


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



 بازرسي،گردش جامع سامانه( بهداشتي معاونت آموزشي هاي كالس ابالغ صدور 
محيط و  اي حرفه بهداشت هدف گروه جهت )۱۳ماده قانون اجرايي نامه آئين كار

پايش تيم وظايف شرح ارسال و تدوين

  مجاز حدود كتاب آزمون در اي حرفه بهداشت پرسنل شركت جهت هماهنگي 
شغلي مواجهه

 مالت تب كارگاه مدعوين ابالغ وصدور هماهنگي 

 بهداشتي معاونت روان سالمت برنامه در شركت جهت بهورزان كليه ابالغ صدور 
دانشگاه

 يك سطح ليست چك تدوين كارگاه در ستادي كارشناسان شركت جهت هماهنگي
فرآيند اي زنجيره مدل براساس
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تدوين برنامه زمانبندي نيروهاي بدو خدمت و ارسال آن به كليه واحدها

)گروه هدف بهداشت حرفه اي  و بهداشت عمومي(توجيه نيروي جديدالورود 

)مرق،خانه بهداشت محمدآباد و يزدل(بازديداز فعاليت دانش آموزان بهورزي 

) گزارش ۳۸(بررسي گزارش بازديد كارشناسان ستادي و ارسال آن به مراكز 

دانستنيهاي بهداشت دهان و “ دوره آموزشي با موضوع  ۴هماهنگي و برگزاري 

جهت پرسنل بيمارستان شهيدرجائي ، سيدالشهداء و كارشناسان ستادي” دندان
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