


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



اي وزارتخانه بازديد جهت نياز مورد مستندات و اطالعات تدارك و آمادگي

 و شهري رابطين از درصد ۲۰ براي مسافرتي پتوي عدد ۱۰۰ تعداد توزيع و تهيه
ريال ميليون يازده ارزش به روستايي

 ابوزيدآباد روستايي و شهري منطقه در داوطلب روز گراميداشت جشن برگزاري
۹۳/۹/۱۳مورخه در

 و پايگاهها و مراكز كليه به رابط فصلنامه ششمين دي سي  عدد ۱۹ ارسال و تكثير
بهداشت هاي خانه
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 اعتبارات جذب منظور به آن جواب ودريافت شمول خارج ي نامه ارسال و پيگيري

مردمي مشاركت واحد

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

 بهداشتي معاونت كارشناسان هماهنگي درجلسات شركت

 سوانح در اوليه كمكهاي و امداد آموزشي كارگاه به مربوط منابع وارسال هماهنگي

  در كنندگان شركت آمادگي و مطالعه منظور به روستايي و شهري مراكز به باليا و

مربوطه آزمون
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