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 بنام خدا

 درمانی تهران در یک نگاه –دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی  95برنامه هفته سالمت 

نوع فعالیت،   روز و تاریخ

 ساعت و محل 

   و محلنوع فعالیت  نوع فعالیت و محل نوع فعالیت و محل نوع فعالیت و محل نوع فعالیت و محل نوع فعالیت، ساعت  و محل

 چهارشنبه 

1/2/95 

 پیادُ سٍی
0088 -00:8  

 داخل داًطکذُ

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی 
 ضاخص تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى

 00088-  0088 
 داخل داًطکذُ

 50:9 -080:8پشسٌل سالهت بِ آهَصش 
 سوعی بصشیداخل داًطکذُ 

 01- 02:21ساعت کاسگاُ  تغزیِ ٍ استشس 

ویوی  )هذرسه شهادت( کننذه خانن ت

100111121110  

 سخنزاى نکته داى

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ 
 ٍ قٌذخَى فطاسخَى، بذًی

05088 - :8 00:  
 08ضْشسی هٌطقِ 

َصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص آه - -
تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى ایستگاُ 

 ضْشداسی  6سالهت هٌطقِ 
 00088-  0088 

 

 

 پنج شنبه 

2/2/95 

ُ، غشبالگشی آهَصش، هطاٍس -
 ضاخص تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى

 00088- 0088   
 داخل داًطکذُ

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ  -
 ٍ قٌذ خَى فطاسخَى ، بذًی

05088 - :8 00:  
 08ضْشسی هٌطقِ 

َصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص آه  
تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى ایستگاُ 

 ضْشداسی  6سالهت هٌطقِ 
 00088-  0088 

 

 

 جمعه 

3/2/95 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی  -
 ضاخص تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى

 00088- 0088  
 داخل داًطکذُ

هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ آهَصش،  -
0 8: - 05088ٍ قٌذخَى فطاسخَىبذًی، 

0:  
 08ضْشسی هٌطقِ 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی 
ضاخص تَدُ بذًی ٍ 

  080:8- 0:088فطاسخَى
 اص جوعِهحل بشگضاسی ًو

پیادُ سٍی جوعی اص طشف سفشاًذٍم 
 داًطگاُ 

00088 – 00:8  
 ؟  اعالم هی ضَددس پاسک 

َصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص آه
تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى ایستگاُ 

 ضْشداسی  6سالهت هٌطقِ 
 00088-  0088 

 

 شنبه 

4/2/95 

هطاٍسُ، غشبالگشی آهَصش،  -
 ٍ فطاسخَىضاخص تَدُ بذًی، 

 قنذخوى

 00088- 0088 
 داخل داًطکذُ

 آهَصش سالهت بِ پشسٌل 
080:8- 50:9 

 داخل داًطکذُ سوعی بصشی 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ 
0 8: - 05088بذًی، فطاسخَى ٍ قٌذخَى

0:  
 08ضْشسی هٌطقِ 

 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی 
ضاخص تَدُ بذًی، فطاسخَى ٍ 

 صبح و بعذاسظهز  قٌذخَى
 ٍ ٍلی عصش هتش 00:8 - 05

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ 
 بذًی ٍ فطاسخَى

 00088- 0088 

 ؟ستاد هشکضی داًطگاُ 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص 
تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى ایستگاُ 

  -00088 ضْشداسی  6سالهت هٌطقِ 
 پخص ًایلکس خشیذ حاٍی پیام 0088

 هغاصُ ّا 00:8 -5088آهَصضی

 آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی
 0088 -00088 هذسسِ هفتح 

 

 یکشنبه

5/2/95 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی  
 ضاخص تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى

 داخل داًطکذُ 0088  -00088 

 آهَصش سالهت بِ پشسٌل 
080:8- 50:9 

 داخل داًطکذُ سوعی بصشی 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ 
0 8: - 05088بذًی، فطاسخَى ٍ قٌذخَى

 08ضْشسی هٌطقِ  :0
 
 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی 
ضاخص تَدُ بذًی، فطاسخَى ٍ 

 صبح و بعذاسظهز  قٌذخَى
 هتشٍ ٍلی عصش 00:8 - 05
 

َصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص آه 
تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى ایستگاُ 

  -00088ضْشداسی  6سالهت هٌطقِ 
0088 

 آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی
 هذسسِ ساص  هذسسِ خیشیي

00088- 0088 
 

 دوشنبه 

6/2/95 

  
آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی 

 ضاخص تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى
 00088- 0088   

 داخل داًطکذُ

 آهَصش سالهت بِ پشسٌل 
080:8- 50:9 

 داخل داًطکذُ سوعی بصشی 

جشنواره غذا خارج دانشکذه تغزیِ سالن ٍ 

)سزای هحله کشاورس( هواهنگ کننذه 

 100111121110ویخانن توی

 نکته داىسخنزاى    00:21-02ساعت 

 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ 
 بذًی، فطاسخَى ٍ قٌذخَى

05088 - :8 00:  
 08ضْشسی هٌطقِ 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ  
 بذًی ٍ فطاسخَى

 00088 – 50:8  
 هذسسِ ساٌّوایی بتَل بقا؟ 

 

 َصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخصآه
تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى ایستگاُ 

 ضْشداسی  6سالهت هٌطقِ 
 00088-  0088 

 

 آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی
 -00088 هذسسِ یاساى هْذی 

0088 
 



2 
 

سه شنبه 

7/2/95 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی  
 ضاخص تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى

 00088- 0088   
 داخل داًطکذُ

 آهَصش سالهت بِ پشسٌل 
080:8- 50:9 
 اًطکذُ سوعی بصشی داخل د

کارگاه  خودهزاقبتی در دیابت خارج 

-00:21دانشکذه )سزای هحله وصال ( 

هواهنگ کننذه خانن تویوی  01:11

 نکته داى سخنزاى  100111121110

دو تا کارگاه پیشگیزی اس دیابت خارج 

هواهنگ دانشکذه )هذرسه فزهیختگاى( 

 کننذه خانن تویوی

-03:21یک بزناهه  100111121110

 03:21 -04:21و بزناهه دوم  02:11

 نکته داى سخنزاى
 

آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص تَدُ 
 بذًی، فطاسخَى ٍ قٌذخَى

05088 - :8 00:  
 08ضْشسی هٌطقِ 

َصش، هطاٍسُ، غشبالگشی ضاخص آه  
تَدُ بذًی ٍ فطاسخَى ایستگاُ 

 ضْشداسی  6سالهت هٌطقِ 
 00088-  0088 

 

 شیآهَصش، هطاٍسُ، غشبالگ
 -00088 هذسسِ کوالی هقذم 

0088 
 

 

شنبه چهار

8/2/95 

       
 

 آهَصش، هطاٍسُ، غشبالگشی
 هذسسِ رٍالفقاسی 

 00088- 0088 
 

  


