


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



 وزارت مشترك نامه تفاهم راستاي در شده انجام اقدامات گزارش ارسال و تهيه
پرورش و آموزش و بهداشت

 به ) دوم دوره ( متوسطه اول آموزان دانش پزشكي و غربالگري معاينات آمار ارسال
دانشگاه بهداشتي معاونت

 به گزارش ارسال و مراكز پوشش تحت آموزان دانش پديكلوزيس معاينات بررسي
شهرستان بهداشت مركز رئيس

 در توزيع جهت ابتدايي مدارس به نمك مصرف خصوص در آموزشي تراكت ارسال
اول پايه آموزان دانش بين

 توزيع و ياري آهن برنامه راستاي در شده انجام اقدامات گزارش ارسال و تهيه
شهرستان دختر متوسطه آموزان دانش بين در مكمل

 وزارت مشترك نامه تفاهم راستاي در شده انجام اقدامات گزارش ارسال و تهيه
پرورش و آموزش و بهداشت

 به ) دوم دوره ( متوسطه اول آموزان دانش پزشكي و غربالگري معاينات آمار ارسال
دانشگاه بهداشتي معاونت

 به گزارش ارسال و مراكز پوشش تحت آموزان دانش پديكلوزيس معاينات بررسي
شهرستان بهداشت مركز رئيس

 در توزيع جهت ابتدايي مدارس به نمك مصرف خصوص در آموزشي تراكت ارسال
اول پايه آموزان دانش بين

 توزيع و ياري آهن برنامه راستاي در شده انجام اقدامات گزارش ارسال و تهيه
شهرستان دختر متوسطه آموزان دانش بين در مكمل



 سالمت هاي برنامه هاي زمينه در نظرسنجي منظور به شهرستان ادارات با مكاتبه
جوانان سالمت ارتقا كميته دستورالعمل ارسال و جوانان

دانشگاه بهداشتي معاونت به مدارس و نوجوانان سالمت مراقبت افزار نرم فايل ارسال

  تاريخ در شهرستان ادارات مسئولين حضور با جوانان سالمت ارتقا كميته برگزاري
۹۳/۱۲/۱۷

شهرستان ادارات به جوانان سالمت ارتقا كميته صورتجلسه ارسال و تهيه

 سالمت ارتقا كميته اعضاء براي ابالغ صدور جهت شهرستان فرمانداري با مكاتبه
جوانان

 مروج مدارس زن كاركنان معاينات خصوص در درماني بهداشتي مراكز با مكاتبه
سالمت

فرمانداري در پرورش و آموزش اداري شوراي جلسه در شركت

 سالمت هاي برنامه هاي زمينه در نظرسنجي منظور به شهرستان ادارات با مكاتبه
جوانان سالمت ارتقا كميته دستورالعمل ارسال و جوانان
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فرمانداري در پرورش و آموزش اداري شوراي جلسه در شركت



 مرد كاركنان معاينات انجام فرايند خصوص در پرورش و آموزش اداره با مكاتبه 
سالمت مروج مدارس

 خارجي مميزي هاي ليست چك تكميل و سالمت مروج مدارس از گروهي بازديد
روز ۱۰ مدت به

شهرستان مدارس در هدف هاي گروه براي آموزشي جلسه ۸۱ برگزاري

پديكلوزيس به آلودگي نظر از آموز دانش ۹۱۵ غربالگري

پديكلوزيس به آلوده آموز دانش ۹ درمان و پيگيري

 ) خانواده بهداشت دو و پزشك يك ( خدمت به ورود بدو نيروي نفر سه توجيه

 دانش جهت مسابقه اجراي و بهداشتي هاي پوستر آلبوم به مربوط سواالت طراحي
سالمت مروج مدارس آموزان

 مرد كاركنان معاينات انجام فرايند خصوص در پرورش و آموزش اداره با مكاتبه 
سالمت مروج مدارس
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