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بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
امید کریمی ثمریان خانه بهداشت نظام آباد، زهرا علی بلندی خانه 

کهریز  بهداشت  خانه  رمضانی  فقیه  علی  گیودره،  مزرعه  بهداشت 

وثیقی  زهــرا  امتلر،  بهداشت  خانه  گماسایی  شاهرضا  زهــره  بغازی، 

امید  ــاد،  آب حاجی  بهداشت  خانه  زنــدی  امید  ــوار،  ن بهداشت  خانه 

اسالم  بهداشت  نوروزی خانه بهداشت میشن، مجتبی رستمی خانه 

شریفی  طیبه  جـــوزان،  بهداشت  خانه  جعفری  مهدی  گــل،  آق  آبــاد 

مژگان  ورچق،  خانه بهداشت  روستایی  فاطمه  طائمه،  بهداشت  خانه 

ایرانشاهی خانه بهداشت ننج،

بهورزان شهرستان مالیر فعال در برنامه واکسیناسیون 
کووید19

مرضیه  رحمانی،  امیر  قیصری،  مجید  بیات،  حمید  کریمی،  هــادی 

خانه  بهورز  سلگی  صالح  محمد  کریمی،  زهــرا  آبـــادی،  حــرم  رضایی 

صالح  کهریز  بهداشت  خانه  بهورز  سلگی  مهدی  شهرک،  بهداشت 

الدین، ناصر خزایی بهورز خانه بهداشت 

گردیان، حمید اژدریان ثابت خانه بهداشت 

نوار،  بهداشت  خانه  آفریدند  رضا  امتلر، 

مــجــیــد کــاظــمــی بـــهـــورز خــانــه بــهــداشــت 

کـــوهـــیـــن، اعـــظـــم حـــیـــدری بـــهـــورز خــانــه 

شیری  حسین  محمد  کوهین،  بهداشت 

علی  وفرجین،  بهداشت  خانه  بهورز  آذر 

احمدآباد  بهداشت  خانه   بهورز  هوشیار 

پایگاه  بهورز  هادی صفری جالل  چشمه، 

رضا  محمد  ــاد،  آب یکن  روستایی  سالمت 

شکیبا بهورز پایگاه سالمت قهاوند

ازدواج عزیزان
بهورز  همدان،  شهرستان  بیات،  علیرضا 

خانه بهداشت دهدلیان 

انجام رپید تست توسط بهورزان 
در مرکز سالمت کوهانی از شهرستان نهاوند

توزیع ماسک و مواد ضدعفونی
برای خانواده های مبتالیان به کرونا
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بهورزان یا مربیان بازنشسته
بیغش،  بهداشت  بــهــورزخــانــه  تکلو،  مــهــری 

عیوض  وفس،  بهداشت  خانه  قربانی  جیران 

امــجــدی خــانــه بــهــداشــت جــربــانــلــو، لطف اله 

ــورز خـــانـــه بـــهـــداشـــت حــصــار  ــهـ حــســامــی بـ

خانه  بهورز  طاهری  ابوالمعجن  باغی،  کوچه 

بهداشت قهورد سفلی، نرگس ترکمان بهورز 

بهورز  غیاثوند  زهــرا  الفاوت،  بهداشت  خانه 

خانه بهداشت بابارئیس، پوران رحیمی بهورز 

بهورز  رحیمی  فاطمه  ــدر،  آب بهداشت  خانه 

خانه بهداشت حیدره، مهرداد جعفری بهورز 

نبی اله سلیمی  رباط شورین،  بهداشت  خانه 

بهورز خانه بهداشت ایوک، زهرا زیوری جامع 

حوریه  کهریز،  دینگله  بهداشت  خانه  بهورز 

رضایی بهورز پایگاه سالمت روستایی قاسم آباد 

فعالیت های ویژه
بر رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانات  1. نظارت 

نهایی در شهرستان رزن

2. مشارکت برخی از بهورزان در طرح واکسیناسیون عمومی کرونا 

3. پیگیری وضع بیمار کرونایی با مراجعه به در منزل و توزیع ماسک 

4. تشکیل جلسه شورای بهداشتی با حضور مسؤول مرکز، بهورز، 

اعضای شورا و دهیار در خصوص جلوگیری از تجمعات و مراسمات 

روستا به منظور پیشگیری از شیوع کرونا و آگاه سازی مردم

5. آموزش فرزندآوری به مناسبت هفته جمعیت

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان، فصلنامه 
بهورز و نیاز سنجی:

ایجاد تمهیدات الزم برای الکترونیکی کردن آزمون فصلنامه بهورز و 

شرکت بهورزان دانشگاه همدان در آزمون فصلنامه بهورز بهار 1400 

به شکل الکترونیکی

مراقبت بهورز خانه بهداشت ازنهری
از شهرستان نهاوند

انجام رپید تست توسط بهورز
خانه بهداشت ازنهری از شهرستان نهاوند

نظارت بر دفن بیمار کرونایی از شهرستان نهاوند
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خیران سالمت و مشارکت های مردمی
سلطان  چمن  بهداشت  خانه  بهورز  قــادری  عزت اله   
کــانــون سالمت  خیرین  هــمــراه  بــه  الــیــگــودرز  شهرستان 

محله، اقدام به خرید یک دستگاه آمبوالنس حمل متوفی 

داشته اند که به شهرداری تحویل داده شده است.

یک  خانه  هر  با شعار  بهداشت  خانه  نویسی  دیــوار   
قادری  اله  عزت  مشارکت  و  همکاری  با  سالمت  پایگاه 

بهورز چمن سلطان.

 برگزاری جلسه شورای سالمت درمرکز چمن سلطان 
موج  با  مقابله  خصوص  در  قــادری  عزت اله  همکاری  با 

چهارم کووید19

 واکسیناسیون کووید19 توسط امیر هوشنگ مرادوند،
خانه بهداشت علی آباد کشت ورزه

بهورزان بازنشسته شهرستان الیگودرز
مجید آذرخوش، علی شهابی فر، اسکندر پاراج، عبدالکریم 

ملکی، سید عبده حسن حسینی، نریمان محمدی

فعالیت های ویژه 
 واکسیناسیون اهالی روستا و پیگیری بیماران کووید19 و 
نمونه گیری تست رپید توسط بهورزان شهرستان الیگودرز

 نظارت بر برگزاری امتحانات نهایی مدارس و رعایت 
پروتکل های بهداشتی توسط عزت اله قادری بهورز چمن 

سلطان به همراه علی جاپلقی کارشناس بهداشت حرفه ای
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 توانمندسازی رابطین سالمت درآموزش همگانی مردم 
با هدف مشارکت حداکثری درواکسیناسیون کووید 19 

ایستگاه آموزش  رابطین سالمت محله در  مشارکت   
و اطالع رسانی واکسیناسیون کووید 19 مراکز تجمیعی 

واکسیناسیون جهت آموزش دریافت کنندگان واکسن 

 مشارکت وخالقیت رابط سالمت جهت ترغیت گروه هدف
واکسیناسیون با انجام مصاحبه بادریافت کنندگان واکسن

مرکز  خــانــواده  پزشک  توسط  آمــوزشــی  کلیپ  تهیه   
جامع سالمت جهت ترغیب جمعیت تحت پوشش به 

رعایت پروتکل های بهداشتی و انجام واکسیناسیون

 آموزش حضوری رابطین سالمت در خصوص بیماری 
تیم  توسط  واکسیناسیون  انــجــام  اهمیت  و   19 کــوویــد 

سالمت شهرستان کهنوج 

 حضور رابطین سالمت در ایستگاه آموزش و اطالع رسانی 
واکسیناسیون کووید 19 - مرکز تجمیعی واکسیناسیون 

شهرستان منوجان جهت دریافت کنندگان واکسن

مشارکت تیم سالمت و رابطین سالمت محله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در آموزش 
همگانی مردم با محوریت واکسیناسیون عمومی 
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بهورزان نمونه فصل 
میرزایی،  صبیحه  صــادقــی،  مژگان  خدابنده:  شهرستان 

اباذراسکندری، علی قاسملو، سکینه یوسفی، محمدرضا 

دوستی، زینب برونلی شهرستان ابهر: معصومه فتحی، مریم 

نظری، هادی گهواره بند، فاطمه داوودی شهرستان زنجان: 

بهزاد خلفی، ناهید احمدنژاد، زهرا امانی، سعید پناهی، 

رباب تاران، میالد حاتمی، فاطمه حسنی، معصومه سعادتی، 

گلزار  شیخلی،  زهــره  شعبانی،  احسان  شــادمــان،  فاطمه 

صیادی، طاهره علوی، بابک علی وند، سهیال غفاری، صغری 

قهرمانی، مستوره محمدی قره گوزلو، مجید مروتی، مکرمه 

مهدیون، معصومه نوری، فاطمه قربانی شهرستان ماهنشان: 

ایوبی، جعفر واحــدی، سید پروین  اسداله اجلی، محمود 

حسینی، سمانه رحیمی شهرستان ایجرود: سهیال محمدی 

بهورزان مبتکر وخالق
عباسی،  موسوی، شهرام  محمد  طارم: سید  شهرستان 

موسی ولی محمدی شهرستان ابهر: مجتبی امیرخانی، 

محمدی،  خان  رضا  دودانگه،  محسن  شیروانی،  آرمین 

سما بهمنی، مهدی رجبی

خیران سالمت ومشارکت های مردمی
خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی برای مراکز خدمات 

جامع سالمت و نقاهتگاه 

بهورزان بازنشسته
شهرستان خدابنده: علی عسگری، معصومه موسوی، بتول 

موالیی شهرستان زنجان: هاجر بیات، ربابه محمدی، آمنه 

زاده، سهیال حیدری، مهرانگیز  قاسمی، سکینه حنیفه 

مهدیلو، حمزه علی بیات، ثریا احمدی، اقدس مهدیون، 

طارمی،  منصوره  سلطانیه:  شهرستان  آقابیگی  زلفعلی 

زهرا  ابهر:  شهرستان  نصیری  گلزار  زاده،  محمد  فریبا 

منیر مقدم آتکه خدابنده،  افشاری،  دودانگه، معصومه 

تبریک ازدواج
ازدواج زهرا رمضانلو شهرستان زنجان و پروانه کاظمی 

شهرستان سلطانیه را تبریک و تهنیت گفته و برای شان 

سالمت، خوشبختی و سعادت آرزومندیم.

بهورزان برتر در آزمون فصلنامه سال 99
سایت  در  مطالب  بارگذاری  از  پس  آموزشی  آزمون های 

FTP به شکل مجازی با موضوعات نظام مراقبت سل و 

HIV، پیشگیری از سرطان های شایع، با توجه به گروه هدف 

بهورزان  و  مراقبان سالمت  از  اعم  دهنده خدمت  ارایــه 

شهرستان  هر  بهورزی  آمــوزش  مرکز  توسط  شهرستان 

در طــول سه ماهه اول ســال 1400 به عمل آمــد. آزمــون 

فصلنامه بهورز پس از توزیع در خانه های بهداشت، طبق 

جدول زمانبندی و پس از ابالغ به همه بهورزان در مراکز 

خدمات جامع سالمت برگزار و برای افرادی که امتیاز 14 و 

باالتر را کسب نمودند، گواهی شرکت در دوره صادر شد.

فعالیت های ویژه
خریدترازو، قدسنج دیجیتال، دستگاه فشارسنج، گلوکومتر، 

لپ تاپ وپروژکتور، دستگاه فشارسنج، دستگاه کپی، پرینتر، 

بسته، خرید یک دستگاه  مــدار  دوربــیــن  ــواری،  دیـ پنکه 

سونی کید و یک دستگاه تب سنج دیجیتال، لپ تاپ، ایجاد 

فضای سبز و سنگ فرش محوطه خانه بهداشت، تاسیس 

کتابخانه و اهدای 20 جلد کتاب به کتابخانه، خرید پمپ 

لباسشویی،  ماشین   ،i60ایرانسل مودم  تهیه  اتوماتیک، 

دستگاه  انکوباتور،  دستگاه  فریزر،  یخچال  ایرانی،  برنج 

uv اشعه  دستگاه  شــیــرآالت،  اورانـــس،  ترالی  ونتیالتور، 
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خرید تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی برای مراکز خدمات جامع سالمت و نقاهتگاه ها توسط خیران سالمت
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بهورزان بازنشسته
فاطمه  جــوهــری،  زحــمــات حسن  از  قــدردانــی  و  تبریک 

اسحاقی،  علی  فــراهــانــی،  نـــوده  مجتبی  معصومی نیا، 

روح اله رحیم زاده که به افتخار بازنشستگی نایل شده اند. 

آرزوی تندرستی و اجر خدمت 30 ساله را از درگاه خداوند 

خواهانیم. شــان  محترم  خــانــواده  و  آن هــا  ــرای  ب متعال 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 
 بهسازی خانه بهداشت قره بنیاد شهرستان شازند: 
خانه بهداشت  بهورز  نبئی  احترام  و  پورامیدی  حسین 

ــراف  ــازی کـــرســـی چــیــنــی اطــ ــازســ ــ ــه، ب ــدنـ )ســـرامـــیـــک بـ

خانه بهداشت با کمک خیرین(

 تعمیرخانه بهداشت مجد آباد کهنه شهرستان فراهان:
ــی بـــهـــورزان  ــرضــای ــی مــعــصــومــه عــســگــری و عــلــی عــل

خانه بهداشت با کمک خیرین

 اعظم آقانوری بهورز خانه بهداشت انانجرد شهرستان 
آشتیان با کمک خیرین یک عدد بخاری، آبگرمکن، تب 

سنج لیزری برای خانه بهداشت تهیه نموده اند.

 معصومه غیاث آبادی بهورز خانه بهداشت غیاث آباد 
شهرستان فراهان با کمک خیرین یک عدد تب سنج و 

دستگاه فشارسنج جهت خانه بهداشت خریداری کرده اند.

فعالیت های ویژه
برگزاری جلسه آموزشی بیماری های مشترک انسان   
کرونا  ایـــام  در  بهداشتی  بــرشــیــوه هــای  تاکید  بــا  دام  و 

دستجرده  بهداشت  خانه  بهورز  نجاری  خدیجه  توسط 

شهرستان آشتیان 

 انجام رپید تست و تست پی سی آر جهت افراد عالیم 
دار مشکوک به کرونا توسط فاطمه محمد علیپور بهورز 

خانه بهداشت مزرعه نوشهرستان آشتیان 

ــد 19 در ســالــن شهید  کــووی واکــســیــنــاســیــون  ــجــام  ان  
مطهری فرمهین با همکاری حمید آهنگرانی بهورز خانه 

بهداشت آهنگران، علی فراهانی خانه بهداشت برزآباد، 

احمد نوری خانه بهداشت شتریه و خدیجه مزید آبادی 

بهورز پایگاه فرمهین شهرستان فراهان

 انجام رپیدتست و تست پی سی آر از فرد مشکوک به 
کرونا توسط اعظم آقانوری بهورز خانه بهداشت انانجرد 

شهرستان آشتیان
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 نظارت بر پروتکل های بهداشتی در آرامستان تلخاب 
توسط میالد احمدی زاده بهورز خانه بهداشت تلخاب 

شهرستان فراهان

جامع  مرکز  در  دخانیات  آمــوزشــی  کمپین  بــرگــزاری   
سالمت شهری تلخاب توسط میالد احمدی زاده بهورز 

خانه بهداشت تلخاب شهرستان فراهان

انجام واکسیناسیون کووید سالمندان توسط حسین   
آقازیارتی بهورز خانه بهداشت کودزر شهرستان فراهان

 ارسال پیام های بهداشتی توسط رقیه محمودی بهورز 
خانه بهداشت عزیز آباد شهرستان فراهان

توسط  سالمندان  جهت  آمــوزشــی  جلسه  بــرگــزاری   
ــهــورز  ــا هــمــکــاری زیـــنـــب زنـــجـــیـــران ب پـــزشـــک مـــرکـــز بـ

خانه بهداشت کودزر شهرستان فراهان

 برگزاری جلسه شورای بهورزی توسط رقیه محمودی 
بهورز خانه بهداشت عزیز آباد شهرستان فراهان

 نظارت بر جایگاه سوخت در شهر تلخاب توسط میالد 
احمدی زاده بهورز خانه بهداشت تلخاب شهرستان فراهان

 بازرسی ناصر سلیم آبادی بهورز خانه بهداشت سلیم آباد 
غذایی مــواد  وتــوزیــع  تهیه  مراکز  از  فــراهــان  شهرستان 

 بازرسی علیرضا یوسفی بهورز خانه بهداشت دستجان 
غذایی  مــواد  توزیع  و  تهیه  مراکز  از  فراهان  شهرستان 

 مراقبت سالمندان توسط جمیله و حدیثه دستجانی 
دستجان  بهداشت  خانه  بــهــورزان  یوسفی  علیرضا  و 

شهرستان فراهان

ــاروری ســالــم تــوســط پــزشــک مرکز  ــ  انــجــام مــشــاوره ب
بهداشت  بهورز خانه  زنجیران  زینب  با همکاری  کودزر 

شهرستان فراهان

 برگزاری کمپین آموزشی دخانیات در مرکز جامع سالمت 
شهری خنجین توسط طاهره وثاقتی و فاطمه آقا محمدی 

و مریم شهبازی بهورزان پایگاه خنجین شهرستان فراهان

بهزیستی  توسط  سال   6 زیر  کودکان  سنجی  بینایی   
تبرته  بهداشت  خانه  بهورز  ارشدفر  کبری  همکاری  با 

شهرستان فراهان

نــصــب برچسب  و  ــوزش در خــصــوص دخــانــیــات  آمــ  
بهورز  مقدم  کمالی  داود  توسط  کفاشی  کارگاه های  در 

خانه بهداشت شیرین آباد شهرستان فراهان

 محوطه سازی خانه بهداشت توسط فاطمه حسین آبادی 
فراهان شهرستان  آبــاد  حسین  بهداشت  خانه  بهورز 
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تاریخ  از  بهورزی  کاردانی  دوره حضوری  شروع   
که  فراگیران  از  نفر  با حضور 14  29 خــرداد 1400 

بهورزی و مصاحبه سال 1399 پذیرفته  آزمون  در 

کاردانی  غیر حضوری  دوره  بودند. همچنین  شده 

شدگان  پذیرفته  از  20نفر  حضور  با  نیز  بــهــورزی 

گردید  برگزار   1399 در سال  که  ورودی  آزمــون  در 

نکته  تاریخ 29 خــرداد 1400 شــروع گردید.  از  نیز 

برخی  از  آزمــون حضوری  که  است  این  ذکر  قابل 

نیازمند پیش آزمون برای پذیرفته شدگان  دروس 

گردید  برگزار  بهورزی  کاردانی  حضوری  غیر  دوره 

و با توجه به دستورالعمل اجرایی دوره کاردانی، و 

قبولی فراگیران، این دروس از دروس ارایه شده ترم 

یک حذف شد. 

 شروع دوره آموزشی فراگیران بهورزی با مدرک 
کارشناسی که در آزمون ورودی و مصاحبه سال 99 

پذیرفته شده بودند از ابتدای سال 1400 

ــایـــی منش  ــوســط عــصــمــت آریـ  کــســب مــقــام ت
بهورزخانه بهداشت گلبو در دومین جشنواره ملی 

شعر سالمت )کرونا( در شهریور 1399

معرفی خیر سالمت 
 ستار محیسن دهیار روستای طره بخاخ2 شهرستان 
ریالی  ارزش  بــا  زمین  مربع  350مــتــر  اهـــدای  بــا  ــادان  آبـ

50میلیون تومان جهت احداث خانه بهداشت طره بخاخ 2

 سجاد پیر دهقان ساخت خانه بهداشت طره بخاخ2 
را هزینه بالغ بر600میلیون تومان را برعهده گرفتند که 

در اسفند ماه سال 99 به اتمام رسید.

دانشگاه علوم پزشکی آبادان
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بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
ــی، نـــدا مـــیـــرزا فــشــمــی بـــهـــورزان  عــلــی رمــضــان عــلــیــرضــا

خانه بهداشت آهارشمیرانات

بهورزان بازنشسته
فاطمه  محترم:  بــهــورزان  زحمات  از  قــدردانــی  و  تبریک 

فریده  یــزدی،  هلیا  ســراج،  ربابه  کلیج،  ثریا  چهارپاشلو، 

حکیم زاده، سید مختار نقیب 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.

ازدواج عزیزان
محله  ســادات  بهداشت  خانه  بهورز  قلی  وحید  ازدواج 

شبکه  در  مشا  بهداشت  خانه  بهورز  خادمیان  علی  و 

برایشان  و  گفته  تهنیت  و  تبریک  را  دماوند  بهداشت 

سالمت، خوشبختی و سعادت آرزومندیم.

فعالیت های ویژه
 شـرکـت در تیم هـای رهـگیری و نـمـونـه گـیری در مـراکز 

واکسیناسیون تجمیعی جمعیت تحت پوشش

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
بهداشت مزداران  لیزری جهت خانه  ترمومتر  خرید   

فیروزکوه توسط خیر محترم فاطمه سرخه

 خرید دستگاه اکسیژن سازجهت مرکز خدمات جامع
سالمت شهیدفرزین ارجمندفیروزکوه توسط حسن خلیلیان

 خرید دستگاه اکسیژن ساز و تجهیزات حفاظت فردی 
توسط خیرین خانه بهداشت آهار شمیرانات

و  ترمومتر  متر،  اکسی  پالس  اکسیژن،  کپسول  تهیه   
مانومتر توسط شورای روستا گرمابسرد دماوند

ادامــه روند ساخت خانه های بهداشت قلعه بلند و  
زواره ور توسط خیرین وخرید پالس اکسیمتر، ترمومتر و

لوازم بهداشتی مصرفی درخانه های بهداشت قلعه خواجه، 

محمدآباد، زواره ور و خاوه شبکه بهداشت ورامین
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بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
 انتخاب خانم زهرا قاسمی بهورز مرکز خدمات جامع 
عنوان  به  خیرآباد شهرستان سمنان  روستایی  سالمت 

ریاست شورای دهیاری در روستای خیرآباد 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
 فاطمه بشیریان )بهورز خانه بهداشت برم شهرستان 
دامــغــان( بــا اهـــدای 21 عــدد شیر پــدالــی بــه تــعــدادی از 

همچنین  و  سالمت  جامع  مراکز  و  بهداشت  خانه های 

به  کمک  منظور  به  دامغان  بهداشت شهرستان  شبکه 

قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا 

 با مشارکت موسسه خیریه امام سجاد روستای علیان 
و مدیریت سکینه باصری و سید رسول موسوی بهورزان 

خانه های بهداشت علیان مبلغ 65 میلیون تومان را صرف 

درمان بیمار کم بضاعت و خانواده بیمار و تهیه 110 سبد 

حمایتی برای خانوارهای کم درآمد و بی بضاعت کردند.

ریکان  روستای  خیرین  همکاری  و  بهورزان  همت  با   
اداری و میز کامپیوتر، صندلی،  شهرستان گرمسار میز 

کتابخانه چوبی، فایل، پالس اکسیمتری برای خانه بهداشت 

ریکان اهدا شده است.

 با همت بهورزان و همکاری خیرین روستای مومن آباد 
خدمات  مرکز  دندانپزشکی  واحــد  سرخه،  شهرستان 

جامع سالمت روستایی این روستا با یونیت دندانپزشکی 

و اقالم مورد نظر، تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 با تالش بهورزان و مشارکت دهیاری روستای خیرآباد 
شهرستان سمنان دستگاه تب سنج و ماسک خریداری 

و به مرکز خدمات جامع سالمت روستایی خیرآباد اهدا 

گردید.

ــای   بـــا هــمــت بـــهـــورزان و مــشــارکــت خــیــریــن روســت

فوالدمحله شهرستان مهدیشهر یک دستگاه نوار قلب و 

مونیتورینگ، آب سردکن، دستگاه اکسیژن ساز، دستگاه 

مــرکــز خــدمــات جــامــع سالمت  بــه  و  پرینتر خــریــداری 

روستایی برادران شهید موسوی فوالد محله اهدا شد.

بهورزان بازنشسته 
 فاطمه خوارپور، آذر شاه حسینی، علی اصغر قنبری 
فیاضی،  زینت  )سرخه(،  خالقی  گل  بی  بی  )گرمسار(، 

مرضیه خراسانی )دامغان(

فعالیت های ویژه
 انجام واکسیناسیون آنفلوانزا در خانه سالمندان

 انجام رپید تست کرونا و واکسیناسیون کرونا در خانه 
سالمندان توسط بهورز خانه بهداشت کرند

توزیع  کــرونــا و  آمـــوزش  و  از اصــنــاف  بــازدیــد هفتگی   
بروشور و تراکت

 همکاری در طرح شهید سلیمانی مراجعه به در منازل 
جهت آموزش، گرفتن رپید تست و تهیه فهرست افراد 

نیازمند کرونایی

 حضور بهورزان در تدفین افراد کرونایی
 حضور در ضدعفونی محیط روستا

انجام  جهت  و...  محرم  عـــزاداری  مراسم  در  حضور   
آموزش و نظارت

 حضور درخانه افراد ناتوان وارایه مراقبت های بهداشتی
 خدمت رسانی در مناطق تیم سیار

 جلب حمایت خیرین در کمک رسانی به افراد نیازمند 
در مناطق روستایی و تیم سیار

 کمک به مادر باردار در حال زایمان و هماهنگی با 115 
در انتقال مادر باردار به بیمارستان
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عملکرد هفته سالمت جشنواره ها
ومراسم روز بهورز 

با توجه به شرایط کرونا جشن روز بهورز به شکل متمرکز 

برگزار نشد و با توجه به وضعیت بیماری کرونا نسبت 

به برگزاری مراسم به طریق مختلف تصمیم گیری و اجرا 

شد.

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان، 
فصلنامه بهورز و نیازسنجی

آزمون فصلنامه، آزمون جامع، آزمون دستورالعمل کرونا 

و نیازسنجی در تمام شهرستان های تابعه انجام شد.

حضور در روستای تیم سیار جهت انجام مراقبت

رپید تست

واکسیناسیون انفلوانزا خانه سالمندان
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با  زندگی  برای  آغــازی  و  زندگی  از  نوینی  بازنشستگی فصل 

شیوه و ایده های جدید است و امید داریم که این دوران جدید 

از پر بارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد. 

اینک که به حول و قوه الهی پس از سال ها خدمت صادقانه به 

افتخار بازنشستگی نایل گشته اید، بدین وسیله مراتب سپاس 

همکاری های  و  بی وقفه  تــاش  بخاطر  را  خویش  قــدردانــی  و 

درگــاه خداوند  از  و  آورده  به عمل  بــزرگــواران  صمیمانه شما 

و  جنابعالی  افـــزون  روز  توفیق  و  ســعــادت  سامتی،  متعال، 

خانواده گرانقدرتان را در تمامی مراحل زندگی مسالت داریم. 

همکارارجمند سرکارخانم معصومه پرهیزکارصفدرآبادی

چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، 

و  گذراندند  در سنگر خدمت  را  بهترین سال های عمر خود 

دریغ  کوششی  هیچ  از  خالصانه  راستین،  اهــداف  جهت  در 

نورزیدند. سپاس بیکران برهمدلی و همراهی شما که بسیاری 

پرتو  در  اســت  امید  نمود.  آســان تــر  برایمان  را  سختی ها  از 

عنایات حق در سنگری دیگر همواره موفق و موید باشید.

تاشگران عرصه سامت دلتان مامن مهر خدا، دست های تان 

درگاه دعا و چشم هایتان گوهری پاک و پربها باشد.


