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دانشگاه علوم پزشکی تربت جاماخباردانشگاهها

ساخت صفحه »مرکزآموزش بهورزی«
https://www.trjums.ac.ir/behdasht/fa/page/867

و زیرصفحات آن شامل: 

 لینک دسترسی به فصلنامه بهورز

 معرفی مرکز آموزش بهورزی تربت جام

جــزوات،  شامل:  بــهــورزی  مربیان  آمــوزشــی   صفحات 

مــحــتــواهــای آمــوزشــی دانــشــجــویــان، دســتــورالــعــمــل هــا، 

بوکلت ها و درگاه آموزشی اسکای روم

 آیین نامه ها

 عملکرد کلی و برنامه عملیاتی بهورزی تربت جام

 برنامه های آموزشی مراقبان سالمت

 مطالب آموزشی و منابع دوره های پودمانی 

ویـــژه پزشکان مراکز  پــایــه کــودکــان،  ــوزش احــیــای  آمـ  

خدمات جامع سالمت، توسط مربی پرستاری

برگزاری آزمون کتبی گزینش بهورز در 1400/10/17 
پیرو اقدام به گزینش 37 نفر بهورز در زمستان 1399 و 

تامین  بهار 1400 به جایگزینی بهورزان خروجی و برای 

کـــادر بــهــورز خــانــه هــای بــهــداشــت احـــداث شــده جدید 

به  که  بهداشتی  خانه   8 بهورز، جهت  کسری  مــوارد  و 

از  یکی  فوت  علمی،  نمره  نصاب  دلیل عدم کسب حد 

پذیرفته شدگان به علت بیماری کرونا و عدم دسترسی 

فاقد  دیپلم،  مــدرک  با  واجــد شرایط حتی  داوطــلــب  به 

بهورز مانده بود و با توجه به محرومیت منطقه، در پاییز 

سال 1400 نیز داوطلب یابی و آزمون کتبی گزینش بهورز 

در مورخ 1400.10.17 برگزار شد.
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

جشنواره سفیران سالمت دانش آموزی 
آموزی  دانش  سالمت  سفیران  جشنواره  برگزاری 

در  مجازی  و  حضوری  شکل  به   1400 مــاه  دی  در 

سفیران  نفر   9052 تعداد  با  شهرستان،  مــدارس 

سالمت دانش آموزی در راستای پیشگیری و کنترل 

کروناویروس با اجرای فعالیت های ترویجی سالمت 

محور، توسط واحد بهداشت مدارس

 برگزاری دوره کمک های اولیه ویژه کارکنان اداری 

ستاد دانشکده علوم پزشکی، با محوریت مباحث 

پانسمان، احیاء، خونریزی ها و سوختگی 

دوره های آموزشی بهورزان و مراقبان سالمت 
از آبان ماه تا دی ماه سال 1400 

 تازه های ایراپن ) بهورزان( 

نـــوزادان/  تیروئید  کــاری  کم  غربالگری  آمــوزش   

تازه های بیماری های ژنتیک   

 بهداشت قالیبافان2

 تازه های خدمات سالمت فصلنامه بهورز شماره 

110 پاییز1400 

سالمت  یافته  ادغــام  آموزشی مراقبت های  دوره   

سالمندان نظام مراقبت بیماری های قابل پیشگیری 

با واکسن  

 آشنایی با بیماری های نوپدید و بازپدید و سالک و

shep پدیکولوز/ بازآموزی بیماری تب مالت به روش

 تغذیه سالمندان  

برگزاری آموزش های ترم دوم دوره کاردانی 
بهورز برای 22 نفر از بهورزان شاغل

 انتخاب واحد برای ترم دوم، تحویل منابع آموزشی 

ترم 2 و برنامه آموزشی به بهورزان 

 تدوین برنامه امتحانی ترم دوم 

بــهــورزان  بــرگــزاری 4 دوره بلوک حــضــوری ویــژه   

شاغل رشته کاردانی بهورزی در پاییز 1400



84 ه 112 ار ار   1401 / شم سوم /  به ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتیاخباردانشگاهها

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
اکرم شهریاری )خانه بهداشت رودک(، ابوالفضل ساکی 

)خانه بهداشت سبو(، حمیده امیری )خانه بهداشت سبو(، 

محمد علی نقیان )خانه بهداشت کند(، تزریق واکسن در 

العبور صعب  مناطق  در  آمبوالنس  و  سیار  ماشین های 

ازدواج عزیزان
زهره احمدی بهورز خانه بهداشت جابان، زهرا بختیاری 

بهورز خانه بهداشت موسی آباد بختیار

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
 نوسازی خانه بهداشت توچال، توسط خیرین محترم 

روستا

 سرامیک کف خانه بهداشت آهار و نصب پرده های آن 

توسط خیر محترم اصغر نورعلی

 تعمیر حیاط خانه بهداشت سبو توسط خیر محترم 

یوسف نخلی و وحید خندان

نرده های  آمیزی  رنــگ  و  ورودی  در  نصب  و  ساخت   

حیاط در خانه بهداشت کمرد توسط خیر محترم محمد 

والی تبار

انباری در خانه بهداشت سیاه سنگ توسط   ساخت 

خیرین محترم صالح آقا محمدی و ذبیح ا... حیدری

زواره ور   ادامه روند ساخت خانه های بهداشت قلعه بلند و

 شروع ساخت خانه بهداشت خاوه در شبکه بهداشت 

و درمان ورامین توسط خیر 

و  اکسیژن  کپسول  مانند  پزشکی  تجهیزات  خرید   

مانومتر جهت خانه بهداشت طغان توسط خیر

 اهدای لوازم پزشکی و بهداشتی جهت بیماران سالک 

توسط خیر روستای محمدآباد 

آباد  سلمان  بهداشت  خانه  جهت  برق  ترانس  تهیه   

توسط خیر به مبلغ 8 و نیم میلیون تومان 

 تهیه میز اداری وکمد جهت خانه بهداشت محمد آباد 

توسط خیر به مبلغ 4 میلیون تومان 

 تهیه عینک طبی با مشارکت خیرروستای سلمان آباد 

جهت نیازمندان به مبلغ یک میلیون تومان 

بهورزان بازنشسته
مهری سیری فرون آباد و زهرا هداوند سیری )شبکه بهداشت 

و درمان پاکدشت(، کبری منوچهری آذر )شبکه بهداشت 

و درمان پیشوا(، نرگس محمدحسینی )شبکه بهداشت 

و درمان دماوند(

ــهـــورزان،  ــای جــامــع عــلــمــی بـ بـــرگـــزاری آزمــــون هــ
فصلنامه بهورز و نیازسنجی 

 برگزاری آزمون 6 ماهه اول بهورزان و مربیان بهورزی 

شمیرانات

فعالیت های ویژه
و  مراکز  در  گیر  نمونه  رهگیری،  تیم های  در  شرکت   

واکسیناسیون در مراکز تجمیعی جمعیت تحت پوشش، 

واکسیناسیون افراد ناتوان در منزل توسط بهورزان

 تالش در جهت جذب خیر 

 همکاری بهورز خانه بهدشت خاوه )شبکه بهداشت 

و درمان ورامین( با مرکز خیریه مهر 87 جهت برگزاری 

کمپ بهداشتی یکروزه و بهبود و افزایش سطح اطالعات 

خانوارهای نیازمند 

 هــمــکــاری بـــهـــورزان خــانــه هــای بــهــداشــت آبــبــاریــک، 

ورامین(  درمان  و  بهداشت  )شبکه  احمدآباد  قلعه بلند، 

شبکه  پزشکی  جامعه  بسیج  رایگان  ویزیت  برنامه  در 

و  واحد دهان  با همکاری  و درمان شهرستان  بهداشت 

دندان و پزشک و مامای مراکز تابعه 

و  بهداشت  )شبکه  توچال  بهداشت  خانه  نــوســازی   

درمان پاکدشت( توسط خیرین محترم روستا
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

آهــار  بهداشت  خانه  ــرده  پ نصب  و  کــف  تعمیر   

)شبکه بهداشت شمیرانات(

 فعالیت بهورزان در واکسیناسیون کرونا در خارج 

از خانه های بهداشت )شبکه شمیرانات(

و  بهداشت  )شبکه  افاغنه  از  مــاالریــا  الم  تهیه   

 مراقبت در منزل باردار )شبکه بهداشت و درمان 

فیروزکوه(

)شبکه  مثبت  کرونا  فوتی  دفن  زمــان  در   حضور 

بهداشت و درمان فیروزکوه( 

 برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز در خانه های 

بهداشت

 مراقبت در منزل سالمند و اهدای گل به مناسبت 

روز سالمند )شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه(

 مشارکت فعال بهورزان در واکسیناسیون کووید 

19 در پایگاه های واکسیناسیون،خانه های بهداشت

 واکسیناسیون کووید 19- عشایر )شبکه بهداشت 

و درمان فیروزکوه(

درمان فیروزکوه(

)شبکه  روستا  بهداشتی  برگزاری جلسه شورای   

بهداشت و درمان فیروزکوه( 

 روز جهانی تخم مرغ )شبکه بهداشت و درمان 

فیروزکوه(
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دانشگاه علوم پزشکی لرستاناخباردانشگاهها

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
علیرضا رضایی بهورزخانه بهداشت شرکت زراعی سور 

نموده  بهداشت  خانه  محوطه  در  گل  کاشتن  به  اقــدام 

است که منظره بسیار زیبا خالق کرده اند.

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
عزت اله قادری بهورز با مشارکت خیرین شهرچمن سلطان 

وهماهنگی الزم اقدام به بهسازی مدرسه ابتدایی کرده اند. 

صبحگاهی  ورزش  بــرنــامــه  بـــرگـــزاری  بـــرای  همچنین 

میانساالن و سالمندان وکمیته مدیریت بیماری کووید19 

در مدرسه شبانه روزی چمن سلطان اقدام کرده اند.

بهورزان بازنشسته
ثریا سرلک، طیبه خدایی، کبری محمودی، زهره حاتمی، 

صغری عزیزی، زهرا جهانگیری، اردشیر اسدی، خیرگرد 

نسب،  باقری  علی  فریدونی،  محمد  حاجیوند،  قالبی 

حمید ذلقی، بهرام ابدالی، نوراله تاجمیری، نعمت جلیلی

 

فعالیت های ویژه
واکسیناسیون اهالی روستا و پیگیری بیماران کووید 19 و 

نمونه گیری تست رپید توسط بهورزان شهرستان، بازدید 

بهورز  توسط  ززوماهرو  بخش  نهایی  امتحانات  حوزه  از 

خانه بهداشت شول آباد آقای اردشیرکولیوند قاسمی 

عملکرد هفته سالمت جشنواره ها ومراسم روزبهورز
به مناسبت روز بهورز لوح تقدیر به همه بهورزان تقدیم 

شد واز طرف مرکز استان به بهورزان نمونه شهرستانی 

که در چک لیست بهورز نمونه، باالترین نمره را کسب 

کردند، کارت هدیه اهدا شد.

ــهـــورزان،  ــای جــامــع عــلــمــی بـ بـــرگـــزاری آزمــــون هــ
فصلنامه بهورز و نیازسنجی:

توسط  جــاری  ســال  بهورز  فصلنامه های  از  ســوال  تهیه 

مربیان بهورزی و برگزاری آزمون غیر حضوری فصلنامه 

بهورز از طرف مرکز استان.

و  انــجــام  هــدف  جامعه  از  بــهــورز  فصلنامه  نیازسنجی 

نیازسنجی  ارســال شد. همچنین  استان  مرکز  به  نتایج 

آموزش  واحد  همکاری  با  محیطی  نیروهای  از  آموزشی 

ضمن خدمت و توانمندسازی منابع انسانی انجام گرفت. 

مراقبان  از  ــارداری  بـ در   19 کووید  دستورالعمل  آزمــون 

ســالمــت شــهــری و مــراقــب نــاظــریــن مــراکــز روســتــایــی با 

همکاری واحد بهداشت خانواده برگزار شد.

شهرستان الیگودرز

همکاری  با  جــوانــان  و  میانساالن  صبحگاهی  ورزش   

عزت اله قدری بهورز مرکز چمن سلطان

 کاشت گل و گیاه در محوطه خانه بهداشت روستای 

مور توسط بهورز علیرضا رضایی
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی توسط 

عزت اله قادری بهورز شهر چمن سلطان

هوشنگ  امیر  توسط   19 کــوویــد  واکسیناسیون   

مرادوند بهورز روستای علی آباد کشت ورزه

 آموزش بهداشت فردی و معاینه سر دانش آموزان 

در مدرسه ابتدایی با همکاری عزت اله قادری بهورز 

چمن سلطان و کارشناس بهداشت عمومی

 تب سنجی از مسؤوالن دبیرستان و دانش آموزان 

شهر شول آباد توسط بهورز اردشیر کلیوند قاسمی

بهورزان  از  ــارداری  ب در  کووید19  آزمــون  برگزاری   

مرکز شول آباد

 آزمون دستورالعمل کووید19 در بارداری از مراقبان 

با  روستایی  مراکز  ناظر  مراقب  و  شهری  سالمت 

همکاری واحد بهداشت خانواده
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دانشگاه علوم پزشکی بیرجنداخباردانشگاهها

بهورزان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
در سال 1400

سیده زینب رضایی بهورز خانه بهداشت براندود، حوا 

صالحی طبس بهورز پایگاه سالمت طبس مسینا، کنیز 

مهدوی  زهــره  کوشکک،  بهداشت  خانه  بهورز  قالیباف 

چوپانی  حسین  نگینان،  بهداشت  خانه  بهورز  مقدم 

بهورز خانه بهداشت آنیک )شهرستان درمیان(، حوری 

فاطمه صغری  آبــاد،  پایگاه سالمت عشق  بهورز  اسدی 

توفیقی  پیکوه، راضیه  زاده بهورز خانه بهداشت  الهیار 

بهورز  رحیمی  معصومه  کریت،  بهداشت  خانه  بهورز 

بهورز خانه  آبــاد، سکینه غالمی  بهداشت محمد  خانه 

بهداشت شیرآباد، خدیجه قیصری بهورز خانه بهداشت 

بهورز  استانستی  سکینه  طبس(،  )شهرستان  ازمیغان 

پایگاه  بــهــورز  ســاجــرویــی  محمود  مــود،  سالمت  پایگاه 

سالمت درح )شهرستان سربیشه(

خیران سالمت و مشارکت مردمی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند

بهداشت  خــانــه  تجهیز  جهت  معاینه  تخت  خــریــد   

بهورزان  پیگیری  و  سالمت  خیرین  کمک  با  هــنــدواالن 

فاطمه خسروی و بهمن خسروی

بهداشت  اجــرای سنگ فرش خانه  و   محوطه ســازی 

و  محلی  خیرین  کمک  بــا  درمــیــان  شهرستان  مسک 

پیگیری بهورز محدثه باقری

 خریداری یک دستگاه سونی کید با مشارکت مردمی 

پیگیری  و  قلعه زری شهرستان خوسف  روستای معدن 

مریم محمدی بهورز خانه بهداشت 

 خرید یخچال و سیستم کامپیوتر جهت تجهیز پایگاه 

سالمت شهری روستایی قهستان با کمک خیرین محترم 

و پیگیری بهورزان مریم زحمتکش و غالمرضا امینی

 خریداری یک دستگاه سونی کید با مشارکت خیرین 

بهداشت  خانه  بهورز  زاده  خراشادی  انسیه  پیگیری  و 

خراشاد شهرستان بیرجند
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 آموزش عشایر توسط بهورز عبدالمطلب شمایلی، 

شهرستان درمیان

پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  بـــهـــورزان  عملکرد 
بیرجند در مقابله با کووید 19

 کنترل فشارخون در روستاهای اقماری شهرستان 

بشرویه

 تقدیر و تکریم سالمندان روستای رقه شهرستان 

بشرویه

طرح  فعال  بسیجی  داوطلب  نیروهای  از  تقدیر   

سرپرست  فــرمــانــدار،  حــضــور  بــا  سلیمانی  شهید 

سپاه  بسیج  فرمانده  و  بهداشتی  معاونت  شبکه، 

شهرستان بشرویه

 بــرپــایــی ایــســتــگــاه ســالمــت تــوســط بــهــورز خانم 

استانستی و آموزش در حاشیه نمایشگاه تولیدات 

غذایی سالم بانوان شهرستان سربیشه

 برگزاری جلسات بازآموزی بهورزان و اعضای تیم 

سالمت توسط مربیان بهورزی و کارشناسان ستادی 

شهرستان قائناتی

اماکن عمومی  در  از ماسک  استفاده  به   تشویق 

توسط بهورز مصطفی فرامرزی، شهرستان درمیان

 آموزش و نظارت برپخت غذای نذری در روستای 

نوزادتوسط بهورزمحمدعلی توکلی شهرستان درمیان

قاسمی  مهدی  توسط  آمــوزش  و  مراقبت  انجام   

بهورز روستای تیم سیار

 آزمون پایان مداخالت آموزشی شش ماهه اول1400 

ویژه بهورزان و مراقبان سالمت شهرستان قائنات
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دانشگاه علوم پزشکی زنجاناخباردانشگاهها

بهورزان نمونه فصل استان زنجان
ندا  ولمزیاری،  مریم  کردلو،  البنین  ام  زاده،  توکل حسن 

همایونی  علیرضا  بقلو،  قــره  اکــرم  صادقی،  مزگان  فیلو، 

مقدم،  مهدی  شــیــروانــی،  مریم  خــدابــنــده(.  )شهرستان 

سکینه  آذر،  خدیجه  غریب،  غالمرضا  پیکانی،  نسرین 

بهروزی، حمید غریب، رعنا خوئینی،  هاجر سلیمی، وحید 

بابالی )شهرستان ابهر(. الهام جمالی، بهزاد خلفی، ناهید 

تــاران،  ربــاب  باباخانی،  امــانــی، ملیحه  ــزاد، زهــرا  ن احمد 

معصومه  غفاری،  سهیال  شیخلی،  زهــره  حاتمی،  میالد 

نوری، فرشته محمدی، الدن خاتمی )شهرستان زنجان(.

)شهرستان  فرامرزی  حمیده  فریبا هادلو،  ملکی،  حوریه 

فرهاد  ایجرود(.  )شهرستان  ماهنشان(. سهیال محمدی 

احمدی،  لیال  احمدی،  مهدی  توفیقی،  حسن  قربانی، 

حسن خــدادادی، محسن علیخانی، اسماعیل حیدری، 

شهرام عباسی )شهرستان طارم(.

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 
خیرین  توسط  بسته  مــدار  دوربــیــن  و  تلویزیون  تهیه   

سالمت و بهورز آقای رضا خانمحمدی 

 جذب کمک های نقدی توسط خیرین سالمت و بهورز 

باقری،  رضا  مظفری،  زهــرا  موالیی،  ناصر  باقری،  احمد 

مریم نظری 

خیرین  تــوســط  سالمندان  بـــرای  عصا  و  واکـــر  خــریــد   

سالمت و بهورز محسن دودانگه 

خیرین  توسط  پرده  وخرید  بهداشت  خانه  تعمیرات   

سالمت به مبلغ سه میلیون تومان وبهورز آقای عابدینی 

 تعویض در وپنجره، دیوارکشی محوطه خانه بهداشت 

توسط خیرین سالمت و بهورز زهرا محمدی، زهرا اسدی 

 خرید میز وصندلی اداری توسط خیرین سالمت برای 

خانه بهداشت حسین آباد

پرینتر، دو دستگاه مودم،   تهیه دو دستگاه کامپیوتر، 

بهداشت  خــانــه  بــه  ســالمــت  خیرین  تــوســط  تــب سنج 

ملک فلج، رحمت آباد وقلعه حسینیه 

 خــریــد یــک دســتــگــاه کــامــپــیــوتــر، پــالــس اکــســی متر، 

توسط  دیجیتالی  ترمومتر  و  اکسیژن  کپسول  سونوکید، 

عباسی، حسین محمدی،  لیال  بهورز  و  خیرین سالمت 

محمدی و فهیمه گل کرمی

بهورزان بازنشسته
مهناز محمدی )شهرستان خدابنده(، معصومه وفا، فریده 

مریم  لویی،  حمزه  فاطمه  باباخانی،  ملیحه  خانلو،  علی 

اشرفی، علی قربانی، خدیجه ندر خانی )شهرستان زنجان( 

تبریک ازدواج 
محمد کرمی )شهرستان ابهر(، فاطمه تقیلو )شهرستان 

طارم( 
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی زنجان

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

با موضوع های شیوه زندگی در  به شکل مجازی   FTP

سالمندی، تغذیه تکمیلی در کودکان، تجزیه و تحلیل 

شاخص در راستای ارتقای سالمت، مراقبت های ادغام 

یافته سالمت سالمندان، بسته آموزشی تغذیه، ارزیابی 

پایگاه  یــک  هرخانه  روانپزشکی،  اخــتــالالت  درمـــان  و 

به  توجه  با  بدنی(  فعالیت  )اسکتی عضالنی،  سالمت 

گروه هدف ارایه دهنده خدمت اعم از مراقبان سالمت 

هر  بهورزی  آموزش  مرکز  توسط  بهورزان شهرستان  و 

شهرستان در طول سه ماهه سوم سال 1400 به عمل 

آمد. آزمون 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 

گواهی  کردند،  را کسب  باالتر  و   14 امتیاز  که  افــرادی 

شرکت در دوره صادر شد.

فعالیت های ویژه
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  مراقبان سالمت  و  بهورزان 

مراجعه  در  هــدف  گــروه هــای  واکسیناسیون  با  زنجان 

روستاها،  سطح  در  مزرعه  به  مزرعه  و  خانه  به  خانه 

حــوزه  در  بهداشتی  پــروتــکــل هــای  رعــایــت  بــر  نــظــارت 

برای  حضوری  و  مجازی  آمــوزش  مـــدارس،  امتحانات 

بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  با  سنی  گروه های  تمام 

پایگاه های  در  همکاری  دانــش آمــوزان،  واکسیناسیون 

ضربتی  طرح های  در  همکاری  واکسیناسیون،  تجمیع 

رهگیری  و  گیری  نمونه  هــدف  بــا  مــنــازل  در  حضور  و 

پوشش  درصــد  ارتــقــای  به  موفق  که  کــوویــد19  بیماران 

واکسیناسیون کووید19 و پیشگیری و کنترل این بیماری 

شدند.

اولیه  مراقبت های  ارتــقــای  و  بــهــورزی  شـــورای  جلسه 

بهداشتی درسطح مرکز بهداشت شهرستان با حضور 

جامع  خدمات  مراکز  بهورزان  نمایندگان  و  مسؤوالن 

دستورالعمل های  کامل  رعایت  با  روستایی  سالمت 

کووید 19برگزار شد.
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دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراخباردانشگاهها

 برگزاری آزمون استخدامی گزینش بهورز درآذرماه 1400 در 

دانشکده علوم پزشکی نیشابور )تعدادشرکت کننده30نفر( 

معاینات  و  بهورز  گزینش  مصاحبه  آزمــون  بــرگــزاری   

بالینی و روانشناسی در دی ماه 1400 که از میان 26 نفر 

شرکت کننده تعداد 20 نفر انتخاب و جهت شرکت در 

کالس های آموزشی دوره تطبیقی معرفی خواهند شد. 

آب  مــخــازن  و  منابع  از  بــهــورزی  دانشجویان  بــازدیــد   

آشامیدنی، بازدید از آزمایشگاه میکروبیولوژی آب، بازدید 

از سایت امحاء پسماند بیمارستان حکیم در دی ماه 1400

تطبیقی  دوره  دانــشــجــویــان  ــــرای  ب فــیــنــال  ــزاری  ــرگـ بـ  

موفق شدند  که   1400 آبــان  در  نفر   12 ویــژه  کارشناسی 

مدرک پایان دوره بهورزی را کسب کنند. 

دوره  فراگیران  ویــژه  التحصیلی  فــارغ  برگزاری جشن   

تطبیقی کارشناسی در آذر 1400

 برگزاری مراسم روز دانشجو ویژه دانشجویان کاردانی 

بهورزی در آذر 1400 در مرکز آموزش بهورزی 

 اهدای تقدیر نامه به مدیر مرکز آموزش بهورزی نیشابور 

ایشان  راستای عملکرد مطلوب  در  تبریزی  توسط دکتر 

 برگزاری مراسم زیارت عاشورا به مناسبت دهه فاطمیه 

در مرکز آموزش بهورزی دی ماه 1400
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی سمنان

فعالیت های ویژه

 واکسیناسیون کرونا در تیم سیار شهرستان گرمسار

روســتــای چنداب  در  داوطــلــب  روز جهانی  مــراســم   

شهرستان گرمسار

 مراسم روز جهانی داوطلب در روستای حاجی آباد 

شهرستان گرمسار

به کودکان  بازی  به همراه  زلزله  مانور  نوین  آموزش   

مهدکودک روستای جزن

حضور تیم سیار جهت واکسیناسیون در منازل، کارخانجات و شهرک های صنعتی

 جذب خیر جهت تهیه سمپاش و وسیله نقلیه در 

خصوص سمپاشی نقاط سالک خیز روستا توسط بهورز

ــهــورز جهت  ب تــوســط  آمـــوزشـــی  مــحــتــواهــای   تهیه 

بارگذاری در کانال و گروه های مجازی
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دانشگاه علوم پزشکی مرکزیاخباردانشگاهها

بهورزان بازنشسته
عفت آزاد مرزآبادی بهورز خانه بهداشت مشهدمیقان، 

آبــاد،  حاجی  بهداشت  خانه  بهورز  حیدری  صدیقه 

مشهدالکوبه  بهداشت  خانه  بهورز  خــوشــه ای  مریم 

خانه  بــهــورز  مــقــدم  کمالی  داود  اراک(،  )شهرستان 

بهداشت شیرین آباد )شهرستان فراهان(

ازدواج بهورزان
شقایق السادات سجادی بهورز خانه بهداشت هزاوه 

خانه  بــهــورز  زاده  احــمــدی  مــیــالد  اراک،  شهرستان 

بهداشت تلخاب شهرستان فراهان

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 
به همت خیرین   خرید ونصب دستگاه سونی کید 

آبــاد خانم ها زهــرا و  امــان  بــهــورزان خانه بهداشت  و 

مرضیه رحیمی و مهدی احدی آبان ماه 1400

و  لــوازم جانبی  و  اکسیژن  کپسول   خرید یک عدد 

دستگاه سونی کید توسط خیرین و غالمرضا حیدری 

بهورز خانه بهداشت علی آباد

و 300 عدد ماسک  کــودک   خرید 100 عدد ماسک 

بزرگساالن و 50 عدد ظرف نگهداری محلول ضدعفونی 

و  خیرین  توسط  کننده  ضدعفونی  محلول  لیتر   4 و 

خانم بیرامی بهورز خانه بهداشت مانیزا

 خرید بیش از 40 پک لوازم التحریر توسط خیرین و 

ندا خدابنده لو بهورز خانه بهداشت چزان

 خرید بیش از 50 پک لوازم التحریر توسط خیرین و 

زهرا نوری دیزآبادی بهورز خانه بهداشت دیزاباد 

 جلب مشارکت خیرین جهت توسعه بیمارستان مهر 

خنداب توسط عذری صادقی بهورز خانه بهداشت استوه

 خرید دستگاه سونی کید توسط اداره اوقاف جهت 

خانه بهداشت جوشیروان

قرص  توزیع  و  استخوان  پوکی  از  پیشگیری  آمــوزش   

حمیده  همت  بــه  ــاد  آب روســتــای شمس  در   D ویتامین 

خوشدونی بهورزخانه بهداشت خوشدون شهرستان اراک

 آموزش در خصوص دیابت به مناسبت هفته دیابت و 

انجام تست قند خون فرد دیابتی توسط طاهره قاسمی 

بهورز خانه بهداشت قاسم آباد شهرستان اراک

فعالیت های ویژه
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی مرکزی

 بارگذاری پیام های بهداشتی در شبکه های مجازی 

توسط طاهره وثاقتی و مریم شهبازی بهورزان پایگاه 

سالمت خنجین شهرستان فراهان

 برپایی میز خدمت در مدرسه متوسطه دوم شهید 

معتضدی کودزر به مناسبت هفته خودمراقبتی توسط 

زینب زنجیران بهورزخانه بهداشت کودزرشهرستان فراهان

 طرح غربالگری بیماری فشاری خون و توزیع نشریات 

آموزشی به مناسبت هفته بسیج در مرکز خدمات جامع 

سالمت امیرآباد شهرستان فراهان با همکاری بهورز 

آبادی مائده سلیم  کاردان مرکز  و  امیرآبادی  محمود 

واکسن  تزریق  اقماری جهت  روستای  مــردم  اقناع   

کووید 19 توسط مجتبی باقری بهورز خانه بهداشت 

مهرسفلی شهرستان خنداب

 تقدیر از داوطلبان سالمت فعال روستای سیاوشان 

به مناسبت14 آذر روز داوطلب به همت راضیه امیری 

سیاوشانی بهورزخانه بهداشت سیاوشان شهرستان آشتیان

 برگزاری جلسه آموزشی با موضوع تغذیه و فعالیت 

بــدنــی جــهــت اعــضــای گـــروه خـــودیـــار فــشــار خـــون و 

دیابت توسط مهتاب توانا بهورز خانه بهداشت آهو 

شهرستان آشتیان
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دانشگاه علوم پزشکی شیرازاخباردانشگاهها

بهورزان ومربیان بازنشسته
الهه  و  سمغان  بهداشت  خانه  بــهــورز  پورقیومی  ثمن 

کوه  )شهرستان  چکک  بهداشت  خانه  بهورز  محمدی 

محمد  بهداشت  خانه  بهورز  اسفندیاری  مریم  چنار(، 

آباد، پروین ذوالفقاری مربی بهداشت خانواده آموزشگاه 

بهورزی )شهرستان آباده(

ازدواج بهورزان
خرمایک،  بهداشت  خانه  بهورز  نصب  ظهیری  فرشته 

خرمایک  بهداشت  خانه  بهورز  کرانی  کاظمی  اله  روح 

)شهرستان فراشبند(، زهرا زارعی بهورز خانه بهداشت 

چشمه رعنا شهرستان اقلید با آقای آرمان نام آور 

ومراکز  بهداشت  خانه های  به  خیرین  کمک های 
شهرستان  ــان  ودرمــ بــهــداشــت  شبکه  بهداشتی 

مرودشت
دستگاه دی سی شوک 1 عدد، دستگاه نوار قلب 3 عدد، 

کپسول اکسیژن بیش از 2 کپسول، دستگاه بارکد خوان 

جهت ثبت واکسن کووید 15 عدد، دستگاه پالس اکسیمتر 

25 عدد، تب سنج دیجیتال 10 عدد، جاهندراپ پدال دار 

3 عدد، رنگ آمیزی 2 خانه بهداشت، گاز کشی 24خانه 

عدد   21 تعداد  خرید  روستایی،  مرکز  یک  و  بهداشت 

آقای  از آن ها اهدایی خانواده مرحوم  بخاری که 6 عدد 

دکتر عامری مسؤول واحد بیماری های واگیر شهرستان 

مرودشت که در سال 99 به دیار باقی شتافتند است.

شهرستان  آبــاد  نظام  روستای  خیرین  کمک های 
ــورزان و شــــوراهــــای  ــ ــ ــه ــ ــ ب بـــاهـــمـــکـــاری  ــد  ــیـ ــلـ اقـ

اسالمی،معتمدین محلی ودهیاری 
خرید تعداد 4 سمپاش جهت ضد عفونی مراکز و مدارس 

6عدد  خرید  روستا،  دهیار  و  اسالمی  شوراهای  توسط 

کپسول اکسیژن با مانومتر و متعلقات. 2عدد ویلچر، 1 

عدد ساکشن برای بیماران کرونایی توسط آقای جمشید 

رضایی 

ماشین های  رانندگان  همت  با  دماسنج  1عــدد  خرید   

سنگین

جامع  مرکز  ساخت  و  اسکن  سیتی  مرکز  کلنگزنی   

بانی خیر حاج عزت هللا  توسط  سالمت در سال 1400 

خسروی و فرزند ایشان حاج عبدهللا خسروی

استان  اقلید  شهرستان  توابع  از  آبــاد  نظام  روستای   

فارس است و افراد بنام وخیرین در روستا کارهای زیادی 

در راستای عمران روستا انجام داده اند.

فراشبند  بهورزان شهرستان  بهداشتی  ارایه خدمات   

به عشایر منطقه

انــجــام واکــســیــنــاســون کــوویــد در ســالــمــنــدان منطقه   

چاه شیرین دهرم، بهورز ناهید فوالدی از فراشبند

 معاینه شپش در مدرسه عشایری هادی آباد دهرم از 

شهرستان فراشبند، بهورز ناهید فوالدی
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اخباردانشگاهها دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 کسب مقام دوم در بیست و ششمین جشنواره قرآن 

و عترت وزارت بهداشت توسط مهناز محمدرضاخانی 

بهورز خانه بهداشت فتح آباد علیاء شهرستان زرند

 به منظور تجلیل از قشر زحمتکش بهورز در عرصه 

نظام سالمت قریب به 70 درصد روستاها و شهرهای 

شهرستان زرند، یک خیابان را به نام »بهورز« نامگذاری 

کردند که این روند به امید خدا تا پایان سال 1400 به 

100 درصد خواهد رسید.

بهورزان بازنشسته سال 1400 
ماه  حتکن،  بهداشت  خانه  بهورز  میرزایی  آفــاق 

نــســاء مــیــرزایــی بــهــورز خــانــه بــهــداشــت شهرک 

طالقانی، قمر حسن زاده بهورز خانه بهداشت ده 

زرند(، عذری حسینی  خواجه سیریز )شهرستان 

پایگاه شهری بزنجان، مراد حاصل شیخ پور بهورز 

خانه بهداشت فتح آباد، زیور شیخ اسدی پایگاه 

شهری بزنجان )شهرستان بافت(

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 بررسی آب، آب انبار منطقه دشت میش عشایر 

دهرم، بهورز وحید عاشورلو

 انجام مراقبت های بهداشتی در دانش آموزان عشایری 

منطقه چاه شیرین دهرم، بهورز وحید عاشورلو

 آموزش بهداشت به عشایرفراشبند، بهورزسردارصفری
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دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مشارکت مردمی
روستایی  بهداشت  شــورای  یا  روستایی  سالمت  کمیته 

برنامه های مورد توجه در نظام شبکه  ترین  از مهم  یکی 

بهداشت است که از ابتدا در برگزاری آن اهتمام ویژه ای 

بعمل می آید، از کارکردهای مهم کمیته سالمت روستایی 

اعالم نظر آزادانه در خصوص مشکالت بهداشتی روستا، 

بیان راهکار، ایجاد مشارکت و پیگیری مطالبات بهداشتی 

و درمانی مردم از طریق شورای اسالمی، دهیار و معتمدین 

است. مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کاشیدار نیز 

در برگزاری جلسات کمیته سالمت کوشا بوده و در بیان 

سالمت  تیم  طریق  از  آن  پیگیری  و  بهداشتی  مشکالت 

نظارت  و  پیگیری  اســت.  شــده  حاضر  عرصه  در  فعاالنه 

فضای فیزیکی خانه بهداشت در راستای وظایف ابالغی 

دانشگاه علوم پزشکی یکی از وظایف تیم نظارتی مرکز بوده 

و بدین منظور پایش از وضعیت خانه های بهداشت انجام 

شد. یکی از خانه بهداشت های مورد پایش خانه بهداشت 

»وامنان« است. با توجه به اینکه مدت 25 سال از عمر 

احداث خانه بهداشت می گذرد، یکی از مطالبات همکاران 

بود. در اسفند سال  اداری  این محیط  و مــردم، بهسازی 

1399 در جلسه کمیته سالمت پس از بحث و گفت و گو 

مصوب شد تا هزینه بهسازی و نقاشی با مشارکت شورای 

مرکز خدمات  پیگیری  با  امــر  ایــن  و  انجام شــود  اسالمی 

با   1400 ماه  مــرداد  در  سرانجام  کاشیدار  جامع سالمت 

پایگاه بسیج، محقق  و  همکاری شــورای اسالمی دهیاری 

و حیاط خانه بهداشت و فضای داخلی آن بهسازی شد.

همکاران موثر در برنامه عبارتند از:
پزشک مرکز کاشیدار: دکتر مهرزاد مصدقیان

کارشناس ناظـر و دبیـر جلسات: رضا سعیدی 

زهرا نوروزی، رضا عادلی، اعظم خان احمدی

محوطه خانه بهداشت»وامنان« 
قبل از بازسازی

محوطه خانه بهداشت »وامنان« 
هنگام بازسازی

محوطه خانه بهداشت»وامنان« 
بعد از بازسازی

رنگ آمیزی خانه بهداشت وامنان برگزاری جلسه کمیته سالمت روستایی درراستای جلب مشارکت خیرین
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دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با تالش و پیگیری های بهورزان شهرستان بردسکن در جذب مشارکت های مردمی در سال 

بهداشت  تجهیزات خانه های  و خرید  بهسازی  ریال صرف   4.263.900.000 مبلغ   1400

شده است. بهسازی خانه های بهداشت رکن آباد، فیروزآباد، زنگینه، قوژدآباد، کاظم آباد، 

جالل آباد و سایر خانه های بهداشت و خرید تجهیزاتی شامل کپسول اکسیژن و مانومتر، 

وزنه اطفال و بزرگسال، یخچال، دستگاه فشارخون، سرنگ و... و تعمیر تجهیزات در این 

زمره است. مدیر شبکه بهداشت و درمان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان در مراسم 

روز بهورز از دو نفر از بهورزان که سال گذشته اقدامات شایانی در جهت بهسازی خانه های 

بهداشت با جذب مشارکت های مردمی به عمل آورده بودند تقدیر و تشکر کردند.

همت بهورزان مرکز بهداشت شهرستان بردسکن درجذب مشارکت های مردمی


