


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل



پاميلي درماني بهداشتي مركز از بيماريها پرسنل اي دوره بازديد
 تزريقي واكسنهاي سريال شماره ثبت درخصوص رجايي شهيد بيمارستان با مكاتبه

تولد بدو
 در التور بيماري و حجاج به مربوط اطالعات آخرين خصوص در مراكز به نامه ارسال
آمادگي حفظ براي عراق

 پيش و بيمارستاني سطح در كروناويروس با برخورد شيوه دستورالعمل ارسال
مراكز كليه جهت بيمارستاني

واحدها كليه جهت كرونا تراكت ارسال
واحدها جهت پوستركرونا ارسال
عددآمبوالنس يك باش آماده درخصوص درمان معاونت با مكاتبه



ادارات و فرمانداري به درآنفلوآنزا كليدي گام ۳پوستر ارسال

درمدارس توزيع جهت پرورش و آموزش به كليدي گام ۳پوستر ارسال

مراكزدرماني كروناجهت بيماري آموزشي دستورالعمل برگ ۲ ارسال

دانشگاه بهداشتي معاونت به هاري جهاني روز فعاليتهاي ارسال

فرمانداري به آباد نوش درپارك مردم به شعال يك حمله گزارش

آنفلوآنزا واكسن تزريق جهت روزه ۱۰ مهلت درخصوص درماني مراكز به نامه ارسال

يخچالها حرارت درجه كنترل و سرد زنجيره توسط بازديد

ستادي كارشناسان جهت تزريقي پوليوي واكسن ادغام آموزشي جلسه

 محوريت با دام و انسان مشترك بيماريهاي العاده فوق كميته صورتجلسه ارسال
درگير ادارات به گزيدگي حيوان



جهادكشاورزي اجتماعات درسالن هاري روزجهاني همايش برگزاري

درماني مراكزبهداشتي پديكولوزجهت پمفلت ارسال

هدف گروههاي ايدزوآموزش به آمارمبتاليان درخصوص بهزيستي بااداره مكاتبه

هدف گروههاي ايدزوآموزش به آمارمبتاليان امداددرخصوص باكميته مكاتبه

 آمارمبتاليان درخصوص پرديس-آزاد دانشگاه-كاربردي علمي-نور باپيام مكاتبه
هدف گروههاي ايدزوآموزش به

تعدادمواردهپاتيت گزارش درخصوص شهرستان باآزمايشگاههاي مكاتبه

  باسل مبارزه روزملي گراميداشت بامراكزدرخصوص مكاتبه

 تب آموزش چهارمورد حداقل برگزاري جهت درماني بهداشتي مراكز باكليه مكاتبه
shep آموزشي مدل روش به مالت



 و آموزش سيستماتيك جامع مدل با مالت تب آموزش مورد بيست از بيش برگزاري
سالمت ارتقا

وزارتخانه پورتال سامانه در وسالك مالت تب جديد موارد ثبت
دام با تماس احتمالي بررسي جهت مالت تب موارد وگزارش دامپزشكي اداره با مكاتبه

مالت تب جديد موارد بررسي جهت درماني بهداشتي مراكز با مكاتبه

 موارد افزايش به نسبت بيشتر حساسيت جهت درماني بهداشتي مراكز با مكاتبه
مردم عموم آگاهي سطح بردن باال و پديكلوزيس

هالل محمد زيارت در كروناويروس كالس تشكيل

شهيدكبريايي درپادگان وكروناويروس سل كالس تشكيل

هالل محمد زيارت در آموزشي كالس تشكيل



تعداد شركت كنندهتعداد جلسهعنوان جلسه
۳۱۲۰التور

۲۵۲۵سالك
۲۷۱۱۷۴تب مالت

۲۰۱۱۲۵هاري
۲۷۱۱۸۰سل

۶۲۹۷آنفلوانزا
۲۷۰۱كرونا ويروس
۱۱۸۴۷۴۰پديكلوزيس

۳۱۸زئونوز

جلسات آموزشي برگزار شده



تعدادعنوان بيماري  
۱۶مشكوك به سل بيماريابي موارد

۲۳نمونه التور
۴۲حيوان گزيدگي

۶تب مالت
۸سالك

۲۴۱پديكلوزيس
۱پيگيري نيدل استيك

۲عوارض واكسن
۱پيگيري ومراقبت ناگ 

rapid test  ۵تهيه 
۴پي گيري و مراقبت سل

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 




