


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



 ونيروهاي دندانپزشكي مراكز كليه قبل ماه مالي وكاركرد ماهانه آمار استخراج 

 قبل ماه با مقايسه و كلي ،  تفكيك به  طرحي

 به دندانپزشكي دستياري وخدمات پذيرش واگذاري درمورد قرارداد وتهيه تنظيم 

۹۳دوم ماهه شش خصوصي بخش

 پركيس پرداخت جدول و دندان و دهان واحد با همكار افراد پشتيباني ليست تهيه

 سال وسوم دوم ماهه درسه بيمارستاني نوين نظام مصوبات طبق دندانپزشكان

  جاري

  درماني بهداشتي مراكز از ، دندانپزشك دستياران قبل ماه كاركرد روزهاي ليست پيگيري

تجهيزات كمبود موارد تهيه جهت پيگيري

 ونيروهاي دندانپزشكي مراكز كليه قبل ماه مالي وكاركرد ماهانه آمار استخراج 

 قبل ماه با مقايسه و كلي ،  تفكيك به  طرحي
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 سال وسوم دوم ماهه درسه بيمارستاني نوين نظام مصوبات طبق دندانپزشكان
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  درماني بهداشتي مراكز از ، دندانپزشك دستياران قبل ماه كاركرد روزهاي ليست پيگيري

تجهيزات كمبود موارد تهيه جهت پيگيري



 امورمالي و بهداشتي معاونت به تحويل و دستياران سوم ماهه ۳ كاركرد جدول تهيه
  پرداخت جهت شبكه

 و برنامه طبق ومهدكودكها  ابتدايي مقطع آموزان دانش ودندان دهان معاينات انجام
نياز مورد خدمات دريافت جهت مراكز ساير و فاطميه دندانپزشكي مركز به ارجاع

  پاميلي مركز دندانپزشكي اتاق سازي آماده جهت پيگيري

دندانپزشكي مراكز تجهيزات تعمير پيگيري

  انبار موجودي بررسي

كارگزيني به دندانپزشكان قبل ماه كاركرد روزهاي اعالم

 انبار مسئول با هماهنگي و دندانپزشكي مراكز كليه دارويي درخواستهاي پيگيري
آن دادن تحويل جهت
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 و برنامه طبق ومهدكودكها  ابتدايي مقطع آموزان دانش ودندان دهان معاينات انجام
نياز مورد خدمات دريافت جهت مراكز ساير و فاطميه دندانپزشكي مركز به ارجاع

  پاميلي مركز دندانپزشكي اتاق سازي آماده جهت پيگيري

دندانپزشكي مراكز تجهيزات تعمير پيگيري

  انبار موجودي بررسي

كارگزيني به دندانپزشكان قبل ماه كاركرد روزهاي اعالم
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 و طرح در انتظار مورد جدول طبق طرحي دندانپزشكان قبل ماه عملكرد تهيه
كاشان بهداشت مركز مربوطه واحد به ارسال

ونيرو مركز تفكيك به  دندانپزشكي مراكز آمار وثبت بندي جمع

بهروان و فاطميه ، آباد نوش ، شهر سفيد ، جواداالئمه دندانپزشكي ازمراكز بازديد

 بهداشت پرسنل به دندان و دهان بهداشت دانستنيهاي آموزش جهت ريزي برنامه
شبكه درمان و

 توسط آموزان دانش اوليا و آموزان دانش به دندان و دهان بهداشت آموزش
دندانپزشك

 جهت درماني بهداشتي مراكز براي سالمت پايه بيمه جدول و تعرفه ارسال و  تهيه 
اقدام

 و طرح در انتظار مورد جدول طبق طرحي دندانپزشكان قبل ماه عملكرد تهيه
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 مناطق ابتدايي مدارس آموزان دانش ومعاينه آموزش با همراه رايگان فلورايدتراپي

 مراكز به دار مشكل موارد و مدرسه درخود سيار يونيت با شهرستان محروم

  ودرماني پيشگيري خدمات جهت درماني بهداشتي

 مدارس  آموزان دانش ودندان دهان سالمت طرح مورد در سايت در خبر درج

  انجام حال در شهرستان مهدكودكهاي و ابتدايي

بيدگل و آران براي جديد طرحي  دندانپزشك نيروي پيگيري

هماهنگي هاي كميته و جلسات در شركت
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بيدگل و آران براي جديد طرحي  دندانپزشك نيروي پيگيري
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تعدادنوع فعاليت

۱۹۸ترميم دندان
۸۲ترميم دندان شش

۴۸۴فلورايدتراپي كودكان

عملكرد مراكز دندانپزشكي

۴۸۴فلورايدتراپي كودكان
۳۸فيشور سيالنت دندان شش

۹۴۱دندان كشيدن
۴۸معاينه زنان باردار

۹۹۳معاينه 
۶۰ساير خدمات



آمار خدمات دندانپزشكي خانه ها ي بهداشت

گروه هدف
خدمت

  ۶كودك زير
سال

 ۶-۱۲كودك
سال

سايرين باردارزنان 
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۵۱۵۳۱۳۲۹ارجاع شده




