


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



  بهداشت مركز به ومعرفي كشوري نمونه سالمت داوطلب و مربي معرفي و انتخاب
كاشان

 ارزش به روستايي و شهري رابطين كليه التحريربراي لوازم و وسايل توزيع و تهيه
ريال ميليون ده تقريبي

 و روي پياده همايش اجراي در كاشان بهداشت مركز با مشاركت و همكاري
 به سالمت نفرداوطلب۱۵۰ از بيش واعزام۱۳۹۳/۸/۱۹مورخه سالم غذاي جشنواره

مذكور همايش

 نوش اخباري شهيد و وليعصر مركز سالمت داوطلبان از نفر ۴ اعزام و هماهنگي
سالم غذاي جشنواره هماهنگي جلسه در شركت منظور به آباد

 در رابطين حضور درخصوص هماهنگي و شهري وپايگاههاي مراكز رساني اطالع
فرمانداري محل در اجتماعي آسيبهاي از پيشگيري كالس
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 مواد و اعتياد كالس در شركت براي شهري پايگاههاي و مراكز كليه رساني اطالع

۹۳/۸/۱ مورخه در شهروند مدرسه در مخدر

  سميه دبيرستان آموزان دانش وتوجيه مامايي واحد معرفي

 از نفر ۵۰ حدود براي قاعدگي دوران بهداشت درخصوص آموزشي كالس برگزاري

فرهنگ دبيرستان آموزان دانش

۹۳ سال در مردمي مشاركت واحد ريالي ميليون۵۰ اعتبار جذب جهت اقدام

بهداشت هاي خانه و مراكز نياز مورد ي فرمها تأمين و تهيه

كاشان بهداشت مركز به ارسال و شهرستان ماهانه آماري اطالعات ورود

بهداشت هاي خانه و مراكز آمارماهانه اطالعات ثبت و اصالح و بررسي
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 بهداشتي معاونت كارشناسان هماهنگي درجلسات شركت

درهفته روز سه ميزان به بهشتي درماني بهداشتي مركز مامايي خدمات اجراي

بهشتي شهيد مركز مامايي واحد آمارماهيانه ارسال

 درخصوص بهداشت هاي خانه و مراكز به هايي نامه وارسال مكاتبات انجام

  پرونده تكميل نحوه همچنين و آمار ارسال نحوه و آماري تغييرات و اصالحات

بهداشتي رابطان

 اعالم را خود وبهداشتي تخصصي رابطين اسامي هنوز كه اداراتي با مجدد مكاتبه

 .اند نكرده

 ارسال را خود ايراني غير رابطين آمار كه بهداشتي هاي خانه و مراكز پيگيري

.بودند نكرده
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