


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



 و شهري مراكز بهداشتي رابطين كالسهاي برگزاري جهت پذيرايي وسايل تهيه
آينده سال در روستايي

  مورخه بهداشتي رابطين كالس تدريس نوين هاي شيوه روزه چهار كارگاه برگزاري
 و بهورزان و جديد خانواده بهداشت پرسنل ويژه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ لغايت ۱۳۹۳/۱۲/۶

بيماريها با مبارزه نيروهاي

  بازديد ليست چك تكميل و تهيه و دانشگاه مردمي هاي مشاركت واحد با همكاري
   روستايي و شهري مراكز توسط بهداشت هاي خانه و ها پايگاه از يك سطح

 سال در مردمي مشاركت واحد نياز مورد فرمهاي برآورد به مربوط جدول تكميل
آينده
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۹۳ سال در مردمي مشاركت هاي برنامه اجراي در همكار افراد الزحمه حق ليست تهيه

 نوين هاي شيوه آموزشي كارگاه در كننده شركت افراد نمرات واستخراج بررسي
  رابطين كالس تدريس

 ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ در واحد هاي برنامه خصوص در جديدالورود نيروهاي از نفر ۳ توجيه

 مشاركت واحد اعتبارات ريالي ميليون ۵۰ رديف به مربوط سند نمودن تكميل
مربوطه اعتبار جذب منظور به مردمي

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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