


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



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

  كودك ۸۰ جهت كوپن توزيع و شيرمصنوعي كميسيون برگزاري
آن فيدبك تهيه و ليست چك وتكميل بهشتي درماني بهداشتي مركز از بازديد

 با تغذيه ترويج زمينه در باردار مادران همسران براي آموزشي كالس سه برگزاري
آن هاي آزمون پس و آزمون پيش نتايج بندي جمع و شهري مراكز مادر شير
وزارتخانه پرتال به تغذيه سوء شيرده و باردار مادران به مربوط اطالعات ورود
وزارتخانه پرتال به سال پنج زير كودكان سنجي تن به مربوط اطالعات ورود

بهداشتي مراكز براي اسمير پاپ جواب ارسال
داروها توزيع پيگيري
زوج ۹۲ آموزش و )جلسه ۴( ازدواج هنگام آموزشي كالس هفتگي برگزاري
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 و باردار مادران هاي مكمل و خانواده تنظيم داروهاي درخواست ليست تهيه
توزيع جهت دارويي امور به تحويل و ماه آبان بهورزي و مانا و كودكان

 آوري جمع و ب پرسشنامه تكميل و ماهه يك كودك مرگ اطالعات آوري جمع
آن بهداشتي پرونده اطالعات

 هاي سياست و ها برنامه ارائه و فرمانداري اموربانوان جمعيت كارگروه در شركت
۹۳/۱۲/۱۰ تاريخ در جلسه اين در خانواده سالمت و جمعيت جديد

 پاميلي درماني بهداشتي مركز در زايمان براي آمادگي كالس برگزاري  و هماهنگي
باردار مادران براي

 هاي برنامه زمينه در جديدالورود خانواده بهداشت نيروي دو و پزشك يك توجيه
خانواده سالمت
 مراكز به باردار زنان در ايدز آزمايش انجام جهت خطر فاكتورهاي تراكت ارسال
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)ماه اسفند اول هفته(مردان سالمت ملي هفته گراميداشت 
مردان سالمت هفته هاي برنامه جهت شهرستان انتظامي نيروي به نامه ارسال و هماهنگي

 هفته هاي برنامه جهت بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به نامه ارسال
مردان سالمت
  مردان سالمت هفته هاي برنامه جهت شهرستان ادارات و فرمانداري به نامه ارسال

هفته اين به مربوط شعارهاي و
شهرستان آزادگان ميدان محل در مردان سالمت ايستگاه برپايي
 همكاري با گذارند مي احترام رانندگي و راهنمايي قوانين به كه رانندگاني از تقدير
متخلف رانندگان به جريمه بدون تذكر و انتظامي نيروي
رانندگان از پذيرايي همراه به آموزشي هاي بسته اهداي

)ماه اسفند اول هفته(مردان سالمت ملي هفته گراميداشت 
مردان سالمت هفته هاي برنامه جهت شهرستان انتظامي نيروي به نامه ارسال و هماهنگي

 هفته هاي برنامه جهت بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به نامه ارسال
مردان سالمت
  مردان سالمت هفته هاي برنامه جهت شهرستان ادارات و فرمانداري به نامه ارسال

هفته اين به مربوط شعارهاي و
شهرستان آزادگان ميدان محل در مردان سالمت ايستگاه برپايي
 همكاري با گذارند مي احترام رانندگي و راهنمايي قوانين به كه رانندگاني از تقدير
متخلف رانندگان به جريمه بدون تذكر و انتظامي نيروي
رانندگان از پذيرايي همراه به آموزشي هاي بسته اهداي



)ماه اسفند اول هفته(مردان سالمت ملي هفته گراميداشت 



  سه آموزان دانش براي حوادث و سوانح از پيشگيري و ايمني آموزش جلسات برگزاري
  نيروي هماهنگي با ۹۳/۱۲/۱۹ و ۱۸ و۱۷ هاي تاريخ در شهرستان پسرانه دبيرستان

شهرستان انتظامي

سبا برنامه ارزيابي باقيمانده هاي فرم تكميل جهت هماهنگي

كارمند زنان شيردهي گواهي تهيه

  پزشكان براي ايراني بانوان سالمت برنامه خدمت بدو خدمتي بسته تهيه

سالم باروري و )ايراني بانوان سالمت( سبا برنامه يك سطح پايش ليست چك تهيه
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ناتوان سالمندان از مراقبت در فعال پرسنل از تقدير

 بهداشت هاي خانه و مركز تفكيك به سبا برنامه پوشش اي مقايسه جدول ارسال

  برنامه پوشش افزايش جهت مداخله انجام و

 در دانشگاه بهداشتي معاونت خانواده بهداشت واحد با هماهنگي جلسه برگزاري

  مصوبات پيگيري و ۹۳/۱۲/۱۷ تاريخ

 هاي خانه و مراكز براي باردار زنان همسران آموزشي هاي كالس فيدبك ارسال
بهداشت
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