


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



 ستادي كارشناسان هماهنگي جلسه در آموزان دانش فيزيكي تحرك برنامه ارائه
۹۶/۶/۱۱ مورخ

 دانش فيزيكي تحرك برنامه هماهنگي جهت مدارس بهداشتي شوراي برگزاري
۹۶/۶/۲۵ تاريخ در آموزان

  اتباع اداره به اقامت كارت فاقد افاغنه اتباع آموزان دانش معاينه هاي فرم ارسال

پرورش و آموزش اداره به دهم پايه آموزان دانش مراقبت زمانبندي برنامه ارسال

 كارگاه  در نام ثبت جهت شبكه پوشش تحت درماني و بهداشتي مراكز با مكاتبه
پرسنل فرزندان براي مجازي فضاي هاي آسيب

 ترويج خصوص در جديد مطالب ارسال و سالمت هاي پايگاه و مراكز با مكاتبه
سالم ازدواج



۹۶/۶/۱ تاريخ در ازدواج حين هاي آموزش ارتقاء كميته در شركت
 وزارت دو مشترك نامه تفاهم راستاي در شده انجام اقدامات گزارش ارسال

۹۶/۶/۲۰ تاريخ تا خانه
 اتباع آموزان دانش مراقبت راستاي در شده انجام اقدامات گزارش ارسال
اقامت كارت فاقد افغاني
۹۶/۶/۸ تاريخ در زئونوز بيماريهاي هماهنگي جلسه در شركت

 تحرك كارگاه برگزاري جهت سيدي دكتر آقاي با هماهنگي جلسه برگزاري
پرسنل براي فيزيكي



 ارسال و بهداشت هاي خانه و جامعه سالمت مراكز با مكاتبه و هماهنگي-۱
  ازدواج هفته دستورالعمل

 تاريخ در مهربانو بوستان در زوجين روابط و سالم ازدواج همايش برگزاري-۲
:ذيل اقدامات انجام و۹۶/۶/۲

  فرمانداري بانوان امور مسئول با هماهنگي
شبكه پشتيباني واحد با هماهنگي

شهرستان فرمانداري سوي از ادارات شاغل بانوان براي دعوتنامه ارسال
 شهرستانهاي مردم نماينده بانوان امور مشاور نصيري خانم توسط سخنراني

 و سالم ازدواج خصوص در اسالمي شوراي مجلس در بيدگل و آران و كاشان
زوجين روابط
 جوانان در سالمت فرهنگ ترويج و مناسب ازدواج هاي كتابچه توزيع

حاضرين از پذيرايي انجام و پاسخ و پرسش
جوايز اهداي و مهربانو بوستان مسئول از تشكر و تقدير





 نوش شهر جوانان براي مناسب ازدواج همايش برگزاري۳.
:ذيل اقدامات انجام و۹۶/۶/۹ تاريخ در آباد

بيدگل و آران شهر دختر جوانان از دعوت

شبكه پشتيباني واحد با هماهنگي

 كارشناس توسط مناسب ازدواج معيارهاي آموزش
شبكه روان سالمت

 فرهنگ ترويج و مناسب ازدواج هاي كتابچه توزيع
حاضرين بين در جوانان در سالمت

مدعوين از پذيرايي و پاسخ و پرسش انجام



 در جوانان در مناسب ازدواج آموزشي كالس برگزاري.۴

 اجراي و ۶/۶/۹۶ تاريخ در فاطميه سالمت جامع پايگاه

:ذيل هاي برنامه

فاطميه سالمت پايگاه پوشش تحت جوانان از دعوت

 برنامه كارشناس توسط سالم ازدواج معيارهاي آموزش

بهزيستي اداره ازدواج

مدعوين از پذيرايي و پاسخ و پرسش انجام



 "خصوص در بهشتي جامعه سالمت مركز پوشش تحت جوانان از نفر ۱۰ آموزش.۵

۹۶/۶/۱ تاريخ در " فرزندي تك پديده و مناسب ازدواج

  سالمت سفيران از نفر ۳۰ جهت" ازدواج براي آمادگي "آموزشي كالس برگزاري.۶
۹۶/۶/۴ تاريخ در بهشتي جامعه سالمت مركز

 تحت جوان زوجين از نفر ۱۷ براي "پايدار و شاد ازدواج "آموزشي كالس برگزاري.۷
۹۶/۶/۵ تاريخ در بهشتي جامعه سالمت مركز پوشش

 والدين از نفر ۲۰ براي "ازدواج از قبل دانستنيهاي "آموزشي كالس برگزاري.۸
۹۶/۶/۸ تاريخ در جوانان

  جوان مردان از نفر ۱۲ براي "جوانان در مناسب ازدواج "آموزشي كالس برگزاري.۹
۹۶/۶/۷ تاريخ در بهشتي جامعه سالمت مركز پوشش تحت



 سفيران از نفر ۱۵ براي" ازدواج در صميميت نياز ۱۲ "آموزشي كالس برگزاري.۱۰
۹۶/۶/۱۳ تاريخ در سالمت

  براي "آن مديريت و ناسازگاري و شاد ازدواج راهنماي "آموزشي كالس برگزاري.۱۱
 تاريخ در بهشتي جامعه سالمت مركز پوشش تحت سالمت داوطلبين از نفر ۱۷

۹۶/۶/۶


