


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



 ليست چك تكميل جهت سالمت مروج مدارس از بازديد برنامه ارسال و تهيه
خارجي مميزي

 به دبستان به ورود بدو آموزان دانش پزشكي و غربالگري معاينات آمار ارسال
دانشگاه بهداشتي معاونت

 مشترك نامه تفاهم خصوص در مدارس بهداشتي شوراي صورتجلسه ارسال و تهيه
پرورش و آموزش اداره به وزارتخانه دو

 سالمت هاي برنامه مورد در سنجي نظر خصوص در شهرستان ادارات با مكاتبه
 جوانان ارتقا كميته دستورالعمل ارسال و جوانان

 در شده مشاهده مشكالت گزارش و پاميلي درماني بهداشتي مركز به نامه ارسال
مركز اين پوشش تحت آموزان دانش پديكلوز معاينات خصوص
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آباد نوش شهر خودگردان مدرسه اطالعات ارسال و بهداشتي معاونت با مكاتبه

 بهداشتي معاونت به مدارس سالمت پرونده خصوص در اصالحي نظرات نقطه ارسال
دانشگاه

بهداشت هاي خانه و مراكز به سالم تغذيه پايگاه دستورالعمل ارسال

برنامه جديد نسخه به مدارس و نوجوانان سالمت الكترونيك پرونده اطالعات انتقال

واكسيناسيون برنامه در پنتاواالن واكسن ادغام آموزشي كالس در شركت

يك سطح پايش هاي ليست چك تدوين روزه دو كارگاه در شركت

 و ريجن ، يزدل بهداشت هاي خانه و اخباري شهيد درماني بهداشتي مركز از بازديد
  فيدبك ارسال و ابوزيدآباد آباد محمد

 جمعيت تبيين همايش در شركت
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 سالمت ارتقا كميته عنوان با شهرستان كارگروه جلسه برگزاري زمينه در هماهنگي
جوانان

الكترونيك پرونده در مدارس و نوجوانان برنامه فعاليتهاي ثبت 

 معاونت به مدارس در پديكلوزيس به آلودگي بررسي آمار ارسال و بندي جمع
دانشگاه بهداشتي

شهرستان مدارس در هدف هاي گروه براي آموزشي جلسه ۹۰ برگزاري

پديكلوزيس به آلودگي نظر از آموز دانش۱۴۱۵ غربالگري

پديكلوزيس به آلوده آموز دانش ۱۷ درمان و پيگيري

  خدمت به ورود بدو خانواده بهداشت نيروي نفر يك توجيه
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