 
  

زد 
ی

فاطمه محمودی
بهورز خانه بهداشت 

دهنو

محمد حسین غنی زاده
بهورز خانه بهداشت 

احمد آباد، بهاباد

مریم ارسخان
مربی مرکز آموزش 

بهورزی

دکترمحمدحسن درخشان
عضو نمونه هیات 

تحریریه فصلنامه بهورز

مریم فتح هللا زاده کهانی
مراقب سالمت

مرکز ملک افضلی

منیره دهقانی فیروزآبادی
مراقب سالمت پایگاه 
حاشیه امیرآباد،میبد

خدیجه طاهری
کارشناس مسؤول و رابط 
فصلنامه بهورزگیالن
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