بنام خدا
موضوع :روز اول هفته سالمت (یکشنبه  " )8931/8/81آموزش و مشاوره پیشگیری ،زیر بنای جامعه"
برنامه فعالیتهای روز اول ( ، )8931/8/81داخل دانشکده
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم گلیان – همراه یک دانشجو )آقای مسعود جلیل زاده)
اسامی خانم ها و آقایان :صلصالی ،راهنورد ،پیروی ،محمدی ،یوسفی ،نوری ،پاشائی پور  ،احمدی ،دلخوش و گلیان
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت داخل دانشکده:

آموزش گروهی

در سالن شورای یک

( به کارکنان ،دانشجویان و
شهروندان محترم)

فعالیت داخل دانشکده:

غربالگری فشارخون و

در فضای آزاد

تعیین شاخص توده

دانشکده

بدنی در دو ایستگاه
( -1ایستگاه آقایان)
( -2ایستگاه خانم ها)

1:99 – 3:99

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر صلصالی و خانم دکتر
راهنورد
(آقای دکتر پیروی)
( 9استاد)

3:99 -81:99

3:99 -81:99

 2استاد  1 +رزرو
آقای دکتر محمدی خانم یوسفی

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :ایرج ایرانشاهی
خانم :شادی میره کی

(خانم نوری)

خانم دکتر پاشائی پور و خانم
احمدی
(خانم دلخوش)
(در مجموع  3استاد)

دانشکده :استاد =  89نفر دانشجو=  81نفر

(در مجموع  1دانشجو )
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای  :حسین فرمانی
آقای  :حسین احمدی
خانم :رقیه کریمی..
خانم :طیبه اقبالی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :محمد بیدرنگ
و آقای سعید طهماسبی
در مجموع ( 6دانشجو)

در مجموع  9استاد

فعالیت داخل دانشکده :مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
در فضای آزاد
(-2ایستگاه خانم ها)
دانشکده

دانشجو
ا نفر  +ا رزرو
خانم و یا آقای
(حدیث نظری)
جایگزین (زهرا والدتی)

تغییرات

خانم /آقای رزرو (معراج تلکی)
در مجموع ( 9دانشجو)

وسائل 6 :میز ،دو چادر و تعداد زیادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:
موضوع :روز اول هفته سالمت (یکشنبه  " )8931/8/81آموزش و مشاوره پیشگیری ،زیر بنای جامعه"

برنامه فعالیتهای روز اول ( ، )8931/8/81مکان برگزاری هفته سالمت ستاد دانشگاه (غرفه دانشکده)
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم مسرور  +یک دانشجو :حسنیه حسینی
اسامی خانم ها و آقایان :شریعت ،رحیمی کیا ،زارعی ،علی اصغرپور ،نکته دان ،محمدعلیها و مسرور
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
( -2ایستگاه خانم ها)

دانشکده:
داخل غرفه دانشکده

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای دکتر شریعت

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای ..اسماعیل افشار...
آقای ...امیر آذرگرام..
خانم ....راضیه نوری....
خانم ......زهرافرهمندی.....
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای ..محمدرضا نادری....
خانم  .فتانه حیدری
در مجموع ( 6دانشجو)

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :رضاحسین زاده
خانم :نسیم میرزائی

و خانم رحیمی کیا

در محل برگزاری
(خانم زارعی )

هفته سالمت دانشگاه
1:99 – 81:99

فعالیت خارج
دانشکده:
داخل غرفه دانشکده

در مجموع  9استاد

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
( -2ایستگاه خانم ها)

خانم علی اصغر پور و

در محل برگزاری

خانم نکته دان

هفته سالمت دانشگاه

(خانم محمد علیها)

1:99 – 81:99

در مجموع  9استاد

تغییرات

خانم /آقای رزرو
(الوین وحیدی)
در مجموع ( 9دانشجو)

غرفه دانشکده ،استاد =  7نفر دانشجو=  89نفر ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:
موضوع :روز اول هفته سالمت (یکشنبه  " )8931/8/81آموزش و مشاوره پیشگیری ،زیر بنای جامعه"

برنامه فعالیتهای روز اول ( ، )8931/8/81مکان خیابان ولیعصر  ،روبروی خیابان توانیر  ،پارک ساعی
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم گودرزی به همراه یک دانشجو :پگاه پردیس
اسامی خانم ها و آقایان :موقری ،ترکان ،فخار و گودرزی
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون

دانشکده:

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
( -2ایستگاه خانم ها)

فضای آزاد پارک
ساعی

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای موقری
و خانم ترکان
(خانم فخار )
در مجموع  9استاد

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :رضا حبیبی
آقای :محمد بیدرنگ
خانم :حدیث نظری
خانم :زهراوالدتی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :الیاس طیار
خانم :حسنیه حسینی
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

پارک ساعی غرفه دانشکده ،استاد =  4نفر دانشجو=  4نفر ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز دوم هفته سالمت (دو شنبه  " )8931/8/83بیماری کمتر با تغذیه سالم و امنیت غذایی"
برنامه فعالیتهای روز دوم  ،8931/8/83داخل دانشکده
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم دکتر سید فاطمی به همراه یک دانشجو :سیمانورزادی
اسامی خانم ها و آقایان :پرویزی ،فراهانی نیا ،بریم نژاد ،رفیعی ،دلخوش ،مشتاقیان ،نوید حمیدی ،یوسفی ،جان محمدی و دکتر سید فاطمی

مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت داخل دانشکده:

آموزش گروهی

سالن شورای یک
1:99 – 3:99

( به کارکنان ،دانشجویان و
شهروندان)

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر پرویزی و خانم
فراهانی نیا
(دکتر بریم نژاد)
( 9استاد)

فعالیت داخل دانشکده :غربالگری فشارخون
(-1ایستگاه آقایان)
در فضای آزاد
(-2ایستگاه خانم ها)
3:99 -81:99

(در مجموع  1دانشجو )

 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر رفیعی و خانم

 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :علیرضا کوشانفر
آقای :محمدرضا نادری
خانم :راضیه نوری
خانم :ادی میره کی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :ایرج ایرانشاهی
خانم :سحر کیوانلو
در مجموع ( 6دانشجو)

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :احسان فخاری
خانم :شقایق مرآتی

دلخوش
(خانم مشتاقیان)
در مجموع  9استاد

فعالیت داخل دانشکده :مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
در فضای آزاد
(-2ایستگاه خانم ها)
3:99 -81:99

دانشجو
ا نفر  +ا رزرو
خانم و یا آقای
خانم :پگاه پردیس
جایگزین :سمیرا لك علی آبادی

خانم دکتر نوید حمیدی و خانم
یوسفی
(جان محمدی)
(در مجموع  3استاد)

خانم /آقای رزرو
(خزر الیق)
در مجموع ( 9دانشجو)

استاد =  89نفر ،دانشجو=  81نفر ،وسائل 6 :میز ،دو چادر و تعداد زیادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

تغییرات

موضوع :روز دوم هفته سالمت (دو شنبه  " )8931/8/83بیماری کمتر با تغذیه سالم و امنیت غذایی"
برنامه فعالیتهای روز دوم ( ،8931/8/83غرفه دانشکده در ستاد)
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم دکتر باستانی +یک دانشجو :فاطمه مطلبی
اسامی خانم ها و آقایان :تعاون ،یوسفی ،جهدی ،نکته دان ،میر محمد علی و دکتر باستانی
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

دانشکده:
داخل غرفه دانشکده

(خانم زارعی )

در محل برگزاری
هفته سالمت دانشگاه

در مجموع  9استاد

1:99 – 81:99

فعالیت خارج
دانشکده:
داخل غرفه دانشکده

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم تعاون و خانم یوسفی

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم جهدی و خانم نکته دان

در محل برگزاری

(میر محمد علی)

هفته سالمت دانشگاه

در مجموع  9استاد

1:99 – 81:99

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :حسین احمدی
آقای :محمد بهنام مظفرلو
خانم :زهرا فرهمندی
خانم :فتانه حیدری
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :علی جعفری پناه
خانم :پگاه پردیس
در مجموع ( 6دانشجو)
 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :محمد قلی زاده
خانم :اکرم جعفری
خانم /آقای رزرو
آقای :علی خیرجوی
در مجموع ( 9دانشجو)

استاد =  7نفر دانشجو=  89نفر  ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات یهداشتی مراجعین

بنام خدا:

تغییرات

موضوع :روز دوم هفته سالمت (دو شنبه  " )8931/8/83بیماری کمتر با تغذیه سالم و امنیت غذایی"
برنامه فعالیتهای روز دوم  ،8931/8/83مکان فرهنگسرای شفق
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم نصیری زیبا  +یک دانشجو :خانم مژگان اسدی
اسامی خانم ها و آقایان :زارع ،ترکان ،محدث و نصیری زیبا
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون و

دانشکده:

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

فرهنگسرای شفق

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای زارع
و خانم ترکان
(خانم محدث)
در مجموع  9استاد

فرهنگسرای بهمن ،استاد =  4نفر دانشجو=  4نفر

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :الیاس طیار
آقای :اسماعیل افشار
خانم :سعیده طهماسبی
خانم :فرناز ابراهیمی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :حسین فرمانی
خانم :سعیده قمری
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز سوم هفته سالمت (سه شنبه  " )8931/8/19پزشک خانواده دسترسی آسان به خدمات سالمت"
برنامه فعالیتهای روز سوم  ،8931/8/19داخل دانشکده
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم دکتر غیاثوندیان ،همراه یک دانشجو :آقای جواد سمیعی
اسامی خانم ها و آقایان :دکتر نگارنده ،اینانلو،دکتر میرالشاری شریفی ،گلیان ،مشتقایان ،تقوی ،عزت جالل ،دکتر بهبودی مقدم و دکتر غیاثوندیان

مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت داخل

آموزش گروهی

دانشکده:

( به کارکنان ،دانشجویان و
شهروندان)

در سالن شورای یک

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای دکتر نگارنده و خانم اینانلو
(خانم دکتر میرالشاری)

دانشجو
ا نفر  +ا رزرو
خانم و یا آقای ...حدیث نظری...
جایگزین (...ابوالفضل ثباتی)..

تغییرات

1:99 – 3:99
( 9استاد)
(در مجموع  1دانشجو )
فعالیت داخل
دانشکده:
در فضای آزاد

غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
 (-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم شریفی و خانم گلیان

 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :محمدقلی زاده
آقای :علی خیرجوی
خانم :مینا نورعلی
خانم :اکرم جعفری
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :رضا حبیبی
خانم :زهرا فرهمندی
در مجموع ( 6دانشجو)

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :ابوالفضل ثباتی
خانم :نفیسه روحی

(خانم مشتاقیان)

3:99 -81:99

در مجموع  9استاد

فعالیت داخل
دانشکده:
در فضای آزاد

مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

3:99 -81:99

خانم دکتر تقوی و خانم عزت
جالل
(دکتر بهبودی مقدم)
(در مجموع  3استاد)

استاد =  89نفر دانشجو=  81نفر

خانم /آقای رزرو (حدیث نظری)
در مجموع ( 9دانشجو)

وسائل 6 :میز ،دو چادر و تعداد زیادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز سوم هفته سالمت (سه شنبه  " )8931/8/19پزشک خانواده دسترسی آسان به خدمات سالمت"
برنامه فعالیتهای روز سوم ( 8931/8/19غرفه دانشکده در محل برگزاری هفته سالمت دانشگاه)
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم دکتر پاک گوهر  +یک دانشجو :خانم شقایق مرآتی
اسامی خانم ها و آقایان :پدرام ،علی اصغرپور ،مسرور ،نصیری زیبا ،نجاتی و دکتر پاک گوهر

مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

دانشکده:
داخل غرفه دانشکده

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم پدرام و
خانم علی اصغرپور

در محل برگزاری
(خانم زارعی)

هفته سالمت دانشگاه
1:99 – 81:99

فعالیت خارج
دانشکده:
داخل غرفه دانشکده

در مجموع  9استاد

مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم مسرور و

در محل برگزاری

خانم نصیری زیبا

هفته سالمت دانشگاه

(خانم نجاتی)

1:99 – 81:99

در مجموع  9استاد

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :رضا حسین نژاد
آقای :علیرضا کوشانفر
خانم :عاطفه صدیقیان
خانم :منور جوکار
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :محمد رضا نادری
خانم :فتانه حیدری
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :علی جعفری پناه
خانم :سعیده قمری
خانم /آقای رزرو
آقای :اسماعیل افشار
در مجموع ( 9دانشجو)

غرفه دانشکده ،استاد = 7نفر دانشجو=  89نفر ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز سوم هفته سالمت (سه شنبه  " )8931/8/19پزشک خانواده دسترسی آسان به خدمات سالمت"
برنامه فعالیتهای روز سوم  ،8931/8/19مکان مدرسه بتول بقا
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار توکل به همراه یک دانشجو :خانم نیکتامعظمی
اسامی خانم ها و آقایان :گودرزی ،ترکان ،رحمتی و توکل
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون

دانشکده:

(ایستگاه خانم ها)

مدرسه بتول بقا

مشاوره (چهره به چهره)

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم گودرزی و خانم ترکان
(خانم رحمتی)
در مجموع  9استاد

استاد =  9نفر دانشجو=  9نفر

دانشجو
 2نفر خانم  1 +رزرو
خانم :نسیم میرزائی
خانم :راضیه نوری
( 1خانم رزرو )
خانم :شادی میره کی
در مجموع ( 9دانشجو)

وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین (مدرسه)

بنام خدا:

تغییرات

موضوع :روز چهارم هفته سالمت (چهار شنبه  " )8931/8/18تامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی"
برنامه فعالیتهای روز چهارم  ،8931/8/18داخل دانشکده
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :جناب آقای دکتر نیکبخت به همراه یک دانشجو خانم :زینب مطهری
اسامی خانم ها و آقایان :فراهانی ،بهنودی ،توکل ،دکتر پارسا یکتا ،شریفی ،دکتر دهقان نیری ،عزت جالل ،رحیمی کیا و دکتر نیکبخت
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت داخل

آموزش گروهی

دانشکده:

( به کارکنان ،دانشجویان و
شهروندان)

سالن شورای یک

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر فراهانی و
خانم دکتر بهبودی مقدم
(خانم توکل )

1:99 – 3:99

فعالیت داخل
دانشکده:
در فضای آزاد

غربالگری فشارخون
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

( 9استاد)

(در مجموع  1دانشجو )

 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر پارسا یکتا و خانم

 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :الیاس طیار
آقای :حسین فرمانی
خانم :زهرا فرهمندی
خانم :راضیه نوری
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :حسین احمدی
خانم :طیبه اقبالی
در مجموع ( 6دانشجو)

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :محمد بیدرنگ
خانم :حسنیه حسینی

شریفی

3:99 -81:99
(خانم یوسفی)
در مجموع  9استاد

فعالیت داخل
دانشکده:
در فضای آزاد

دانشجو
ا نفر  +ا رزرو خانم و یا آقای
خزر الیق
جایگزین :رضا حسین زاده

تغییرات

مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

3:99 -81:99

خانم دکتر دهقان نیری و
خانم عزت جالل
(خانم رحیمی کیا)
(در مجموع  3استاد)

دانشکده :استاد =  89نفر دانشجو=  81نفر

خانم /آقای رزرو
خانم :زهرا والدتی
در مجموع ( 9دانشجو)

وسائل 6 :میز ،دو چادر و تعداد زیادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز چهارم هفته سالمت ( چهار شنبه  " )8931/8/18تامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی"
"برنامه فعالیتهای روز چهارم ( 8931/8/18غرفه دانشکده در محل برگزاری هفته سالمت دانشگاه)
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :سرکار خانم دکتر امام زاده قاسمی به همراه یک دانشجو :خانم ریحانه مسعودی
اسامی خانم ها و آقایان :درویش ،فخار ،دکتر میرموالیی ،یوسفی ،مسرور ،نکته دان و دکتر امام زاده قاسمی

مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

دانشکده:
غرفه دانشکده در

(خانم میر موالیی)

محل برگزاری هفته
سالمت دانشگاه

در مجموع  9استاد

1:99 – 81:99

فعالیت خارج
دانشکده:
غرفه دانشکده در

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم درویش و خانم فخار

مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم یوسفی و خانم مسرور

محل برگزاری هفته

(خانم نکته دان)

سالمت دانشگاه

در مجموع  9استاد

1:99 – 81:99

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :رضا حسین نژاد
آقای :علیرضا کوشانفر
خانم :منور جوکار
خانم :سعیده قمری
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :معراج تلکی
خانم :سمیرا لك علی آبادی
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :رضا حبیبی
خانم :نسیم میرزائی
خانم /آقای رزرو
(خزر الیق)
در مجموع ( 9دانشجو)

غرفه دانشکده ،استاد =  7نفر دانشجو=  89نفر ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز چهارم هفته سالمت ( " )8931/8/18تامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی "
برنامه فعالیتهای روز چهارم  ،8931/8/18مکان بیمارستان امام خمینی
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم دکتر گرانمایه به همراه یک دانشجو :بهنام قاسمی
اسامی خانم ها و آقایان :موقری ،ترکان ،دکتر ذاکری مقدم و دکتر گرانمایه
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون

دانشکده:

و مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

بیمارستان امام
خمینی

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای موقری و خانم ترکان
(خانم دکتر ذاکری مقدم)
در مجموع  9استاد

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :اسماعیل افشار
آقای :رضاحبیبی
خانم :زهرا فرهمندی
خانم :فتانه حیدری
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :علی جعفری پناه
خانم :نفیسه روحی
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

بیمارستان امام خمینی  ،استاد =  4نفر دانشجو=  4نفر  ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز پنجم هفته سالمت (پنج شنبه " )8931/8/11دخانیات تهدیدی برای سالمت جامعه"
برنامه فعالیتهای روز پنج شنبه  ،8931/8/11داخل دانشکده
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :جناب آقای هوشمند به همراه یک دانشجو :آقای احسان فخاری
اسامی خانم ها و آقایان :دکتر تقی زاده ،دکتر نواب ،توکل ،دکتر نوید حمیدی ،مشتاقیان ،محدث ،دکتر صلصالی ،دکتر مدرس ،دکتر
صالحی و هوشمند
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت داخل

آموزش گروهی

دانشکده:

( به کارکنان ،دانشجویان و
شهروندان)

سالن شورای یک
1:99 – 3:99

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر تقی زاده و
خانم دکتر نواب
(خانم توکل )
( 9استاد)

فعالیت داخل
دانشکده:
در فضای آزاد

غربالگری فشارخون
(-1ایستگاه آقایان)
 (-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر نوید حمیدی و

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :معراج تلکی
خانم :سحر شیدایی

خانم مشتاقیان
(خانم محدث)
در مجموع  9استاد

فعالیت داخل
دانشکده:
در فضای آزاد
3:99 -81:99

خانم دکتر صلصالی و خانم دکتر
مدرس
(خانم دکتر صالحی)
(در مجموع  3استاد)

دانشکده :استاد =  89نفر دانشجو=  81نفر

(در مجموع  1دانشجو )
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :اسماعیل افشار
آقای :محمد بیدرنگ
خانم :هورا باخویشی
خانم :فاطمه عبود
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :رضا حبیبی
خانم :عسل گفتاری.
در مجموع ( 6دانشجو)

3:99 -81:99

مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
 (-2ایستگاه خانم ها)

دانشجو
ا نفر  +ا رزرو
خانم و یا آقای
خانم :سودابه کارگر
جایگزین ( خانم :ساجده روحانی)

تغییرات

خانم /آقای رزرو
خانم :مژگان اسدی
در مجموع ( 9دانشجو)

وسائل 6 :میز ،دو چادر و تعداد زیادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز پنجم هفته سالمت ( پنج شنبه  " )8931/8/11دخانیات تهدیدی برای سالمت جامعه"
برنامه فعالیتهای روز پنج شنبه ( 8931/8/11غرفه دانشکده در محل برگزاری هفته سالمت دانشگاه)
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها خانم دکتر اسکویی به همراه یک دانشجو :خانم ساجده روحانی
اسامی خانم ها و آقایان :مسرور ،دکتر سید فاطمی ،دکتر جوالیی ،دکتر بهبودی مقدم ،نجاتی ،نکته دان و دکتر اسکویی

مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

دانشکده:
در غرفه دانشکده در

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم مسرور و
خانم دکتر سید فاطمی

محل برگزاری هفته
سالمت دانشگاه

(خانم دکتر جوالیی)

1:99 – 81:99

در مجموع  9استاد

فعالیت خارج
دانشکده:
در غرفه دانشکده

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر بهبودی مقدم و

در محل برگزاری

خانم نجاتی

هفته سالمت دانشگاه

(خانم نکته دان)
در مجموع  9استاد

1:99 – 81:99

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :امیر آذرگرام
آقای :الیاس طیار
خانم :فاطمه مطلبی
خانم :سودابه ایزدی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :محمدرضا نادری
خانم :مینا ابراهیمی
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :ایرج ایرانشاهی
خانم :فاطمه مرادپور
خانم /آقای رزرو:
خانم :فاطمه معدنی
در مجموع ( 9دانشجو)

غرفه دانشکده ،استاد =  7نفر دانشجو=  89نفر  ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز پنجم هفته سالمت ( " )8931/8/11تامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی "
برنامه فعالیتهای روز پنجم  ،8931/8/11مکان ساختمان مرکزی دانشگاه پردیس قدس
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم عزت جالل به همراه یک دانشجو :خانم غزاله اسفندیاری
اسامی خانم ها و آقایان :موقری ،ترکان ،نصیری زیبا و عزت جالل
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
(-2 -2ایستگاه
خانم ها)
مشاوره (چهره به چهره)

دانشکده:
در پردیس قدس
(ستاد مرکزی
دانشگاه علوم
پزشکی تهران)

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای زارعی و خانم ترکان
(خانم نصیری زیبا)
در مجموع  9استاد

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :محمد قلی زاده
آقای :حسین احمدی
خانم :زهرا قربانی
خانم مرضیه بیك وردی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای رضا حسین زاده
خانم غزاله اسفندیاری
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

ستاد مرکزی (پردیس قدس) ،استاد =  4نفر دانشجو=  4نفر  ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز ششم هفته سالمت ( جمعه  " )8931/8/19جامعه سالم با ورزش ،نشاط ،و رفتارهای سالم"
برنامه فعالیتهای روز جمعه  ،8931/8/19داخل دانشکده
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم دکتر میرموالیی به همراه یک دانشجو  :آقای :محمد قلی زاده
اسامی خانم ها و آقایان :جاللی نیا ،نصیری زیبا ،عزت جالل ،تعاون ،نوری ،دکتر صدوقی اصل ،دکتر سید فاطمی ،شریفی ،گودرزی
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت داخل دانشکده

آموزش گروهی

سالن میثاق
1:99 – 3:99

( به کارکنان ،دانشجویان و
شهروندان)

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر جاللی نیا و خانم
نصیری زیبا
(خانم عزت جالل)
( 9استاد)

فعالیت داخل دانشکده

غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

فعالیت داخل دانشکده

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

در فضای آزاد
3:99 - 81:99

 2استاد  1 +رزرو
خانم تعاون و خانم نوری

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :سعید داودی
خانم :سودابه ایزدی

در مجموع  9استاد

3:99 -81:99

(در مجموع  1دانشجو )
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :اسماعیل افشار
آقای :سعید رضازاده
خانم :طیبه اقبالی
خانم :نسیم میرزائی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :بهنام قاسمی
خانم :فاطمه معدنی
در مجموع ( 6دانشجو)

(خانم دکتر صدوقی اصل)

در فضای آزاد

دانشجو
ا نفر  +ا رزرو
خانم و یا آقای
آقای :امیر حسین فالحتداری
جایگزین  :خانم فاطمه صدیقیان

خانم دکتر سید فاطمی و

تغییرات

خانم شریفی
(خانم گودرزی )
(در مجموع  3استاد)

دانشکده :استاد =  89نفر دانشجو=  81نفر

خانم /آقای رزرو
خان :غزاله اسفندیاری
در مجموع ( 9دانشجو)

وسائل 6 :میز ،دو چادر و تعداد زیادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز ششم هفته سالمت ( جمعه  " )8931/8/19جامعه سالم با ورزش ،نشاط ،و رفتارهای سالم "
برنامه فعالیتهای روز جمعه ( 8931/8/19غرفه دانشکده در محل برگزاری هفته سالمت دانشگاه)
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم دکتر راهنورد به همراه یک دانشجو :خانم سودابه کارگر
اسامی خانم ها و آقایان :احمدی ،فخار ،فراهانی نیا ،محمدی نژاد ،علی اصغرپور ،جهدی و دکتر راهنورد

مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
 (-2ایستگاه خانم ها)

دانشکده:
در غرفه دانشکده

(خانم فراهانی نیا)

در محل برگزاری
هفته سالمت دانشگاه

در مجموع  9استاد

1:99 – 81:99

فعالیت خارج
دانشکده:
در غرفه دانشکده

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم احمدی و خانم فخار

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
 (-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم محمدی نژاد و

در محل برگزاری

خانم علی اصغرپور

هفته سالمت دانشگاه

(خانم جهدی)

1:99 – 81:99

در مجموع  9استاد

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :جواد سمیعی
آقای :اسماعیل افشار
خانم :زهرا والدتی
خانم :طیبه اقبالی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :محمدرضانادری
خانم :فاطمه مرادپور
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :رضاحسین نژاد
خانم نفیسه روحی
خانم /آقای رزرو
خانم :سارا حضرتی
در مجموع ( 9دانشجو)

غرفه دانشکده ،استاد =  7نفر دانشجو=  89نفر  ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز ششم هفته سالمت ( " )8931/8/19جامعه سالم با ورزش ،نشاط ،و رفتارهای سالم "
برنامه فعالیتهای روز ششم  ،8931/8/19مکان :محل برگزاری نماز جمعه
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم دکتر ورعی به همراه یک دانشجو :خانم ساجده روحانی
اسامی خانم ها و آقایان :موقری ،ترکان ،جان محمدی و دکتر ورعی
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون

دانشکده:

و مشاوره (چهره به چهره)
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

محل برگزاری نماز
جمعه

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای زارعی یا آقای موقری و
خانم ترکان
(خانم جان محمدی)
در مجموع  9استاد

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :علی خیرجوی
آقای :محمد قلی زاده
خانم :اکرم جعفری
خانم :نفیسه روحی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :رضا حسین نژاد
خانم :عاطفه صدیقیان
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

نماز جمعه غرفه دانشکده استاد =  4نفر دانشجو=  4نفر  ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:

موضوع :روز هفتم هفته سالمت ( شنبه  " )8931/8/14فشارخون ،بیماریابی و استمرار درمان "
برنامه فعالیتهای روز شنبه  ،8931/8/14داخل دانشکده
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها  :خانم شریفی به همراه یک دانشجو :آقای امیر حسین فالحتداری
اسامی خانم ها و آقایان :غیاثوندیان ،ذاکری مقدم ،تقوی ،درویش ،گلیان ،خاکبازان ،توکل ،فخار ،فراهانی نیا و شریفی نیا
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت داخل دانشکده

آموزش گروهی

در سالن میثاق
1:99 – 3:99

( به کارکنان ،دانشجویان و
شهروندان)

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر غیاثوندیان و خانم
ذاکری مقدم

دانشجو
ا نفر  +ا رزرو
خانم و یا آقای ...مژگان اسدی..
جایگزین (خانم .سودابه ایزدی)

تغییرات

(خانم دکتر تقوی)

فعالیت داخل دانشکده غربالگری فشارخون
( -1ایستگاه آقایان)
در فضای آزاد
(-2ایستگاه خانم ها)
3:99 -81:99

( 9استاد)

(در مجموع  1دانشجو )

 2استاد  1 +رزرو
خانم درویش و خانم گلیان

 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :بهنام قاسمی
آقای :غزاله اسفندیاری
خانم :مینا ابراهیمی
خانم :تینا مخمل چی
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :رضا حبیبی
خانم :ناعمه مطلبی
در مجموع ( 6دانشجو)

 2استاد  1 +رزرو

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :خزر الیق
خانم :فاطمه معدنی

(خانم دکتر خاکبازان)
در مجموع  9استاد

فعالیت داخل دانشکده
در فضای آزاد
3:99 -81:99

مشاوره (چهره به چهره)
( -1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

خانم توکل و خانم فخار
(خانم دکتر فراهانی)
(در مجموع  3استاد)

دانشکده :استاد =  89نفر دانشجو=  81نفر

خانم /آقای رزرو عاطفه :صدیقیان
در مجموع ( 9دانشجو)

وسائل 6 :میز ،دو چادر و تعداد زیادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:
موضوع :روز هفتم هفته سالمت ( شنبه  " )8931/8/14فشارخون ،بیماریابی و استمرار درمان "
برنامه فعالیتهای روز هفتم  ،8931/8/14غرفه دانشکده در محل برگزاری هفته سالمت دانشگاه
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم یوسفی  +یک دانشجو :خانم غزاله اسفندیاری
اسامی خانم ها و آقایان :تعاون ،دکتر اسدی ،زارعی ،دکتر ایمانی پور ،دکتر تباری ،دکتر رسول زاده و خانم یوسفی

مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

دانشکده:
در غرفه دانشکده

(آقای زارعی)

در محل برگزاری
هفته سالمت دانشگاه

در مجموع  9استاد

1:99 – 81:99

فعالیت خارج
دانشکده:
در غرفه دانشکده

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
خانم تعاون و آقای دکتر اسدی

مشاوره (چهره به چهره)
(ایستگاه آقایان)(-2ایستگاه خانم ها)

 2استاد  1 +رزرو
خانم دکتر ایمانی پور و

در محل برگزاری

خانم دکتر تباری

هفته سالمت دانشگاه

(خانم دکتر رسول زاده )

1:99 – 81:99

در مجموع  9استاد

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :علی خیرجو
آقای :حسین احمدی
خانم :عاطفه موذن
خانم :فاطمه مرادپور
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :رضا حبیبی
خانم :فاطمه زهرا قربانی
در مجموع ( 6دانشجو)

تغییرات

 2دانشجو ( 1آقا و  1خانم)  1 +رزرو
آقای :الیاس طیار
خانم سمیرا لك علی آبادی
خانم /آقای رزرو
خانم :مرضیه بیك وردی
در مجموع ( 9دانشجو)

غرفه دانشکده ،استاد =  7نفر دانشجو=  89نفر  ،وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

بنام خدا:
موضوع :روز هفتم هفته سالمت ( شنبه  " )8931/8/14فشارخون ،بیماریابی و استمرار درمان "
برنامه فعالیتهای روز هفتم  ،8931/8/14مکان کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دختران و پسران)
مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها :خانم بزرگ نژاد به همراه یک دانشجو :فاطمه مرادپور
اسامی خانم ها و آقایان :دکتر شریعت ،ترکان ،یوسفی ،بزرگ نژاد
مکان و زمان

فعالیت و مخاطب

فعالیت خارج

غربالگری فشارخون،

دانشکده:

مشاوره (چهره به چهره)
و تعیین شاخص توده بدنی
(-1ایستگاه آقایان)
(-2ایستگاه خانم ها)

کوی پسران
کوی دختران

استاد منتخب
 2استاد  1 +رزرو
آقای دکتر شریعت و
خانم ترکان
(خانم یوسفی)
در مجموع  9استاد

استاد =  4نفر دانشجو=  4نفر

دانشجو
 4نفر ( 2آقا و  2خانم)  2 +رزرو
آقای :علی جعفری پناه
آقای :محمد بهنام مظفرلو
خانم :سیما نورزادی
خانم :منور جوکار
( 2رزرو  1 :آقا و  1خانم )
آقای :علیرضا کوشانفر
آقای :محمد رضا نادری
خانم :پگاه پردیس
خانم  :سحر کیوانلو
در مجموع ( 6دانشجو)

وسائل 1 :میز ،تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات بهداشتی مراجعین

تغییرات

