


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



جمعيت افزايش رويكرد با باروري سالمت آموزشي جلسه برگزاري

 سبا و باردار مادران ، خانواده ،تنظيم سالمندان ، كودكان هاي فرم توزيع بر نظارت
بهداشت هاي خانه و مراكز براي

  كودك  ۷۰  جهت كوپن توزيع و شيرمصنوعي كميسيون برگزاري

 بهداشتي مراكز و يزدل و آباد قاسم و محمدآباد و ريجن بهداشت خانه از بازديد
آن فيدبك تهيه و ليست چك تكميل  سفيدشهر و بهروان درماني
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 با تغذيه ترويج زمينه در باردار مادران همسران آموزشي كالس سه برگزاري
 و آباد ابوزيد و جواداالئمه منطقه در آموزشي كالس  دو ، شهري مراكز در شيرمادر

آن هاي آزمون پس و آزمون پيش نتايج بندي جمع

 پذيرش و نواقص رفع پيگيريNSVوTLمتقاضي پرونده شش مدارك آوري جمع
  جراحي اعمال بر نظارت كميته در

 پرونده سه نمودن مطرح و NSV وTL جراحي اعمال بر نظارت كميته در شركت
۹۳/۱۱/۲۸ تاريخ در كميته اين در

وزارتخانه پورتال به تغذيه سوء شيرده و باردار مادران به مربوط اطالعات ورود

 به شيرمادر با انحصاري تغذيه زمينه در ماهه شش كودكان به مربوط اطالعات ورود
وزارتخانه پورتال
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وزارتخانه پورتال به سال پنج زير كودكان سنجي تن به مربوط اطالعات ورود

بهداشتي مراكز براي اسمير پاپ جواب ارسال

  اسمير پاپ تست به مربوط تجهيزات خريد پيگيري

زوج ۹۲  آموزش و )جلسه ۴( ازدواج هنگام آموزشي كالس هفتگي برگزاري

 اول سطح ليست چك تهيه آموزشي كارگاه در شركت

جديد هاي واكسن آموزشي كارگاه در  شركت

  اسمير پاپ تست به مربوط تجهيزات خريد پيگيري

باردار مادران الكترونيك پرونده مجازي آموزشي كارگاه در شركت

خانواده سالمت هاي برنامه زمينه در جديدالورود نيروي يك توجيه
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 هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به شهرستان نوزاد سه مرگ سناريوي ارسال
  بهداشت

 در زايمان براي آمادگي كالس برگزاري مكان و تجهيزات دريافت جهت هماهنگي
باردار مادران براي شهرستان درماني بهداشتي مراكز از يكي

 هاي سياست تبيين كارگاه در شركت جهت شهرستان ادارات نمايندگان از دعوت
جديد جمعيتي

شهيدرجايي بيمارستان درTL جراحي عمل نمودن رايگان هماهنگي و پيگيري

 تاريخ در مردان سالمت هفته ريزي برنامه جهت داخلي هماهنگي جلسه تشكيل
۹۳/۱۱/۲۶

  پزشكان براي ايراني بانوان سالمت برنامه خدمت بدو خدمتي بسته تهيه
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  پزشكان براي ايراني بانوان سالمت برنامه خدمت بدو خدمتي بسته تهيه



 هفته هاي برنامه جهت شهرستان انتظامي نيروي به نامه ارسال و هماهنگي
مردان سالمت
 زنان مراجعه بار زمينه در دانشگاه بهداشتي معاونت از نظرخواهي نامه ارسال
قلو چند يا دو باردار
 هاي آموزش طريقه زمينه در مزدوجين تمايل عدم يا تمايل نظرسنجي فرم ارسال
شهرستان ازدواج كالس مسئول براي ازدواج هنگام
بهداشت هاي خانه در ماهه ۲۴ و ۱۸ كودكان رشد تحقيقاتي طرح شروع
 هفته هاي برنامه جهت بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به نامه ارسال
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سالم
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  مردان سالمت هفته هاي برنامه جهت شهرستان ادارات و فرمانداري به نامه ارسال
هفته اين به مربوط شعارهاي و

سبا برنامه ارزيابي باقيمانده هاي فرم تكميل جهت هماهنگي

 از پس اول سال ۲ در پيشگيري بر تاكيد با سالم فرزندآوري آموزش نامه ارسال
شهيدرجايي زايشگاه به زايمان
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