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بهورزان نمونه فصل 

شهرستان خدابنده: زهرا شهبازی، مژگان صادقی 

شهرستان ابهر: آمنه محمدی، مهدی رجبی، زلیخاکرمی، 

کبری غنیمتی، رقیه بهرامی،  هاجر صفری، بتول قیدرلی، 

سپیده احمدی، اصغر مسلمی

شهرستان زنجان: مکرمه مهدیون، عبداله کابلی، نادره 

احمدلو، سکینه بخشی، معصومه نجفی، مریم داداشی، 

زهرا رمضانلو، الدن خاتمی، لیال محرمی، ربابه غالملو، 

زیبا شامی، کبری مقدم، کبری والی 

قزلباش، جمیله  ثریا  شهرستان سلطانیه:  هاجر صفری، 

جرینی، زری مطلبی 

شهرستان ماهنشان: مریم آقا خانی نژاد، اسداله اجلی، 

حوریه ملکی، محمد رسول عسگری، معصومه محمدی 

مینا  موسی لو،  صفوره  فتحی،  رقیه  ایجرود:  شهرستان 

نوروزی، فاطمه شیر محمدی، زیبا نوری، زینب صادقی نظر، 

سکینه عیوضی، ابوالفضل محمدی، کبری بوکانی، زهره 

مرادی، معصومه جهانشاهلو، رباب محمدی 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 

تعویض پنجره، تهیه پکیج و رادیاتور و لوله کشی خانه  	

بهداشت توسط خیرین سالمت و بهورز سکینه بهروزی 

جذب کمک های نقدی به مبلغ300میلیون ریال توسط  	

خیرین سالمت و همکاران ستاد شبکه و پزشک مرکز 

و بهورز خدیجه آذر 

تهیه یک دستگاه سونی کیت، فشارسنج دیجیتالی،  	

خیرین  توسط  موزاییک  با  حیاط  و  ورودی  بهسازی 

سالمت و بهورز خیراله مقدم و کبری پیوند 

تهیه یک دستگاه ترازوی بزرگسال با قدسنج توسط  	

خیرین سالمت و بهورز محسن صادقی

تهیه یک دستگاه اتوسکوپ توسط خیرین سالمت و  	

بهورز زری مطلبی 

تهیه یک دستگاه سونی کیت توسط خیرین سالمت  	

و بهورز سودابه شقاقی 

محوطه سازی در ورودی خانه بهداشت توسط خیرین  	

سالمت و بهورز محمود کاظمی و نادر تبادار

تبریک بازنشستگی رابطان فصلنامه بهورز

از زحمات شما رابطان محترم درهمکاری با دفتر 

با جدیت و درایــت در جهت  فصلنامه بهورز که 

پیشبرد اهداف این مجله اهتمام ورزیده و به این 

تشکر  و  تقدیر  بخشیدید  اعتبار  آموزشی  رسانه 

می نماییم. بر این باوریم بازنشستگی فصل نوینی 

از زندگی است و آغازی برای زندگی با شیوه و ایده 

های جدید است و امید است این دوران جدید از  

پر بارترین  و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان 

و  ــــزون شما  روزاف ســیــادت  و  بــاشــد. سعادتمندی 

خانواده  محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

فاطمه پورمحمد
کارشناس مسؤول آموزش 
بهورزی و رابط فصلنامه 

بهورز دانشگاه علوم 
پزشکی اسفراین

حمیدرضا بزرگمهر
کارشناس مسؤول آموزش 
بهورزی و رابط فصلنامه 

بهورز دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی
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شمس،  مریم  رضــایــی،  حسین  طــارم:  شهرستان 

مریم شهبازی، مهدی احمدی 

بهورزان برتر در آزمون فصلنامه سال 1401

مراکز آموزش بهورزی استان زنجان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی در فصل بهار 1401 اقدام به برگزاری جلسات 

باز آمــوزی ایمن ســازی، بیماری های غیر واگیر، سل و 

بیماری های منتقله از آب و غذا )التور( تغذیه با شیر 

مادر به شکل حضوری کرده و همه گروه های مراقبین 

سالمت و بهورزان و مراقبین ناظر مراکز روستایی در 

قالب یک برنامه ریزی مدون در جلسات شرکت کردند. 

از  مجازی  و  حضوری  شکل  به  جلسه  هر  ارزشیابی 

طریق شبکه FTP برگزار شده است.

آزمون فصلنامه بهورز طبق جدول زمانبندی و پس 

مراکز خدمات جامع  در  بهورزان  همه  به  ابالغ  از 

سالمت به شکل مجازی برگزار و برای افرادی که 

امتیاز 14 و باالتر را کسب نمودند، گواهی شرکت 

در دوره صادر شد.

تبریک ازدواج

ازدواج  مناسبت  بــه  تبریک  زنــجــان:  شهرستان 

سهیال علیمحمدی، سعید پناهی، زهره شیخلی

بازنشستگی بهورزان

شهرستان زنجان: نجیبه مداحی، خوشنما مهرابلو

فعالیت های ویژه
برگزاری جلسات شورای بهورزی 

جــلــســه شــــورای بـــهـــورزی و ارتـــقـــای مــراقــبــت هــای اولــیــه 

هر  ــهــورزی  ب ــورای  شــ نمایندگان  انــتــخــابــات  و  بهداشتی 

با حضور  بهداشت شهرستان  مرکز  در سطح  شهرستان 

مرکز  مدیر  شهرستان،  درمـــان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 

ــهــورزی، کــارشــنــاســان مــســؤول واحــدهــای مرکز  آمـــوزش ب

جامع  خــدمــات  مــراکــز  بــهــورزان  نمایندگان  و  بــهــداشــت 

سالمت روستایی در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت 

شد. بــرگــزار   19 کووید  دستورالعمل های  کامل  رعایت  با 

برگزاری جشنواره غذای سالم در هفته سالمت

جشنواره پخت غذای سالم به مناسبت هفته سالمت در 

تا  مزرعه  از  تغذیه سالم  ترویج  و  فرهنگ سازی  راستای 

ارتقای  در جهت  و تالش  گــذاری  با هدف سرمایه  سفره 

همکاری  و  بهورزی  آمــوزش  مرکز  توسط  جامعه  سالمت 

بــا حضور  خــدابــنــده،  بهداشت  مرکز  ســتــادی  واحــد هــای 

و  بختیاری  حسن  دکتر  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست 

هیات همراه برگزار شد.

برگزاری مراسم روزمعلم درمرکزآموزش بهورزی خدابنده

و  بــهــداشــت  رئــیــس شبکه  بــا حــضــور  روز معلم  مــراســم 

درمان و همراهان در مرکز آموزش بهورزی هر شهرستان 

برگزار شد و با اهدای لوح تقدیر از زحمات مدیر و مربیان 

قدردانی به عمل آمد.



اخباردانشگاهها

74 ه 114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

برپایی مسابقات بومی محلی و نمایشگاه صنایع دستی  	

بهورز  ســروی  حسن  پیگیری  با  عباس  دره  روستای 

خانه بهداشت دره عباس شهرستان درمیان

و  	 بهورزان  توسط  کودک ها  مهد  در  نقاشی  مسابقه 

شهرستان  قهستان  شهری  پایگاه  سالمت  مراقبین 

درمیان

آموزش بهداشت در گروه های حلقه صالحین بسیج  	

نظر  کالته  بهداشت  خانه  زیبنده  علی  بهورز  توسط 

شهرستان درمیان

از  	 رضاپور  کلثوم  کشوری  منتخب  بهورزان  از  تقدیر 

خانه بهداشت نقنج شهرستان بیرجند، بتول خلیلی از 

خانه بهداشت نوغاب خور شهرستان خوسف و سکینه 

طبس شهرستان  شیرآباد  بهداشت  خانه  از  غالمی 
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بازآموزی  	 و  بهورزی  آموزش  مرکز  مربیان  از  تقدیر 

برنامه های سالمت شهرستان بیرجند به مناسبت 

بزرگداشت روز معلم

برگزاری کالس های آموزشی در مراکز خدمات جامع  	

سالمت و خانه های بهداشت شهرستان طبس

بهداشتی  	 کارکنان  توسط  سالمت  سفره  برگزاری 

و رابطین سالمت محالت در مراکز خدمات جامع 

سالمت و خانه های بهداشت شهرستان طبس

مراسم تقدیر از بهورزان بازنشسته با حضور مدیران  	

روســتــاهــای  محلی  مــســؤوالن  و  بــهــداشــت  شبکه 

غنی آباد و خانیک ویگی شهرستان بشرویه

تــوزیــع مــاســک تــوســط بــهــورز بهمن خــســروی در  	

هندواالن  بهداشت  خانه  پوشش  تحت  جمعیت 

شهرستان درمیان

برگزاری آزمون نیازسنجی علمی بهورزان و مراقبین  	

سالمت استان
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بهورزان بازنشسته
تویسرکان،  	 شهرستان  بــهــورز،  نـــوری،  فاطمه 

خانه بهداشت کندر

محمد حیدرلو، شهرستان کبودرآهنگ، بهورز  	

خانه بهداشت قراگل

عــیــســی تــرکــمــان، شــهــرســتــان مـــالیـــر، بــهــورز  	

خانه بهداشت منگاوی

ــرخ مــرســلــی، شــهــرســتــان هـــمـــدان، بــهــورز  	 ــری پ

خانه بهداشت تفریجان 

ــیــال عــیــســئــی، شــهــرســتــان هـــمـــدان، بــهــورز  	 ل

خانه بهداشت سرخ آباد 

بهورز  	 همدان،  محمدی، شهرستان  آقا  فاطمه 

پایگاه سالمت روستایی ابرو

فعالیت های ویژه
واکسیناسیون کرونا در مراکز تجمعی  	 برنامه  مشارکت در 

واکسیناسیون واقع در مناطق شهری 

خانه بهداشت  	 در  بسته  مــدار  دوربین  انــدازی  راه  و  نصب 

روستای انصاراالمام از شهرستان همدان توسط خیر محترم 

یوسف یعقوبی 

تسطیح و محوطه سازی محیط خانه بهداشت انصاراالمام  	

از شهرستان همدان توسط مهدی رمضانی عضو دهیاری 

و حسین رستمی عضو شورای اسالمی روستای انصاراالمام 

برگزاری آزمون فصلنامه بهورز به شکل الکترونیکی  	

تقدیر از بهورزان استان با حضور معاون بهداشتی، معاون  	

فنی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، همکاران نهاد 

دانشگاه، مدیران شبکه های  نمایندگی مقام معظم رهبری 

بهداشتی و درمانی، روسای مراکز بهداشت شهرستان های 

تابعه و سایر همکاران

تقدیر از بهورز محمد حسین شیری- همدان 	

تقدیرازبهورزخانه بهداشت سیمین شهرستان بهار 	

تقدیر از بهورز حمید کلهری- همدان 	

انجام واکسیناسیون در منزل توسط بهورز خانه  	

بهداشت دهدلیان و تیم سالمت مرکز خدمات 

همدان شهرستان  در  آبشینه  سالمت  جامع 
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از  یکی  هــمــدان  دانــشــگــاه  بــهــورزی  جامعه  متاسفانه 

بهورزان متعهد، ساعی و توانمند خود را از دست داد. 

آمنه سلگی بهورز خانه بهداشت شهرک از شهرستان 

نهاوند بر اثر ابتال به بیماری کرونا در مهر ماه 1400 به 

دیدار حق شتافتند. عملکرد ایشان در خانه بهداشت 

بیماریابی  و  عملکردی  شاخص های  ارتقای  زمینه  در 

شرایط  در  ــژه  وی بــه  غیرواگیر  بیماری های  مراقبت  و 

قابل  و  شایسته  بسیار   ،19 کووید  ــروس  وی همه گیری 

تقدیر بود. عالوه بر این که از نظر اخالقی و رفتاری نمونه 

امر  در  بلکه  بودند  برای همکاران خود  بارزی  الگوی  و 

آموزش دانش آموزان بهورزی مشارکت فعالی با مدیر و 

مربیان مرکز آموزش بهوزی شهرستان نهاوند داشتند.

برگزاری مراسم روز بهورز در سطح شهرستان های  	

تابعه استان و تقدیر از بهورزان نمونه

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
علیا،  کــرک  بهداشت  خــانــه  بــهــورز  قیاسی،  فــیــروزه 

ارتقای شاخص های عملکردی خانه بهداشت، سمیه 

و  خــانــی  سفید  بــهــداشــت  خــانــه  بــهــورز  ابوالفتحی، 

حسین آباد  بهداشت  خانه  بهورز  ابوالفتحی،  فهیمه 

بابا قاسم، عملکرد مطلوب و پیگیری مستمر و منظم 

در امور محوله )نهاوند( 

ــه بــهــداشــت مــیــشــن، ابــراهــیــم  امــیــد نــــــوروزی، خــان

امید  علیا،  تــوســک  بهداشت  خــانــه  بــهــورز  کــاکــاونــد 

صابری،  فاطمه  آبـــاد،  حاجی  خانه بهداشت  زنـــدی، 

روستایی،  فاطمه  و  بــابــاخــان  حصار  خانه بهداشت 

و مشارکت  مطلوب  عملکرد  از  ورچق  خانه بهداشت 

)مالیر(   19 کووید  واکسیناسیون  و  پیگیری  در  فعال 

خبرارخی،  بهداشت  خــانــه  بــهــورز  کریمی،  حسین 

تبلیغاتی در زمینه  تهیه کلیپ آموزشی و آگهی های 

واکسیناسیون کووید- 19 )کبودرآهنگ( سکینه رضایی 

ابراهیم  عبدالرحیم،  بهداشت  خانه  بــهــورز  زمـــان، 

گنبد، محسن جنتی،  بهداشت  بهورز خانه  طاهری، 

بهورز پایگاه سالمت روستایی دهپیاز در بیماریابی و 

مراقبت بیماری های غیرواگیر به ویژه در زمان شیوع 

ویروس کرونا )همدان(
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خیران سالمت و مشارکت های مردم 
ــدای یــک دســتــگــاه آبــســردکــن بــه خــانــه بهداشت  	 اهـ

سالمت  خیر  توسط  گرمسار  شهرستان  آبــاد  محمد 

رامین نصیری و بهورز حمیرا قزلو

اهدای یک دستگاه پالس اکسیمتر به خانه بهداشت  	

فائزه  بــهــورز  توسط  آرادان  شهرستان  قلیخان  کند 

مسجدی

اهدای یک دستگاه پالس اکسیمر به خانه بهداشت  	

کردوان شهرستان گرمسار توسط خیر سالمت مهیار 

محمدزاده و بهورز سمیه محمدی 

توسط  	 افتر  بهداشت  خانه  محوطه  کردن  سنگفرش 

بهورز مختار زیاری

خرید و اهدای یک دستگاه یخچال، ترازو و قدسنج  	

توسط خیرین سالمت و بهورز مختار زیاری 

اهدای یک دستگاه ترازو و یک دستگاه فشارسنج به  	

خانه بهداشت السجرد و ایج شهرستان سرخه توسط 

جمعی از خیران سالمت و بهورزان نجمه سلطانی و 

محمد حیدریان 

تهیه دارو جهت بیماران صعب العالج توسط جمعی  	

فوالد  بهداشت  خانه  بــهــورزان  و  سالمت  خیران  از 

فــوالدی،  ایمانی  فاطمه  مهدیشهر  شهرستان  محله 

مرضیه واحدی

تهیه یک دستگاه EKG و مانیتورینگ، یک دستگاه  	

خــدمــات جامع  مــرکــز  ویلچر جهت  و  کــن  ســرد  آب 

توسط  مهدیشهر  شهرستان  محله  فــوالد  سالمت 

ایمانی  فاطمه  بــهــورزان  و  سالمت  خیران  از  جمعی 

فوالدی، مرضیه واحدی 

کمرود  	 روســتــای  در  لبخند  خیریه  صــنــدوق  ایــجــاد 

توسط خیرین سالمت با همکاری بهورز محمد علی 

رزاقی بهورز تیم سیار جهت خرید لوازم و تجهیزان 

بهداشتی مورد نیاز

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

همه  	 بــرای  مجازی  شکل  به  بهورز  فصلنامه  آزمــون 

برای  آمــوزش  مجوز  ساعت   16  ( بهداشتی  کارکنان 

بهورزان و 10 ساعت مجوز آموزش برای سایر کارکنان 

رده بهداشتی دانشگاه( برگزار شد.

آزمـون جامع علمی سالیانه جهت بهورزان و مراقبان  	

به  دانشگاه  پوشش  تحت  شهرستان   6 در  سالمت 

نتایج  از  بــهــره بــرداری  و  آنــان  دانــش  منظور سنجش 

 1401 آموزشی سال  نیازسنجی  امر  در  مذکور  آزمون 

ــهــورزی و  ــران و مــربــیــان مــرکــز آمـــوزش ب تــوســط مــدی

بازآموزی برنامه های سالمت انجام شد.

تبریک ازدواج

مریم جعفری بهورز خانه بهداشت چاشم شهرستان  	

مهدیشهر تبریک به مناسبت ازدواج

عملکرد هفته سالمت و جشنواره ها

پویش پاک سازی محیط در شهرک صنعتی ایوان کی،  	

روستای چنداب شهرستان گرمسار

برگزاری جشنواره غذا با مشارکت رابطین سالمت در  	

خانه بهداشت فند شهرستان گرمسار

برگزاری جشنواره غذا با مشارکت رابطین سالمت در  	

خانه بهداشت فند



اخباردانشگاهها

ه 79114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

افــتــتــاح خــانــه بــهــداشــت عــشــایــری جــاشــلــوبــار در  	

به  رســانــی  خــدمــت  بـــرای  مهدیشهر  شــهــرســتــان 

جمعیت عشایر منطقه

روستای  	 در  منزل  در  اتباع  از  ماالریا  گیری  نمونه 

چهار قشالق توسط بهورز فاطمه فرخی

روستای  	 در  اتباع  سرخک  تکمیلی  واکسیناسیون 

چهارقشالق توسط بهورز فاطمه فرخی

فــروان  	 روســتــای  اتــبــاع  اطــفــال  فلج  واکسیناسیون 

توسط طیبه قندالی

تقدیر از بهورز خانم فائزه مسجدی به عنوان خیر  	

درمــان  و  بهداشت  شبکه  ریاست  توسط  سالمت 

شبگه گرمسار

فعالیت های ویژه

همکاری زهرا قاسمی بهورز خانه بهداشت خیرآباد  	

شهرستان سمنان در فعالیت های بهسازی روستا از 

جمله ساماندهی محل تجمع زباله ها، بهبود وضعیت 

اصلی خیابان  چراغ های  نصب  و  معابر  روشنایی 

پویش پاک سازی محیط در روستای چنداب 	

پویش پاک سازی محیط در شهرک صنعتی ایوانکی  	

)خانه بهداشت زنده یاد الهام قباخلو(

با  	 دارویـــی  گیاهان  گیری  عــرق  جشنواره  بــرگــزاری 

مشارکت رابطین سالمت در خانه بهداشت فند



اخباردانشگاهها

80 ه 114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی اراک

خیران سالمت و مشارکت های مردمی 

تهیه تجهیزات و نوسازی وسایل و تجهیزات مدرسه  	

ابتدایی روستای سیاوشان شهرستان آشتیان توسط 

خیرین روستا و به همت و پیگیری بهورز خانه بهداشت 

راضیه امیری سیاوشانی

خرید و نصب دستگاه سونی کید به همت خیرین و  	

بهورزان خانه بهداشت چهرقان شهرستان کمیجان

خـــریـــداری و نــصــب مــخــزن ذخـــیـــره نـــگـــه داری آب  	

خیر  توسط  سالمت  هفته  مناسبت  بــه  آشامیدنی 

محترم مرادی جهت مرکز و خانه بهداشت غیاث آباد 

فراهان با همکاری بهورز غالمحسین دولت آبادی

برپایی جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سالمت  	

در روستای تبرته باحضورفرماندار، فرمانده سپاه ناحیه 

فراهان ومدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان به همت 

کبری ارشدفربهورزخانه بهداشت تبرته شهرستان فراهان

هفته  	 مناسبت  به  محلی  غــذای  جشنوراه  بــرگــزاری 

ســالمــت بـــه هــمــت بـــهـــورزان خــانــه هــای بــهــداشــت 

خسروبیگ )زهره خسروبیگی و ابوالقاسم سلیمانی(، 

انــار  و  نسب(  عاصمی  مریم  و  کمالو  )لیال  سمقاور 

)ملیحه کمیجانی( شهرستان کمیجان

نادرآباد  	 روستای  محیط  پاکسازی  و  زباله  جمع آوری 

به  پــاک  زمین  روز  مناسبت  بــه  آشتیان  شهرستان 

همت بهورزخانه بهداشت نادرآباد اکرم فراهانی

فعالیت های ویژه 



اخباردانشگاهها

ه 81114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی اراک

انــجــام مــانــور زلــزلــه در بــرابــر زلــزلــه در مــدرســه به  	

مناسبت هفته سالمت به همت معصومه مشتاقی 

بهورز خانه بهداشت گیلی شهرستان اراک

برگزاری جشنواره صبحانه سالم در مدرسه والیت  	

بهورز خانه  امیرآبادی  با همکاری محمود  امیرآباد 

بهداشت امیر آباد شهرستان فراهان

ــر از ســفــیــران ســالمــت  	 ــقــدی ــم ت ــراسـ ــزاری مـ ــ ــرگ ــ ب

برندگان مسابقات  به  اهدای جوایز  و  دانش آموزی 

ورزشی توسط رقیه محمودی بهورز خانه بهداشت 

عزیزآباد شهرستان فراهان

برگزاری آزمون جامع ویژه همکاران بهورز و مراقبین  	

بــهــورزی شهرستان  آمــوزش  واحــد  توسط  سالمت 

کمیجان

برگزاری پویش جهانی سالمتی را قدم بزن توسط  	

بهورز خانه بهداشت چزان شهرستان خنداب ندا 

خدابنده لو

آمــوزان  	 دانــش  ورزشــی جهت  بــرگــزاری مسابقات 

کــردیــجــان شهرستان  ــای  ابــتــدایــی روســت مــدرســه 

نرجس  بهداشت  خانه  بــهــورز  همت  بــه  آشتیان 

عبدالحمیدی



اخباردانشگاهها

82 ه 114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

همکاری داوطلبین سالمت روستای آویز در پاکسازی  	

محیط زیست

شهرستان فراشبند

پیاده روی ساکنین روستای آویز با همکاری و فراخوان  	

داوطلبین در هفته سالمت

سالمت  	 داوطــلــب  توسط  خانگی  باغچه  انـــدازی  راه 

سیده روشن موسوی در هفته سالمت روستای آویز

برگزاری جشنواره غذای سالم در مدارس فراشبند. 	

ــا هــدف  	 ــمــودن پــشــه بــنــد ب ــه ســم ن بــرنــامــه آغــشــتــه ب

پیشگیری از سالک در خانه بهداشت خوشاب

اداره  	 سالمت،  جامع  خدمات  مرکز  در  نهال  کاشت 

برق و تبلیغات اسالمی

شهرستان رستم
برخی از فعالیت های بهورزان شبکه بهداشت و درمان 

رستم در هفته سالمت 1401:

برگزاری مسابقات مقاله نویسی در مدارس 	

غربالگری سرطان سینه وانجام پاپ اسمیر برای بانوان  	

واجد شرایط به شکل رایگان 

جمع آوری و تفکیک زباله ها در سطح شهر و روستا 	

واکسناسیون کارگران شهرداری 	

برگزاری پیاده روی عمومی 	

تهیه و توزیع50 بسته کمک معیشتی به خانواده های  	

نیازمند

برگزاری مسابقات ورزشی و نقاشی در مدارس 	

برگزاری جشنواره های سالمت در مدارس 	

پیگیری مشکالت دهان و دندان در مدارس 	

بهسازی چشمه ها و منابع آب با همکاری اداره آبفا 	

تشکیل گروه مجازی ویژه هفته سالمت 	

جمع آوری قلیان ها از مراکز غیر مجاز 	

برگزاری جشنواره غذای سالم 	



اخباردانشگاهها

ه 83114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آمــوزش  	 مــراکــز  مربیان  و  مدیر  زحــمــات  از  تجلیل 

بهورزی شهرستان های اقلید و آباده و اهدای جوایز 

به همت مجمع خیرین تامین سالمت شهرستان

 

شهرستان داراب
اسامی بهورزان بازنشسته

مریم باقری )خانه بهداشت تنگ کتویه(، فاطمه باقری 

قــائــدی، بلقیس زاهــدانــی، مرضیه  )الیــزنــگــان(، زهــرا 

)جــونــان(،  کــارگــر  کبری  شــهــر(،  جنت  )پایگاه  خلیلی 

نصرت قربانی )کوهجرد(، رقیه شاهرخ )سلطان آباد(

ازدواج بهورزان

مهروش  ایــشــان  همسر  و  بــهــورز  نسب  امینی  میثم 

سهیلی مراقب سالمت، سعید قاسمی بهورز و همسر 

ایشان هانیه قاسمی ماما

شهرستان پاسارگاد
بهورزان بازنشسته )در 3 ماه اول( سال 1401

مـــاهـــرخ شــیــروانــی و گـــل افـــشـــان نــگــهــداری بــهــورز 

)مراقب  بهورز  عیاسی  ژیال  جیسقان،  خانه بهداشت 

سالمت( پایگاه سالمت سعادت شهر

شهرستان اقلید
ازدواج بهورزان

زهرا  آسپاس،  بهداشت  خانه  بهورز  صفری  حدیثه 

زارعی کردشولی بهورزخانه بهداشت کافتر

برخی ازفعالیت های روزبهورزسال1400 درشهرستان اقلید

ارتباط مجازی معاون محترم بهداشتی شهرستان  	

از تعدادی  با  بهورز  روز  گرامیداشت  خصوص   در 

دژکــرد،  آبــاد،  نظام  بــراق،  تنگ  بهداشت  خانه های 

خنجشت

با  	 بهداشت  خانه های  بــه  ســتــادی  تیم های  اعـــزام 

رعایت پروتکل های بهداشتی همراه با گل و شیرینی 

جهت تبریک روز بهورز

ارتباط تصویری معاون محترم بهداشتی دانشگاه با  	

تعدادی از خانه های بهداشت آباده، اقلید وبوانات 

و تبریک روز بهورز



اخباردانشگاهها

84 ه 114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

برگزاری کارآموزی جهت دانشجویان ترم سوم )بازدید از 

ارزشیابی  برنامه و آموزش و  خانه های بهداشت مطابق 

دانشجویان در حیطه کارآموزی( 

در  تطبیقی  دوره  اولــیــن  عملی  تــئــوری  ــوزش  آمـ شـــروع 

دانشکده تربت جام از مورخ 1401.1.27

تقدیر از مربیان مرکز آموزش بهورزی به مناسبت هفته 

و  بهداشتی  معاون  حضور  با  معلم  مقام  گرامیداشت 

سایر مسؤوالن در مرکز آموزش بهورزی. 

تربت جام،  دانشکده  بهداشتی  معاون  مراسم  این  طی 

ضمن بیان اهمیت و جایگاه حیاتی و کلیدی مرکز آموزش 

بهورزی به عنوان زیربنای کلیه خدمات بهداشتی و تاثیر 

بسزای نقش مربیان بهورزی در دستیابی به اهداف نظام 

سالمت، با اهدای لوح تقدیر و جوایز از مدیر و مربیان 

تقدیر و تشکر کردند. 

اهم فعالیت های هفته سالمت
برگزاری مراسم فرهنگی و آموزشی در مدرسه فدک با  	

حضور نماینده فرماندار شهرستان، ریاست دانشکده 

علوم پزشکی و معاون پرورشی آموزش و پرورش

با  	 معلم  بوستان  در  سالمت  هفته  نمایشگاه  برپایی 

غرفه های: مشاوره تغذیه و بلوغ، سالمت خانواده و جوانی 

جمعیت و مشاوره فرزند آوری، سالمت روان و مشاوره، 

سنجش  و  واگیر  غیر  بیماری های  غرفه  خطرسنجی، 

فشارخون و توزیع رسانه های آموزشی با موضوعات مختلف

برپایی ایستگاه های سیار واکسیناسیون کرونا 	

برپایی ایستگاه سالمت در نماز جمعه 	

برپایی ایستگاه نقاشی کودکان و اهدای جوایز 	

برپایی همایش پیاده روی 	

برگزاری همایش هفته سالمت ویژه پرسنل و کارکنان  	

بهداشت و تقدیر از پرسنل بهداشتی منتخب



اخباردانشگاهها

ه 85114 ار اییز    1401 / شم ی وسوم /  پ ال  س س

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

ازدواج بهورزان 
فاطمه خدا پرست بهورز خانه بهداشت کاریزنو

فرشید ابراهیمی بهورز خانه بهداشت نقدعلی سفلی

دو  طی  اطفال  فلج  واکسیناسیون  ملی  طــرح  اجــرای 

مرحله در شهرستان مرزی تربت جام 

شرقی  مــرزهــای  با  شهرستان  همجواری  به  توجه  با 

به شکل  اطفال  فلج  واکسیناسیون  ملی  طرح  کشور، 

خانه به خانه و گروه هدف زیر 5 سال، مرحله اول به 

از  دوم  مرحله  و  اردیبهشت   19 تا   1۷ از  روز   3 مدت 

۲1 تا ۲3 خرداد ماه توسط بهورزان، مراقبین سالمت 

بهداشتی  نیروهای  سایر  و  شهر  حاشیه  پایگاه های 

خصوصا واحد بیماری ها اجرا شد.

اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در جمعیت ۹ ماه 

تا 30 سال اتباع خارجه مهمانشهر تربت جام

با توجه به شیوع بیماری سرخک در کشور افغانستان، 

گروه  در  روز   3 بمدت  سرخک،  واکسیناسیون  طــرح 

سنی 9 ماهه تا 30 سال اتباع خارجه با مراجعه به در 

منازل همه عزیزان ساکن در مهمانشهر به اجرا درآمد.

برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی به مناسبت هفته جمعیت

آگاهی  افزایش  هــدف  با  جمعیت  هفته  مناسبت  به 

وبینارهای  کارکنان دانشکده علوم پزشکی،  و  مدیران 

سبک  تاثیر  شد:  برگزار  ذیل  موضوعات  با  آموزشی 

رونــد رشد  بر  زایــمــان  نــوع  تاثیر  ــاروری،  ــاب ن بر  زندگی 

جمعیت، فرزند پروری، والدین و صمیمیت خانوداه
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بهورزان بازنشسته

ــمــان، سلماء  ــری ــه بــهــداشــت ف ــا فــتــحــی بــهــورز خــان ــری ث

زینت  خوشین،  خانه بهداشت  بــهــورز  ناصرالسعادتی 

یــعــقــوبــی بــهــورز خــانــه بــهــداشــت چــهــل حــصــار، رقیه 

طاهری بهورز خانه بهداشت آغش، طیبه حدادی بهورز 

خانه بهداشت زرق آباد، زهرا آذر پیرا بهورز خانه بهداشت 

بام، شهناز رحیمی بهورز خانه بهداشت قنبر باغی، زهرا 

نظری  صغری  ادکـــان،  بهداشت  خانه  بهورز  مسعودی 

بهورز  رحمانی  مرضیه  جــهــان،  بهداشت  خانه  بــهــورز 

خانه بهداشت محمودی، بتول نعمتی بهورز خانه بهداشت 

توی، صغری رمضانی بهورز خانه بهداشت برج

ازدواج همکاران 

فاطمه  سارمران،  بهداشت  خانه  بهورز  مردانی  عاطفه 

مرادیان بهورز خانه بهداشت آق قلعه

فعالیت های ویژه
کــاردانــی  	 و  تطبیقی  بــهــورز،  آمـــوزش  دوره  دو  شــروع 

بهورزی با تعداد 35 فراگیر بهورزی در مرکز آموزش 

بهورزی دانشکده اسفراین 

برگزاری همایش آموزشی در خصوص جوانی جمعیت  	

بـــهـــورزان و مــراقــبــیــن سالمت  ــدآوری جــهــت  ــرزنـ و فـ

شهرستان اسفراین با حضور فرماندار و مسؤوالن ادارات

به  	 بهورزی  فراگیران  جهت  ورزشــی  مسابقات  برگزاری 

مناسبت هفته فشار خون و آسم و اهدای جوایز به برندگان 

با همکاری واحد مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی 

ــی،  	 ــی، مــســابــقــات ورزشــ ــوزشـ ــزاری جــلــســات آمـ ــرگـ بـ

پیاده روی و نمایشگاه و توزیع پمفلت و تراکت آموزشی 

بام،  اتیمز،  اجــاق،  دهنه  ایــرج،  مراکز  بهورزان  توسط 

جوشقان و صفی آباد به مناسبت هفته ملی جمعیت 

آگــاهــی عمومی در  ارتــقــای سطح  و  اجــرایــی ســازی  و 

خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

توزیع تراکت و پمفلت با شعار ارتقای سالمت خانواده  	

و جوانی جمعیت توسط بهورزان خانه بهداشت ایرج 

هفته  در  اسفراین  شهرستان  راه  پلیس  همکاری  با 

گرامیداشت جمعیت

ــجــام واکــســیــنــاســیــون فــلــج اطــفــال جــهــت کــودکــان  	 ان

عشایری توسط بهورز خانه بهداشت بیدواز علیرضا 

شیخ زاده و بهورز خانه بهداشت سرخ قلعه ابراهیم 

سجادی، بهورز خانه بهداشت قره چاه علی گلشنی 

و بهورز خانه بهداشت سرچشمه رضاعلی رضایی

برگزاری پیاده روی به مناسبت روز جهانی فشارخون  	

توسط بهورزان خانه بهداشت کالت

کــنــتــرل فــشــارخــون در مــنــزل بــیــمــار تــوســط بــهــورز  	

خانه بهداشت ایرج خانم فاطمه نعمتی

برگزاری کوهنوردی و جلسه آموزشی با حضور روحانی  	

بــهــورزان  بــا همکاری  آبـــاد  زرق  و  عــلــی آبــاد  روســتــای 

خانه بهداشت زرق آباد و بسیج روستای زرق آباد

با  	 روستای سارمران  پیاده روی جهت مردم  برگزاری 

همکاری بهورزان خانه بهداشت و مرکز جامع سالمت 

سارمران و دهیار و شورای اسالمی روستا

دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
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عملکرد هفته سالمت سال1401 
عشایری  	 جمعیت  جهت  آمــوزشــی  جلسه  بــرگــزاری 

توسط بهورزان خانه بهداشت عشایری به مناسبت 

هفته سالمت

برگزاری مسابقات ورزشی در مدرسه ابتدایی دخترانه  	

خانه بهداشت  بهورزان  توسط  آباد  اسکندر  روستای 

اسکندر آباد و مسؤوالن مدرسه

برگزاری صبحانه سالم در مدرسه ابتدایی روستای نوده  	

بام با همکاری بهورزان خانه بهداشت و مسؤوالن مدرسه 

برگزاری مسابقه ورزشی در مهد کودک روستای توی  	

توسط بهورزان خانه بهداشت این روستا با همکاری 

مسؤوالن مهد کودک

دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

روستای  	 در  ســواری  دوچــرخــه  بــرگــزاری مسابقه 

گورپان با همکاری بهورز خانه بهداشت و دهیاری 

و شورای اسالمی روستا

جمع آوری زباله توسط مردم روستای دستجرد با  	

شورای  و  دهیار  بهداشت،  خانه  بهورز  همکاری 

اسالمی روستا

برگزاری جشنواره غذای سالم در مدرسه شهید  	

ــهــورزان  ــا هــمــکــاری ب ــیــن ب شــهــابــی روســتــای روی

خانه بهداشت و همکاران مرکز و مسؤوالن مدرسه 

بهداشت  	 خــانــه هــای  محوطه  در  ســبــزی  کــاشــت 

این  بــهــورزان  توسط  رحیم  میرزا  کالته  و  اتیمز 

خانه های بهداشت به مناسبت هفته سالمت

جمع آوری زباله در روستای دستجرد 	

جشنواره صبحانه سالم روستای نوده بام 	

انجام واکسیناسیون فلج اطفال کودکان عشایری 	

همایش پیاده روی درروستای سارمران  	
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دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
بهداشت  خانه  توسط خیر جهت  کتابخانه  کمد  خرید 

خــاوه  بهداشت  خانه  ساخت  ــد  رون ادامـــه  محمدآباد، 

جهت  بهداشتی  و  پزشکی  لـــوازم  اهـــدای  خیر،  توسط 

)شبکه  محمدآباد  روستای  خیر  توسط  سالک  بیماران 

بهداشت و درمان ورامین(

فعالیت های ویژه

شبکه بهداشت و درمان پردیس 
پیگیری های  و  واگیر  بیماری های غیر  انجام غربالگری  با 

در  مثبت  فیت  مــورد  یک  کمرد،  بهداشت  خانه  بهورز 

بیمارستان  بــه  پیگیری  بــا  و  شناسایی  کمرد  روســتــای 

انجام شد.  ایشان  برای  کولونوسکوپی  و  ارجاع  طالقانی 

از  امــا بعد  بودند  بــدون هیچ عالیمی  ارجــاع شــده  فــرد 

سرطان  ابتدایی  مراحل  تشخیص  کولونوسکوپی  انجام 

روده بزرگ داده شده و بالفاصله جراحی شدند و مشکل 

برطرف شده است. 

ارایه خدمات بهداشتی جهت ساکنین روستای سنجاریان 
 جاجرود 

سیار  تیم  هفته سالمت،  برنامه های  اجــرای  با  همزمان 

پزشک،  شامل  جــاجــرود  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 

مامای بیمه روستایی و بهورز و مسؤول مرکز به روستای 

از جمله  بهداشتی  اقدامات  و  کرده  مراجعه  سنجاریان 

آموزش همگانی اهالی روستا در خصوص هفته سالمت، 

اهمیت واکسیناسیون فلج اطفال و سرخک و الم گیری 

ماالریا و بهداشت، الم گیری ماالریا از اتباع جدیدالورود، 

ــال،  ــر 5 سـ ــ ــال کـــودکـــان زی ــفـ ــلــج اطـ ــنــاســیــون ف واکــســی

واکسیناسیون سرخک اتباع 9 ماهه تا 30ساله، ویزیت و 

مراقبت بیماران فشارخونی دیابت منطقه، توزیع پمفلت 

آموزشی در روستا انجام شد.

اجرای طرح تکمیلی فلج اطفال در روستاها
همزمان با اجرای طرح پولیو اتباع در سطح شهرستان و 

روستاهای تحت پوشش با مراجعه بهورزان به در منزل 

اتباع، طرح مذکور از 1۷ اردیبهشت ماه آغاز شد. 

هفته ملی جمعیت 
هــمــزمــان بـــا هــفــتــه مــلــی جــمــعــیــت و فــــرزنــــدآوری در 

فرهنگسرای  در  جشنواره ای  سالجاری  ماه  اردیبهشت 

والیت سعیدآباد با حضور مسؤول مرکز جاجرود و بهورز 

برگزار شد. در این جشنواره که خانواده ها و کودکان 6 تا 

10 سال حضور داشتند مسابقه نقاشی و طناب کشی 

برگزار شد و به ده نفر برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

شبکه بهداشت و درمان پیشوا 
نمونه گیری ماالریا ازمهاجرین غیرایرانی وارده به روستای 

قشالق جلیل آباد توسط بهورز خانه بهداشت انجام شد. 

واکسیناسیون MMR جمعیت افاغنهبرگزاری طرح پولیوجهت کودکان زیر 5 سال غیر ایرانی
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دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

شبکه بهداشت و درمان ورامین 
مشارکت فعال بهورزان مرکز خدمات جامع سالمت  	

محمدآباد در طرح غربالگری خانه به خانه سالک و 

طرح نمونه گیری از مخزن و ناقلین بیماری سالک در 

پایگاه دیده ور مرکز محمدآباد عرب ها 

واکسیناسیون  	 طــرح  در  بــهــورزان  فعال  مشارکت 

فلج اطفال در همه خانه های بهداشت و واکسیناسیون 

سرخک جهت اتباع در همه خانه های بهداشت

عملکرد هفته سالمت، جشنواره ها و مراسم 
روزبهورز 

شبکه بهداشت و درمان پاکدشت 
موضوع  	 با  کلیپ  و  تیزر  تراکت،  ساخت  مسابقه 

بین  در  دخــانــیــات  مصرف  از  پیشگیری  و  کنترل 

دانش آموزان و سفیران سالمت با توجه به روز شمار 

در  )نقش مردم، مسؤوالن، سمن ها  هفته سالمت 

کاهش/کنترل مصرف دخانیات( در خانه های مرکز 

بهداشت ابراهیم آباد برگزار شد.

پور  	 صمد  ــاری توسط مریم  جلسه آمـــوزش سبزی ک

بهورز خانه بهداشت آلوئک، برگزار شد.

مردم،  	 )نقش  هفته سالمت  روز شمار  به  توجه  با 

مسؤوالن، سمن ها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره(، 

آموزش تغذیه سالم از مزرعه تا سفره توسط سمیه 

تاجیک بهورز خانه بهداشت محمودآباد، انجام گرفت.

مردم،  	 )نقش  هفته سالمت  روز شمار  به  توجه  با 

مسؤوالن، سمن ها در تحقق عدالت و تعالی نظام 

سالمت( مراقبت از سالمندان و افراد ناتوان در منزل 

توسط اصغر اسپانیانی بهورز خانه بهداشت قلعه نو 

استثنایی  کودکان  از  نگه داری  مرکز  به  مراجعه  و 

زهره  توسط  مراقبت ها  و  معاینات  انجام  و  فاطیما 

سبزعلیپور بهورز خانه بهداشت خسرو انجام شد.

شبکه بهداشت و درمان ورامین
به مناسبت هفته سالمت در  برگزاری جشنواره غذا 

مدارس توسط بهورزان خانه های بهداشت سلمان آباد 

و قلعه خواجه، خاوه، زواره ور، محمدآباد

شبکه بهداشت و درمان دماوند
در  	 جمعیت  ملی  هفته  و  سالمت  هفته  بــرگــزاری 

همه خانه های بهداشت

خصوص  	 در  جمعه  نماز  در  خدمت  میز  استقرار 

هدف ملی جمعیت 

شبکه بهداشت و درمان شمیرانات 
و  کــالن  وحــدت  میدان  در  ایستگاه سالمت  بــرقــراری 

بررسی قند و فشارخون و انجام آموزش در خصوص 

تغذیه سالم، مراقبت های بهداشتی، برگزاری مسابقه 

شهید  و  )کـــالن(  لطیفی  شهید  مــدرســه  در  نقاشی 

لواسانی )لواسان بزرگ(

آموزش و بازدید از دامداری تحت پوشش خانه بهداشت 

حبیب آباد توسط بهورزان 

تاجیک  تا سفره توسط سمیه  از مزرعه  تغذیه سالم 

بهورز خانه بهداشت محمود آباد
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دانشگاه علوم پزشکی لرستان

بهورزان مبتکر، خالق و نمونه فصل
بروجرد: علی محمدی بهورز خانه بهداشت شیروان  	

نقاشی  رشته  کشوری  دوم  رتبه  بروجرد  شهرستان 

جشنواره قرآنی هدهد 

الیگودرز: حبیب اله خادمی خانه بهداشت شیخان،  	

عزت اله قادری بهورز پایگاه سالمت چمن سلطان، اعظم 

دهقانی خانه بهداشت ده سفید حاج درویش نمونه 

خیران سالمت و مشارکت های مردمی

مرکز  	 گندمینه  بهداشت  خانه  بهورز  احمدی  فاطمه 

بازنشسته شدند  تاریخ 1399.1.15  چمن سلطان در 

و در دوران همه گیری کووید 19 با موافقت مسؤوالن 

وقت، در خانه بهداشت مربوط به شکل داوطلبانه و 

جهادی خدمت کرده و در حال حاضر خدمت نامبرده 

ادامه دارد. )الیگودرز(

مریم عیسوند مربی واحد مبارزه با بیماری های مرکز  	

آموزش بهورزی شهرستان الیگودرز برای سومین بار 

با فاصله شش ماه یکبار خون اهدا کرده است. 

بهورزان بازنشسته

غالمحسین عبدالرحیمی )الیگودرز(

فعالیت های ویژه
الیگودرز: واکسیناسیون اهالی روستا و پیگیری بیماران  	

بهورزان،  توسط  رپید  گیری تست  نمونه  و   19 کووید 

برگزاری مسابقه با موضوع آموزش بیماری های زئونوز 

و بیماری ژنتیکی جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی 

و  بــهــورز چمن سلطان  قـــادری  الــه  بــا همکاری عــزت 

کارشناس مبارزه با بیماری ها محمد رحیمی و مراقب 

سالمت راضیه هاشمی و اهدای جوایز به دانش آموزان 

برتر با همکاری واحد مبارزه با بیماری ها

بهداشت  	 در خانه  بهداشتی  برگزاری جلسه شورای 

سلطان  چمن  مرکز  پزشک  حضور  بــا  مهلمک  ــا  ازن

خانم دکتر گماری

یافته  	 ادغـــام  مراقبت های  آمــوزشــی  کــارگــاه  بــرگــزاری 

پزشک عمومی  ماما،  )بوکلت چارت  مادران  سالمت 

کارشناسان  و  شهری  سالمت  مراقبین  جهت   )1401

مرکز  مربی  و  مدیر  توسط  روستایی  مــراکــز  مامایی 

آموزش بهورزی اشرف منقبتی و با همکاری عصمت 

بیات مسؤول واحد مادران شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان الیگودرز

برگزاری  	 در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  نظارت 

امتحانات نهایی دوره اول متوسطه با همکاری بهورز 

اردوی تفریحی دره شیرز دانشجویان و مربیان مرکز آموزش 

بهورزی شهرستان کوهدشت بیست و یک اردیبهشت 

مربیان  و  دانشجویان  دره شیرز  تفریحی  منطقه  اردوی 

مرکز آموزش بهورزی شهرستان کوهدشت 
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دانشگاه علوم پزشکی لرستان

راضیه هاشمی  مراقب سالمت  و  قــادری  الــه  عــزت 

مرکز چمن سلطان 

عملکرد هفته سالمت جشنواره ها و مراسم روز 
بهورز 

اردوی منطقه تفریحی دره شیرز دانشجویان و مربیان 

مرکز آموزش بهورزی شهرستان کوهدشت و پیاده روی 

مسیر بمدت 3 ساعت رفت و برگشت و صرف ناهار 

در محل )شهرستان کوهدشت(

ــهــورز مــرکــز چــمــن ســلــطــان به  	 عـــزت الـــه قــــادری ب

اهالی  از  با تعدادی  مناسبت هفته سالمت همراه 

شهر چمن سلطان و دانش آموزان مدرسه ابتدایی 

به برگزاری برنامه کوهنوردی و پیاده روی به سمت 

اقدام  محل  آن  در  ناهار  صرف  و  خلیله  قلعه  کوه 

کرده اند. برگزاری کالس آموزشی به مناسبت هفته 

بهورزان  جهت  بمان(  جــوان  )ایــران  جمعیت  ملی 

کارشناس  احمدی  مرکز سمیه  پرسنل  با همکاری 

مامایی مرکز چمن سلطان )شهرستان الیگودرز(

ــهــورزان،  ب بـــرگـــزاری آزمـــون هـــای جــامــع علمی 
فصلنامه بهورز و نیازسنجی 

تقسیم  مرحله  دو  به  بهورزان  از  علمی  آزمــون جامع 

شده است نیمی از واحدهای درسی شهریور ماه و نیم 

دیگر اسفند ماه برگزار خواهد شد. )الیگودرز(

پیگیری واکسیناسیون عشایر خانه بهداشت چغاگرگ 

توسط بهورز مریم سبزیان

پــزشــک مرکز  ــا حــضــور  ب بــهــداشــتــی  ــورای  جلسه شــ

چمن سلطان در خانه بهداشت ازنامهلک

آموزش انجام وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان توسط 

مریم سبزیان بهورز خانه بهداشت چغاگرگ الیگودرز

آموزش نحوه پاک کردن، شستن و ضد عفونی کردن 

سبزیجات به فراگیران بهورزی شهرستان الیگودرز
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خیران سالمت و مشارکت های مردمی

خانه بهداشت شوریجه علیا: با کمک بهورزان وحید  	

امر  در  و عفت شاهمرادی جذب خیرین  نژاد  دولت 

اهدای زمین جهت خانه بهداشت جدید توسط خیر 

تومانی  میلیون   ۷00 نقدی  کمک  صنعتی،  کاشف 

جهت ساخت خانه بهداشت توسط خانواده مرحوم 

ضیائی، خرید تجهیزات کامل خانه بهداشت توسط 

شرکت داروسازی دکتر عبیدی 

خــانــه بــهــداشــت قــوش ســربــوزی: بــا کمک بــهــورزان  	

حسین احمدی و سودابه رودینی جذب خیرین در امر 

افزایش بنای خانه بهداشت و خرید دو عدد اسپیلت 

و فشارسنج، سونی کیت و دستگاه ضد عفونی پدالی 

توسط گروه خیرین شمس

عبدهللا  	 بهورزان  کمک  با  زرد:  چاله  بهداشت  خانه 

امــر خرید  در  نــارویــی جــذب خیرین  فریبا  و  رجــایــی 

بــهــداشــت تــوســط گــروه  نــیــاز خــانــه  ــورد  تجهیزات مـ

خیرین شمس 

ــداد: بــاکــمــک بــهــورز  	 خــانــه بــهــداشــت کــالتــه صــاحــب

خرید  امــر  در  خیرین  جــذب  زاده  توسل  عیدمحمد 

بــهــداشــت تــوســط گــروه  نــیــاز خــانــه  ــورد  تجهیزات مـ

خیرین شمس

خــانــه بــهــداشــت بــزنــگــان: بــا کمک بــهــورزان جمال  	

غفوریان سیستانی و صالح قهرمان جذب خیر در امر 

خرید تجهیزات مورد نیاز خانه بهداشت توسط خیر 

سید امیر عبادی

خانه بهداشت کندکلی: با کمک بهورز اسماعیل انصاریان  	

محترم خیر  کمک  با  بهداشت  خانه  آب  کشی  لوله 

بهورزان بازنشسته

خدیجه بزنگانی، زهرا قابل چهل کمان خانه بهداشت  	

بزنگان یک )شهرستان سرخس(

فعالیت های ویژه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ــــس 115 و  بـــرگـــزاری کـــالس آمــوزشــی آشــنــایــی بــا اورژانـ

کمک های اولیه )شهرستان طرقبه شاندیز( 

برنده مسابقه نقاشی روز جهانی شست وشوی دست و 

هفته سالمت )شهرستان طرقبه شاندیز( 
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دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ــیــات در  ــه مــنــاســبــت هفته دخــان مــســابــقــه نــقــاشــی ب

خانه بهداشت شهرآباد توسط بهورزان مصطفی گرویی 

بدرآبا، سمانه محمدی و در خانه بهداشت جالل آباد توسط 

فاطمه نظرپور برگزار شد )شهرستان شماره دو مشهد(

اجرای طرح قطره فلج خوراکی اطفال روستای سیاری 

رضایی  آقـــای  و  مظلومیان  خــانــم  تــوســط  بــزی  کــالتــه 

بهورزان خانه بهداشت فروتقه )شهرستان کاشمر(

مرکز  سالمت  تیم  و  بــهــورزان  خانوادگی  کوهپیمایی 

شهرستان  فدافن  و  فروتقه  سالمت  جامع  خدمات 

کاشمر به مناسبت هفته سالمت مردان

ــوزش بــهــورزی کــاشــمــر در  ــ شــرکــت مــربــیــان مــرکــز آم

کوهنوردی خانوادگی به مناسبت هفته سالمت

مرکز  توسط  سالمت  هفته  و  معلم  روز  بــزرگــداشــت 

آموزش بهورزی شهرستان کاشمر

پیاده روی  همایش  و  طرقبه  شهدای  گلزار  در  حضور 

کارکنان ستاد شهرستان در اولین روز از محل گلزار شهدا 

تا محل گلزار شهدای گمنام )شهرستان طرقبه شاندیز(

عملکرد هفته سالمت


