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بهورزان مبتکر، خالق و نمونه
ابــراهــیــم نـــوری خــانــه بــهــداشــت کـــالت، حــامــد امــامــی 

خانه بهداشت اسکندرآباد، فاطمه خواست خانه بهداشت 

قزاقی،  خانه بهداشت  همتی  طیبه  میرزا رحیم،  کالته 

ــه بــهــداشــت دســتــجــرد، سلماء  ــدی خــان شــهــربــانــو اســ

شرفی  زینب  خوشین،  بهداشت  خانه  ناصرالسعادتی 

پایگاه سالمت ساریگل

خیران سالمت ومشارکت های مردمی

اهدای دو عدد پالس اکسی متر توسط فاطمه پورمحمد 

به خانه بهداشت اردین و بام، اهدای آبگرمکن دیواری 

توسط خانواده شهید میالنلویی به خانه بهداشت رویین2، 

جعفر  دکتر  توسط  سونیکید  دستگاه  عدد  یک  اهــدای 

ولیان به خانه بهداشت ایرج، اهدای دستگاه سونیکید 

توسط ابراهیم عزیزی، مهدی عظیمی به خانه بهداشت 

روئین2، اهدای دستگاه سونیکید توسط ابراهیم عزیزی 

به خانه بهداشت روئین1، اهداء دستگاه سونیکید و تب 

سنج لیزری به خانه بهداشت بام توسط علیرضا بخشنده.

بهورزان بازنشسته

رانــی،  گــاز  حصاری  بهداشت  خانه  نصرآبادی  صدیقه 

مریم رستمی خانه بهداشت نوده بام، محبوبه شریفیان 

خانه بهداشت سارمران، حلیمه شیرزاد خانه بهداشت 

فرطان،  بهداشت  خانه  شعبانی  فاطمه  اجــاق،  دهنه 

فاطمه محمدپور پایگاه سالمت صفی آباد

جلسه وبینار به مناسبت روز بهورز دوعدد پالس اکسی متراهدایی جهت خانه بهداشت اردین وبام

فعالیت های ویژه بهورزان ومربیان 
غربالگری 	  در  بهورزی  آمــوزش  مرکز  مربیان  همکاری 

پروتکل های  رعــایــت  بــر  نــظــارت   ،19 کــوویــد  بــیــمــاری 

بهداشتی در کنکور سراسری و مناسبت های مذهبی و 

بازدید نظارتی بر اساس چک لیست از ادارات و اصناف

و 	  بهورزان  از  تقدیر  و  بهورز  روز  گرامیداشت  مراسم 

با  وبینار  و  غیرحضوری  صــورت  به  سالمت  مراقبان 

حضور رئیس و معاون بهداشتی دانشکده و مربیان 

مرکز آموزش بهورزی

پوشش وخدمت رسانی نسرین طالبی کاردان بهداشت 	 

ــواده به  ــواده بــهــورز قــــراردادی طــرح پزشک خــان خــان

خانه بهداشت قوزه زن و آق قلعه با خودروی شخصی 

در شرایط سخت و سرد زمستان و همه گیری کرونا با 

وجود صعب العبور بودن جاده های روستاهای مربوط 
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برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان، فصلنامه بهورز

اکـــرم دولـــت آبــــادی خــانــه بــهــداشــت بـــازو بــنــد؛ طیبه 

بــاقــر شــورابــی،  بــهــداشــت گلستان؛  جـــالل آبـــادی خــانــه 

شــوراب؛  مرکز  شــورابــی  جابر  شـــوراب؛  خانه بهداشت 

گوهر شورابی خانه بهداشت شوراب؛ مریم بلقان آبادی 

خانه بهداشت فرخار؛ زهرا چزگی خانه بهداشت چزگ؛ 

پارسا  اعظم  رباطی؛  بهداشت  خانه  گرمابی  اصغر  علی 

رباطی  شهربانو  جمبرجوق؛  خانه بهداشت  ســرشــت 

محمد  سید  زاده،   غنی  مریم  ربــاطــی؛  خانه بهداشت 

بهداشت  خــانــه  و  مــرکــز  حمیدی  حمید  نقیبی،  علی 

مرضیه  گــرمــابــی،  اصــغــر  علی  حسینی،  مــریــم  مــعــدن؛ 

  مریم سبابه ناظر سالمت مرکز جیلو، فرزانه جاوید 
ــاظــر ســالمــت مــرکــز فــدیــشــه، مــریــم حسینی  مــنــش ن

بهورز  نــژاد  موسوی  زهــرا  کابلی،  خانه بهداشت  بهورز 

خانه  بهورز  حسینی  عالیه  بی بی  زمــه،  خانه بهداشت 

بهورزخانه  بــرجــی  طــاهــره  یــک،  گــچ  باغشن  بهداشت 

بهداشت  خانه  بهورز  احمدی  زینب  هاللی،  بهداشت 

نومیری نوسرا

  برگزاری آزمون استخدامی بهورزی در مهرماه 1399 با 
حضور 88 نفر داوطلب واجد شرایط برای 28 روستا که طی 

آن نفرات اول و دوم برای هر خانه بهداشت انتخاب شدند.

خیران سالمت و مشارکت مردمی

واعظ نیا مرکز و خانه بهداشت همت آباد زمانی؛ ربابه 

طیبه  شورگشتی،  محمد  کفکی؛  خانه بهداشت  عابدی 

شورگشتی، خانه بهداشت شورگشت؛ معصومه شوریابی 

خانه بهداشت دستجرد؛ معصومه وحدت پور مرکز درمان 

قلعه؛  ینگه  بهداشت  خانه  آبــادی  فاطمه حسن  بستر؛ 

طیبه شورورزی، محمدرضا بازوبندی، مرتضی رسیدئی 

بهداشتی  پایگاه  دســتــجــردی  محمد  ــاد؛  آبـ تقی  مــرکــز 

فیروزه؛ علی سدیدی، زهره دهنوخلجی خانه بهداشت 

فریده  بتو؛  بهداشت  خانه  عارفخانی  آمنه  ــاد؛  آب نصر 

محمدی نسب، معصومه همت آبادی، هادی عارفخانی.
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بهورزان نمونه، خالق و مبتکر 

محسن دودانگه، ناصر موالیی، رضا خانمحمدی، طاهره

ــهــر(؛  مــیــرزایــی،  ســمــا بــهــمــنــی، رحــیــم شـــکـــوری  )اب

سلیمانی،  اســالم  کرمی تنها،  رضــا  قاسمی،  مرتضی 

محمدی،  خدیجه  رسولی،  حسین  یوسفی،  سکینه 

سکینه سکاکی، سکینه حیدری،  مریم نوروزی،  مینا 

خدابنده لو،  رضا  جهانشاهلو،  شهریار  لو،  خدابنده 

رسول خانلو )خدابنده(؛ محمد احمدی، فریبا فتاحی، 

شهین یوسفی، لیال نصیری، ربابه انصاری، معصومه 

چراغتپه  اژدری  اعظم  قاسمی  )زنجان(؛  آمنه  قنبری، 

)ماهنشان(؛ لیال حبیبی )ایجرود(                                         

خیران سالمت و مشارکت های مردمی

الدن  حیدری،  زهرا  رمضانلو،  زهرا  رمضانلو،  محمد 

احمدلو،  عــذرا  کرمی،  علی  ناصرعلیجانی،  خاتمی، 

لو،  آدیــنــه  محسن  ــی،  اصــول ــی، هــادی  اصــول مرضیه 

فرشته  مینا شجاعی،  احمدی،  زکریا  محمدی،  ربابه 

محمدی، معصومه وفا )زنجان(؛ خیراله مقدم، کبری 

پیوند، طاهره میرزایی، فاطمه داودی، رضا خانمحمدی، 

)ابــهــر(؛  جعفری  زینب  نــظــری،  مریم  مــوالیــی،  ناصر 

مجتبی  محمدی،  زهــرا  )ماهنشان(؛  کریم پور  کریم 

مــحــمــدی، خــدیــجــه عــمــاری، مــوســی ولـــی محمدی، 

عباسی،  حــوا  مــوســوی،  سیدمحمد  توفیقی،  حسن 

صادقی،  حبیبه  تیرافکن،  مصطفی  رضایی،  حسین 

سمانه افراه، لیال احمدی )طارم(؛ اکرم ملکی، محسن 

نــوروزی، مهسا سلیمی، زری مطلبی،  افــروز  صادقی، 

والی، سپیده  منصوره طارمی، اصغر مسلمی، خلیل 

احمدی، ثریا قزلباش، حمید قریب، فاطمه اکبری، لیال 

بهرامی  )سلطانیه(

بهورزان بازنشسته

جهانبخش خدابنده لو، زهرا جعفری )خدابنده(؛ سهیال 

آمنه  زاده،  حنیفه  سکینه  بــیــات،  علی  حمز  حــیــدری، 

)زنجان(؛ شهال  ثریا احمدی  قاسمی، مهرانگیز مهدیلو، 

اله  ولــی  سفلی،  امــیــر  حبیبه  حــیــدری،  فاطمه  امــامــی، 

احمدی جوقی، رنگینه مهری )ماهنشان(؛ فتانه وقفچی 

نــوروزی،  حوریه  جعفری،  معصومه  والــی،  نقی  )طـــارم(؛ 

جوادی،  زهره  رسولی،  نصیبه  )سلطانیه(؛  نوری  شکوفه 

فاطمه محمدی صابر )ایجرود(                                                   

تبریک ازدواج عزیزان

ازدواج رقیه عبدلی )زنجان(؛ سما بهمنی، محسن دودانگه 

الماسی،  سهیال  )مــاهــنــشــان(؛  رحمانی  فاطمه  )ابــهــر(؛ 

برایشان  را تبریک و تهنیت گفته و  امیرکرمی )ایجرود( 

سالمت، خوشبختی و سعادت آرزومندیم.
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برگزاری آزمون جامع فصلنامه های بهورز 

پایگاه  بهورز  ربانیان  مهدی  توسط  آزمــون  برتر  رتبه های  کسب 

ضمیمه تخته جان درمیان، معصومه رحیمی بهورز خانه بهداشت 

محمد آباد طبس،  علی منجم زاده بهورز پایگاه ضمیمه آفریز قاین 

بهورز بازنشسته

  حسین درسی بهورز خانه بهداشت نگینان درمیان

فعالیت های بهورزان و مربیان

آموزش خانوارها    
وضد عفونی منازل 

خانه  بهورز  توسط 

بهداشت  کوشکک

  بازدید رئیس مرکز بهداشت ومعاون فرماندار بیرجند از خانه های 
بهداشت در روز بهورز و تبریک به بهورزان

فعالیت های ویژه 

  برگزاری مراسم روز بهورز و معرفی مربی 
نمونه شهرستانی/ استانی به صورت ویدیو 

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  کنفرانس 

با حضور ریاست محترم شبکه بهداشت، 

نمایندگان  و  بــهــورزی  آمـــوزش  مرکز  مدیر 

بهورزی مراکز خدمات جامع سالمت زنجان

  بــرگــزاری آزمـــون فصلنامه بــهــورز بــرای 
بهورزان در مراکز خدمات جامع سالمت و 

صدور گواهی شرکت در دوره

آوری  با جمع  بهداشت  گازکشی خانه    
کمک های مالی خیرین 

  خرید گلوکومتر، پالس اکسی متر، سونیکید، 
چراغ قوه معاینه، آب سرد کن، اتوسکوپ، 

کننده  ضدعفونی  دستگاه  اطفال  تـــرازوی 

دستگاه  یــک  فشارسنج،  دستگاه  دســت، 

ویــدئــو پــروژکــتــور بــه هــمــراه پـــرده نمایش، 

کپسول  اهدایی،  بزرگسال  ولیچر  برنکارد، 

ویــتــریــن دار، چــاپــگــر،  یــخــچــال  اکــســیــژن، 

دستگاه الکترو شوک، بهسازی و بهداشتی 

بهداشتی  سرویس های  غسالخانه،  نمودن 

کاری  موزاییک  روســتــا،  مسجد  و  مدرسه 

میلیون   20 مبلغ  خــانــه بــهــداشــت،  حــیــاط 

رازی  بیمارستان  بــه  نــقــدی  کمک  تــومــان 

شیلد  جــراحــی،  مــاســک  تهیه  ماهنشان، 

جراحی، لباس ایزوله، تب سنج دیجیتالی، 

لــبــاس ســرهــمــی وایــزولــه، ونــتــیــالتــور، تهیه 

ــدزدای پــرســیــدیــن و  ــنـ و تــوزیــع مــحــلــول گـ

ضدعفونی اماکن عمومی

بهورز  توسط  دست ها  شستن  صحیح  نحوه  عملی  آمــوزش    
خانه بهداشت فورگ

روســتــاهــای قمر خانه  بــه چهره در  گــروهــی و چهره  آمـــوزش    
بهداشت جاجنگ

  آموزش راهکارهای مقابله با کرونا به مادران باردار

شهیدمدافع سالمت: منصوره حسینی بهورزخانه بهداشت مهمویی
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  مراقبت از مادران باردار مبتال به کرونا

بــا تیم هــالل احمر و روحــانــیــون در  بــهــورز    همراهی 
ــی خــانــه بــهــداشــت و روســتــای  ــنــدزدای ضــدعــفــونــی و گ

خانی کنار شهرستان صومعه سرا.

  ضدعفونی کردن خانه بهداشت و اماکن عمومی روستا 
توسط بهورز بازنشسته خانه بهداشت نفوت صومعه سرا  

با کمک بهورز جدید و تجهیزات ضدعفونی شخصی

  ارسال پیام تبریک سال نو توسط بهورز خوش ذوق 
خانه بهداشت پشتیر گوراب زرمیخ شهرستان صومعه سرا 

به در خانه ماندن خانوارهای تحت پوشش که با هماهنگی 

شد. انجام  رایگان  پیامک  صــورت  به  روستا  مخابرات 

  توزیع اقالم ضدعفونی توسط بهورز خانه بهداشت 
دهنده- شهرستان صومعه سرا با هزینه شخصی در بین 

کشاورزان و خانوارهای تحت پوشش

  برگزاری جلسه ای با حضور تعدادی از خیران، کسبه 
و  ماسک  توزیع  و  دوخــت  در جهت  روستا  بازاریابان  و 

روستاهای  خــانــوارهــای  بین  در  ضدعفونی  اقــالم  خرید 

بهورز  توسط  کــرد  و  محمودکیان  راجــیــر،  طــاهــرگــوراب، 

خانه بهداشت طاهرگوراب صومعه سرا

  مشارکت همگانی درضدعفونی کردن کل منطقه طاهر 
گوراب و روستاهای قمر توسط بهورز خانه بهداشت طاهر 

گوراب صومعه سرا با  کمک شورای اسالمی روستا و بسیجیان 

پایگاه شهید مطهری، هالل احمر، بخشداری و آتش نشانی

  آموزش »در خانه بمانیم« به رانندگان با توزیع تراکت 
آموزشی و آموزش قرنطینه در بحران کرونا توسط بهورز 

خانه بهداشت طاهرگوراب صومعه سرا

بــا همکاری  یــادبــود  رســم  بــه  تابلویی  و نصب  تهیه    
دهــیــاری و شـــورای اســالمــی از رقیه رونــقــی بــهــورز خانه 

بهداشت پوستین سرا شهرستان صومعه سرا که در اثر 

ابتالء به بیماری کووید19 به درجه شهادت نازل شدند.

  توزیع اقالم رایگان ضدعفونی و ماسک توسط بهورز 
کمک  با  صومعه  شهرستان  باال  تنیان  بهداشت  خانه 

دهیاری و پایگاه بسیج منطقه و خیاطان محل در منطقه 

محروم تنیان باال

بهداشت  بهورزخانه  رونقی  رقیه  شهیدمدافع سالمت: 

پوستین سرا شهرستان صومعه سرا
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بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل 
عذرا اروجی، موسی صادقیان

ازدواج عزیزان

ازدواج اکرم شیرازی، نصراله شهریاری، سپیده شفیعی 

را تبریک و تهنیت گفته و برایشان سالمت، خوشبختی 

و سعادت آرزومندیم.

خیران سالمت و مشارکت مردمی 

مریم معصوم زاده، رضا سلیمانی، فاطمه فخری، سپیده 

مرضیه  یـــزدانـــی،  مــرضــیــه  مــــرادی،  علیرضا  شفیعی، 

باقری، رسول باقری، عظیمه کریمی، لیال سعیدی، اکرم 

محمدی فر، لیال باقر فراش، علی اصغر عزیزی )مبارکه(؛ 

علی اصغر خواجه، مدینه پیرمرادی، علی اکبر کاظمی، 

خانم عزیزی، حسن صفری )سمیرم(؛ معصومه رحیمی، 

آسیه  ــوروزی،  نـ یوسف  رجبی،  بتول  مختاری،  ابراهیم 

کریمیان، رویا کریمیان، شیوا کریمیان، زهرا صفری، رقیه 

راحله  )لنجان(؛  چرمهینی  سجاد  عابدی،  علی  ایــزدی، 

ایمانی، اکرم فرهمند، خاتون یزدانی )لنجان(

راهیان دانشگاه

تبریک و آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون برای مریم 

زمانی، محمد حسن قادری که در دانشگاه قبول شده اند.

بهورزان و مربیان بازنشسته

معصومه  رفیعی،  نرگس  زحمات  از  قدردانی  و  تبریک 

اسماعیلی،  زهره ضیایی، سودابه مسیحی،  بانو گلگیر، 

ام کلثوم عبداللهی، فرخنده عطایی، مریم مختاری، رعنا 

نوروزی، سیده زهرا هاشمی، حمیرا شمس، فاطمه اعرابی

)بهورز(؛ رویاآزادی)مربی( که به افتخار بازنشستگی نایل 

شده اند. آرزوی تندرستی و اجر خدمت 30 ساله را از درگاه 

خداوند متعال برای آن ها و خانواده محترم شان خواهانیم.

فعالیت های بهورزان و مربیان

روستای  در  طــرح  پیشبرد  الزم جهت  آمــوزش هــای    
خانه بهداشت سروشبادران

  برگزاری جلسات آموزش تئوری و عملی تیم سالمت در
مراکزخدمات جامع سالمت با رعایت پروتکل های بهداشتی 

در راستای گام چهارم پیشگیری و کنترل بیماری کووید 19

  برگزاری کمیته های چهارگانه طرح حافظان سالمت 
محله توسط مدیر و مربیان بهورزی سمیرم

  تشکروقدردانی پایگاه بسیج خواهران و برادران منطقه 
از پرسنل مرکز بهداشت اسالم آباد همراه با اهدای گل

اشکهران  روستای  سالمت  حافظان  قرارگاه  جلسه    
پیرامون مسائل و مشکالت روستا

  نظارت  بر اجرای طرح حافظان سالمت محله  توسط 
مربیان مرکز آموزش بهورزی سمیرم

  همراهی با تیم حافظان سالمت محله
  جلسه حافظان سالمت روستای خانه بهداشت خرم 

با رعایت پروتکل های بهداشتی

خانه  بــهــورز  صبوحی  خدیجه  مــدافــع ســالمــت:  شهید 

بهداشت جوزدان



اخباردانشگاهها

دانشگاه علوم پزشکی اراک

ه 108 ار ار  1400 / شم دوم /  به ی و ال  س س 92

بهورزان بازنشسته
اســـتـــوه، غالمحسین  بــهــداشــت  مــریــم صــادقــی خــانــه 

نبئی  علی  )خــنــداب(؛  طورگیر  بهداشت  خانه  زهره وند 

خانه بهداشت خنجین، علیرضا فراهانی خانه بهداشت 

بهداشت  خــانــه  اســکــنــدری  فریبا  )فـــراهـــان(؛  امــیــرآبــاد 

محمد  جالیر،  بهداشت  خانه  امیری  زهــرا  حاجی آباد، 

حسینی کیشانی خانه بهداشت کیشان، حاج علی قدمی  

خانه بهداشت حاجی آباد، محسن گودرزی خانه بهداشت 

کرک، طاهره لطفی خانه بهداشت ایمانلو، عذرا میرزایی 

بهداشت  خانه  نجفی  منصور  سورانه،  بهداشت  خانه 

سورانه، صدیقه هاشمی خانه بهداشت چالهما، خدیجه 

میر قاسمی خانه بهداشت کتیران )شازند(

مولود صفایی خانه بهداشت نمک کور، عشرت السادات 

رضـایی خـانـه بـهـداشـت ضـامـنـجـان، مـحـمـود عـمـرآبادی 

خانه بهداشت عمرآباد )اراک( 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 

غالمرضا حیدری، فاطمه بیاتی خانه بهداشت علی آباد 	 

)خنداب( بازسازی سرویس بهداشتی روستای علی آباد 

با کمک خیرین. 

عباس قوامی خانه بهداشت فوران، روح ا... رحیم زاده 	 

خانه بهداشت دیزاباد، مرضیه نعمتی خانه بهداشت 

آدشته، ندا خدابنده لو خانه بهداشت چزان، فاطمه 

تهیه،  )خنداب(،  علیا  خانقاء  بهداشت  خانه  نجفی 

توزیع ماسک و الکل در سطح روستاهای تحت پوشش. 

ــان(، 	  ــراهـ ــر)فـ ــاقـ ــری خـــانـــه بـــهـــداشـــت چـ ــاقـ مـــریـــم چـ

محوطه سازی خانه بهداشت جهت رفاه حال سالمندان.

بهداشت 	  خانه  ــادی  آب خــان  راضیه  و  منصفی  رقیه 

چلبی )کمیجان(، تعمیر و افزایش فضای اتاق آموزشی 

خانه بهداشت با جلب مشارکت مردمی.

به خرید یک دستگاه ویلچر دستی، دستگاه  اقــدام    
نوارقلب3کاناله زونکر چین، دستبند و پوار نوار قلب، دو 

دستگاه فشارسنج دیجیتال رو میزی، مانومتر اکسیژن، 

سه عددچراغ قوه، دستگاه سونی کیت F500 دیجیتال، 

متر،  اکسی  پالس  دستگاه  کمرشکن،  برانکارد  دستگاه 

دستگاه تب سنج، دستگاه کپیHP توسط بهورزان خانه 

بهداشت راوه )دلیجان( با کمک خیران روستا

فعالیت های بهورزان و مربیان

  آموزش صبحانه سالم به کودکان در روز جهانی تخم مرغ 
)فــراهــان( فشک  بهداشت  خانه  کوچکی  اعظم  توسط 

از مادر کرونا مثبت در خانه بهداشت  نمونه گیری    
ده نمک با همکاری بهورز 

روستایی  سالمت  جامع  مرکز  پــاک  دســتــان  پویش    
امیرآباد )فراهان(

  مراقبت سالمندان توسط سمیرا تلخابی خانه بهداشت 
تلخاب، زینب زنجیران خانه بهداشت کودزر با همکاری 

پزشک مرکز، ثریا آرزومندی واکرم تلخابی و ویزیت رایگان 

به مناسبت روز جهانی سالمند توسط پزشک با همکاری 

بهورزکبری ارشدفرخانه بهداشت تبرته )فراهان(

انجام وارنیش فلوراید دانش آموزان و کودکان توسط سعیده روشنایی 
خانه بهداشت غیاث آباد، وجیه سلیم آباد، ناصر سلیم آبادی خانه 

بهداشت سلیم آباد و اکرم تلخابی خانه بهداشت تلخاب )فراهان(
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کوچکی  اعظم  توسط  کودکان  جهت  دست ها  شست وشوی  آمــوزش 
خانه بهداشت فشک )فراهان(

توسط  کرونا  با موضوع  راهــداری  دراداره  بنر    نصب 
اسماعیل رجبی بهورزخانه بهداشت فرمهین )فراهان(

علیرضا  توسط  دستجان  روستای  نانوایی  از  بازدید    
یوسفی خانه بهداشت دستجان )فراهان(

  بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی توسط جمیله 
بهداشت  خانه  بــهــورزان  یوسفی  علیرضا  و  دستجانی 

دستجان )فراهان(

به  ومشکوک  افرادبیمار  غربالگری جهت شناسایی    
ارشدفروحسین  کبری  توسط  تبرته  روســتــای  در  کرونا 

تبرته با همکاری بسیج )فراهان(

  بـــرگـــزاری مسابقه نــقــاشــی بــا مــوضــوع کــرونــا بــرای 
دانش آموزان و اهدای هدیه توسط کبری ارشد فر خانه 

بهداشت تبرته )فراهان(

  برگزاری روز بهورز در شهرستان محالت
ــزاری حــضــوری آزمـــون هـــای پــایــه اول بــا رعایت  ــرگ   ب
پروتکل های بهداشتی و شروع کالس های پایه دوم از 7 

تیر به شکل غیر حضوری و مجازی.

  تب سنجی و غربالگری سطح اکسیژن خون در روستای 
ــاد بــه همت بــهــورز و تــعــدادی از خــیــران روستا خــرم آب

انــدازه گیری فشار خــون در فــرد در معرض خطر و    
آموزش های مربوط  به پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس 

در روستای هزاوه

  اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و آموزش استفاده 
از ماسک به همت بهورز روستای کارچان

و  روستای محمدیه  بهورز  توسط  مــدارس  از  بازدید    
از  پیشگیری  جهت  بهداشتی  پروتکل  رعایت  آمــوزش 

بیماری کرونا

  کنترل مــســافــران بــه روســتــای امـــان آبـــاد و آمــوزش 
استفاده از ماسک به همت بهورز روستا

روستای  ساکنان  به  ماسک  و  شوینده  مــواد  توزیع    

بغدادی توسط بهورز روستا

  بازدید از کارگاه تولید ماسک در روستای کودزر توسط 
و  زنجیران  زینب  بهداشت  خانه  بهورز  و  مرکز  پزشک 

انجام پالس اکسی متر و تب سنجی )فراهان( 

از سالمندان دارای پرفشار خونی در منزل    مراقبت 
توسط زینب زنجیران بهورز خانه بهداشت کودزر)فراهان(

  مراقبت از بیماران دیابتی در منزل توسط پزشک و 
کبری ارشد فر  بهورز خانه بهداشت تبرته در روستای 

اشقل روستای قمر تبرته)فراهان(

  بازدید از مدرسه و آموزش فاصله گذاری اجتماعی به 
دانش آموزان و بررسی رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 

آقای نوری بهورز خانه بهداشت شتریه، سعیده روشنایی 

بهورز خانه بهداشت غیاث آباد، اکرم  تلخابی بهورز پایگاه 

شماره 2 تلخاب و سعیده روشنایی بهورز خانه بهداشت تبرته

  مراقبت سالمندان توسط سمیرا تلخابی خانه بهداشت 
تلخاب، زینب زنجیران خانه بهداشت کودزر با همکاری 

پزشک مرکز، ثریا آرزومندی و اکرم تلخابی و ویزیت رایگان 

با  پزشک  توسط  روز جهانی سالمند  مناسبت  به  آن هــا 

همکاری بهورز کبری ارشد فر خانه بهداشت تبرته )فراهان(

بهداشت  درخانه  مثبت  کرونا  مــادر  از  گیری  نمونه    
ده نمک با همکاری بهورز
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فعالیت های بهورزان و مربیان 
بهورز  فرزندان  عالقه مندی  و  دیــواری  روزنامه  تهیه    
بخصوص  بهداشتی  مسائل  به  گلچاه  بهداشت  خانه 

پیشگیری از بیماری کووید 19؛  نادیه  و سمانه شیهکی 

11 و 16 ساله

بهورزان،   ،19 کووید  گیری  در همه  بهورزان    عملکرد 
تالشی پنهان اما پایدار و ارزشمند

  تامین نیازهای تغذیه ای روستائیان توسط تیم حمایتی 
و همراهی شاه محمد شیهکی بهورز خانه بهداشت گلچاه 

  حضور در مدرسه و ارایه آموزش ها به دانش آموزان 
توسط شاه محمد شیهکی بهورز خانه بهداشت گلچاه 

  ارایه آموزش به مراجعان مرکز خدمات جامع سالمت 
توسط امان اله شه بخش بهورز خانه بهداشت ابراهیم آباد

  حضور تیم سالمت و خدمات مرکز جامع سالمت در 

نقطه صفر مرزی میرجاوه توسط ریگ ملک

  ارائه آموزش به کشاورز در محیط روستا توسط نادر 
ریگی خانه بهداشت سیاه جنگل

  پیگیری مادر باردار و تیم سالمت سرجنگل
  ارائه آموزش ها و مراقبت ها در محیط توسط ابوالخیر 

درازهی خانه بهداشت سیرکان

بــهــورزان  گردهمایی  و  بــهــورز  روز  مــراســم  ــرگــزاری  ب   
تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت چاه احمد و 

ناصری )خاش( توسط پزشک مرکز و پرسنل مرکز جهت 

ایجاد انگیزه و قدردانی از زحمات بهورزان

  دهگردشی به همراه تیم سالمت مرکز خدمات جامع 
سالمت سرجنگل توسط محمد عثمان رحمانی نیا بهورز 

خانه بهداشت محمد آباد کورین
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برگزاری آزمون های جامع علمی 
بهورزان، فصلنامه بهورز و نیازسنجی

  برگزاری آزمون فصلنامه بهورز به صورت مجازی در 
شهرستان جم و کسب باالترین امتیاز نفرات برتر: فرزانه 

سعادت طلب خانه بهداشت پشتو، رقیه رمضانی خانه 

آبگرمک،  بهروز خانه بهداشت  تشان، محمد  بهداشت 

سید اکبر احمدی خانه بهداشت کوری حیاتی، حسین 

آباد، احمد حاتمی بهورز  بادین خانه بهداشت حسین 

خانه بهداشت گندمزار

ــرگــزاری دوره هــای آمــوزشــی بــه صـــورت مــجــازی و    ب
آنالین شهرستان گناوه: با توجه به عدم امکان برگزاری 

کالس های حضوری بدلیل شیوع بیماری کرونا، کالس های 

بازآموزی بهورزان برگزار و بیش از 20 آزمون های مختلف 

تحلیل  بــرگــزار شــد.  آنــالیــن  و  بــه صـــورت غیرحضوری 

سواالت در هر آزمون توسط مربی مربوطه انجام و نتایج 

آن به صورت آنالین در اختیار بهورزان قرار گرفت.

فعالیت ها و عملکردهای ویژه بهورزان 
و مربیان

  برنامه های آموزشی و فعالیت های طرح ملی بسیج 
طرح  در  فعاالنه  شرکت  كــرونــا:  با  مقابله  و  پیشگیری 

شهید حاج  قاسم سلیمانی و مدیریت و کنترل بیماری 

به شیوه محله و خانواده محور؛ ارایه آموزش های مجازی 

توسط بهورزان از طریق پیام رسان های اجتماعی، تشكیل 

گروه های مجازی و استفاده از ظرفیت های موجود شامل 

گروه های مجازی دهیاری و انجمن اولیا و مربیان مدارس، 

بسیج و ...؛  همكاری با ستاد شهرستان به منظور كنترل 

ورودی و خروجی شهر و روستا از نظر آموزش و بررسی  

عالیم بیماری 

  احداث و بهره برداری از خانه های بهداشت پوزگاه و 
عباسی شهرستان گناوه

  برگزاری مراسم نقاشی در هفته سالمندان و سالمت 
بهورزان  رفعتی  عزت  و  دربندی  علیرضا  توسط  بانوان 

خانه بهداشت چاووشی شهرستان دشتی 

  اجرای برنامه باغچه خانگی زنان روستایی و عشایر 
بحیری- و  شــرقــی  الور  روســتــاهــای  در  تــغــذیــه(  )واحـــد 

محمدی،  یونس  بــهــورزان  همت  بــه  دشتی  شهرستان 

زینب سعیدی  و هانیه فیروزیان 

  برگزاری جلسه تقدیر از بهورزان نمونه شهرستانی، 
روز  مناسبت  به  بهورزی  مربیان  و  بازنشسته  بهورزان 

بهورز برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان شاغل به 

صورت هماهنگ استانی وبه صورت غیرحضوری

ازدواج عزیزان

ازدواج یلدا ذعاب بهورز خانه بهداشت جزیره جنوبی و 

سیامک جوکار بهورز خانه بهداشت محمدی شهرستان 

سالمت،  بــرایــشــان  و  گفته  تهنیت  و  تبریک  را  گــنــاوه 

خوشبختی و سعادت آرزومندیم.

بهورزان و مربیان بازنشسته

نــژاد  زنگنه  اســفــنــدیــار  زحــمــات  از  ــی  ــدردان ق و  تبریک 

تنگستان،  شهرستان  جنوبی  سمل  بــهــداشــت  خــانــه 

آذربــاد  شیرین  پلنگی،  بهداشت  خانه  آراسته  اسداله 

بهداشتی  پایگاه  پیما  ره  پروین  بنداروز،  بهداشت  خانه 

شهیدفرهی  بهداشتی  پایگاه  شعبانی  فــرح  شبانکاره، 

شهرستان دشتستان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

که به افتخار بازنشستگی نایل شده اند. آرزوی تندرستی 

و اجر خدمت 30 ساله را از درگاه خداوند متعال برای 

آن ها و خانواده محترم شان خواهانیم.



اخباردانشگاهها

دانشگاه علوم پزشکی فارس

ه 108 ار ار  1400 / شم دوم /  به ی و ال  س س 96

بهورزان بازنشسته
بهورز  بابایی  هللا  فــرج  جعفرآباد،  بهداشت  خانه  بهورز  معلم  زهــرا  الویرآباد،  بهداشت  خانه  بهورز  صــدف  فاطمه 

خانه بهداشت جنداب، محبوبه بابایی بهورز خانه بهداشت جنداب

دانشگاه علوم پزشکی قم

مربی بازنشسته

  آرش کشاورز مدیر آموزشگاه بهورزی ممسنی

ازدواج عزیزان 

  ازدواج مرضیه زارعی بهورزخانه بهداشت چشمه رعنا 
)اقلید( را تبریک گفته و برای ایشان سالمت، خوشبختی 

و سعادت آرزومندیم.

  اجــرای طــرح واکسیناسیون کــودکــان زیــر 5 ســال در 
عشایر خانه بهداشت امامزاده فراشبند

  برگزاری بزرگداشت روز ملی بهورز و تقدیر از جامعه 
بهورزی از طریق وب کنفرانس؛ قدردانی رئیس دانشگاه 

در  بهورزان  موثر  نقش  بر  تاکید  با  بهورزان  خدمات  از 

ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی

کمک  با  هوشمند ضدعفونی دست  دستگاه  اهــداء    
مرکز خدمات  و  ــاد  آب دولــت  بهداشت  خانه  بــه  خــیــران 

جامع سالمت دهرم فراشبند

  برگزاری کارگروه های جذب بهورزی به منظور پذیرش 
92 بهورز جدید

  اهدای توری برای زباله های روستایی با کمک خیران و 
مشارکت مردمی خانه بهداشت گوری فراشبند

  اهـــدای 20 دســتــگــاه پــالــس اکــســی مــتــر، 7 کپسول 
اکسیژن، 3عدد ترالی کپسول اکسیژن،  2عدد سم پاش 

فعالیت های بهورزان و مربیان 

خیران  و  مردم  توسط  بهداشت  خانه  گندزدایی  جهت 

سالمت به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت 

مرودشت در دوران شیوع کووید19

  برگزاری مراسم فارغ التحصیلی فراگیران بهورزی

ــاردان مامایی و  شهید مــدافــع ســالمــت: زهــرا ســوری کـ

مراقب سالمت درمانگاه حکیم شهرستان شیراز


