


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



 دستورالعمل اساس سالمت تيم هاي ماما و خانواده پزشكان حقوق درصد۷۰ گواهي
روستايي بيمه ۱۵ شماره

  روستايي بيمه دستورالعمل متمم مشكالت بررسي و روستايي بيمه كميته برگزاري

 و بهداشتي معاونت به روستايي بيمه و خانواده پزشك برنامه ماهيانه آمار ارسال
  كاشان سالمت بيمه اداره

 فيدبك و ليست چك ارسال و وليعصر درماني بهداشتي مركز از مديريتي بازيد
  مركز به بازديد

A,B,Cتيپ هاي آمبوالنس ترجيحي و ضروري داروهاي دستورالعمل آخرين ارسال
درماني بهداشتي مراكز به

 دستورالعمل اساس سالمت تيم هاي ماما و خانواده پزشكان حقوق درصد۷۰ گواهي
روستايي بيمه ۱۵ شماره

  روستايي بيمه دستورالعمل متمم مشكالت بررسي و روستايي بيمه كميته برگزاري

 و بهداشتي معاونت به روستايي بيمه و خانواده پزشك برنامه ماهيانه آمار ارسال
  كاشان سالمت بيمه اداره

 فيدبك و ليست چك ارسال و وليعصر درماني بهداشتي مركز از مديريتي بازيد
  مركز به بازديد

A,B,Cتيپ هاي آمبوالنس ترجيحي و ضروري داروهاي دستورالعمل آخرين ارسال
درماني بهداشتي مراكز به



مختلف هاي رشته در طرح مشمول نيروي نفر ۴ جذب 

  بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز تجهيزات تعدادي خريد

 و بهداشت مركز ستاد و بهداشت هاي خانه و مراكز انساني نيروي اطالعات استخراج

دانشگاه بهداشتي معاونت به اعالم

اعالم كسري اعتبار برنامه بيمه روستايي به معاونت بهداشتي و معاونت توسعه 

گواهي كاركرد پزشكان قرارداد مشاركتي و كاركرد پايگاه بهداشتي بهروان به امور 

مالي 

مختلف هاي رشته در طرح مشمول نيروي نفر ۴ جذب 

  بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز تجهيزات تعدادي خريد

 و بهداشت مركز ستاد و بهداشت هاي خانه و مراكز انساني نيروي اطالعات استخراج

دانشگاه بهداشتي معاونت به اعالم

اعالم كسري اعتبار برنامه بيمه روستايي به معاونت بهداشتي و معاونت توسعه 

گواهي كاركرد پزشكان قرارداد مشاركتي و كاركرد پايگاه بهداشتي بهروان به امور 

مالي 



تعداد مراجعين به پزشك  در ماه در مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده

تعداد مراجعين به پزشك   نام مركز

۱۷۲۰سفيد شهر ۱۷۲۰سفيد شهر

۳۵۵۵ابوزيد آباد 

۸۱۴جواداالئمه

۱۹۲۴نوش آباد



آمار مراجعين در ماه به مراكز بهداشتي درماني جهت دريافت خدمات 
...)تزريقات و پانسمان و ( سرپايي 

تعداد مراجعين سرپايينام مركز

۲۱۷۶آباد ابوزيد ۲۱۷۶آباد ابوزيد

۷۳۳سفيد شهر

۱۶۵جواداالئمه 

۱۱۹۰نوش آباد 



آمار تعداد اعزام بيمار از مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده

ها ساير بيمهبيمه روستايينام مركز 

۷۱۳ابوزيد آباد ۷۱۳ابوزيد آباد

۰۰سفيد شهر

۰۰جواداالئمه

۲۵نوش آباد



آمار تعداد ويزيت بيمار توسط ماما در مراكزبهداشتي درماني مجري
برنامه پزشك خانواده 

نام مركز 
مشاوره ويزيت دهگردشيدرمركز ويزيت

بيمه 
روستايي

ساير بيمه 
ها

بيمه 
روستايي

ساير 
بيمه ها

بيمه 
روستايي

ساير 
بيمه ها

۸۰۱۷۸۱۵۲۲۱۸۱۷۳۵۱۹ابوزيد آباد

۲۸۴۱۷۱۰۰۴۶۱۳۶سفيد شهر

۱۳۷۹۲۱۲۳۲۶۷۵جواداالئمه

۶۷۲۱۱۰۰۲۶۷۸نوش آباد




