
اخباردانشگاهها

ه 83113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

بهورزان بازنشسته
میر زارعــی پور بهورز خانه بهداشت مــراغ، یوسف 	 

بوجبرائیل،  بــهــداشــت  خــانــه  بــهــورز  ــمــی زاده  رحــی

خورچاه  بهداشت  خانه  بهورز  بیگناهی  گل  فاطمه 

)بندرلنگه(

احمد قدردان بهورز خانه بهداشت کمشک، محمد 	 

رفیعی بهورز خانه بهداشت هرنگ، فاطمه رحمن زاده 

بهورز خانه بهداشت دهتل، فاطمه پورعبدهللا بهورز 

خانه بهداشت تدروئیه، رقیه کوخردی بهورز پایگاه 

سالمت کوخرد، حفیظه مرادی بهورز خانه بهداشت 

انوه )بستک(

آمنه 	  هــرمــودر،  بهداشت  خانه  بهورز  بوته  حسین 

آذوق بــهــورز خــانــه بــهــداشــت جــمــال احــمــد، گوهر 

عبداللهی بهورز خانه بهداشت نانگ، فاطمه جوار 

پیشدار  زیــور  پایین،  قــالت  بهداشت  خانه  بــهــورز 

پورشکفته  درتوجان، عبدهللا  بهداشت  بهورز خانه 

بهورز خانه بهداشت چاه فعله، مهدی فوالدی بهورز 

بهورز  راد  برهانی  خانه بهداشت کشکوئیه، حسین 

بهورز  بــرخ  اسماعیل  آبــاد،  حسن  بهداشت  خانه 

خانه بهداشت فین، زهرا امیری بهورز خانه بهداشت 

کهتک، زیبا حسن زاده بهورز خانه بهداشت گربند، 

زینب اسیرغم بهورز خانه بهداشت سرزه پشت بند، 

مریم ساالری بهورز خانه بهداشت خونسرخ، رقیه 

سعادت آباد  بهداشت  خانه  بهورز  احمدی  محمد 

)بندرعباس(

مهناز شمس الدینی بهورز خانه بهداشت حجت آباد، 	 

وحید شریفی بهورز پایگاه سالمت بهارستان )رودان(

فعالیت های ویژه
خورچاه،  بهداشت  خانه  بهورز  بیگناهی،  گل  فاطمه 

کسب عنوان سوم در مسابقات فوتسال بانوان بخش 

مهران شهرستان بندرلنگه

ازدواج عزیزان 
ــه بــهــداشــت نــخــل جمال  نــادیــه خــواجــه بــهــورز خــان

ــه بــهــداشــت  ــنــگــه(، مــیــثــم امـــیـــری بـــهـــورز خــان ــنــدرل )ب

بهداشت  خانه  بهورز  اسپید  یعقوب  خـــاروک،  ســرزه 

گــردنــه، هــانــیــه پـــرور بــهــورز خــانــه بــهــداشــت ســرخــون1 

بهداشت  خانه  بــهــورز  ــاودان  جـ سوسن  )بــنــدرعــبــاس( 

بهداشت  خانه  بهورز  زاده  شعبان  وحید  بنان،  پشته 

فاریاب،  بهداشت  خانه  بهورز  محسنی  زهرا  شورانی، 

شهاب الدین رزم خواه بهورز خانه بهداشت خودروگان، 

صادق حاجبی بهورز خانه بهداشت چیرم آباد، اسالم 

درویشی  الیاس  پالور،  بهداشت  خانه  بهورز  ترکمانی 

بهورز خانه بهداشت باغ نرگس )رودان(
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بهورزان نمونه فصل 
زلیخا  )خدابنده(؛  آقامیری نیا  عباس  خدیجه محبی، 

محرمخانی، فاطمه پیرجماعتی، فرشته کریمی، فهیمه 

غریب، عوضعلی فیروزی، احمد باقری، بتول قیدرلی، 

سپیده احمدی، اصغر مسلمی )ابهر(؛ محمد رمضانلو، 

رباب تاران، بهرام بیگدلی، بابک علیوند، سعید پناهی، 

ناصر علیجانی، مصطفی جلیلی، نادر احمدلو، وهاب 

مهرابلو،  یاسر  محمد حسنی،  مروتی،  مجید  آقایی، 

کــابــلــی، مسلم شــاهــمــرادی  عــبــدالــه  جعفر صــفــری، 

اسمعیل  ــازه،  ایـ رقیه  )زنــجــان(؛  حسینی  فخرالدین 

اکبر،  فاطمه  جعفر،  نزهت  احــمــد،  سپیده  نــدرلــی، 

آقایاری، عیسی  بابایی، فرخنده  اعظم  اصغر مسلم، 

حوریه  )سلطانیه(؛  بوئینی  جعفری  صالح  سلیمانی، 

زیبا  )ماهنشان(؛  فرامرزی  فریبا هادلو، حمیده  ملکی، 

بیگدلی )ایجرود(؛ الناز روحانی، رقیه محمدی )طارم(

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 
و  خیرین سالمت  توسط  نقدی  کمک های  جذب   •

بهورز ناصر موالیی و زهرا مظفری 

تهیه تب سنج دیجیتالی توسط خیرین سالمت و   •

بهورز رضا باقری و مریم نظری 

تهیه در سکوریت توسط خیرین سالمت و بهورز   •

آرمین شیروانی 

تهیه یک دستگاه پرینتر توسط خیرین سالمت و   •

بهورز مهدی مقدم 

و  توسط خیرین سالمت  تهیه یک دستگاه سونی کیت   •

بهورز سودابه شقاقی 

فشارسنج  دستگاه  متر،  اکسی  پالس  عــدد  یــک  تهیه   •

عقربه ای و جیوه ای بزرگسال، دستگاه اندازه گیری قندخون 

زهرا  بهورز  و  خیرین سالمت  توسط  دیجیتالی  ترمومتر 

محمدی، کبری محمدی، آقای منصور ملکی و لیال حبیبی

تهیه ترمومتر دیجیتالی و گلوکومتر توسط خیرین سالمت   •

و بهورز حسین محمدی و لیال عباسی 

تهیه یک عدد کیس، اسپیکر، کیبورد و پالس اکسی متر توسط   •

خیرین سالمت و بهورز عیسی عسگری و سمیرا شعبانی

مانومتر،  پــرده،  بوتان،  ــواری  دی آبگرمکن  عدد  یک  تهیه   •

توسط  متر  اکسی  پالس  بزرگسال،  دیجیتال  تب سنج 

خیرین سالمت و بهورز سهیال محمدی 

بهورز  و  توسط خیرین سالمت  زمین  قطعه  اهــدای یک   •

مهران اکبری 

اهدای کمپرسور و یک خط تلفن توسط خیرین سالمت و   •

بهورز ام لیال ربیعی 

جذب کمک نقدی توسط خیرین سالمت و بهورز خدیجه   •

آذر 

بازنشستگی بهورزان
علیخانلو،  فریده  وفا،  معصومه  )خدابنده(؛  محمدی  مهناز 

خــانــم بــابــاخــانــی، فاطمه حــمــزه لــویــی، مــریــم اشــرفــی، علی 

قربانی، خانم ملک محمدی )زنجان(؛ ملیحه رضایی مبشر، 

علی محمدی )ایجرود( 
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تبریک ازدواج
علیجانی  ناصر  )ابــهــر(؛  شقاقی  محدثه  محمودی،  معصومه 

محمد  لو،  خدابنده  رضا  )طــارم(؛  علیخانی  محسن  )زنجان(؛ 

جعفر بیگدلو، سمیه فرهادی )خدابنده(

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

شکل مجازی با موضوعات شیوه زندگی در سالمندی، تغذیه 

تکمیلی در کودکان، تجزیه و تحلیل شاخص در راستای ارتقای 

بسته  سالمندان،  سالمت  یافته  ادغــام  مراقبت های  سالمت، 

آموزشی تغذیه، ارزیابی و درمان اختالالت روانپزشکی، هرخانه 

یک پایگاه سالمت )اسکتی عضالنی- فعالیت بدنی( با توجه 

از مراقبان سالمت و  اعم  ارایه دهنده خدمت  به گروه هدف 

بهورزان شهرستان توسط مرکزآموزش بهورزی هر شهرستان 

در طــول ســه ماهه چــهــارم ســال 1400 بــه عمل آمــد. آزمــون 

طبق  بهداشت،  خانه های  در  توزیع  از  پس  بهورز  فصلنامه 

جدول زمانبندی و پس از ابالغ به بهورزان در مراکز خدمات 

جامع سالمت به شکل مجازی برگزار و برای افرادی که امتیاز 

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

مرتضی  جمالی،  الهام  بهورز:  فصلنامه  آزمــون  در  برتر  بهورزان 
بهزاد  مینا شعبانی،  فرشته محمدی، الدن خاتمی،  افشاری، 

خلفی، ناهید احمد نژاد، زهرا امانی، رباب تاران، میالد حاتمی، 

فاطمه حسنی، احسان شعبانی، گلزار صیادی، طاهره علوی، 

مکرمه  محمدی،  مستوره  قهرمانی،  صغری  غفاری،  سهیال 

مهدیون، معصومه نوری، فاطمه قربانی

اخبار و فعالیت های ویژه
ارتقای  و  بهورزی  شــورای  جلسه  برگزاری   •

مــراقــبــت هــای اولــیــه بــهــداشــتــی درســطــح 

با حضور مدیر  مرکز بهداشت شهرستان 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مدیر 

مرکز آموزش بهورزی، کارشناسان مسؤول 

نمایندگان  و  بــهــداشــت  مــرکــز  واحــدهــای 

بــهــورزان مــراکــز خــدمــات جــامــع سالمت 

روستایی با رعایت کامل دستورالعمل های 

کووید 19

برگزاری جشنواره محلی غذای سالم با حضور   •

مدیر و مربیان و دانشجویان بهورزی دوره 23 

انجام واکسیناسیون گروه های هدف توسط 	 

خــادمــیــن و مــدافــعــان ســالمــت )بــهــورزان 

علوم  دانــشــگــاه  در  مــراقــبــان ســالمــت(  و 

درمــانــی  و  بهداشتی  خــدمــات  و  پزشکی 

خانه به خانه  مــراجــعــه  در  زنــجــان  اســتــان 

ــه مــزرعــه درســطــح روســتــاهــا،  و مــزرعــه ب

در  و همکاری  دانش آموزان  واکسیناسیون 

پایگاه های تجمیع واکسیناسیون، همکاری 

منازل  در  حضور  و  ضربتی  طــرح هــای  در 

بیماران  رهگیری  و  گیری  نمونه  هــدف  با 

کووید 19 که موفق به ارتقای درصد پوشش 

واکسیناسیون، کنترل و پیشگیری بیماری 

کووید19 شدند.
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بهورزان بازنشسته
افسانه  رضایی،  السادات  اکرم  نبئی،  هادی 

عباسی )اراک(

ازدواج بهورزان
فاطمه نوری دیزآبادی بهورز خانه بهداشت 

دیزآباد خنداب

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 
اراک

احداث مرکز خدمات جامع سالمت روستای 

به  دندانپزشکی  یونیت  تهیه  مشهدالکوبه، 

احداث  جانبی،  وسایل  و  لــوازم  کلیه  همراه 

سالن آموزش در خانه بهداشت مشهدالکوبه، 

آقــای  پیگیری های  بــدنــبــال  خیرین  تــوســط 

قلعه نوعی بهورز خانه بهداشت مشهدالکوبه

آشتیان
ــای آهــوی  بـــازســـازی خــانــه بــهــداشــت روســت

شهرستان آشتیان به همت خیرین بزرگوار 

و پیگیری بهورز مهتاب توانا 

فراهان
سالمت  جامع  مرکز  در  پارکینگ  ساخت 

امیرآباد به ارزش چهل میلیون تومان با جلب 

همکاری خیرین توسط بهورز خانه بهداشت 

امیر آباد محمود امیرآبادی 

حکمت 	  ابــتــدایــی  مــدرســه  در  نــقــاشــی  مسابقه  بـــرگـــزاری 

روستای عزیزآباد به مناسبت هوای پاک و پیشگیری از تب 

مالت توسط رقیه محمودی بهورز خانه بهداشت عزیزآباد 

شهرستان فراهان

برگزاری آزمون تکمیلی تیم سالمت در شهرستان اراک
تیم سالمت  اعضای  از  نفر   84 بــرای  تکمیلی  مرحله  آزمــون 

مراقب  دندانپزشک،  دستیار  دندانپزشک،  پزشک،  شامل 

سالمت، ماما، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بهداشت 

تا 23  از 14  و پرسنل پذیرش  آزمایشگاه  حرفه ای، کارشناس 

برگزار شد. جهت پیشگیری  اسفند 1400 به شکل حضوری 

رعایت  بــا  نفر   10 حداکثر  بـــرای  روز  هــر  در  کــرونــا  شــیــوع  از 

فاصله گذاری اجتماعی آزمون برگزار شد.

فعالیت های ویژه
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آموزش تمرینات ورزشی به زنان توسط زینب زنجیران بهورز خانه بهداشت کودزر شهرستان فراهان	 

سنجش اضطراب دانش آموزان در مدرسه توسط 	 

کارشناس بهزیستی و فاطمه شیرین آبادی بهورز 

خانه بهداشت شیرین آباد شهرستان فراهان

کلیه 	  جهت  تفریحی  آمــوزشــی  اردوی  بــرگــزاری 

بهورزان درامام زاده سیاوشان در روستای سیاوشان 

شهرستان آشتیان

نظارت و حضور مهدی احدی بهورز امان آباد جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در راهپیمایی 22 بهمن امان 	 

آباد شهرستان اراک
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بر  بازنگری فرم های کار عملی  برگزاری دوره آموزشی   
اساس سامانه سینا ویژه مربیان بهورزی به دلیل تغییر 

سامانه سیب به سینا

 برگزاری آزمون مصاحبه برای پذیرفته شدگان آزمون 
کتبی گزینش بهورز

 برگزاری آموزش های ترم سوم دوره کاردانی بهورز برای 

آزمــون هــای عملی  بــرگــزاری  بــهــورزان شاغل:  از  نفر   22

شیفت بندی،  شکل  بــه  آســکــی  روش  بــه  دانــشــجــویــان 

انتخاب واحد برای ترم سوم، تحویل منابع آموزشی ترم3 

و برنامه آموزشی به بهورزان، برنامه ریزی برای کارآموزی 

و  کارآموزی(  )2واحــد  به میزان 204 ساعت  دانشجویان 

اجرای آن مطابق برنامه 

 ثبت نام 14 نفر از پذیرفته شدگان گزینش بهورزی با 

مدرک دانشگاهی مرتبط و تدوین برنامه 4 ماهه آموزش 

تئوری عملی اولین دوره تطبیقی در دانشکده تربت جام 

برای شروع آموزش ها

با حضور  دانشکده  بهورزی  شــورای  بــرگــزاری جلسه   

معاونت محترم بهداشتی و سایر مسؤوالن که از دستاورد 

مهم این جلسه می توان به بهبود فرآیند رفع مشکالت 

تاسیساتی خانه های بهداشت اشاره کرد. 

کارآموزی دانشجویان جلسه شورای بهورزی

واکسیناسیونواکسیناسیون کرونا در محله های روستایی



اخباردانشگاهها

ه 89113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

توسط   PHCMI طــرح  پرسشنامه  مــورد   84 تکمیل   

واحــد  هــمــکــاران  از  نفر  دو  اتــفــاق  بــه  بــهــورزی  مربیان 

بهداشت محیط، با مراجعه حضوری 16 مرکز خدمات 

جامع سالمت و 68 خانه بهداشت و پایگاه سالمت

 اهم فعالیت های انجام شده سه ماهه چهارم سال 1400 

در خصوص برنامه واکسیناسیون بر علیه بیماری کووید 19:

واکسیناسیون خانه به خانه 	 

انجام واکسیناسیون کرونا در مراسم ملی و مذهبی	 

استقرار تیم سیار واکسیناسیون کرونا در مناطق پر 	 

رفت و آمد مانند: جمعه بازار

طرح محله به محله واکسیناسیون کرونابه شکل چرخشی	 

 افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت روستایی کاریزنو 

کاللی: با حضور مسئوالن وزارتی، استانی و شهرستانی 

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی »کاریزنوکاللیم« 

تربت جام افتتاح و راه اندازی شد. این مرکز در زمینی به 

مساحت 460 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد 

با  نفر،   412 و  هــزار   10 استفاده جمعیت  ریــال جهت 

کارشناس  نفر  یک  ماما،  نفر   2 پزشک،  نفر   2 حضور 

مدیر داخلی، دندانپزشک و کارشناس بهداشت محیط، 

آماده ارایه خدمات شد.

طرح پرسشگری

کارآموزی دانشجویانطرح پرسشگری

واکسیناسیون جمعه بازار



اخباردانشگاهها

90 ه 113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
مــهــنــاز همتی خــانــه بــهــداشــت آقـــاگـــل، زهـــرا وحــدتــی 

خانه بهداشت آغچه، ستاره مجدی و جواد علی محمدی 

علیرضا  و  عیوضی  صفورا  ششجوان،  بهداشت  پایگاه 

خلجی  زینب  هندوکش،  بهداشت  خانه  محمدشریفی 

بهداشت  خانه  سیاوشی  لیال  بتلیجه،  بهداشت  خانه 

قلعه  بهداشت  خــانــه  اســکــنــدری  طــاهــره  مــعــصــوم آبــاد، 

اخالص )شهرستان بویین میاندشت(

خیران سالمت و مشارکت مردمی
حسین  سید  کلمنجان،  بهداشت  خانه  رنجبر  فاطمه 

بهداشت  خانه  عباسی  رضــوان  رنجبر،  آزاده  موسوی، 

حسن آباد  بهداشت  خانه  شفیعی  منیژه  آبــاد،  جیالن 

بهداشت  خانه  منصوری  هاجر  طفالن،   مژگان  قهاب، 

تاجران  بهاران، نجمه دهقانی، جواد دهقانی و ساجده 

بهداشت  خانه  داوودی  زهــرا  گیشی،  بهداشت  خانه 

و  محمدی  فضه  )جـــور(،  توکلی  ام البنین  دستگردمار، 

و  اعــرابــی  بــهــزاد  )قـــورتـــان(،  عبدالهی  میر  احــمــد  سید 

عاطفه  جشوقان،  بهداشت  خانه  بنی طبا  فخرالسادات 

مالیی )زردنجان(، زهرا قیدرلو خانه بهداشت مهدی آباد، 

و زهرا احمدی )دستجاء(، غالم جعفری  علیرضا ملکی 

)بزم(، مریم خودسیانی بهورز خانه بهداشت نهضت آباد، 

مرکز  مرادی  مریم  بهداشت سیبک،  کریمی خانه  زهرا 

بهارلویی  زینب  آبـــاد،  وحــدت  سالمت  خــدمــات  جامع 

بهداشت  خانه  بهورز  ســورانــی  علی  سنگباران،  پایگاه 

کلینیک شهدا،  بهورز  الرشیدی  هارون  عباس  خویگان، 

شهدا  کلینیک  در  شاغل  بهورز  مقدم  رضایی  رحمان 

)فریدونشهر(، رضا شاه محمد، داوود زمانی )خوانسار(

بهورزان بازنشسته
ــورت،  مـــریـــم پـــاشـــایـــی بـــهـــورز خـــانـــه بـــهـــداشـــت چــغــی

بــهــداشــت دره سیب،  افــســر خــدارحــمــی بــهــورز خــانــه 

فاطمه  )فریدونشهر(،  بهداشت چقاء  افسرهاشمی خانه 

نرجس  )مبارکه(،  بهداشت دستگرد  بهورز خانه  فخری 

)خوانسار(،  سفید  سنگ  بهداشت  خانه  بهورز  زمانی 

فاطمه بیگم موسی کاظمی بهورز خانه بهداشت مزیک 

)نایین(، اعظم حسینی بهورز خانه بهداشت اسالم آباد 

)اصفهان(

 

عملکرد هفته سالمت، جشنواره ها و مراسم روز بهورز
اهدای لوح تقدیر و هدیه به بهورزان و مربیان نمونه استانی 

ــهــورزان،  ــای جــامــع عــلــمــی ب ــون هــ ــزاری آزمــ ــرگــ ــ ب
فصلنامه بهورز و نیازسنجی

طبق   1401 سال  آموزش های  آموزشی جهت  نیازسنجی 

دستورالعمل مربوط در همه شهرستان های تابعه دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان

ازدواج عزیزان
سپیده  آباد،  اسالم  بهداشت  خانه  بهورز  شیرازی  اکرم 

شفیعی بهورز خانه بهداشت دستگرد )مبارکه(، نصراله 

شهریاری بهورز خانه بهداشت فارفان )اصفهان1(



اخباردانشگاهها

ه 91113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دستان یاریگر
بهورز خانه بهداشت خارستان که چند  شهربانو ریگی 

بهداشت  خانه  مرد  بهورز  بازنشستگی  با  است  سالی 

به تنهایی امور را بدست گرفته پس از تماس تلفنی در 

ساعت 12 شب از روستای قمر با فاصله 5 کیلومتری و 

احتمال زایمان خانم باردار 30 ساله آن روستا بسرعت 

به روستای خارستان باال مراجعه می کند و با استعانت 

زایمان  انجام  به  علمی موفق  آموخته های  و  خداوند  از 

می شود. او در حالی که کودک را در آغوش گرفته مفتخر 

و غرق لذت از کمک به همنوع در شرایط ویژه است. 

اطراف  کوهستانی  منطقه  در  خارستان  بهداشت  خانه 

از مرکز خدمات جامع  با فاصله 37 کیلومتری  تفتان و 

شهرستان  مرکز  از  کیلومتری   90 و  آبــاد  جــون  سالمت 

میرجاوه قرار دارد. خانم ریگی دوره های کمک به زایمان 

خارستانو بهورز ماما را نیز گذرانده است.

نوزاد متولد شده در آغوش شهربانو ریگیشهربانو ریگی بهورز خانه بهداشت خارستان



اخباردانشگاهها

92 ه 113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
فاطمه کیایی بهورز خانه بهداشت امامه شمیرانات

ازدواج عزیزان
زهرا عبادی بهورز خانه بهداشت نیکنامده شمیرانات

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
• تکمیل ساخت خانه های بهداشت قلعه بلند و زواره ور، 

خیر،  توسط  خــاوه  بهداشت  خانه  ساخت  رونــد  ادامــه 

بیماران سالک  و بهداشتی جهت  لوازم پزشکی  اهدای 

تست  دستگاه  خرید  محمدآباد،  روستای  خیر  توسط 

قندخون جهت بیماران دیابتی خانه بهداشت قلعه بلند 

)شبکه بهداشت و درمان ورامین(

توسط  انزها  بهداشت  برقی جهت خانه  • خرید تخت 

پدالی  ضدعفونی  دستگاه  خرید  اسناوندی،  ابوالفضل 

)شبکه  آکو  اســدهللا  توسط  لــزور  بهداشت  خانه  جهت 

بهداشت و درمان فیروزکوه(

• جلب مشارکت خیرین توسط بهورزان خانه بهداشت 

یوسف رضا و اهدای پرینتر و کپسول اکسیژن توسط خیر، 

بهداشت  خانه  بهورزان  توسط  خیرین  مشارکت  جلب 

گلعباس و اهدای آبسردکن و پرینتر توسط خیر، جلب 

مشارکت خیرین توسط بهورزان خانه بهداشت سرگل 

و اهدای یک عدد پرژکتور توسط خیر، جلب مشارکت 

بازسازی  خیرین توسط بهورزان خانه بهداشت کمرد و 

خانه بهداشت )شبکه بهداشت و درمان پیشوا(

بهورزان بازنشسته
فاطمه چهارپاشلو خانه بهداشت سرانزا، شهین غندالی 

طرود،  بهداشت  خانه  کلیج  ثریا  مهن،  بهداشت  خانه 

ربابه سراج خانه بهداشت جیلیزجند )شبکه بهداشت 

و درمان فیروزکوه(

فعالیت های ویژه
ــاد،  آب موسی  بهداشت  خــانــه هــای  بــهــورزان  همکاری   •

بسیج  رایگان  ویزیت  برنامه  در  آبباریک  ــاد،  آب سلمان 

با  درمــان شهرستان  و  بهداشت  پزشکی شبکه  جامعه 

همکاری واحد دهان ودندان و پزشک ومامای مراکز تابعه 

)شبکه بهداشت و درمان ورامین(

• همکاری بهورزان در طرح واکسیناسیون کرونا در مراکز، 

پایگاه های تجمیعی واکسن وخانه های بهداشت 

پیگیری  در  و مشارکت  مـــردم  و  اصــنــاف  بــه  آمـــوزش   •

خانوارهای افراد کرونا مثبت توسط کلیه بهورزان

جهت  ــوروز  ــ ن عــیــد  ویـــژه  معیشتی  بسته   20 تهیه   •

خـــانـــواده هـــای کــم بــضــاعــت در روســتــای امــامــه شبکه 

بهداشت و درمان شمیرانات

• چهارشنبه 3 فروردین 1401 آئین افتتاح خانه بهداشت 

با حضور مسؤوالن  روستای توچال شهرستان پاکدشت 

وجمعی از مردم روستای شهید پرور توچال برگزار شد. 

خانه بهداشت توچال به مساحت 100 متر مربع )اعیان( در 

زمینی به مساحت 700 متر مربع )عرصه( بنا شده است 

و با هزینه ای حدود یک میلیارد توسط خیرین  ساخته و 

تجهیز شده است که با احتساب زمین مربوط ارزش ریالی 

کل پروژه حدود 2 میلیارد تومان برآورد می شود. جمعیت 

این روستا بالغ بر 1800 نفر و یکی از قطب های کشاورزی 

و گــردشــگــری شــهــرســتــان اســـت. ایـــن خــانــه بهداشت 

زیرمجموعه مرکز خدمات جامع سالمت حصار امیر است.

عملکرد هفته سالمت، جشنواره ها و مراسم روز 
بهورز 

مــردان در همه خانه های  • برگزاری هفته ملی سالمت 

بهداشت 

الم  تهیه  مراقبت سالمندان،  کووید19،  واکسیناسیون   •

مواد  توزیع  و  تهیه  مراکز  از  بــازدیــد  افاغنه،  از  مــاالریــا 

غذایی، آموزش دهان و دندان، آموزش تغذیه با شیرمادر 

)شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه(

برگزاری آزمون های جامع علمی بهورزان
آزمون جامع سالیانه بهورزان و مربیان بهورزی با حضور 

محل  در  جامع  طــور  به  بهورزی  مربی   31 و  بهورز   167

شبکه های بهداشت و درمان برگزار شد.



اخباردانشگاهها

ه 93113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

بــازنــشــســتــگــی مـــربـــی پــرســتــاری 
مرکزآموزش بهورزی نیشابور

ترین  جاجرمی پرسابقه  زهـــرا  خــانــم 

مربی پرستاری کشور از مرکز آموزش 

بهورزی نیشابور که بیش از 24 سال از 

30 سال خدمت خود را صرف تربیت 

بود  نموده  بهداشت  اعتالی  و  بهورز 

مراسمی با  طــی  و  شــدنــد  بازنشسته 

حــضــور مــعــاون بــهــداشــتــی از ایــشــان 

تقدیر بعمل آمد.

مراقب  و  بهورز  از  تقدیر  مراسم 
سالمت نمونه

مراسم تقدیر از بهورز و مراقب سالمت 

نمونه کشوری دانشکده علوم پزشکی 

خانه  بهورز  گــاراژیــان  )مریم  نیشابور 

بهداشت کارجیج، مهدی احمدآبادی 

بهورز خانه بهداشت قلعه نو، جمشید 

و نرگس مقرونی مراقب سالمت مرکز 

بهداشت  معاونت  اتاق  در  8 شهری( 

به شکل آنالین با حضور مقام محترم 

وزارت برگزار شد.



اخباردانشگاهها

94 ه 113 ار ابستان   1401 / شم سوم /  ت ی و ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
بــهــداشــت  )خــانــه  ــوروزی  ــ نـ زیــنــب  و  جلیلی  مصطفی 

خادمانلو(، مسعود مشعوفی )خانه بهداشت شیلگان(، 

سارا صمیمی  )خانه بهداشت گلخندان(، مسعودجاللی 

)خانه بهداشت داغدار(

پوریاقربانی  ــاغ(،  ب یکه  بهداشت  )خانه  باقری  محبوبه 

)خانه بهداشت شیخ ها(، فرشته برزویی )خانه بهداشت 

دولتشانلو(، گوهرخواجه ملکی )خانه بهداشت دوآبی(، 

عماردهقانیان )خانه بهداشت ینگه قلعه(

ازدواج عزیزان 
ــاد 	  ــهــورز خــانــه بــهــداشــت کــریــم آب ــی ب وحــیــد صــادق

)شهرستان شماره دو مشهد(

بــهــداشــت بهمن جــان علیا 	  ــرانــخــواه خــانــه  ای آســیــه 

)شهرستان چناران( 

خدیجه تقی زاده خانه بهداشت موچنان )شهرستان 	 

چناران(

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
بردسکن 	  شهرستان  بهورزان  پیگیری های  و  تالش  با 

مبلغ   1400 ســال  مــردمــی در  جــذب مشارکت های  در 

خرید  و  بــهــســازی  ــرف  صـ ــال  ــ ری  4.263.900.000

بهسازی  اســت.  شده  بهداشت  خانه های  تجهیزات 

وزنه  شامل  تجهیزاتی  خرید  و  بهداشت  خانه های 

اطفال و بزرگسال، یخچال، کپسول اکسیژن و مانومتر، 

دستگاه فشارسنج، سرنگ و... و تعمیر تجهیزات نیز 

در این زمره می باشد.

خانه بهداشت برآباد2 شهرستان خواف: ساخت دو 	 

اتاق جدید برای خانه بهداشت توسط خیرین محترم 

آقــایــان رازقـــی و ادریـــس فرجامی و اهـــدای یــک عدد 

کولرآبی به خانه بهداشت توسط دهیاری روستا

خانه بهداشت خیرآبادشهرستان خواف: اهدای مبلغ 	 

800 هزار تومان توسط خیرین جهت خرید مکمل های 

آهن ومولتی ویتامین جهت مادران باردار

خانه بهداشت خرگرد شهرستان خواف: اهدای دو عدد 	 

کپسول اکسیژن ازطرف خانواده مرحومه رمضان پور

دستگاه 	  یــک  اهـــدای  خـــواف:  شهرستان  الج  پایگاه 

ترازوی بزرگسال دیجیتال توسط خیر محترم مهران 

توسط  فشارسنج  دســتــگــاه  یــک  خــریــد  حسینیان، 

نرگس حسینیان، تعمیر در ورودی خانه بهداشت و 

درست کردن پله های ورودی و خاکریزی ورودی خانه 

رحمانی،  عمر  محمد  خیرمحترم  توسط  بهداشت 

اهدای قفل کتابی توسط خان محمد تقدیری

خانه بهداشت مهرآباد شهرستان خواف: اهدای مبلغ 	 

500 هزار تومان ازطرف خانواده مرحومه عذرا یارپور، 

اهدای مبلغ 3 میلیون تومان ازطرف خانواده مرحومه 

رحیمه خاکشور

ــهــداشــت هـــزارخـــوشـــه شــهــرســتــان خــــواف: 	  خــانــه ب

مردمی جهت  کمکهای  تومان  میلیون   8 مبلغ  اهدای 

حصارکشی و محوطه سازی خانه بهداشت

خــریــد دســتــگــاه فــشــارســنــج/ پــالــس اکــســی مــتــر / 	 

رایــانــه/ وزنــه اطــفــال/ ترمومتر حــرارتــی /  سیستم 

ودستگاه  سقفی  دیــواری/پــنــکــه  سماور/آبگرمکن 

تقریبی  مبلغ  به  دیجیتال  دســت  کننده  ضدعفونی 

با  سالمت  محترم  خیرین  توسط  تومان  میلیون   12

همکاری بهورزان خانه بهداشت زنده جان کاشمر

خرید دو عدد مودم کامپیوترسیم کارتی توسط خیرین 	 

بهداشت  خانه  بهورزان  همکاری  با  سالمت  محترم 

رزق آباد 1و2 

رایــانــه و دستگاه 	  اتــوکــالو، سیستم  اهــدای یک عــدد 

همکاری  با  سالمت  محترم  خیرین  توسط  قلب  نوار 

بهورزان خانه بهداشت تربقان و مسؤول پذیرش مرکز 

به مبلغ 90میلیون تومان. 

خریدصندلی 	  پالکانلو  بهداشت  خانه  حامدمتمدن، 

مراجعان به مبلغ 25 میلیون ریال شهرستان درگز 

خادمانلو 	  بهداشت  خانه  دربندی،  جلیلی  مصطفی 

مبلغ  به  تعمیرات  بــرای  مصالح  خرید  کپکان  مرکز 

30میلیون ریال شهرستان درگز
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سمیه گوهری خانه بهداشت کاهو نصب پرده 	 

و  میلیون   42 مبلغ  به  بهداشت  خانه  کرکره 

500 هزار ریال شهرستان درگز 

خرید 	  میرقلعه  بهداشت  خانه  آذری،  ملیحه 

ریال  میلیون   18 مبلغ  به  مــودم  دستگاه  یک 

شهرستان درگز

شیخ ها 	  بهداشت  خانه  مــحــمــودزاده،  یونس 

میلیون   5 مبلغ  به  بهداشت  خانه  تعمیرات 

ریال شهرستان درگز 

ــه بـــهـــداشـــت چــقــر 	  ــ ــان ــده، خــ ــ ــنـ ــ ــدابـ ــ ــراخـ ــ زهـ

ــال  ــه مــبــلــغ 5 مــیــلــیــون ریـ مـــحـــوطـــه ســـازی بـ

شهرستان درگز

بــهــداشــت خــریــج توسط 	  حــصــار کشی خــانــه 

تهیه  همچنین  و  دهــیــاری  و  اسالمی  شــورای 

یخچال واکسن شهرستان چناران 

رادکان: خرید یک دستگاه فتوکپی، کولر آبی و 	 

آبگرمکن توسط خیر لعل نظام و خرید کپسول 

اکسیژن توسط شورا و دهیاری شهرستان چناران 

خانه بهداشت گهوه: خرید و نصب آبگرمکن 	 

شورا و دهیاری روستا شهرستان چناران 

خانه 	  آمیزی  رنــگ  ــاد:  آب خیر  بهداشت  خانه 

محوطه  بهسازی  و   MDF نصب  و  بهداشت 

خانه بهداشت با کمک خیرین جواد قوی مقدم 

و فاطمه قوی مقدم و بهورزان خانه بهداشت 

حسن رحمانی و فاطمه کامران شهرستان چناران 

و 	  اکسیژن  گاه: خرید کپسول  بهداشت  خانه 

خرید   ،ICU اتــاق  برقی  تخت  خرید  مانومتر، 

ساکشن و رنگ آمیزی خانه بهداشت و خرید 

یک عدد ویلچر شهرستان چناران 

راهیان دانشگاه 
مسعود مشعوفی، زهره تقدیسی، سیما صمدی، 

عالیه سلیمانی، منیره سلیمانی دانشجوی رشته 

کاردانی بهورزی )شهرستان درگز(

بهورزان بازنشسته
گلی 	  و  بخشایشی  بمانه  عمویی،  شهال  امینی،  شهناز 

جوانبخت )شهرستان تایباد( 

رودی، 	  هللا  نجیب  ــودرزی،  ــ گ ــرح  ف رشــتــخــواری،  انسیه 

شهربانو  آبـــادی،  قاسم  زنگنه  معصومه  ماهورخوافی، 

زنگنه )شهرستان خواف( 

مریم غفوری خانه بهداشت حصار سرخ، مرضیه موسوی 	 

خانه بهداشت ابرده، زهرا ارغوانی خانه بهداشت ابرده 

)شهرستان طرقبه و شاندیز( 

صدیقه ارحمی خانه بهداشت امرغان، زهرا بانوئی خانه 	 

بهداشت چلقی )مرکز بهداشت شماره دو شهرستان مشهد( 

ناهید کوثری خانه بهداشت شهید جنگی مرکز بهداشت 	 

شماره یک شهرستان مشهد

مرضیه 	  سیدآباد،  بهداشت  خانه  زاده  رجــب  سیمین 

اخلمد علیا )شهرستان چناران( بهداشت  صدیق خانه 

فعالیت های ویژه 
برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت هفته ایدز در بین 	 

دانش آموزان به شکل مجازی با اهدای جوایز نقدی و لوح 

تقدیر توسط بهورزان خانه بهداشت فروتقه شهرستان 

کاشمر

ــد19 به 	  ــ ــووی ــ آمـــــوزش درزمـــیـــنـــه تــغــذیــه در بــیــمــاری ک

کاشمر شهرستان  بهورزان  کلیه  توسط  هدف  گروه های 

دو 	  در  و  فعال  شکل  به  کووید19  واکسیناسیون  اجــرای 

در  خانه، حضور  به  )خانه  ظهر  از  بعد  و  شیفت صبح 
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کار( توسط  مزارع کشاورزی، مغازه، مساجد و محل 

بهورزان شهرستان.

دومین آزمون دوره کاردانی بهورزان دیپلم شاغل در 	 

سالن اجتماعات مرکز بهداشت شماره یک شهرستان 

از  پس  بهورزان  از  نفر   10 تعداد  برگزار شد.  مشهد 

کسب نمره حد نصاب قبولی، در بهمن ماه آموزش 

ترم یک خود را در مرکز آموزش بهورزی امام رضا )ع( 

به شکل غیر حضوری و با نظارت مدیر و مربیان این 

مرکز آغاز کردند. 

ــه و 	  ــای یــک دوره آمــــوزش حــضــوری احــیــای قــلــبــی پ

سرکارخانم سوسن ابوالهادی رابط محتـرم فصلنـامه بهـورز دردانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

از زحمات شما رابط محترم درهمکاری با دفتر مجله بهورز که  با جدیت و درایت  در جهت 

پیشبرد اهداف این مجله اهتمام  ورزیده و به این رسانه آموزشی اعتبار بخشیدید تقدیر 

و تشکر می نماییم. اکنون که پس از 30 سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی نایل 

شده اید، ورود شما را به این مرحله  تبریک و تهنیت  می گوییم و برای شما و  خانواده 

محترمتان آرزوی سعادت و سالمتی داریم.

پیشرفته جهت پزشکان مراکز بهداشت شماره یک، 

شماره سه و طرقبه شاندیز، با همکاری مرکز آموزش 

بــهــورزی امــام رضــا )ع( اجــرا شــد. جلسات آموزشی 

در بهمن ماه 1400 به شکل نظری و عملی در مرکز 

آموزشی  نوین  آوری  فن  و  بالینی  مهارت های  جامع 

بیمارستان امام رضا )ع( مشهد برگزار شد. 

عملکرد هفته سالمت جشنواره ها و مراسم روز بهورز
برگزاری مراسم روز بهورز در شهرستان تایباد، طرقبه 	 

و شاندیز


