


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل
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جلسات  آموزشي برگزار شده در زمينه بيماريهاي واگير



 بهداشتي مراكز به پرندگان ازآنفلوآنزاي پيشگيري جهت بهداشتي نكات ارسال
ابوزيدآباد آنفوالنزاي ور ديده پايگاه از بازديد و بيمارستانها و درماني
ودرماني بهداشتي واحدهاي به ابوال تراكت و پوستر ارسال
مربوطه ادارات به ايدز راهبردي كميته صورتجلسه ارسال
دانشگاه بهداشتي معاونت به سالك و ايدز ريالي عملكرد ارسال

بهداشتي معاونت به ارسال و آن تنظيم و واحد آمار تهيه
آنفلوآنزا به مشكوك موارد پورتال ثبت

بهداشت هاي وخانه درماني مراكزبهداشتي به واكسن ارسال
انتظار مورد آمار به توجه با سل بيماريابي جهت مراكز به نامه ارسال
درمان معاونت و مراكز به كشوري جديد واكسيناسيون برنامه پوستر و تراكت ارسال

 بهداشتي مراكز به پرندگان ازآنفلوآنزاي پيشگيري جهت بهداشتي نكات ارسال
ابوزيدآباد آنفوالنزاي ور ديده پايگاه از بازديد و بيمارستانها و درماني
ودرماني بهداشتي واحدهاي به ابوال تراكت و پوستر ارسال
مربوطه ادارات به ايدز راهبردي كميته صورتجلسه ارسال
دانشگاه بهداشتي معاونت به سالك و ايدز ريالي عملكرد ارسال

بهداشتي معاونت به ارسال و آن تنظيم و واحد آمار تهيه
آنفلوآنزا به مشكوك موارد پورتال ثبت

بهداشت هاي وخانه درماني مراكزبهداشتي به واكسن ارسال
انتظار مورد آمار به توجه با سل بيماريابي جهت مراكز به نامه ارسال
درمان معاونت و مراكز به كشوري جديد واكسيناسيون برنامه پوستر و تراكت ارسال



اقدامات انجام شده به مناسبت هفته اطالع 

رساني ايدز در آذر ماه 

 حضور با خانوادگي كوهگشت برنامه برگزاري

پريان دره در درمان و بهداشت شبكه پرسنل

 آموزشي مركز در  ايدز آموزشي  كالس برگزاري

 تحت زنان جهت بيدگل و آران اي حرفه فني

  اجتماعي امور و كار اداره پوشش

اقدامات انجام شده به مناسبت هفته اطالع 

رساني ايدز در آذر ماه 

 حضور با خانوادگي كوهگشت برنامه برگزاري

پريان دره در درمان و بهداشت شبكه پرسنل

 آموزشي مركز در  ايدز آموزشي  كالس برگزاري

 تحت زنان جهت بيدگل و آران اي حرفه فني

  اجتماعي امور و كار اداره پوشش



  بيدگل و آران صنعتي شهرك بهگران جهت ايدز آموزش كالس برگزاري

 و آران انتظامي نيروي ستاد رسمي پرسنل جهت ايدز آموزشي كالس برگزاري 
  بيدگل

  مربي توسط احمر هالل پيشاهنگ نيروهاي جهت ايدز آموزشي كالس برگزاري 
 احمر هالل

 با همراه ايدز موضوع با شهرستان دبيرستانهاي كليه در كتبي مسابقه برگزاري 
  آموزشي تراكت توزيع

 بيدگل و آران نور پيام دانشگاه در ايدز بنر نصب 

 تشخيص ( بيدگل و آران نور پيام دانشگاه دانشجويان كليه به كوتاه پيام ارسال 
)۵۴۷۳۷۷۶۶  شماست نزديكي در ايدز مشاوره مركز -موثرتر درمان ، زودتر

  بيدگل و آران صنعتي شهرك بهگران جهت ايدز آموزش كالس برگزاري

 و آران انتظامي نيروي ستاد رسمي پرسنل جهت ايدز آموزشي كالس برگزاري 
  بيدگل

  مربي توسط احمر هالل پيشاهنگ نيروهاي جهت ايدز آموزشي كالس برگزاري 
 احمر هالل

 با همراه ايدز موضوع با شهرستان دبيرستانهاي كليه در كتبي مسابقه برگزاري 
  آموزشي تراكت توزيع

 بيدگل و آران نور پيام دانشگاه در ايدز بنر نصب 

 تشخيص ( بيدگل و آران نور پيام دانشگاه دانشجويان كليه به كوتاه پيام ارسال 
)۵۴۷۳۷۷۶۶  شماست نزديكي در ايدز مشاوره مركز -موثرتر درمان ، زودتر



شهرستان سطح در نصب جهت هماهنگي و ايدز كنترل شعارجديد با بنر چاپ 
 با  شهرستان دبيرستانهاي كليه متوسطه سوم سال آموزان دانش از %۸۰آموزش
 جهت ريزي برنامه و ايدز آموزشي هسته اعضاي توسط آموزشي كالس ۲۴ برگزاري
ترم ميان امتحانات پايان از پس  آنها مابقي آموزش

 پرورش و آموزش اداره پرورشي معلمين كليه جهت ايدز آموزشي دوره برگزاري 
  تدريس جلسات در همكاري جهت دعوت و عربيان شهيد كانون در شهرستان

   مدرسه
 آموزان دانش از نفر ۱۵۰ پرخطرجهت هاي رفتار و ايدز آموزشي كالس برگزاري 

 الزمان صاحب اول متوسطه مقطع دبيرستان
 از پس شهرستان سطح در  شهر اسالمي شوراي توسط ايدز رساني اطالع بنر نصب
بهداشت شبكه در رساني اطالع و آموزش جلسه

شهرستان سطح در نصب جهت هماهنگي و ايدز كنترل شعارجديد با بنر چاپ 
 با  شهرستان دبيرستانهاي كليه متوسطه سوم سال آموزان دانش از %۸۰آموزش
 جهت ريزي برنامه و ايدز آموزشي هسته اعضاي توسط آموزشي كالس ۲۴ برگزاري
ترم ميان امتحانات پايان از پس  آنها مابقي آموزش

 پرورش و آموزش اداره پرورشي معلمين كليه جهت ايدز آموزشي دوره برگزاري 
  تدريس جلسات در همكاري جهت دعوت و عربيان شهيد كانون در شهرستان

   مدرسه
 آموزان دانش از نفر ۱۵۰ پرخطرجهت هاي رفتار و ايدز آموزشي كالس برگزاري 

 الزمان صاحب اول متوسطه مقطع دبيرستان
 از پس شهرستان سطح در  شهر اسالمي شوراي توسط ايدز رساني اطالع بنر نصب
بهداشت شبكه در رساني اطالع و آموزش جلسه



  سالمت آموزش واحد  مسئول كارشناس با بيماريها واحد مشترك جلسه برگزاري 

 الكترونيكي  گاهنامه شماره اولين اندازي راه خصوص در شبكه بهداشت معاون و

 شماره اولين در ايدز موضوع با پرخطر رفتارهاي

 با همراه رابطين جهت درماني بهداشتي مراكز در ايدز آموزشي كالس برگزاري

 مردم عموم جهت پمفلت توزيع

  سالمت آموزش واحد  مسئول كارشناس با بيماريها واحد مشترك جلسه برگزاري 

 الكترونيكي  گاهنامه شماره اولين اندازي راه خصوص در شبكه بهداشت معاون و

 شماره اولين در ايدز موضوع با پرخطر رفتارهاي

 با همراه رابطين جهت درماني بهداشتي مراكز در ايدز آموزشي كالس برگزاري

 مردم عموم جهت پمفلت توزيع




