
 

 

 

 

 

 

 

 

سواری آقای شه ضا  سال  غالمر ستای  اهل 1364، متولد  سین آبادرو سال  ح ستان آران و بیدگل در    بهورزی در مرکز آموزش دیپلمبا مدرک  1390شهر

مشغول بکار شد و روستای  حسین آباد و قاسم آبادبهورزی ، در خانه بهداشت روستای  هسال 2شد و پس از طی دوره دانشگاه علوم پزشکی کاشان پذیرفته 

 .را نیز تحت پوشش خدمات خود قراد داد زدالن یقمر 

در  آقای شهسواریبه دور از هرگونه چشم داشت مادی از ویژگیهای  و عشق خدمت به مردم مردم داریپشتکار فراوان ، ، اخالص در عمل  ، حسن برخورد

 سال خدمت صادقانه بوده است .  11طی این 

سادات جوادی بهورزان صومه  سواری و خانم مع شه ضا  ستا به یمن تالش و مجاهدت آقای غالمر ستان آران و ب یرو شهر سم آباد از توابع  سال   ،دگلیقا در 

  .دیگرد یمعرفدانشگاه علوم پزشکی کاشان  اتیبدون دخان یبه عنوان روستا1400

 از شرح اقدامات انجام شده در این خصوص:خالصه ای 

 نصب بنر اطالعیه روستای بدون دخانیات وعوارض مصرف دخانیات در سطح روستا  .1

 نصب بروشور وپمفلت در محل های عمومی با موضوع عوارض مصرف دخانیات .2

 راه اندازی خانه ورزش در حسینیه  روستا وانجام فعالیت ورزشی توسط نوجوانان در آن .3

 ساخت خانه ورزش برای سرگرمی سالم جوانان ونوجوانانشروع  .4

 آماده سازی زمین خاکی جهت بازی فوتبال ساحلی .5

 تشکیل جلسه با حضور بهورز خانه بهداشت ، روحانی روستا، دهیار و اعضای شورا با موضوع مبارزه با دخانیات .6

 برگزاری کالس های هنری برای نوجوانان .7

 روی و برگزاری مسابقات بومی و محلی با همکاری برادران بسیجیبرگزاری همایش خانوادگی پیاده  .8

ستای ب که این اقدامات در بازدید شت  از  اجرای طرح رو شوری کنترل دخانیات وزارت بهدا ستاد ک ستای رئیس دبیرخانه  دون دخانیات دررو

  قاسم آباد مورد توجه و تقدیر واقع گردید.

شرح وظا شانیا شارکت مردمخود، در امو فیعالوه بر  شرکت و با جلب م سال پاندم یدر ط نیریخ تیو حما یر عام المنفعه   19 دیکوو یدو 

 نودند. هیرا تهو ویلچر متر،تشک مواج ،دستگاه ساکشن  ی،پالس اکس ژنیاز جمله کپسول اکس 19دیمبتال به کوو مارانیب ازیمورد ن زاتیتجه

 نمودند. سالک مارانیجهت درمان ب یتراپ ویکرادستگاه یک  دیخر خیرین اقدام به با توجه به شیوع بیماری سالک در منطقه با جذب کمک

سطح  مارانیو مراقبت و ارجاع ب HbA1c تیک دیخر شاخص  ابتیمبتال به د مارانیشاخص مراقبت ب شیکه باعث افزا 2به  از دیگر اقدامات 

  آقای شهسواری می باشد.

به عنوان مدیر مرکز خدمات جامع سالمت روستایی حسین آباد مشغول فعالیت وانجام وظیفه می  در حال حاضر ایشان عالوه بر وظایف محوله

 باشند.
 سالمتی ه خدمات مربوط بهکلیدر حال حاضر یکی از افتخارات این خانواده بهورز این است که همگی اهالی روستا دارای پرونده الکترونیک سالمت هستند و 

 . بسیاری از مواردباالی حد انتظار می باشدی ارائه خدمات در هاشاخص را دریافت نموده اند بطوریکه

 روز بهورز ، فرصتی مناسب برای قدر دانی از این بهورز نمونه کشوری است. مصادف باشهریور ماه  12

 

 

 

بیوگرافی آقای غالمرضا شهسواری بهورز نمونه 

1401سال 


