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 دارو  یریتمد اهداف

 اتالف دارو  یعموم دالیل

عرضه کننده  یواحد ها  وظایف

خدمات در روستا ها )خانه بهداشت، 

 (ییروستا ی،درمان یمرکز بهداشت

برنامه  نحوه

و  یزی،سازماندهی،پایش،هدایتر

 یتو خالق ی،ارتباطات ،نواور یرهبر

و ...... در خانه بهداشت و مرکز 

  ییروستا یو درمان یبهداشت

در مرکز  یریتینحوه ارائه خدمات مد 

  ییروستا یدرمان یبهداشت

 یبرا یریتیمد یوشاخص ها نکات

 یدرمان یاز مراکز بهداشت یدبازد
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 شهرستان 
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 مرکز بهداشت استان  یریتیخدمات مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرکز  یریتینحوه ارائه خدمات مد  
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