


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



كاشان دانشگاه بهداشتي معاونت كارشناسان بازديد پسخوراند ارسال 
  و پزشكان جهت اداري اتوماسيون افزاري نرم برنامه توجيه هماهنگي و برگزاري 

مراكز نماينگان
 و كاردانان جهت صنايع در اضطراري شرايط مديريت دوره جهت هماهنگي 

دوره نظرسنجي انجام و دانشگاه بهداشتي ومعاونت مركزبهداشت كارشناسان
 پرسنل جهت كار در اي حرفه بهداشت موازين رعايت دوره برگزاري جهت هماهنگي

دوره نظرسنجي انجام و ها بيمارستان و بهداشتي مراكز رانندگان و خدمات
جديدالورود نيروهاي توجيه جهت ستادي واحدهاي با وهماهنگي ريزي برنامه
)نفر۳(جديدالورود نيروهاي توجيه و آزمون پس و آزمون پيش انجام

رابطين تدريس نوين هاي شيوه و مالت تب بيماري آموزشي هاي كالس ابالغ صدور 
  بهورزان توسط شده مطرح مشكالت و موارد پيگيري
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 شركت ابالغ صدور و هزار ۲۰ زير شهرهاي سرشماري كالس برگزاري جهت همكاري
كنندگان
كاشان بهورزي آموزشگاه درخواستي اطالعات ارسال
خانواده پزشك ليست چك جهت كارشناسان نظرات آوري جمع و تدوين

  پايش پسخوراند گزارش جهت تابعه بهداشت هاي خانه و مراكز با هماهنگي 
ستادي كارشناسان

  انجام و پرسنل جهت ودندان دهان بهداشت دانستنيهاي عمومي دوره برگزاري
  دوره نظرسنجي
  بهداشت مركز كارشناسان و كاردانان جهت سقفي هاي جرثقيل ايمني آزمون برگزاري

دوره نظرسنجي انجام و دانشگاه بهداشتي معاونت و
كاشان بهورزي آموزشگاه به نتايج ارسال و بهورزي فصلنامه نظرات بندي جمع 

بهورزي آموزان دانش جهت مدارس بهداشت درس عملي و تئوري آزمون انجام
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