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 بسمه تعالی

 

"برنامه عملیاتی هفته سالمت دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران"  

اردیبهشت: تحرک بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی 1جمعه   

سوپروایزر  کمیته اجرایی مکان و ساعت برگزاری

 شهرداری

 فعالیتو محل شرح  فعالیتنوع  سوپروایزر دانشکده

 محل نماز جمعه

  30تا  03/9ساعت: 

 خانم پاکیار

 خانم طبیعی

 خانم نوری

 آقای رضایی

 آقای افشار

 آقای عنایتی
 

 سرکار خانم طوفی

39390309130 

غربالگری بیماریهای مزمن  - دکتر پاشایی پور

 )پرفشاری خون و دیابت(

 همایش پیاده روی گروهی -

آموزش و مشاوره در زمینه  -

 اهمیت تحرک بدنی

و بروشورهای پخش پمفلت  -

 مرتبط

کیل غرفه سالمت در تش

محل نمازجمعه با همکاری 

 ستاد برگزاری نماز جمعه

 پارک الله 

  13تا  03/30ساعت: 

 خانم پاکیار-خانم نعیمی

خانم -خانم حضرتی-خانم نوعی

 طبیعی

 آقای رضایی-خانم نوری 

-آقای موقریگروه روانپرستاری: 

 آقای میرزایی-آقای حاتمی

 

خانم سرکار 

 جدیدی

39318900100 

بیماریهای مزمن  غربالگری - دکتر پاشایی پور

 )پرفشاری خون و دیابت(

مشاوره های تخصصی با  -

استقرار متخصصین پرستاری و 

 مامایی

پخش پمفلت و بروشورهای  -

 مرتبط

تشکیل غرفه سالمت در 

 پارک الله

دو غرفه: غربالگری 

بیماریهای مزمن و مشاوره 

)روان، های تخصصی 

 تغذیه و زنان(
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سالم جامعه، سالم غذای: اردیبهشت 2 شنبه  

 فعالیت و محل شرح فعالیت نوع  سوپروایزر دانشکده سوپروایزر شهرداری کمیته اجرایی مکان و ساعت برگزاری

 محوطه دانشکده

 31تا  9ساعت: 

 خانم طبیعی-نوعیخانم 

   خانم حضرتی-آقای رضایی

 -نظریگروه مامایی )خانم 

 خانم رضایی. خانم صابری(

خانم دکتر پاشایی  ------------------

 پور

39319930090 

 

 سرکار خانم شیران

 

 غذای زمینه در مشاوره و آموزش-

 سالم

بیماریهای مزمن  غربالگری -

 )پرفشاری خون و دیابت(

 مشاوره تخصصی زنان-

توزیع پمفلت و مطالب آموزشی  -

 مرتبط

تشکیل غرفه در 

 محوطه دانشکده 

 

 

 پارک الله

 13تا  31ساعت: 

 خانم نوعی-خانم نعیمی

 خانم طبیعی-خانم نوری

 خانم پاکیار-خانم حضرتی

 آقای رضایی  

 

-دکتر رحیمیجناب آقای 

)گروه  آقای حاتمی

 روانپرستاری(

 سرکار خانم جدیدی

39318900100 

بیماریهای مزمن  غربالگری - خانم یوسفی

 )پرفشاری خون و دیابت(

مشاوره های تخصصی با استقرار  -

)روان،  متخصصین پرستاری و مامایی

 تغذیه و زنان(

 پخش پمفلت و بروشورهای مرتبط -

تشکیل غرفه سالمت 

 در پارک الله

دو غرفه: غربالگری 

بیماریهای مزمن و 

مشاوره های 

تخصصی )روان، 

 تغذیه و زنان(

خانم دکتر پاشایی  ------------ خانم باریکانی صبح 33ساعت 

 پور

کارگاه آموزشی  سالن سمعی بصری دانشکده

تغذیه و پیشگیری از 

 کبد چرب

 

 

 خانم نعیمی

 خانم نوری

خانم دکتر پاشایی  خانم جدیدی

 پور

آموزش تغذیه پیشگیری از پوکی -

 استخوان

آموزش و مشاوره در 

سراهای محله 
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آموزش اهمیت چاقی و پیشگیری از -

 آن

 توزیع پمفلتهای مرتبط-

 1شهرداری منطقه 

 تهران

 تغذیه سالم در کودکان خانم دکتر نیک پیما ---------- خانم پاکیار 

توزیع مطالب آموزشی و پمفلتهای -

 مرتبط

آموزش و مشاوره در 

مدارس جنوب شهر 

 تهران

 سطح در مسابقه عکاسیبرپایی  دکتر پاشایی پور  آقای رضایی 

 آن جوایز اهدای و نتایج که دانشکده

 سواد، رسانه و هنر) چهارشنبه روز در

معرفی . گرفت خواهد انجام( سالمت

جهت آپلود  کانال خبری هفته سالمت

 عکسهای ارسالی

 نشاط و انگیزه ایجاد

 محترم اعضای در

، علمی هیات

 و کارکنان

 دانشجویان
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: سفیران سالمت، نهادهای اجتماعی96اردیبهشت  3کشنبه ی  

 شرح و محل فعالیت نوع فعالیت سوپروایزر دانشکده سوپروایزر شهرداری کمیته اجرایی مکان و ساعت برگزاری

 محوطه دانشکده

 صبح 31تا  9ساعت 

 خانم نعیمی

 خانم سارخانی

 آقای رضایی

خانم -خانم باریکانی

 مهرجو

 

 گروه مامایی:

 نورزایی سمیرا

 عربی فاطمه

 غفاری معصومه

 طاهری خانم

-----------------

- 

 خانم دکتر پاشایی پور

 خانم دکتر مدرس

 خانم دکتر فرنام

 در مشاوره و آموزش-

 سالم غذای زمینه

بیماریهای  غربالگری -

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

مشاوره های تخصصی -

 زنان و تغذیه

توزیع پمفلت و  -

 مرتبط مطالب آموزشی

تشکیل غرفه در محوطه 

 دانشکده 

 
 

 پارک الله

 13تا  31ساعت 

خانم -خانم نعیمی

 پاکیار

آقای -خانم طبیعی

 رضایی

 

 گروه مامایی:

 خانم جعفریان

 خانم رضایی

 خانم سعیدی

 

آقای -خانم دکتر تقوی

 سرکار خانم مجدآبادی سرکار خانم جدیدی

 

 بارزیخانم دکتر سیه 

بیماریهای  غربالگری -

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

 مشاوره های تخصصی -

با  )روان، تغذیه و زنان(

استقرار متخصصین 

 پرستاری و مامایی

آموزش سالمت  -

جنسی ، مشاوره وپاسخ 

به مسایل ومشکالت 

سالمت زنان 

تشکیل غرفه سالمت در پارک 

 الله

دو غرفه: غربالگری بیماریهای 

مزمن و مشاوره های تخصصی 

 )روان، تغذیه و زنان(
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حاتمی)گروه 

 روانپرستاری(

دردورانهای بلوغ، 

باروری وسالمندی 

 وکودکان

پخش پمفلت و  -

 مرتبط بروشورهای

 

 

 سرای محله

 صبح 33ساعت 

 خانم طبیعی-

 

 خانم پاکیار-

 خانم دکتر پاشایی پور خانم جدیدی

 

خودمراقبتی با تاکید -

بر پیشگیری از 

 بیماریهای قلبی عروقی

خودمراقبتی با تاکید -

 بر پیشگیری از سرطانها

توزیع پمفلتها و -

 مطالب آموزشی مرتبط

 سالمت سفیران فعالیت

 با محله سراهای در دانشجویی

 خودمراقبتی موضوع

 خانم نوری صبح 33ساعت 

 خانم نوعی

 خانم حضرتی

 

سرکار خانم دکتر نیک  -------------

 پیما

 بیماری سل-

 بهداشت بلوغ-

 بهداشت فردی-

آموزش و مشاوره در مدارس 

 جنوب شهر تهران

سالن سمعی بصری  خانم دکتر پاشایی پور  خانم سارخانی صبح 33ساعت 

 دانشکده

کارگاه آموزشی پیشگیری از 

 چاقی 
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زندگی کیفیت ارتقاء، سالمت تحول طرح: 96 اردیبهشت 4 دوشنبه  

 شرح و محل فعالیت نوع  فعالیت سوپروایزر دانشکده سوپروایزر شهرداری کمیته اجرایی مکان و ساعت برگزاری

 محوطه دانشکده

 31تا  9ساعت: 

 -آقای رضایی)مربی(

 خانم امینی)مربی(-

 خانم صادقی)مربی(-

 

سرکار خانم دکتر  ---------------

 ورعی

 زمینه در مشاوره و آموزش-

 سالم غذای

بیماریهای مزمن  غربالگری-

 )پرفشاری خون و دیابت(

توزیع پمفلت و مطالب  -

 آموزشی مرتبط

تشکیل غرفه در محوطه 

 دانشکده 

 

 

 پارک الله

 13تا  31ساعت: 

 -خانم دکتر قدیریان-

آقایان فریدونی و سلمانی 

 )گروه روانپرستاری(

 خانم پاکیار-خانم نعیمی

 خانم نوعی-خانم طبیعی

 نوریخانم -آقای رضایی

خانم  -آقای افشار

 حضرتی

بیماریهای مزمن  غربالگری - سرکار خانم یوسفی خانم جدیدی

 )پرفشاری خون و دیابت(

مشاوره های تخصصی با  -

استقرار متخصصین پرستاری و 

 مامایی

پخش پمفلت و بروشورهای  -

 مرتبط

 

تشکیل غرفه سالمت در 

 پارک الله

دو غرفه: غربالگری 

بیماریهای مزمن و 

مشاوره های تخصصی 

 )روان، تغذیه و زنان(

کارگاه آموزشی  سالن سمعی بصری دانشکده پدرامسرکار خانم   پدرامسرکار خانم  

 انهاپیشگیری از سرط

 

 

 

 

 

 آقای افشار-

 خانم نوری-

 پیشگیری از دیابت-  

 سبک زندگی در یائسگی-

 توزیع پمفلتهای مرتبط-

 

آموزش و مشاوره در 

شهرداری  سراهای محله

 تهران 1منطقه 
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 مدارس جنوب تهران

 صبح 33ساعت 

 خانم طبیعی-

 

 خانم نعیمی-

 در هوای آلودهسبک زندگی  - خانم دکتر نیک پیما ---------------

 افسردگی-

توزیع مطالب آموزشی و -

 پمفلتهای مرتبط

آموزش و مشاوره در 

مدارس جنوب شهر 

 تهران

مرکز شکوفا وابسته به 

 بهزیستی

 39تا  9ساعت: 

غربالگری کودکان به لحاظ  - خانم دکتر میرالشاری ------------------ گروه کودکان

سالمت جسمانی ) رشد و 

 تکامل، بینایی، شنوایی و ...( 

غربالگری کودکان به لحاظ -

 اختالالت رفتاری

غربالگری کودکان به لحاظ در -

معرض خطر سوء رفتار بودن یا 

سمی، مورد سوء رفتار ) ج

جنسی، عاطفی و غفلت( واقع 

 شدن

ارائه ی آموزش های بهداشتی -

) بهداشت فردی، بهداشت آب و 

غذا( به کودکان و     خانواده 

 های آنان

آموزش پیشگیری از رفتارهای -

 پرخطر به نوجوانان و خانواده ها

آموزش رفتارهای بهداشتی از -

 طریق نمایش انیمیشن

آموزش پیشگیری از سوء -

رفتار با کودکان از طریق نمایش 

 سالمت خدمات ی ارائه

 بی و کار کودکان به محور

 های خانواده و  بضاعت

 هماهنگی با آنان

بهزیستی در  و شهرداری

 مرکز شکوفا
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 انیمیشن

آموزش رفتارهای بهداشتی از -

 طریق بازی

مشاوره ی بهداشت باروری به -

 بانوان و دختران 

مشاوره ی رشد و تکامل -

 کودکان به خانواده ها

مشاوره ی در خصوص -

 اختالالت رفتاری به خانواده ها

ایجاد فضای بانشاط برای -

ی کودکان از طریق بازی ها

 مفرح و دعوت از هنرمندان
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همیشه و همه نیاز، روان سالمت: 96 اردیبهشت 5 شنبه سه  

 ****** تعطیل رسمی******

 شرح و محل فعالیت نوع  فعالیت سوپروایزر دانشکده سوپروایزر شهرداری کمیته اجرایی مکان و ساعت برگزاری

 پارک الله

 13تا  31ساعت: 

خانم -آقای موقری-

 -خانم گشتیلی-کاشانی

گروه ) آقای حاتمی

 روانپرستاری(

 خانم پاکیار-خانم نعیمی

خانم -خانم طبیعی

 نوعی

 خانم نوری-آقای رضایی

خانم  -آقای افشار

 حضرتی

سرکار خانم دکتر  خانم جدیدی

 نوغانی

 

 سرکار خانم یوسفی

بیماریهای  غربالگری -

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

مشاوره های تخصصی  -

با استقرار متخصصین 

 پرستاری و مامایی

پخش پمفلت و  -

 بروشورهای مرتبط

 

تشکیل غرفه سالمت در پارک 

 الله

دو غرفه: غربالگری بیماریهای 

تخصصی مزمن و مشاوره های 

 )روان، تغذیه و زنان(
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 چهارشنبه 6 اردیبهشت 96: هنر و رسانه، سواد سالمت

 شرح و محل فعالیت نوع  فعالیت سوپروایزر دانشکده سوپروایزر شهرداری کمیته اجرایی مکان و ساعت برگزاری

 دانشکده

 31تا  9ساعت: 

 خانم پاکیار-خانم نعیمی

 دانشجویان گروه مامایی

 مریم ملکیان 

 زهرا مهر جویان 

 محدثه موسوی پور 

 فاطمه هاشمی

 مریم سعیدی

 شقایق سادات تقوی

 

 خانم شیران 

 خانم دکتر نواب

 در مشاوره و آموزش-

 سالم غذای زمینه

بیماریهای  غربالگری -

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

ارتقاء سالمت در  -

ارتباط با خودمراقبتی در 

غرفه  بیماریهای مزمن در

دانشکده )گروه داخلی 

 جراحی(

توزیع پمفلت و مطالب  -

 آموزشی مرتبط

تشکیل غرفه در محوطه 

 دانشکده 

 

 

 پارک الله

 13تا  31ساعت: 

آقای -خانم دکتر نوغانی-

فریدونی )گروه 

 روانپرستاری(

 

 گروه سالمندی 

 خانم بیات 

حاجی خانم دکتر 

 بابایی

بیماریهای  غربالگری -

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

مشاوره های تخصصی  -

با استقرار متخصصین 

 پرستاری و مامایی

تشکیل غرفه سالمت در پارک 

 الله

دو غرفه: غربالگری بیماریهای 

مزمن و مشاوره های تخصصی 

 )روان، تغذیه و زنان(

مشاوره و غربالگری بیماریهای 
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پخش پمفلت و  -

 بروشورهای مرتبط

 سالمندان

 

 

 مترو چهارراه ولیعصر

 صبح 33تا  9ساعت:

 

 خانم طبیعی-

 خانم پاکیار-

 خانم نوری-

 

 آقای افشار-آقای رضایی-
 

 خانم دکتر پاشایی پور آقای دکتر نجاریان
 

بیماریهای  غربالگری -

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

 مشاوره تخصصی تغذیه -

تشکیل غرفه در محل متروی 

 هاراه ولیعصر  چ

 
 

 مترو هفت تیر

 صبح 03/0 -33ساعت:

 خانم باریکانی-

 خانم نعیمی-

 خانم حضرتی-

 خانم نوعی-

 آقای عنایتی-

 آقای رضایی )مربی(-

 خانم مزرعه

39311019190 

بیماریهای  غربالگری - خانم دکتر ورعی

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

 مشاوره تخصصی تغذیه -

متروی تشکیل غرفه در محل 

 هفت تیر

 
 

 تغذیه سالم در کودکان سرکار خانم مجدآبادی ---------------- سرکار خانم مجدآبادی مدارس جنوب تهران

توزیع مطالب آموزشی و -

 پمفلتهای مرتبط

آموزش و مشاوره در مدارس 

 جنوب شهر تهران

نتایج و اهدای  اعالم- خانم دکتر پاشایی پور   

 هفته مسابقه جوایز

 سالمت

 اعضای در نشاط و انگیزه ایجاد

 و کارکنان، علمی هیات محترم

 دانشجویان

 رسانه در رسانی اطالع رادیو سالمت خانم دکتر پاشایی پور   
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: نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی96اردیبهشت  7پنج شنبه   

 شرح و محل فعالیت نوع  فعالیت دانشکدهسوپروایزر  سوپروایزر شهرداری کمیته اجرایی مکان و ساعت برگزاری

 پارک الله

 13تا  31ساعت: 

 

آقای -خانم دکتر نوغانی

عیدی )گروه 

 روانپرستاری(

 

گروه کارشناسان ارشد 

 سالمت جامعه 

 

 

 

 گروه مامایی:

 فاطمه حسن بیگی-

 کلثوم فاندوزی-

 مریم بی پروایی-

 زینب مظاهری-

 

  سرکار خانم جدیدی

 مجدآبادیسرکار خانم 

 

 

 

 

 سرکار خانم بزازیان

بیماریهای  غربالگری -

مزمن )پرفشاری خون و 

 دیابت(

مشاوره های تخصصی با  -

استقرار متخصصین 

 پرستاری و مامایی

آموزش سالمت روان زنان  -

، مشاوره وپاسخ به مسایل 

ومشکالت سالمت روان 

زنان دردورانهای بارداری 

وپس از زایمان ، مشکالت 

 نوجوانی وبلوغدوران 

پخش پمفلت و  -

 بروشورهای مرتبط

تشکیل غرفه سالمت در پارک 

 الله

دو غرفه: غربالگری بیماریهای 

مزمن و مشاوره های تخصصی 

 )روان، تغذیه و زنان(

 
 

 

 

 

 

 آقای رضایی

 خانم حضرتی

 کبد چرب- ر پاشایی پورخانم دکت 

 بهداشت زنان-

 توزیع پمفلتهای مرتبط-

مشاوره در سراهای آموزش و 

 تهران 1محله شهرداری منطقه 

 


