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بهادرمدنی
بهورز خانه بهداشت 

مدن

لیال حاتمی
بهورز خانه بهداشت 

کسرآصف

فاطمه زارع
بهورز خانه بهداشت 

خیارک

جواد ملکی
مربی مرکز آموزش 
بهورزی میاندوآب

سیوه ابراهیم زاده
مراقب سالمت 

سردشت

معصومه حسین نژاد
مراقب سالمت 

مهاباد

سودابه پیروزفر
مربی مرکز آموزش 

بهورزی آبادان

لیال سجادی هزاوه
مراقب سالمت

اراک

فرامرز ظهوری
مربی مرکز اموزش 

بهورزی مشکین شهر

جواد نجفی
بهورز خانه بهداشت 

ظاهر کندی

عبدالکریم رسولی
بهورزخانه بهداشت 

باب خالد آباد

نسرین اکرمی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی سلماس

محمدسعیدآلبوعبید
بهورز خانه بهداشت 

آلبوعبید

مهدی فراهانی
بهورز خانه بهداشت 

گرکان

فریده واسعی
بهورز خانه بهداشت 

آق قباق سفلی

حاتم حسین زاده
بهورز خانه بهداشت 

قاجر

فاطمه ایران نو
مراقب سالمت 

پلدشت

یعقوب مولودی
بهورز خانه بهداشت 

خیر آباد

هدیه گل آور
مراقب سالمت

خرمشهر

الهام تاروردی زاده 
مراقب سالمت 

اردبیل

هادی گنجعلی زاده 
بهورز خانه بهداشت 

باللوجه

حلیمه پریسوز
بهورز خانه بهداشت 

دشت قوره

فرلقا عاشوری
بهورز پایگاه سالمت 
روستایی قره کندی

پرستو محرابی
مراقب سالمت 

اسدآباد

صدیقه حدادی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی شازند

زهرا علی نژاد
مراقب سالمت 

مشکین شهر

ام کلثوم امیرحسینی 
مراقب سالمت 

پیرانشهر

خدیجه صباحی آذر
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بوکان

گوهرچین حسن زاده
بهورز خانه بهداشت 

یاریم قیه سفلی

سارا حسینی
بهورزخانه بهداشت 

بیتروان

طاهره مشهدی
بهورز خانه بهداشت 

پاکل

سمیه حیدری
بهورزخانه بهداشت 

خان محمد لو

جالل قادری
بهورز خانه بهداشت 

گابازله

روح اله محمدی
بهورز خانه بهداشت 

قادو کندی

مرتضی مهدیزاده
بهورز خانه بهداشت 

زینالو

شهربانو اسدی
بهورز خانه بهداشت 

دستجرد

طیبه رضایی
مراقب سالمت 

محالت

سودابه محبی
بهورزخانه بهداشت 

زاویه کرد

جلیله قنبری آغبالغ 
مراقب سالمت تکاب

سکینه سرخوش
مراقب سالمت 

ارومیه

معصومه حسن پور
بهورز خانه بهداشت 

سلیمان کندی

مریم قاسم آبادی
مراقب سالمت 

اسفراین
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مهناز احمدی
مدیرومربی مرکزآموزش 

بهورزی چادگان

اکرم جزینی
مدیر ومربی مرکزآموزش

بهورزی فالورجان

گوزل قرنجیک
مراقب سالمت

خور

محمد بذرپور
بهورز خانه بهداشت 

حاجی آباد

حمید حمید
بهورزخانه بهداشت 

رمیله علیا

مجتبی قالوند
بهورزخانه بهداشت 

سرخکان

فاطمه دوستی
مراقب سالمت 

بهارستان

مینا امیری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی شهرضا

خدیجه صادقی
بهورز خانه بهداشت 

مالواجرد

مهدی صادقی
مراقب سالمت 

فریدونشهر

نرگس گودرزی
مراقب سالمت

فردیس

خدیجه سواری
مربی مرکزآموزش بهورزی 

دشت آزادگان

محمد تاش طیبی
بهورزخانه بهداشت 

گرگری علیا

فاطمه مرآتی
مراقب سالمت 

شهریار

سید عباس مرتضوی
مراقب سالمت

نطنز

صفورا صادقی
بهورز خانه بهداشت 

کوهان

ندا صادقی
مراقب سالمت 

اردستان

احمد حلیفی
بهورزخانه بهداشت 

شهید رجایی

زکیه راد
مراقب سالمت

کارون

مریم گودرزی
بهورزخانه بهداشت 

حاجی کمال

مژگان زاهدنژاد
بهورز خانه بهداشت 

هفت جوی

سید معصومه موسوی
مراقب سالمت 

چادگان

عزت حسینی
بهورزخانه بهداشت 

دارافشان

شهین سیاه تیری
مربی مرکز آموزش 
بهورزی غرب کرج

اعظم کمایی
بهورز خانه بهداشت 

طالور

سیمین شیرالی
مراقب سالمت 

رامهرمز

نصرت شریفات
بهورزخانه بهداشت 

سویره

الهام رئیسی
مراقب سالمت 

قصر قند

فاطمه حیدری
مراقب سالمت 

اصفهان

علی اکبر کاظمی
بهورز خانه بهداشت 

کیفته

فاطمه بذرپاچ
مراقب سالمت

نظر آباد

اعظم کمری
مراقب سالمت 

باغملک

شهال خاکی
بهورز خانه بهداشت 

سید حمادی

نگین اندیشی
مراقب سالمت

اهواز

امان اله ناروئی پور
بهورزخانه بهداشت 

بهشت آباد

فاطمه صفایی
مراقب سالمت 

جرقویه

فریباجعفری میرآبادی
بهورز خانه بهداشت 

حسین آباد

فاطمه حسن زاده
مراقب سالمت

شرق کرج

الهه اسمعیلی 
مراقب سالمت

گتوند

صادق کرد
بهورزخانه بهداشت 

سید عدنان

آرزو زرینی
مراقب سالمت

رباط کریم

رحیم اربابی
بهورزخانه بهداشت 

گوردر

کبری معصومی
مراقب سالمت

داران

کریم بهرامی
بهورزخانه بهداشت 

دورک

فاطمه کتابی
مراقب سالمت

غرب کرج

حسین شریفی
بهورزخانه بهداشت 

نهیرات

فاطمه دالوری
مربی مرکزآموزش 

بهورزی بندرماهشهر

رقیه یوسفی بزچلویی
مراقب سالمت

غرب تهران

زهرا بلوچ
مربی مرکز آموزش 

بهورزی نیکشهر
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سمیه قطبی نسب
مدیرمرکز آموزش 

بهورزی چرداول

شه بخش بلوچزاده
بهورزخانه بهداشت 

برسر سید محمد

علی جعفرزاده درزی
بهورزخانه بهداشت 

درزیکال نصیرایی

معصومه غالمشاهی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بم

صغری برومند
بهورز خانه بهداشت 

نخل ابراهیمی

فاطمه آچاک
بهورز پایگاه سالمت 

منصوریه

محمداکبری
بهورزخانه بهداشت 

پهلوانکشی

سمیه مهمان نواز
بهورز خانه بهداشت 

گره چقا

عبدالرئوف رحمت پور
بهورز خانه بهداشت 

بل داد رحمان

رقیه زکریایی
بهورزخانه بهداشت 

ارکان

مهین فروتن
مراقب سالمت

بم

علی عیدزاده
بهورز خانه بهداشت 

بشنو

مریم مرادا
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بهبهان

مریم رزمی
مراقب سالمت 

دشتی

محبوبه شوهانی
مراقب سالمت

ایالم

عقیل احمد بیرنور
بهورزخانه بهداشت 

لد

زهرا لطیفی توپکانلو
مراقب سالمت 

شیروان

حبیبه نامدار
بهورزخانه بهداشت 

شیوء

گلچمن بینوا
بهورزخانه بهداشت 

چاه سرمه

حمیده کدخدابندری
مراقب سالمت

گناوه

ام البنین احمدی
بهورزخانه بهداشت 

علی آباد

مریم احمدی
بهورزخانه بهداشت 

سراب

محمد گل حوت
بهورز خانه بهداشت 

ساندک زهی

عصمت نارمی
بهورز پایگاه سالمت 

راز

سمیرا رئیسی
مراقب سالمت 

میناب

محمد تندیده
بهورزخانه بهداشت 

رستاق

شبنم برامکه
مربی مرکزآموزش 

بهورزی گناوه

حسن جهانی
مدیر و مربی مرکز 
آموزش بهورزی قائن

بنفشه اسبکیان
مربی مرکزآموزش 

بهورزی بابل

مهدی ولی زاده
مربی مرکز آموزش 
بهورزی ایرانشهر

مریم غالمی
بهورزخانه بهداشت 

مهمانک

سیده سمانه موسوی
مدیر مرکز آموزش 
بهورزی بندرعباس

مهری انصاری نژاد
مراقب سالمت 

بندرعباس

شهره افروزه
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بوشهر

زهرا شعبانی
مراقب سالمت 

بیرجند

زهرا ابدی
مراقب سالمت

بابل

مهدیس آرزومندرودی
مراقب سالمت 

دلگان

مژگان قربان زاده
مربی مرکزآموزش 

بهورزی بجنورد

سیما قاسمی نژاد
بهورز خانه بهداشت 

باغات

نیره بشارتی پور
مربی مرکز آموزش 

بهورزی بندرلنگه

علی عباسی نیا
بهورز خانه بهداشت 

آبکش

فاطمه محمدی
بهورزخانه بهداشت 

میغان

سیدمعصومه شفیع زاده 
بهورزخانه بهداشت 

ابوالحسن کال

یاسمن سازنده
مراقب سالمت

فنوج

سهیالفرامرز پور
بهورزخانه بهداشت 

دارزین

شهناز نظری
بهورز خانه بهداشت 

فاریاب

اعظم بالدی
مراقب سالمت 

بهبهان

فرح افتخاری
بهورز خانه بهداشت 

بابامبارکی

محمد ناصری
بهورزخانه بهداشت 

شهرک هاشمیه
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لیال افشاری
مراقب سالمت

میانه

جیران قبادی فرخران
مراقب سالمت

تبریز

ناهید سلیمانی
بهورزخانه بهداشت 

آغجه اوبه

علی اصغر نداف ثانی
مراقب سالمت
تربت حیدریه

سلمازقهرمانی
بهورزخانه بهداشت 

هرموج

لیال امیری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی جیرفت

زینب غنی زاده
مراقب سالمت

خوی

لیال حیدرپور
بهورزخانه بهداشت 

بارگاه

حسین شهبازی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی مرند

هاجر ولیزاده
بهورزخانه بهداشت 

میدانجوق

وجیهه امیری
بهورزخانه بهداشت 

کاهیجه

فاطمه ماهرجهرمی
مراقب سالمت 

جهرم

مهرانگیز بامری
مراقب سالمت 

رودبار جنوب

سجاد علیلو
بهورزخانه بهداشت 
مرتضی قلی کندی

محمد رضا جوانشیر
بهورزخانه بهداشت 

سر اسکند سفلی

حمیده رنجبر
بهورزخانه بهداشت 

امیر دیزج

هوشنگ رضائی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی اهر

اعظم عابدی
مراقب سالمت

اسالم شهر

الهه رزاق پور
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی کهنوج

آزاد علی عیوضی
بهورزخانه بهداشت 

نساز

فاطمه بنواری
بهورزخانه بهداشت 

بنوارحسین

معصومه اسدی
مراقب سالمت

تبریز

رعنا عزیز خانی فرد
مراقب سالمت

جلفا

یحی اسماعیل زاده
بهورزخانه بهداشت 

هوای

الهه امینی نیا
بهورزخانه بهداشت 

گل تپه

رضا بیتا
بهورزخانه بهداشت 

داروئیه

سید حمیده جاللی
مراقب سالمت 

خلخال

فروغ یزدی باغبان زاده
مربی مرکز آموزش 

بهورزی دزفول

منیژه افسری
مراقب سالمت

مرند

زهرا نوروزی
بهورزخانه بهداشت 

صومعه سفلی

عالیه معینی فر
مراقب سالمت

تربت جام

پریسا پیرانفر
مراقب سالمت 

جنوب تهران

رقیه ساالری
بهورزخانه بهداشت 

غدیر پور

زینت بداخشان
بهورزخانه بهداشت 

چهار چشمه

نرگس جاوی دزفولی
مراقب سالمت 

دزفول

مهدیه امیری
بهورزخانه بهداشت 

قشالق خانه برق

عزت یوسفی
بهورزخانه بهداشت 

سیر

مرضیه میری
بهورز خانه بهداشت 

تقی آباد

سپیده خسروی
مراقب سالمت 

جنوب تهران

زینب نظری
بهورزخانه بهداشت 

قلعه مالک

سودابه نصیری
مراقب سالمت 

خمین

فاطمه سلطان مرادی 
بهورز خانه بهداشت 

بهشت آباد

ناهید حیدر زاده
بهورزخانه بهداشت 

لنبران

علی یوسفی
بهورزخانه بهداشت 

جیقه

معصومه حاجی پور
مدیر مرکز آموزش 
بهورزی، تربت جام

طرالن نوری نژاد
مراقب سالمت

ری

گوهر پورحبیبی
بهورزخانه بهداشت 

خاتون آباد

اکرم خیروری
بهورز پایگاه ضمیمه 

دیزچ دیز

مهدیه صاحب الزمانی
مراقب سالمت 

رفسنجان
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عبدالباعث حسن زهی
بهورزخانه بهداشت 

الر

حمزه پودینه
بهورزخانه بهداشت 

کرم مزرعه

علی بیگدلو
مراقب سالمت ناظر 

خدابنده

سمیه سلیمانپور
مربی مرکزآموزش 

بهورزی جغتای

سید رسول موسوی
بهورزخانه بهداشت 

ورکیان

مهدی کاویانی
مراقب سالمت 

میامی

موسی امیری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی لردگان

عید محمد کرد
بهورزخانه بهداشت 

کلچات

زینب کیخواه نژاد
بهورزخانه بهداشت 

باغک

فاطمه ملکی
مربی مرکز اموزش 
بهورزی ماهنشان

طیبه مشکانی
بهورزخانه بهداشت 

مشکان

فاطمه عرب زینلی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی سمنان

بتول چوپانی
بهورزخانه بهداشت 

خیرآباد

محسن غریبیان
بهورزخانه بهداشت 

ایگل

فاطمه کریم زاده
مراقب سالمت 

زاهدان

فاطمه شهرکی ده سوخته
مربی مرکز آموزش 

بهورزی زابل

مریم رضایی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی زنجان

عصمت عبدی
بهورزخانه بهداشت 

نزل آباد

ناهید سمیعی راد
مراقب سالمت 

دامغان

خاتون موسوی
بهورزخانه بهداشت 

ابچنار ارمند

بهاره محمودی
بهورزخانه بهداشت 

کمرد

الهام والی
مراقب سالمت 

زنجان

مریم عباسی
مراقب سالمت

زابل

نبی اله قدیمی
بهورزخانه بهداشت 

درسجین

مریم سلیمی فر
مراقب سالمت 

سبزوار

الهام زارعی عباسپور
مراقب سالمت 

سیرجان

خدایار عبداللهی
بهورزخانه بهداشت 

خویه

سهیال سیری
مراقب سالمت 

پاکدشت

بتول بابالو
بهورزخانه بهداشت 

نوربهار

سکینه ستوده
مراقب سالمت
سیب وسوران

اکبر حقیقی
بهورزخانه بهداشت 

اسیابک بند

آفاق رمضانی
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی سراب

رضا پورفریدونی
بهورزخانه بهداشت 

حسن آبادکورگاه

خدیجه عرب
بهورزخانه بهداشت 

چم خلیفه

سارامیرزا آقاپور
کارشناس آموزش 
بهورزی فیروزکوه

سکینه اسکندری
بهورزخانه بهداشت 

جوقین۲

شهر بانو ریگی
بهورزخانه بهداشت 

خارستان

خدیجه چوبداران
مربی مرکز آموزش 

بهورزی ساوه

سیما تیرشابی
بهورزخانه بهداشت 

اندرآب

فرزانه قدسی زاده
مربی مرکز آموزش 

بهورزی سیرجان

زینب خدادادی
 مراقب سالمت 

کوهرنگ

سیده سمیرا احمدی
مراقب سالمت 

قرچک

عذرا نوری
بهورزخانه بهداشت 

شویر

عاطفه دهواری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی سراوان

فروزان فوالدی فر
مراقب سالمت 

زرندیه

مینا پروازی
مراقب سالمت 

سراب

فاطمه بسطامی
بهورزخانه بهداشت 

یونس آباد

مهین ریاحی
مراقب سالمت 

فارسان

علی ضیا
بهورزخانه بهداشت 

انزها

 
 

ن 
جا

زن

 
 

وه 
سا

 
 

ار 
زو

سب

 
 

ب 
سرا

 
 

ن 
منا

س

 
 

ن 
جا

سیر

 
 

ود 
هر

شا

 
 

بل 
زا

 
 

ن 
دا

اه
ز

 
 

رد 
رک

شه
 

 
ی 

شت
دبه

شهی
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حلیمه حوا
بهورزخانه بهداشت 

گلکویه

فاطمه منصوری شاد
مراقب سالمت 

دماوند

هدایت هللا رضایی
بهورزخانه بهداشت 

رضا آباد

مریم میرزایی طوجی
مراقب سالمت

کوار

بتول محمدخانی
بهورزخانه بهداشت 

شیزر

زهرا رضایی
بهورز خانه بهداشت 

شهرک ابا صالح

فرشته رحمت اله
مراقب سالمت 

پردیس

زهرا ایاره
مراقب سالمت

المرد

صدیقه پورنواب
مدیرومربی مرکزآموزش 

بهورزی مرودشت

پریوش پورحیدری
مراقب سالمت 

قزوین

سمیه فهرستی اصل
بهورزخانه بهداشت 

معزآباد جابری

سیما مالزاده
مراقب سالمت  

شوشتر

زینب دلپسند
مراقب سالمت 

کازرون

مریم صالحی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی داراب

صغری رعیت
بهورزخانه بهداشت 

مهریان

شهرزاد مدرسی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی شوشتر

طیبه السادات عمرانی
مراقب سالمت

اقلید

فروغ اسماعیلی
مراقب سالمت

فسا

طاهره رعیت پیشه
بهورزخانه بهداشت 

اسالم آباد

کریم سلمان زاده
 بهورزخانه بهداشت 

دیلم قدیم

فاطمه مرادی
مراقب سالمت 

انقالب

نجمه ثمن
بهورزخانه بهداشت 

خیرآباد حومه

گالب صفری مهجن آبادی
بهورزخانه بهداشت 

مهجن آباد

احمد صدیقی
بهورز خانه بهداشت 

دهنو عالمرودشت

فهیمه زمانی
مراقب سالمت 

مرودشت

نسرین طبری
بهورزخانه بهداشت 

دهمورد

بهنام خلج
بهورزخانه بهداشت 

نویه

محبوبه حسام پور
مراقب سالمت 

والفجر

حسین نصیری
بهورزخانه بهداشت 

حسن آباد

رقیه محمدی
بهورزخانه بهداشت 

خوزنین

سکینه برشدوز جیرندهی
مراقب سالمت

آوج

فرشته رحمانی
مدیرمرکزآموزش 
بهورزی تاکستان

نغمه نصیری
مراقب سالمت 

قزوین

آذر فرامرزیان
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی بیجار

پروانه امامی
بهورزخانه بهداشت 

بوانه

جزا محمدی
بهورزخانه بهداشت 

بسطام

حاجعلی فعله گری
بهورزخانه بهداشت 

گاللی

خاتون عثمانی
بهورزخانه بهداشت 

سبد لو

رفیق بدخش
بهورزخانه بهداشت 

نی

شعله گوازی
مدیرمرکز آموزش 

بهورزی سنندج

 
 

شتر 
شو

 
 

از 
شیر

 
 

سا 
ف

 
 

ن 
وی

قز

ام لیال خانچرلی
مراقب سالمت

قم

سمیه ملکی
بهورزخانه بهداشت 

فوجرد

 
 

قم 

عفت مرادی کوشکی
مراقب سالمت

قم

غالمرضا شهسواری
بهورزخانه بهداشت 
حسین آباد و قاسم آباد

فاطمه حدادبرزکی
مراقب سالمت 

کاشان

احمد احمدی
بهورزخانه بهداشت 

قلعه گاه

احمد مرادی
بهورزخانه بهداشت 

قلعه ریحانه

 
 

ن 
شا

کا

 
 

ن 
ستا

رد
ک

فرهاد زارعی
مراقب سالمت 

سرو آباد

لیال قیداری
مراقب سالمت

بیجار
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مرضیه ملکی بابهویزی
مراقب سالمت

زرند

مریم ثمر رخی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی کرمان

شیرین افتخارمعنوی
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی رودبار

عاطفه حدادیان
بهورزخانه بهداشت 

کفش کن محله

جهانگیر صفری
بهورزخانه بهداشت 

سید احمد

زهیره بهرامی
مراقب سالمت

پاوه

شیوا زردتشتیان
مربی مرکز آموزش 

بهورزی پاوه

علی مرادی
مربی مرکز آموزش 
بهورزی سر پل ذهاب

فرشته بیگی
بهورزخانه بهداشت 

نیمه کاره

محمد نادری
بهورزخانه بهداشت 

دشت مورت

مرتضی غالمی
 مراقب سالمت 

صحنه

مریم رضاپور
مراقب سالمت 

کنگاور

مژگان بیگلری فرد
بهورزخانه بهداشت 

منصور آباد

سارا بی بی اودک
بهورزخانه بهداشت 

قره داغلی

سمیه کلبعلی
بهورزخانه بهداشت 

اسماعیل آباد

عبدالرحمن مختومی
بهورزخانه بهداشت 

سمبه مختوم

علیرضا رمضانی
بهورزخانه بهداشت 

قره قاچ

فاطمه فرامرزی
بهورزخانه بهداشت 

پلنگر

مارال کوچکی
بهورزخانه بهداشت 

گچی سو

عرازمحمد قرنجیک
مراقب سالمت

بندر ترکمن

مریم نهتانی
مراقب سالمت

کالله

نرجس سادات حسینی پاسندی
مراقب سالمت 

گرگان

زکیه پور اصغر
مراقب سالمت 

الهیجان

سمیه شعبانی
بهورزخانه بهداشت 

کالچاه اول

سید فاطمه سروش
هاشمی مراقب 
سالمت شفت

سیده زهرا موسوی مالوانی
بهورز خانه بهداشت 

گوشلوندان

سیده طاهره میرحسینی
بهورزخانه بهداشت 

ماشک تهرانچی

سیما سرابی
بهورزخانه بهداشت 

کلشتر

شهناز آذری نژادیان
مدیرمرکز آموزش 

بهورزی فومن

لیال محمدیان
مراقب سالمت 

مریوان

زهرا مومنی تذرجی
بهورزخانه بهداشت 

روح آباد

ستاره میرزاده آبگرمی
بهورزخانه بهداشت 

موتور رضائی

سمیه عرب سلغار
مراقب سالمت

راور

محدثه مهدوی فر
مربی مرکز آموزش 

بهورزی زرند

 
 

ن 
ما

کر

بی بی سخیده اونق
مربی مرکز آموزش 
بهورزی بندرترکمن

سمانه بشارتلو
مربی مرکز آموزش 
بهورزی مینو دشت

زهرا مهدوی مقدم
مراقب سالمت

گناباد

صدیقه فرخیان
بهورزخانه بهداشت 

مرندیز

تهمینه بابایی
بهورزخانه بهداشت 

رودبارسرا

 
 

اد 
ناب

گ

 
 

ن 
یال

گ

مریم ساالری کنگ
بهورزخانه بهداشت 

عباس آباد

آزیتا حاتمی
بهورزخانه بهداشت 

زرین جوب

الهه ابراهیمی
مراقب سالمت 

کرمانشاه

الهه فقیهی فر
مربی مرکز آموزش 

بهورزی سنقر

پرستو غالمی
بهورزخانه بهداشت 

گامبیزج

 
 

اه 
نش

ما
کر

میفر صحرایی
بهورزخانه بهداشت 

قیطول

احمد محمدپور
بهورزخانه بهداشت 

خلیلی

مرضیه شاکر
مراقب سالمت 

گراش

رقیه اصالنی
بهورزخانه بهداشت 

پیچک محله

زینب ثناگو
بهورزخانه بهداشت 

جعفرآباد

 
 

ش 
کرا

 
 

ن 
ستا

گل
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منصوره زارع زاده
بهورزخانه بهداشت 

کانرود

نوید تاتی
مراقب سالمت 

سیاهکل

علی کاظمی
بهورزخانه بهداشت 

گلشن

فاطمه بلند قامت
بهورزخانه بهداشت 

مرسه

قادر پور جدی
بهورزخانه بهداشت 

راهنما محله

کبری صبوری مرخالی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی شفت

معصومه صدر
مدیرمرکز آموزش 

بهورزی رشت

پروانه همتی
بهورزخانه بهداشت 

ضمیمه ایمان آباد

حبیب اله خادمی
بهورزخانه بهداشت 
شیخان داود خانی

فاطمه دهقان
بهورزخانه بهداشت 

گرجی

فاطمه علی ذوالفقاری
مراقب سالمت 

الیگودرز

فاطمه محمدی فاخر
مدیر ومربی مرکزآموزش 

بهورزی بروجرد

فرزانه کالنتری
بهورزخانه بهداشت 

باغ علیا

فرهنگ کوشکی
بهورزخانه بهداشت 

ضمیمه چاه پیت

لیال یارحمدی
مراقب سالمت 

بروجرد

مریم معظمی گودرزی
بهورزخانه بهداشت 

گلچهران

زهرا جمشیدی
 بهورزخانه بهداشت 

لوسر

ساحل تیموری
مدیرمرکز آموزش 

بهورزی بابلسر

شکیبا عسگریان
مراقب سالمت 

کالردشت

شهناز آبستا
بهورزخانه بهداشت 

رشکال

شیرین اوالدزاد عباس آبادی
مدیر مرکز آموزش 
بهورزی قائمشهر

طوبی میار نعیمی
مدیرمرکز آموزش 

بهورزی چالوس

علی ایزدی
بهورزخانه بهداشت 

ایرکاء

فاطمه زهرا محمودی
بهورزخانه بهداشت 

کوهستان

گل جهان سعیدی نیا 
بهورزخانه بهداشت 

اسپوکال

میترا نقی پور
بهورزخانه بهداشت 

میانکوه

میمنت وهابی
بهورزخانه بهداشت 

اساس

محبوبه گیالنی
مراقب سالمت 

جویبار

مریم وفایی
مراقب سالمت 

میاندورود

معصومه انصاری
بهورزخانه بهداشت 

مالخیل الئی

مهربانو ناظمی
بهورز خانه بهداشت 

خیرسر

میترا معیری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی ساری

یوسف تایب
بهورزخانه بهداشت 

گرکرود

رقیه دلخوش
بهورزخانه بهداشت 

بائن

نرگس مبشری
مراقب سالمت ناظر 

الرستان

احد دالوری
بهورزخانه بهداشت 
شهرک امام خمینی

پروانه دالوندی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی خرم آباد

 
 

ن 
ستا

الر

 
 

ن 
ستا

لر

معصومه ادیب پور
مراقب سالمت 

خرم آباد

حسین سلحشور
بهورزخانه بهداشت 

زردآب

حسین علی مهدی نژاد
مربی مرکز آموزش 

بهورزی آمل

حمیرا امینی
مدیر مرکز آموزش 

بهورزی نکا

خدیجه بهزادی
مراقب سالمت 

عباس آباد

 
 

ن 
را

ند
از

م

نرگس دینی تیله نویی
بهورزخانه بهداشت 

تیله نو

وحیده باسی
مراقب سالمت 

فریدونکنار

علیرضاپورداداش
بهورزخانه بهداشت 

خلیفه کندی

فریبا فرید
مربی مرکز اموزش 

بهورزی مراغه

نسیبه خیری
مراقب سالمت 

مراغه

 
 

غه 
مرا

اصغرمصرخانی
بهورزخانه بهداشت 

حاتم قلعه

اقدس رجبی
مراقب سالمت

باخرز

 
 

هد 
مش
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اکرم سابقی نیا
مراقب سالمت 

مشهد

ام البنین صحرانورد
مربی مرکز آموزش 

بهورزی سرخس

آمنه عباسپور
بهورز خانه بهداشت 

گنبدلی

فاطمه پاک نیا
مراقب سالمت 

مشهد

خدیجه محبی فرد
بهورزخانه بهداشت 

جعفر آباد شرقی

زهره اکبری شبانکاره
مراقب سالمت 
طرقبه وشاندیز

عصمت علومی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی کاشمر

علی قاسمی
بهورزخانه بهداشت 

امام خمینی

علی منتظران یزدی
مربی مرکز آموزش 

بهورزی چناران

فاطمه فرجامی
بهورزخانه بهداشت 

برآباد دو

فرحناز طاهری
مراقب سالمت

کالت

لیال داستانی
مراقب سالمت 

مشهد

محبوبه رجبی
بهورزخانه بهداشت 

شترک

مصطفی بهروزی
بهورزخانه بهداشت 

حسن آباد

حمید ابوالقاضی
مراقب سالمت 

نهاوند

رقیه رضائی زمان
بهورزخانه بهداشت 

دشته

فاطمه رضائی زمان
بهورزخانه بهداشت 

یارمچه باغ

فاطمه میقانی
مراقب سالمت 

همدان

مریم جابری
بهورزخانه بهداشت 

جوراب

هاجر مالمیر
بهورزخانه های بهداشت 
قلعه قاضی و قلی الله سفلی

وجیهه محمدی
بهورزخانه بهداشت 

حصارکوچه باغی

مرضیه توالیی
مراقب سالمت

تفت

مرضیه کرمانیان
مربی مرکز آموزش 

بهورزی اردکان

معصومه محمدی
بهورزخانه بهداشت 

ترک آباد

مهدی دارانی
بهورزخانه بهداشت 

فهرج

وجیهه عباسیان
مراقب سالمت

یزد

رقیه صدرزاده
مراقب سالمت 

نیشابور

ربابه جعفری
مربی مرکز آموزش 

بهورزی نیشابور

زهره عین آبادی
بهورزخانه بهداشت 

کوشک

سکینه مظفری
بهورزخانه بهداشت 

باغشن

معصومه بخشی
مراقب سالمت 

مشهد

 
 

ور 
شاب

نی

اعظم نظری
مربی مرکز آموزش 
بهورزی تویسرکان

حمزه رئیسی
بهورزخانه بهداشت 

میان آبه

 
 

ن 
دا

هم

هاجر بخشی مقدم
بهورزخانه بهداشت 

شیخ حسین

فاطمه فالحتی
مراقب سالمت 

مروست یزد

 
 

زد 
ی

حیات اله بهاگیر 
بهورزخانه بهداشت 

دشت آزادی

صغری متشفیع
مربی مرکز آموزش 
بهورزی بویراحمد

عظیمه حسینی
بهورزخانه بهداشت 

شاه غالب

فاطمه پروانه
بهورزخانه بهداشت 

بی بی حکیمه

فرحناز صیادی
مراقب سالمت

دنا
 

 
ج 

سو
یا

صدیقه سرخوش
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مینو صادقی
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

رامش نشاط
عضوهیات تحریریه و
مسؤول دفترفصلنامه بهورز

دکتر محمد احمدیان
عضو هیات تحریریه 

فصلنامه بهورز

 
ز  

ور
 به

مه
لنا

فص


