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دانشگاه علوم پزشکی اراکاخباردانشگاهها

بهورزان بازنشسته
افــســانــه مــرجــانــی، بــهــورز خــانــه بــهــداشــت جــاورســیــان 

شهرستان خنداب

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 
اراک

استفاده از خیرین حوزه سالمت در خرید سونوکیت  	

میلیون  نیم  و   4 مبلغ  به  اطفال  تــرازوی دیجیتال  و 

تومان توسط خانم مریم نجفی بهورز خانه بهداشت 

بهداشت  خانه  سقف  ایزوگام  بهسازی  ضامنجان، 

دست  کننده  ضدعفونی  نصب  و  تهیه  آبــاد،  امــان 

آباد  امان  در مرکز خدمات جامع سالمت  هوشمند 

و خانه بهداشت توسط خیرین بهبود یافته کرونایی 

اهدای یک  برای مدافعان سالمت،  نذر  ادای  جهت 

دستگاه مانومتر دستگاه اکسیژن به خانه بهداشت 

امان آباد توسط خیر بهبود یافته کرونایی، خرید یک 

ســالمــت، جهت  خیر  توسط  خـــوان،  بــارکــد  دستگاه 

تسریع در واکسیناسیون کرونا برای درمانگاه امان آباد 

به همت مهدی احدی بهورز روستا

بستری،  	 ــان،  ــ درم تشخیص،  هــزیــنــه هــای  ــرداخــت  پ

به  مبتال  نوزاد  و...  تغذیه کمکی  پانسمان،  جراحی، 

مننگوسل به همت بهورزان 

فراهان
اهدای دو دستگاه دیجیتال فشار سنج وتب سنج برای  	

خانه بهداشت امیر آباد توسط خیر روستا با همکاری 

امیرآباد بهداشت  خانه  بــهــورز  آبــاد  امیر  محمود 

فعالیت های ویژه
ــاد  	 ــهــورز روســـتـــای امـــان آب ــظــارت مــهــدی احـــدی ب ن

شهرستان اراک بردفن بهداشتی متوفیان کرونایی در 

روستای امان آباد

برگزاری جلسه آموزشی بهداشت روان توسط راضیه  	

امیری بهورز خانه بهداشت سیاوشان شهرستان آشتیان

برگزاری جلسه شورای روستا با حضور امام جماعت،  	

شورای روستا و جمعی از معتمدین روستا به منظور 

تشویق مردم جهت مراجعه بیشتر و حضور بهتر در 

طرح واکسیناسیون کرونا توسط راضیه امیری بهورز 

خانه بهداشت سیاوشان شهرستان آشتیان
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی اراک

انجام گلکاری در حیاط خانه بهداشت توسط بهورز  	

اعظم آقانوری

آموزش جهت اقناع افکار عمومی جهت واکسیناسیون  	

کووید 19 در روستاهای اقماری )سعید کریمی بهورز 

خانه بهداشت اقداش، عذری صادقی، خانه بهداشت 

استوه( شهرستان خنداب

توزیع بسته تغذیه ای جهت نیازمندان توسط خیرین  	

بــا هــمــکــاری کــبــری ارشـــد فــر بــهــورز روســتــای تبرته 

شهرستان فراهان 

ــاروری سالم  	 ــاره بـ ــارگــذاری پیام هــای آمــوزشــی دربـ ب

ــنــب زنــجــیــران بــهــورز  ــوســط زی در کـــانـــال روســـتـــا ت

خانه بهداشت کودزر شهرستان فراهان 

پیگیری و واکسیناسیون سالمندان بستری در منزل  	

بهورزان  ــادی  آب غیاث  معصومه  و  آژ  فاطمه  توسط 

خانه بهداشت غیاث آباد شهرستان فراهان

و  	 آوری  تــاب  عناوین  با  آمــوزشــی  بــرگــزاری جلسات 

ازدواج آسان، کووید و رعایت پروتکل های بهداشتی، 

ــه در روســتــای تبرته  ــزل نــکــات ایــمــنــی بــه هــنــگــام زل

شهرستان فراهان با همکاری بهورز کبری ارشد فر

بارگذاری پیام های بهداشتی درباره کووید در  	

زنجیران  خانم  توسط  کودزر  روستای  کانال 

ــودزر شهرستان  ــ ک بــهــداشــت  بــهــورز خــانــه 

فراهان

انجام مراقبت و تست قند خون توسط خانم  	

و  فراهان  شهرستان  خنجین  بهورز  وثاقتی 

پزشک مرکز در منزل معلول جسمی

تشکیل گروه خودیار بیماران فشار خونی در  	

روستای زنکارک توسط خانم زنجیران بهورز 

کودزر شهرستان فراهان 

خانه  	 در  بهداشتی  شــورای  جلسه  برگزاری 

سعیده  بهورزان  توسط  آهنگران  بهداشت 

روشنایی و حمید آهنگرانی و در خانه بهداشت 

سلیم  وجیهه  بــهــورزان  توسط  آبــاد  سلیم 

آبادی و ناصر سلیم آبادی با عنوان رعایت 

مذهبی  مراسم  در  بهداشتی  های  پروتکل 

در شهرستان های  	 بــهــورز  مــراســم  بــرگــزاری 

اراک، آشتیان، خنداب و فراهان و تقدیر از 

بهورزان نمونه



88 ه 111 ار دوم /  زمستان  1400 / شم ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی تربت جاماخباردانشگاهها

بزرگداشت مقام بهورز در سال 1400
دردانشکده علوم پزشکی تربت جام 

مراقبان سالمت خصوصا جهت  و  بهورزان  جانفشانی 

برای  کرونا  بیماری  کنترل  و  واکسیناسیون  پیشگیری، 

عزیزان  ایــن  زحمات  از  قــدردانــی  متوالی،  ســال  دومین 

به  در ســال 1400  لــذا سعی شد  مــی کــرد،  برابر  را چند 

قشر  ایــن  نــاپــذیــر  خستگی  تــالش  مختلف  شــکــل هــای 

زحمتکش ارج نهاده شود:

 هماهنگی با مراکز خدمات جامع سالمت و برگزاری  	

مراسم به شکل گروه های کوچک در مراکز خدمات 

جــامــع ســالمــت، بــا رعــایــت پــروتــکــل هــای بهداشتی 

به  جوایز  اهــدای  و  مراکز  نمونه  بهورزان  از  تقدیر  و 

بهورزان منتخب

جامع سالمت  	 خــدمــات  مرکز  در  مــراســم  ــرگــزاری  ب

مــعــاون  دانــشــکــده،  ریــاســت  بــا حــضــور  مهمانشهر 

بهداشتی، مدیر گروه محترم توسعه شبکه، تعدادی 

و  بهورزی  مسؤول  کارشناس  و  ادارات  مسؤوالن  از 

مربیان محترم، در روز 13 شهریور و اهدای گل، جوایز 

و تقدیرنامه به بهورزان 

بهداشتی  	 معاون  دانشکده،  محترم  ریاست  حضور 

واحدهای ستادی در دو  و سایر مسؤوالن  دانشکده 

خانه بهداشت و اهدای گل و تقدیرنامه و مصاحبه 

با بهورزان عزیز 

حضور رئیس شبکه بهداشت ودرمان وسایر مسؤوالن  	

بهداشت  خــانــه هــای  در  ســتــادی  واحــدهــای  محترم 

شبکه صالح آباد، و اهدای گل و تقدیرنامه به بهورزان 

صالح آباد. 

برگزاری دوره های آموزشی بهورزان و مراقبان 
سالمت در 6 ماهه اول سال 1400 

 ،1400 بهار  بهورز(  )فصلنامه  سالمت  خدمات  تازه های 

بهداشت کشاورزی، آشنایی با مدیریت پسماند خانگی 
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

مراقبت های  از  مراقبت  و  تشخیص  روســتــایــی،  شهری 

اختالالت روان پزشکی 

اولیه  کمک های  فصل بهار2،  سالمت  خدمات  تــازه هــای 

کودک  خدمت  بسته  بازآموزی  بحران،  در  روان شناختی 

افــکــار  ــم، خــودمــراقــبــتــی ســالمــت روان، شــنــاســایــی  ســال

تازه های  کرونا،   ،2 و   1 فنون  ارتباط  بــرقــراری  خودکشی، 

خدمات سالمت فصل تابستان )فصلنامه بهورز(

بهورزان بازنشسته
شهرستانک،  بهداشت  خانه  بهورز  راد  محتشمی  غالم 

محمد فاروق درپور بهورز خانه بهداشت یادگار علیا، عفت 

مسافر  معصومه  خیرآباد،  بهداشت  خانه  بهورز  حاجی 

گوش الغر، معصومه  بهداشت  بهورز خانه  آبــادی  جنت 

قاینی شاه نشین بهورز خانه بهداشت قشه توت، صابره 

نیکی زاده بنی تاک بهورز خانه بهداشت بنی تاک

اخبار ویژه
برگزاری ترم اول دوره کاردانی بهورز برای 22نفر  	

از بهورزان شاغل

در  	 بــهــورز  گزینش  مصاحبه  ــون  آزمـ ــرگــزاری  ب

خرداد ماه برای جذب 29 بهورز

معتمدین  	 مشارکت  جلب  جلسات  بــرگــزاری 

ــرای واکــســیــنــاســیــون کــرونــا توسط  روســتــاهــا بـ

مربیان بهورزی

در  	 به  بهورزی  مربیان  و  کارشناسان  مراجعه 

دریافت  بــرای  که  روستایی  خانوارهای  منازل 

واکــســن کــرونــا مــقــاومــت مــی کــردنــد و آمــوزش 

خانوارها

برگزاری مانور حساس سازی برای واکسیناسیون  	

بر علیه بیماری کرونا توسط واحد کاهش خطر 

در حوادث و بالیا



90 ه 111 ار دوم /  زمستان  1400 / شم ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی زنجاناخباردانشگاهها

بهورزان نمونه فصل 
تنها،  کرمی  رضا  صادقی،  مژگان  خدابنده:  شهرستان 

ارشـــدی، خدیجه  الــه  روح  زهــرا شهبازی،  مـــرادی،  ثریا 

امینی، محمدرضا خانی، سمیه اسمعیلی محمودآبادی، 

ثریا خلجی کره شالی، جالل حسینی، داود خدابنده لو، 

سیف  بختیاری،  سهیال  جعفری،  رقیه  کریمی،  شهین 

اله خلجی، کلثوم آهنگر، مژگان صادقی، فضه اله مرادی 

تنها، حبیب اله رسول خانی، ملیحه نوری، مهدی کرمی، 

لیال خلجی زواجری

شهرستان ابهر: ام لیال ربیعی، حسن زارع، زهرا بیگلر، 

لیال ازلگینی

شهرستان خرمدره: سودابه داداشی، اکبرمحمدی، مریم 

عباسی

شهرستان ماهنشان: حوریه ملکی 

شهرستان ایجرود: ابوالفضل صمدی، زهره مرادی

شهرستان زنجان: مرتضی افشاری، فرشته محمدی، الدن 

احمدنژاد،  ناهید  خلفی،  بهزاد  شعبانی،  مینا  خاتمی، 

زهرا امانی، ملیحه باباخانی، سعید پناهی، رباب تاران، 

میالد حاتمی، فاطمه حسنی، معصومه سعادتی، فاطمه 

شادمان، احسان شعبانی، زهره شیخلی، گلزار صیادی، 

صغری  غــفــاری،  سهیال  ونــد،  علی  بابک  علوی،  طاهره 

مروتی،  مجید  قره گوزلو،  محمدی،  مستوره  قهرمانی، 

مکرمه مهدیون، معصومه نوری، فاطمه قربانی 

شهرستان سلطانیه: محسن صادقی

شهرستان طارم: مجتبی محمدی، سیما محمدی، سید 

محمد موسوی، شهرام عباسی، موسی ولی محمدی، لیال 

احمدی، علیرضا محمدی، فرهاد قربانی، حسن توفیقی 

محمدی،  پوریا  حیدری،  اسماعیل  محمدی،  شهربانو  و 

فریبا حسینی، مصطفی تیر افکن، مهسا اکبری، هادی 

اکبری و خدیجه عماری 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
بیگلر،  زهــرا  خانی،  امیر  مجتبی  خــرمــدره:  شهرستان 

بهروزی و غریب 

شهرستان ابهر: آرمین شیروانی، مهدی رجبی، مجتبی 

امیر خانی

رمضانلو،  آقــای  و  خانم  کرمی،  علی  زنجان:  شهرستان 

ربابه سهرابی و ربابه انصاری، سعید منصوری و فاطمه 

رجبی، مستوره محمدی و حسین حسنی، کبری والی، 

رضا مرادی 

سنج،  فشار  دستگاه  دیجیتال،  قدسنج  تــرازو،  درخرید 
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دستگاه لپ تاپ و پروژکتور، دستگاه کامپیوتر، پرینتر، 

پنکه دیواری، دوربین مدار بسته، یک دستگاه سونی کید، 

یک دستگاه تب سنج دیجیتال، دستگاه لپ تاپ، ایجاد 

خانه  کشی  ــرده  ن محوطه،  فــرش  سنگ  و  سبز  فضای 

بهداشت، پنکه، دستگاه آب سرد کن، پالس اکسی متر، 

لوازم  والکل،  ماسک  خرید  اعالنات،  تابلو  پــاش،  الکل 

التحریر برای دانش آموزان، تلویزیون

بازنشستگی بهورزان
اله  ــی  ول فـــرد،  رحیمی  حسین  خــدابــنــده:  شهرستان 

گنج خانی )خدابنده(، خدیجه ندرخانی )زنجان(، خلیل 

والی )سلطانیه(، فاطمه صدیقی، فوزیه باقری، لسان اله 

نظری )ابهر(، علی سعیدی پور )ماهنشان(

تبریک ازدواج
شهرستان ابهر: مجتبی امیر خانی 

شهرستان طارم: اصحاب حسنلو، زهرا محمدلو

شهرستان ماهنشان: مریم مرادی 

برگزاری آزمون فصلنامه سال 1400
آزمون های آموزشی پس از بارگذاری مطالب در سایت 

FTP به شکل مجازی با موضوعات نظام مراقبت سل، 

التور و بیماری های منتقله از آب و غذا، تجزیه و تحلیل 

پیشگیری  ســالمــت،  ارتــقــای  راســتــای  در  شــاخــص هــا 

پیشگیری  ــاروری ســالــم،  بـ بلوغ  از ســرطــان هــای شــایــع، 

ــان، بــا تــوجــه بــه گـــروه هدف  ــودک ــوادث ک از ســوانــح وحــ

بهورزان  و  مراقبان سالمت  از  اعم  ارایه دهنده خدمت 

هر شهرستان  بهورزی  آموزش  مرکز  توسط  شهرستان 

در طول سه ماهه دوم سال 1400 به عمل آمد. آزمون 

بهداشت،  های  خانه  در  توزیع  از  پس  بهورز  فصلنامه 

بهورزان  به همه  ابالغ  از  و پس  زمانبندی  طبق جدول 

افرادی  برای  و  برگزار  در مراکز خدمات جامع سالمت 

که امتیاز 14 و باالتر را کسب نمودند، گواهی شرکت در 

دوره صادر شد.

انجام واکسیناسیون فعال توسط بهورزان 
درمناطق مختلف شهر و روستا 

مراقبان  و  )بـــهـــورزان  مــدافــعــان ســالمــت  و  خــادمــان 

ــوم پــزشــکــی و خــدمــات  ســـالمـــت( در دانــشــگــاه عــل

 58 انــدازی  راه  با  زنجان  استان  درمانی  و  بهداشتی 

مرکز واکسیناسیون ثابت و سیار، با کمک و همکاری 

با  مسلح  نیروهای  و  اجرایی  های  دستگاه  صمیمانه 

مراجعه  عمومی،  آمــوزش  عمومی،  فراخوان  و  دعوت 

به در منازل، مراجعه به محل اشتغال مردم موفق به 

ارتقای درصد پوشش واکسیناسیون کووید 19 شدند.
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دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراخباردانشگاهها

خیرین سالمت ومشارکت های مردمی 
همکاری  با  زرنــده  بهداشت  خانه  بهورز  خانم حسینی 

بــهــورزان  فــالح  و حسن  عــرب  انــصــاری  فاطمه  خیرین، 

بهورز  بلوچی  مرضیه  خیرین،  و  جیلو  خانه بهداشت 

مرکز  مامای  سبابه  مریم  و  صباح  کاریز  خانه بهداشت 

ــاروســی بــهــورز  ــا هــمــکــاری خــیــریــن، ام کــلــثــوم م جیلو ب

خــانــه بــهــداشــت جــنــداب بــا هــمــکــاری خــیــریــن، خانم ها 

مرکز  بهورزان  سیدالحسینی  و  عباسیان  و  کیا  بهشتی 

بهورز  آبادی  فتح  فاطمه  با همکاری خیرین،  آباد  اسالم 

اعــضــای شــورای  و  ــهــورزان  ب ــاد،  آبـ خــانــه بهداشت فتح 

و  پرسنل  و  بــهــورزان  فرخک،  بهداشت  خانه  اسالمی 

برزنون،  مرکز  و  بهداشت  پرسنل خانه  و  و دهیار  شورا 

با  قلعه  ینگه  بــهــداشــت  خــانــه  آبــــادی  حــســن  فــاطــمــه 

قصابان  و  کمالی  و  عارفخانی  خانم ها  خیرین،  همکاری 

فراگیران خانه بهداشت به ترتیب مظفرآباد و حسن آباد 

اهدا  خیرین  اجــرایــی،  بــهــورزان  همکاری  با  نعیم آبـاد  و 

)آقای توالیی(  کننده تجهیزات به مرکز آموزش بهورزی 

مرکز  و  )آقای حصاری(  بهداشت  معاونت  آزمایشگاه  و 

ــای دهــنــوی( در خـــریـــداری دستگاه  ــ )آق دهــنــو خــالــصــه 

یونوگرام، سانتریفیوژ، پالس اکسیمتر، دستگاه هندراب 

فضاهای  بهسازی  و  بازسازی  سونی کید،  فشارسنج،  و 

خانه های بهداشت و مراکز، لب تاپ، تجهیزات مصرفی 

و کمک های نقدی

بهورزان نمونه
مهدی احمدآبادی بهورز خانه بهداشت قلعه نو جمشید، 

مریم گاراژیان بهورز خانه بهداشت کارجیج 

اخبار ویژه
خانه های  	 بــهــورز جهت   25 جــذب  و  یابی  داوطــلــب 

بهداشت  در مهرماه 1400 

بازدیدآقای دکترتبریزی ازمرکزآموزش بهورزی نیشابور 	
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی شیراز

درگذشت شهادت گونه
بهورزان، سربازان خط مقدم نظام سالمت هستند که در 

تمام بحران ها به ویژه در شرایط فعلی، با از خودگذشتگی 

و ایثار، در راستای پیشبرد اهداف و کمک به همنوعان 

فعالیت می کنند و حوزه بهداشت و درمان کشور قدردان 

این قشر زحمتکش است.

درگــذشــت شــهــادت گــونــه بــانــو »مــریــم اســـدی« بهورز 

فیروزآباد  شهرستان  سیاه  کنار  عشایری  خانه بهداشت 

)قشالق( که در حین انجام ماموریت واکسیناسیون علیه 

کووید19 در منطقه ییالق خسروشیرین شهرستان آباده 

ارایه  راه  در  را  و جان خود  رانندگی شده  دچار سانحه 

ضایعه  داد،  دست  از  پوشش  تحت  عشایر  به  خدمت 

استان  سالمت  خانواده  تألم  و  تأثر  مایه  که  بود  تلخی 

فارس شد.

مجموعه سالمت به خود می بالد همواره از حضور مؤثر 

شایسته ترین بهورزان در عرصه خدمت به جامعه غیور 

عشایری و روستایی برخوردار بوده که این چنین تا پای 

جان، مسیر خدمت را پرافتخار پیموده اند.

مسابقه عکاسی به مناسبت روزبهورز
یک دوره مسابقه عکاسی به مناسبت روز بهورز میان 

اثر ارسالی به واحد بهورزی معاونت بهداشتی   84

برگزار شد و 8 اثر برتر از سوی هیأت داوران انتخاب 

و هدایای ارزنده ای به برگزیدگان اهدا شد.

اسامی برگزیدگان این مسابقه به شرح ذیل است: 

مرکز  آبگرم  بهداشت  بهورزخانه  افتخاری«  »ذاکره 

افزر شهرستان قیروکارزین، »هاجر سیاوشی« بهورز 

مــرودشــت،  شهرستان  ــاد  آب محمد  خانه بهداشت 

»مــرضــیــه زارعــــی« بــهــورزخــانــه بــهــداشــت چشمه 

بهورزخانه  شرفی«  »فاطمه  اقلید،  شهرستان  رعنا 

بهداشت دژکرد شهرستان اقلید، » زینب سهرابی« 

کـــازرون،  شهرستان  خــرمــزار  بهداشت  بهورزخانه 

جویجان  بهداشت  بهورزخانه  حیدری«  »ساسان 

خانه  بهورز  نائلی«  »زرنشان  ممسنی،  شهرستان 

ــاد، » زهــرا  ــ بــهــداشــت ســرگــر شــهــرســتــان فــیــروز آب

شکوهی« بهورزخانه بهداشت ارباب شهرستان کوار
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دانشگاه علوم پزشکی بیرجنداخباردانشگاهها

همکاران بازنشسته
محمدرضا تفکری مدیرمرکزآموزش و بازآموزی برنامه های 

سالمت، محمد رضا رحمتی بهورز خانه بهداشت خرواج،

فاطمه جوهری خانه بهداشت کرغند، معصومه خسروی

کارشک بهورزخانه بهداشت کارشک، زهرا صادقی بهورز 

بهورز تجن  عبدالهی  فاطمه  بــیــهــود،  بــهــداشــت  خــانــه 

بهورز هــنــجــاری  نــســاء  تــجــن، حاجیه  بــهــداشــت  خــانــه 

خانه بهداشت بزناباد، کبری دادخواه بهورز خانه بهداشت

نیک، سکینه کمالی بهورز خانه بهداشت افین، مهدی 

عیدی بهورز خانه بهداشت دل آباد )قاین(

گرامیداشت روز بهورز خانه بهداشت خونیک سفلی  	

شهرستان نهبندان

بــرای  	 سنج  قند  و  سنج  چربی  دستگاه  یــک  خرید 

خانه بهداشت خونیک سفلی شهرستان نهبندان با 

مشارکت مردمی و پیگیری بهورز مهدی ایزدی

 فعالیت بهورزان درمقابله با کووید 	

)شهرستان درمیان(
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

گرامیداشت روز بهورز

طراحی و تدوین ویژه نامه »بزرگداشت روز بهورز«  	

توسط مهدی ایزدی بهورز خانه بهداشت خونیک 

سفلی شهرستان نهبندان

حضور مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و  	

مزار شهیده  بر  استانی خراسان جنوبی  مقامات 

مهموئی  بهداشت  خانه  بهورز  حسینی  منصوره 

شهرستان بیرجند و اهدای لوح یادبود به خانواده 

ایشان به پاس تجلیل از مقام شامخ ایشان

تقدیر از آقای حسین نیک فرجام بهورز بازنشسته  	

خانه بهداشت شورستان شهرستان سربیشه

تقاب  	 بهداشت  خانه  در  بــهــورز  روز  گرامیداشت 

شهرستان خوسف

اسفشاد  	 سالمت  پایگاه  در  بهورز  روز  گرامیداشت 

شهرستان قائنات

گرامیداشت روزبهورزدرخانه بهداشت شهرستان طبس 	
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دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاناخباردانشگاهها

تجلیل از بهورزان با لوح تقدیر در شهرستان رفسنجان با حضور فرماندار و معاون بهداشتی در 6 خانه بهداشت و تقدیر  	

از رابط امور بهورزی و سایر مسؤوالن توسط مدیر شبکه بهداشت درمان و رئیس مرکز بهداشت در شهرستان انار

برگزاری آزمون پذیرش بهورز از بین دارندگان مدرک  	

از بین دارندگان  کاردانی و کارشناسی دی 1399 و 

با رعایت دستورالعمل های  مدرک دیپلم تیر 1400 

بهداشتی

مراسم کشوری روزبهورزسال99به شکل ویدئوکنفرانس  	

معاون  دانشگاه،  ریاست  بهداشت،  وزیر  با حضور 

مرکز  مربیان  و  مدیر  ایشان،  معاونین  و  بهداشتی 

آموزش بهورزی جهت تقدیر از نمونه ها

مراسم روز بهورز سال1400 با توجه به بیماری کووید 19 و عدم امکان برگزاری جشن، اقدامات زیر انجام پذیرفت: 	

حضور ریاست دانشگاه، معاون فنی معاونت بهداشتی و کارشناس مسئول بهورزی در دو خانه بهداشت و تجلیل 

از خانم صدیقه امیری، بهورز نمونه کشوری خانه بهداشت لطف آباد حومه
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

خیران سالمت و مشارکت مردمی

تهیه کپسول اکسیژن و مانومتر خانه بهداشت عرب آباد 

توسط حمید قرائی نسب، بهورز عباس بنی اسدیان، 

تهیه دستگاه سونی کید خانه بهداشت رکن آباد توسط 

محمد کالنتری، بهورز سعید کالنتری، بهسازی و توسعه 

آباد احمد شاهرخ آبادی،  بنای خانه بهداشت عبدهللا 

بــهــورزان سجاد تــرکــزاده و زهــرا دره کـــردی با همکاری 

علی  جــالل  و  ابوطالبی  رضــا  اسالمی  شــورای  اعضای 

بیگی، شاهرخ آباد تجهیز خانه بهداشت شاهرخ آباد 

حسین حسینی نسب، بهورز رضا فتحی

بهورزان بازنشسته
فاطمه  و  محمدنیا  زهــرا  خانم ها  از  قــدردانــی  و  تقدیر 

علی  آقـــای  و  ــار(  انـ شهرستان  )احــمــدآبــاد  نیک عیش 

آذرپیرا )شمس آباد شهرستان رفسنجان(

مبلغ 3 میلیون ریال به حساب حقوقی کلیه بهورزان  	

واریز شد.

8 نفر بهورز برگزیده و 9 نفر بهورز بازنشسته سال  	

1400مورد تشویق قرار گرفته و همچنین کارت هدیه 

3 میلیون ریالی اعطا شد.

آوای  	 برنامه  در  بهورزی  آموزش  مرکز  حضور مدیر 

سالمت رادیو رفسنجان به مناسبت روز بهورز

در  	 بــهــورزی  آمـــوزش  مرکز  مربیان  و  مدیر  حضور 

خانه های بهداشت و لوح تقدیر جناب فرماندار به 

بهورزان گرامی تحویل داده شد.

برگزاری مراسم مختلف به صورت منطقه ای و تقدیراز بهورزان توسط اعضای شورای اسالمی و دهیاران 	
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دانشگاه علوم پزشکی بوشهراخباردانشگاهها

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل 
ــهــورزی، زینب  ب ماهتاج مــیــرزایــی مــربــی مــرکــز آمـــوزش 

کشاورزی بهورز خانه بهداشت دویره )شهرستان بوشهر(، 

)شهرستان  بهورزی  آمــوزش  مرکز  مربی  عباسی  سیما 

شول،  بهداشت  خانه  بهورز  حسینی  عبدهللا  دشتی(، 

قمر  روستایی  مرکز  سالمت  مراقب  خوشبیان  فرشته 

بهورز  گناوه(، زهرا هژبری دوقزلو  بنی هاشم )شهرستان 

خانه بهداشت دهرود علیا )شهرستان دشتستان(

برنامه های آموزشی و فعالیت های طرح ملی 
بسیج پیشگیری ومقابله با کرونا

از طریق  	 بــهــورزان  توسط  آمــوزش هــای مجازی  ــه  ارای

مجازی  گروه های  تشکیل  اجتماعی،  پیام رسان های 

گروه های  شامل  موجود  های  ظرفیت  از  استفاده  و 

مــدارس،  و مربیان  اولــیــا  انجمن  و  مــجــازی دهــیــاری 

بسیج و...

بهورزی  	 آموزش  مراکز  و مدیر  مربیان  همکاری همه 

ــوان ناظر  ــه عــن ــوزی بــرنــامــه هــای ســالمــت ب ــازآمـ و بـ

و  شــهــری  تجمیعی  ســالــن هــای  در  واکــســیــنــاســیــون 

روستایی با گروه مدیریت بیماری های شهرستان 

بهورزان بازنشسته 
سفلی،  کــردوان  بهداشت  خانه  بهورز  کشاورز  مصیب 

پــیــر، زهــره  ــاغ  ب بــهــورز خــانــه بهداشت  محمد احــمــدی 

زائری بهورز خانه بهداشت شیخیان ماری، منیژه بهمنی 

بهورز  روزمــه  زینب  محمدآباد،  بهداشت  خانه  بهورز 

خانه بهداشت فقیه حسنان )شهرستان دشتی(، مختار 

کدایی  زهرا  فخرآوری،  خانه بهداشت  بهورز  فرد  مرادی 

بهورز خانه بهداشت گاوسفید، مدینه شهمرادی بهورز 

خانه بهداشت مال خلیفه، مریم ابراهیمی بهورز خانه 

نورخواه  خــاور  گــنــاوه(،  )شهرستان  فــخــرآوری  بهداشت 

بهورز خانه  پروین  بهرباغ، فاطمه  بهورز خانه بهداشت 

بهداشت روستای چاهه )شهرستان جم(

بهورزان نمونه در بازآموزی ها
ایمان  تلخو،  بهداشت  خانه  بهورز  نیا  جعفری  مسعود 

قائدی بهورز خانه بهداشت بابمنیر )شهرستان دشتی(، 

یلدا  چهارروستایی،  بهداشت  خانه  نظام  دوست  کبری 

ذعاب خانه بهداشت جزیره جنوبی )شهرستان گناوه(
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

گرامیداشت
گرامی می داریم یاد و خاطره بهورز بازنشسته محمد 

در  کــرونــا  بیماری  بــه شیوع  توجه  بــا  کــه  آگــاهــی  علی 

کارهای داوطلبانه شرکت می کردند و در این میان به 

علت بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. نام و 

یادشان ماندگار

برگزاری دوره های آموزش بدو خدمت
مراقب سالمت  بدوخدمت جهت  آمــوزش  دوره هـــای 

کارشناسان  توسط  پزشک  و  بهداشت  خانه  ناظر  و 

ستادی شهرستان برگزار شد.

فعالیت های ویژه
ارایـــه آمـــوزش هــای مــجــازی توسط بــهــورزان از طریق 

مباحث  آمــوزش  در خصوص  کوتاه  فیلم های  ساخت 

با توجه  کرونا جهت رده هــای سنی مختلف جمعیت 

به شکل حضوری، حضور  مــدارس  به احتمال شروع 

بهورزان در منازل افراد دارای معلولیت و ناتوان جسمی 

در  بهورزان  داوطلبانه  حضور  کرونا،  واکسن  تزریق  و 

مراکز تجمیعی واکسیناسیون در ساعات غیر اداری و 

روزهای تعطیل

خیران سالمت ومشارکت های مردمی
ــد یــک دســتــگــاه پــریــنــتــر تــوســط خــیــر روســتــای  خــری

شهرخاص، شهرستان جم 

بزرگداشت روزبهورز
خانه های  	 همه  بهورزان  از  تقدیر  مراسم  برگزاری 

نمادین  شکل  به  بهورز  روز  در  استان  بهداشت 

بخشداران،  شهرستان،  محترم  فرماندار  توسط 

دهیاران و شوراهای اسالمی 

فرمانداری شهرستان جم  	 توسط  تقدیر  لوح  تهیه 

ناپذیر شهرستان  بهورزان خستگی  تمامی  جهت 

جم و اهدای کارت هدیه به مبلغ 500 هزار تومان 

توسط شورا و دهیاری روستاها به همکاران بهورز

برگزاری آزمون فصلنامه بهورز
برگزاری آزمون از فصلنامه بهورز، بهار سال1400 	
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دانشگاه علوم پزشکی اسفرایناخباردانشگاهها

عملکردهای بهورزان  فعالیت و
ومرکز آموزش بهورزی

مشارکت بهورزان در طرح شهید سلیمانی، تیم های  	

پیگیری  و  تست  رپید  نمونه گیری  انجام  و  مراقبتی 

موارد مشکوک و انجام واکسیناسیون کرونا

برگزاری مراسم گرامیداشت روز بهورز با حضور معاون  	

از  جمعی  و  شهرستان  فرماندار  بهداشتی،  محترم 

مسؤوالن، مربیان و بهورزان نمونه

برگزاری آزمون جذب بهورز جهت پذیرش 34 بهورز  	

به جایگزینی بهورزان بازنشسته و موارد کسری بهورز

معاون  	 بــا حضور  بــهــورزی  شـــورای  بــرگــزاری جلسه 

بهداشتی دانشکده، معاون فنی، مدیرشبکه، مسؤول 

و  بهورزی  کارشناس مسؤول  و  مدیر  و  امور عمومی 

نمایندگان بهورزان با هدف بررسی و بحث و تبادل 

نظر پیرامون مشکالت بهورزان شاغل

بهورزان نمونه سال 1400
شهناز  برج،  بهداشت  خانه  بهورز  قاسمی  زهرا  نازنین 

ابراهیمی بهورز خانه بهداشت دهنه شیرین، ثریا فتحی 

بهورز  نیا  عـــارف  الــهــه  فــریــمــان،  بهداشت  خــانــه  بــهــورز 

خانه بهداشت اردین، الهه قاسمی بهورز خانه بهداشت 

مهرآباد، علی محمد علیزاده بهورز خانه بهداشت توی

بهورزان بازنشسته
بهورز  رحمانی  حسین  زحــمــات  از  قــدردانــی  و  تبریک 

خـــانـــه بـــهـــداشـــت مـــحـــمـــودی حــســن مـــدرســـی بــهــورز 

نایل  بازنشستگی  افتخار  بــه  کــه  راوخ  خانه بهداشت 

برای  درگاه خداوند متعال  از  تندرستی  آرزوی  شده اند. 

این بهورزان محترم وخانواده محترم شان خواهانیم.

خیران سالمت ومشارکت های مردمی
اهدای یک عدد ویلچرو یک عدد واکر به خانه بهداشت  	

خوشین توسط خانواده مرحومه رضوان کمالی

بهداشت  	 خانه  به  کید  سونی  دستگاه  یک  اهــدای 

تــوســط خــیــر مــحــتــرم آقـــای غالمحسین  چــهــاربــرج 

حیدری و جمعی از خیرین روستای چهاربرج

از  	 جمعی  توسط  مانیتورینگ  دستگاه  یک  اهــدای 

خیرین سالمت روستای بام به مرکز خدمات جامع 

سالمت بام

اسامی بهورزان بازنشسته 
1. اسماعیل جعفر علی، بهورز خانه بهداشت علی آباد 

2. لیال پاک، بهورز خانه بهداشت پاچیان

اخبار دانشکده علوم پزشکی قم


