


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



  از پرورش و آموزش بهداشت كارشناس و بهداشت مركز كارشناسان مشترك بازديد

پرورش و آموزش اداره و مراكز به مشكالت ارسال و اول دوره متوسطه مدرسه ۲

شهرستان مدارس در هدف هاي گروه براي آموزشي جلسه ۹۰ برگزاري

 مدارس كليه بهداشت نمايندگان براي خدمت ضمن آموزش دوره دومين برگزاري

 عربيان شهيد سالن در شهرستان

  جهت بهداشت مركز كارشناسان حضور با مدارس سالمت كميته جلسه برگزاري

 كميته و پرورش و آموزش و بهداشت هاي وزارتخانه مشترك نامه تفاهم بررسي

 كارشناسان به صورتجلسه ارسال و  ۹۳/۱۰/۲۰ مورخه در جوانان سالمت ارتقا

واحدها مسئول
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دانشگاه بهداشتي معاونت به دانشگاهي ۲ منطقه كميته بازديد پسخوراند ارسال و تهيه

 خصوص در ريزي برنامه جهت پرورش و آموزش اداره با هماهنگي جلسه برگزاري
 ارسال و صورتجلسه تهيه و ۹۳/۱۰/۲۷ مورخه در وزارتخانه دو مشترك نامه تفاهم

  پرورش و آموزش اداره به

 مدارس در توزيع جهت پرورش و آموزش به “ فلورايد وارنيش و من “ پوستر ارسال
شهرستان ابتدايي

 مدارس بهداشت رابطين و مربيان آموزش خصوص در واحد عملكرد گزارش ارسال
دانشگاه بهداشتي معاونت به

 آموزان دانش تعداد دريافت جهت بهداشت هاي خانه و بهداشتي مراكز با مكاتبه
متاهل متوسطه دختر
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 جهت پرورش و آموزش به بهداشت هاي خانه و مراكز پرسنل اسامي ارسال
مدارس بهداشت هاي برنامه اجراي هماهنگي

 و سالم قلبي با زيستن سالم موضوع با بهداشتي پوسترهاي آلبوم سري ۲۰ ارسال 
شهرستان مروج مدارس در توزيع جهت پرورش و آموزش به همه براي پاك هواي

 به آموزان دانش بين در مسابقه اجراي جهت فوق هاي پوستر از سوال طراحي
 متوسطه و ابتدايي مقطع تفكيك

 تفكيك به خانواده آموزش جلسات كننده هماهنگ پرسنل اسامي ليست تهيه
پرورش و آموزش به ارسال و منطقه

 معاونت به مدارس در پديكلوزيس به آلودگي بررسي آمار ارسال و بندي جمع
دانشگاه بهداشتي
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پديكلوزيس به آلودگي نظر از آموز دانش۹۱۶ غربالگري

پديكلوزيس به آلوده آموز دانش۹ درمان و پيگيري

فيدبك ارسال و پاميلي درماني بهداشتي مركز از بازديد

  خدمت به ورود بدو خانواده بهداشت نيروي نفر يك توجيه

پديكلوزيس به آلودگي نظر از آموز دانش۹۱۶ غربالگري

پديكلوزيس به آلوده آموز دانش۹ درمان و پيگيري

فيدبك ارسال و پاميلي درماني بهداشتي مركز از بازديد

  خدمت به ورود بدو خانواده بهداشت نيروي نفر يك توجيه




