


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



 و اوليه هاي كمك دركارگاه شركت درخصوص پرسنل كليه به رساني اطالع
مربوطه درآزمون شركت جهت آمادگي

DVD عدد۶ توزيع جهت پيگيري انجام player روستا و شهر سطح در

ماه دي ۶ مورخه در اوليه هاي كمك كارگاه در شركت

 اعتياد از پيشگيري كالس ي سوگندنامه خصوص در رابطين هاي گواهينامه ارسال
فرمانداري در

 و ها پايگاه ، مراكز كليه به رابط فصلنامه ششمين دي سي  عدد ۱۹ ارسال و تكثير
بهداشت هاي خانه

روستا و شهر درسطح اوليه هاي كمك دي سي و كتاب عدد ۴۰۰ توزيع و تهيه

كاشان بهداشتي معاونت به شهرستان فصلي آمار ارسال
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ديماه۱۷ بارداري دوران در ايدز بيماري كالس در شركت

 مصرف كاهش ملي بسيج خصوص در بهداشت هاي خانه و مراكز به نامه ارسال

نمك

ديماه۲۴در واحد هاي برنامه خصوص در جديدالورود نيروهاي از نفر۳ توجيه

روستا و شهر به رابطين فصلي هاي كميته نامه آيين ارسال

گسترش واحد به پزشك اتاق به مربوط هاي شاخص ارسال

ديماه۲۷در رابطين تدريس نوين هاي شيوه كارگاه مدرسين با هماهنگي انجام

 هاي كمك كتاب تدريس به مربوط فرمهاي ساير و درسها طرح ارسال و بررسي

ابوزيدآباد ثامن پايگاه در اوليه
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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

 همايش به نمونه رابط و مربي اعزام براي الزم هاي هماهنگي انجام و پيگيري

داوطلب جهاني روز گراميداشت

بهداشت هاي خانه و مراكز به ادارات تخصصي رابطين معرفي نامه پيگيري 
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