
 بنام خدا

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

  دانشکده داخل( ، 81/8/8931برنامه فعالیتهای روز اول )

 (مسعود جلیل زادهآقای (همراه یک دانشجو  –مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: سرکار خانم گلیان 

 و گلیان دلخوش صلصالی، راهنورد، پیروی، محمدی، یوسفی، نوری، پاشائی پور ، احمدی،  و آقایان:اسامی خانم ها 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

 :دانشکدهفعالیت داخل  

 سالن شورای یکدر  

  3:99 – 1:99 
 

 آموزش گروهی 

به کارکنان، دانشجویان و  )

 ( محترم شهروندان

 رزرو  1استاد +  2

 و  خانم دکتر صلصالیخانم دکتر 

 راهنورد

 (پیروی )آقای دکتر

 

 (استاد 9)

 

 ا نفر  + ا رزرو
 خانم  و یا آقای

 (حدیث نظری) 
 (زهرا والدتیجایگزین )

 

 

 دانشجو ( 1)در مجموع 
 

 

 :دانشکدهفعالیت داخل 

 فضای آزاددر  

 دانشکده 

81:99- 3:99 

و  غربالگری فشارخون

ین شاخص توده تعی

 بدنی در دو ایستگاه

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

 رزرو  1استاد +  2

 یوسفی خانم محمدیآقای دکتر 

 

 (نوری)خانم  

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 حسین فرمانی :آقای 
 حسین احمدی :آقای 
 ..رقیه کریمی: خانم

 یطیبه اقبالخانم: 
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 محمد بیدرنگآقای: 
 و آقای سعید طهماسبی

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

 :دانشکدهفعالیت داخل 

 فضای آزاددر 

 دانشکده 

81:99- 3:99 

  )چهره به چهره(مشاوره 
 )ایستگاه آقایان(-1

 )ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

و خانم  پاشائی پورخانم دکتر 

 مدی اح

 (خانم دلخوش)

 استاد(  3)در مجموع 

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

 
 (معراج تلکی)خانم/ آقای رزرو 

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

 

    



 بنام خدا:

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

 

  دانشکده(دانشگاه )غرفه ستاد مکان برگزاری هفته سالمت ( ،  81/8/8931برنامه فعالیتهای روز اول )

 حسنیه حسینی+ یک دانشجو:  الیت ها: سرکار خانم  مسرور مسئول و سوپروایزر کنترل فع

 شریعت، رحیمی کیا، زارعی، علی اصغرپور، نکته دان، محمدعلیها و مسرور اسامی خانم ها و آقایان: 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده:

دانشکده داخل غرفه  

محل برگزاری در 

  ته سالمت دانشگاههف

81:99 – 1:99  

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 شریعت  آقای دکتر 

 رحیمی کیا   و خانم

 

 (زارعی  )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 ...اسماعیل افشارآقای ..

 ..مامیر آذرگراآقای ...
 ....راضیه نوریخانم ....
 .....زهرافرهمندیخانم ......

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 ....محمدرضا نادریآقای ..

 فتانه حیدری خانم .

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت خارج 

 دانشکده:

داخل غرفه دانشکده  

در محل برگزاری 

  هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99 

  ره()چهره به چهمشاوره 
 )ایستگاه آقایان( -1
 )ایستگاه خانم ها( -2

 رزرو  1استاد +  2
 

 و علی اصغر پور  خانم 

 نکته دان خانم 

 (محمد علیهاخانم )

 استاد 9در مجموع 

 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 رضاحسین زادهآقای: 
 نسیم میرزائیخانم: 

 
  خانم/ آقای رزرو

 (الوین وحیدی)

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 



 بنام خدا:

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

 

 خیابان ولیعصر ، روبروی خیابان توانیر ، پارک ساعیمکان ( ،  81/8/8931برنامه فعالیتهای روز اول )

 پگاه پردیسیک دانشجو: به همراه مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: سرکار خانم  گودرزی 

 و گودرزی  ، فخارموقری، ترکان اسامی خانم ها و آقایان: 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده:

  فضای آزاد پارک

 ساعی
   

 غربالگری فشارخون

 )چهره به چهره(مشاوره 

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

 رزرو  1استاد +  2

  موقری  آقای

 ترکان    و خانم

 

 (فخار  )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 رضا حبیبی: آقای

 محمد بیدرنگقای: آ
 حدیث نظریخانم: 

 خانم: زهراوالدتی
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 الیاس طیارآقای: 
 حسنیه حسینیخانم: 

 دانشجو( 6در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "بیماری کمتر با تغذیه سالم و امنیت غذایی "( 83/8/8931دو شنبه هفته سالمت )روز دوم موضوع: 

 دانشکده  داخل، 83/8/8931برنامه فعالیتهای روز دوم 

 سیمانورزادیشجو:  همراه یک دانبه دکتر سید فاطمی  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: سرکار خانم 

 سید فاطمیدکتر جان محمدی و یوسفی، ، مشتاقیان، نوید حمیدی، بریم نژاد، رفیعی، دلخوش، فراهانی نیا، پرویزی خانم ها و آقایان: اسامی

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

 :فعالیت داخل دانشکده

 سالن شورای یک

3:99 – 1:99 
 

 آموزش گروهی 

ویان و به کارکنان، دانشج )

 شهروندان( 

 رزرو  1استاد +  2

و  خانم پرویزی خانم دکتر 

 فراهانی نیا

 (بریم نژاد)دکتر 

 

 (استاد 9)

 

 ا نفر  + ا رزرو
 خانم  و یا آقای

 پگاه پردیسخانم: 
 سمیرا لك علی آبادی: جایگزین

 

 

 دانشجو ( 1)در مجموع 
 

 

 فعالیت داخل دانشکده:

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

 گری فشارخونغربال

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

 رزرو  1استاد +  2

خانم دکتر رفیعی و   خانم

 دلخوش 

 

 (مشتاقیان )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 علیرضا کوشانفر: آقای

 محمدرضا نادریآقای: 
 راضیه نوریخانم: 
 ادی میره کیخانم: 

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 ایرج ایرانشاهیآقای: 

 سحر کیوانلوخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

 فعالیت داخل دانشکده:

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

  )چهره به چهره(مشاوره 
 )ایستگاه آقایان(-1

 )ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

و خانم  نوید حمیدیخانم دکتر  

 یوسفی 

 (جان محمدی)

 استاد(  3ر مجموع )د

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 احسان فخاریای: آق

 شقایق مرآتی: خانم
 

 خانم/ آقای رزرو 
 (خزر الیق)

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

  

 

 نام خدا:ب



 "بیماری کمتر با تغذیه سالم و امنیت غذایی "( 83/8/8931شنبه دو هفته سالمت ) روز دومموضوع: 

 غرفه دانشکده در ستاد()، 83/8/8931برنامه فعالیتهای روز دوم 

 فاطمه مطلبی+ یک دانشجو: دکتر باستانیمسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: سرکار خانم  

 باستانیدکتر تعاون، یوسفی، جهدی، نکته دان، میر محمد علی  و آقایان:  اسامی خانم ها و

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

داخل غرفه دانشکده 

در محل برگزاری 

 هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99  

 غربالگری فشارخون

 )ایستگاه آقایان( -1
 اه خانم ها( )ایستگ-2

 رزرو  1استاد +  2

 یوسفی   و خانم تعاونخانم 

 

 (زارعی  )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 حسین احمدیآقای: 

 محمد بهنام مظفرلوآقای: 
 زهرا فرهمندیخانم: 

 فتانه حیدری خانم: 
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 علی جعفری پناهآقای: 
 پگاه پردیس: خانم

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

دانشکده داخل غرفه 

در محل برگزاری 

 هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99 

 )چهره به چهره(مشاوره 

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

 رزرو  1استاد +  2
 

 نکته دان و خانم جهدی  خانم 

 (میر محمد علی)

 استاد 9ع در مجمو

 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 محمد قلی زادهآقای: 

 اکرم جعفریخانم: 
 

 خانم/ آقای رزرو 
 علی خیرجویآقای: 

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "بیماری کمتر با تغذیه سالم و امنیت غذایی "( 83/8/8931شنبه دو هفته سالمت ) روز دومضوع: مو

 شفق فرهنگسرایمکان  ،83/8/8931برنامه فعالیتهای روز دوم 

 مژگان اسدی+ یک دانشجو: خانم نصیری زیبا مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: سرکار خانم  

 محدث و نصیری زیبا ، ، ترکانرعزااسامی خانم ها و آقایان:  

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

 شفق  فرهنگسرای

و  غربالگری فشارخون

 )چهره به چهره(مشاوره 

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

 

 رزرو  1استاد +  2

 زارع آقای 

 ترکان    و خانم

 

 (دثمح )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 آقای: الیاس طیار

 اسماعیل افشارآقای: 
 سعیده طهماسبی: خانم

 فرناز ابراهیمیخانم: 
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 حسین فرمانیآقای: 
 سعیده قمریخانم: 

 دانشجو( 6در مجموع )

 

 

 بهداشتی مراجعین  میز، تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات 1وسائل:  نفر  4نشجو= نفر    دا 4،  استاد = فرهنگسرای بهمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "پزشک خانواده دسترسی آسان به خدمات سالمت "( 19/8/8931شنبه سه هفته سالمت ) روز سومموضوع: 

  دانشکده داخل، 19/8/8931برنامه فعالیتهای روز سوم 

 جواد سمیعیهمراه یک دانشجو: آقای ، رل فعالیت ها: خانم دکتر غیاثوندیانمسئول و سوپروایزر کنت

 و دکتر غیاثوندیان دکتر بهبودی مقدم میرالشاری شریفی، گلیان، مشتقایان، تقوی، عزت جالل،  دکتردکتر نگارنده، اینانلو، اسامی خانم ها و آقایان:

 راتتغیی دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت داخل 

 دانشکده:  

 سالن شورای یکدر 

3:99 – 1:99 
 

 آموزش گروهی 

به کارکنان، دانشجویان و  )

 شهروندان( 

 رزرو  1استاد +  2

 اینانلوو  خانم  نگارندهآقای دکتر 

 (میرالشاری )خانم دکتر

 

 (استاد 9)

 

 ا نفر  + ا رزرو
 ...حدیث نظریخانم  و یا آقای ...

 ..(والفضل ثباتیابجایگزین )...
 

 

 دانشجو ( 1)در مجموع 
 

 

فعالیت داخل 

 دانشکده:  

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 گلیان خانم شریفی و    خانم

 

 (مشتاقیان )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 زرو ر 2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 محمدقلی زادهآقای: 
 علی خیرجوی: آقای

 مینا نورعلی: خانم
 اکرم جعفریخانم: 

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 رضا حبیبیآقای: 

 زهرا فرهمندیخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت داخل 

 دانشکده:  

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

 )چهره به چهره(مشاوره 

 )ایستگاه آقایان(-1
  تگاه خانم ها()ایس-2

 رزرو  1استاد +  2
 

عزت و خانم  تقوی خانم دکتر

 جالل

 (مقدم دیبهبو )دکتر

 استاد(  3)در مجموع 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 ابوالفضل ثباتیآقای: 

 فیسه روحیخانم: ن
 
 (حدیث نظریخانم/ آقای رزرو )

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

  

 

 

 بنام خدا:



 "خانواده دسترسی آسان به خدمات سالمت پزشک "( 19/8/8931شنبه سه هفته سالمت ) روز سومموضوع: 

 (سالمت دانشگاه محل برگزاری هفته غرفه دانشکده در) 19/8/8931برنامه فعالیتهای روز سوم 

 شقایق مرآتی ک گوهر + یک دانشجو: خانم مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: سرکار خانم  دکتر  پا

 پاک گوهر دکتر پدرام، علی اصغرپور، مسرور، نصیری زیبا، نجاتی و اسامی خانم ها و آقایان: 

 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

ت خارج فعالی

 دانشکده: 

داخل غرفه دانشکده 

در محل برگزاری 

 هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99  

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 و پدرام  خانم 

 علی اصغرپور  خانم

 

 (زارعی )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 رضا حسین نژادآقای: 
 علیرضا کوشانفرآقای: 
 عاطفه صدیقیانخانم: 

 منور جوکارخانم: 
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 محمد رضا نادریآقای: 
 فتانه حیدریخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

داخل غرفه دانشکده 

در محل برگزاری 

 هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99 

 )چهره به چهره(شاوره م

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

 رزرو  1استاد +  2
 

 و مسرور  خانم 

 نصیری زیبا خانم 

 (نجاتیخانم )

 استاد 9در مجموع 

 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 علی جعفری پناهآقای: 

 سعیده قمریخانم: 
 

 خانم/ آقای رزرو
 اسماعیل افشار: آقای

 (دانشجو 9مجموع ) در

 

 

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

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "پزشک خانواده دسترسی آسان به خدمات سالمت "( 19/8/8931شنبه سه هفته سالمت ) روز سومموضوع: 

 بتول بقامدرسه مکان ، 19/8/8931وم برنامه فعالیتهای روز س

 نیکتامعظمییک دانشجو: خانم به همراه  توکل مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: سرکار 

 توکلو رحمتی ، ترکان،  گودرزیاسامی خانم ها و آقایان:  

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

  ول بقابتمدرسه 

 غربالگری فشارخون

 )ایستگاه خانم ها(

 )چهره به چهره(مشاوره 

 رزرو  1استاد +  2

 ترکان  و خانم گودرزی خانم

 

 رحمتی( )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  1نفر  خانم +  2 
 نسیم میرزائی: خانم
 راضیه نوری: خانم

 ( رزرو خانم 1)
 شادی میره کی: خانم

 دانشجو( 9در مجموع )

 

 

 بهداشتی مراجعین )مدرسه( میز، تعدادی صندلی و برگه ثبت اطالعات 1وسائل:  نفر  9نفر    دانشجو=  9 استاد =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "تامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی "( 81/8/8931شنبه چهار هفته سالمت ) چهارم روز موضوع: 

  دانشکده داخل، 81/8/8931چهارم  برنامه فعالیتهای روز 

 زینب مطهریهمراه یک دانشجو خانم: به جناب آقای دکتر نیکبخت مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: 

 نیکبخت دکتر دهقان نیری، عزت جالل، رحیمی کیا و دکتر پارسا یکتا، شریفی، دکتر فراهانی، بهنودی، توکل،  اسامی خانم ها و آقایان:

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب انمکان و زم

فعالیت داخل 

 دانشکده: 
 

 سالن شورای یک

3:99 – 1:99 
 

 آموزش گروهی 

به کارکنان، دانشجویان و  )

 شهروندان( 

 رزرو  1استاد +  2

 و  فراهانی  خانم دکتر 

 مقدمودی تر بهبدکخانم 

 (توکل )خانم 

 

 (استاد 9)

 

 و یا آقایخانم   ا نفر  + ا رزرو
 خزر الیق

 رضا حسین زادهجایگزین: 
 

 

 دانشجو ( 1)در مجموع 
 

 

فعالیت داخل 

 دانشکده: 

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 خانم دکتر پارسا یکتا و     خانم

  شریفی

 

 (یوسفی )خانم 

 

 ستادا 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 رالیاس طیاآقای: 
 حسین فرمانیآقای: 
 زهرا فرهمندیخانم: 
 راضیه نوری: خانم

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 حسین احمدیآقای: 
 طیبه اقبالی: خانم

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت داخل 

 دانشکده: 

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

  ه چهره()چهره بمشاوره 
 )ایستگاه آقایان(-1

 )ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

 و  دهقان نیریخانم دکتر  

 عزت جاللخانم 

 (رحیمی کیا)خانم 

 استاد(  3)در مجموع 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 محمد بیدرنگآقای: 
 حسنیه حسینیخانم: 

 
 خانم/ آقای رزرو

 زهرا والدتیخانم:  

 (دانشجو 9موع )در مج

 

 

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

   

 

 

 بنام خدا:



 "اعیتامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتم "( 81/8/8931 چهار شنبه هفته سالمت ) مچهارروز موضوع: 

 (محل برگزاری هفته سالمت دانشگاهغرفه دانشکده در ) 81/8/8931م چهاربرنامه فعالیتهای روز "

 ریحانه مسعودی: خانم یک دانشجو به همراهسرکار خانم دکتر امام زاده قاسمی  : مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها

 امام زاده قاسمیدکتر ، مسرور، نکته دان و ییوسفمیرموالیی، دکتر درویش، فخار،  اسامی خانم ها و آقایان:

 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت  خارج 

 دانشکده: 

 غرفه دانشکده در 

محل برگزاری هفته 

 سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99  

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 فخار  و خانمدرویش خانم 

 
 )خانم میر موالیی( 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 رضا حسین نژادآقای: 
 علیرضا کوشانفرآقای:  
 منور جوکار: خانم
 سعیده قمری: خانم

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 معراج تلکی: آقای

 سمیرا لك علی آبادی: خانم

 (نشجودا 6در مجموع )

 

 

فعالیت  خارج 

 دانشکده: 

دانشکده در  غرفه 

محل برگزاری هفته 

 سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99 

  )چهره به چهره(مشاوره 
 )ایستگاه آقایان(-1

 )ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

  مسرور و خانمیوسفی  خانم 

 (نکته دان)خانم 

 استاد 9در مجموع 

 

 رزرو  1نم( + خا 1آقا و  1دانشجو ) 2
 رضا حبیبی: آقای
 نسیم میرزائیخانم: 

 
 خانم/ آقای رزرو

 (خزر الیق)

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 " تامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی "( 81/8/8931هفته سالمت ) روز چهارمموضوع: 

 بیمارستان امام خمینیمکان ، 18/8/8931 چهارم  برنامه فعالیتهای روز

 بهنام قاسمی: یک دانشجو به همراه گرانمایهدکتر خانم  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها:

 گرانمایه دکتر ذاکری مقدم و دکتر ، موقری، ترکاناسامی خانم ها و آقایان:  

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت  خارج 

 دانشکده: 

بیمارستان امام 

 خمینی 

 غربالگری فشارخون

 )چهره به چهره(مشاوره و 

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

 
 

 رزرو  1استاد +  2

 رکانت  و خانم موقریآقای  

 

 (ذاکری مقدمدکتر  )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 اسماعیل افشارآقای: 
 رضاحبیبی: آقای

 زهرا فرهمندی: خانم
 فتانه حیدری: خانم

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 علی جعفری پناه: آقای

 نفیسه روحیخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "دخانیات تهدیدی برای سالمت جامعه"( 11/8/8931پنج شنبه هفته سالمت )روز  پنجم  موضوع: 

 دانشکده  لداخ، 11/8/8931پنج شنبه  برنامه فعالیتهای روز  

 احسان فخاریهمراه یک دانشجو: آقای به  جناب آقای هوشمند  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها:

دکتر مدرس، دکتر صلصالی، دکتر نوید حمیدی، مشتاقیان، محدث، دکتر نواب، توکل، دکتر ، دکتر تقی زاده اسامی خانم ها و آقایان:

 صالحی و هوشمند

 تغییرات دانشجو استاد منتخب خاطبفعالیت و م مکان و زمان

فعالیت داخل 

 دانشکده: 

 سالن شورای یک

3:99 – 1:99 
 

 آموزش گروهی 

به کارکنان، دانشجویان و  )

 شهروندان( 

 رزرو  1استاد +  2

 و  تقی زاده  خانم دکتر 

 دکتر  نواب  خانم 

 (توکل )خانم 

 

 (استاد 9)

 

 ا نفر  + ا رزرو
 خانم  و یا آقای 

 سودابه کارگرخانم: 
 (ساجده روحانیخانم:  جایگزین )

 

 

 دانشجو ( 1)در مجموع 
 

 

فعالیت داخل 

 دانشکده: 

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

  ونوید حمیدی  دکتر  خانم

 مشتاقیان  خانم 

 

 (محدث )خانم 

 

 استاد 9 در مجموع

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 اسماعیل افشارآقای: 
 محمد بیدرنگآقای: 
 هورا باخویشی: خانم

 فاطمه عبود: خانم
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 رضا حبیبیآقای: 
 .عسل گفتاریخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت داخل 

 دانشکده: 

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

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

 رزرو  1استاد +  2
 

دکتر و خانم  صلصالی خانم دکتر 

 مدرس

 (صالحی دکتر )خانم

 استاد(  3)در مجموع 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 معراج تلکیآقای: 

 سحر شیدایی: خانم
 

 خانم/ آقای رزرو
 مژگان اسدیخانم: 

 (دانشجو 9موع )در مج

 

 

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

   

 بنام خدا:



 "دخانیات تهدیدی برای سالمت جامعه "( 11/8/8931 پنج شنبههفته سالمت )  روز  پنجمموضوع: 

 (محل برگزاری هفته سالمت دانشگاه غرفه دانشکده در) 11/8/8931پنج شنبه   برنامه فعالیتهای روز

 ساجده روحانییک دانشجو: خانم  نم دکتر اسکویی به همراهمسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها خا

 اسکوییدکتر ، نجاتی، نکته دان و  مقدم ودیسید فاطمی، دکتر جوالیی، دکتر بهبمسرور، دکتر  اسامی خانم ها و آقایان:

 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 :دانشکده

 دانشکده در غرفه در  

محل برگزاری هفته 

 سالمت دانشگاه

 

81:99 – 1:99  

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 ومسرور   خانم

 فاطمی  دکتر سید خانم 

 

 (جوالیی)خانم دکتر  

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 امیر آذرگرامآقای: 
 الیاس طیارآقای: 
 فاطمه مطلبیخانم: 
 سودابه ایزدیخانم: 

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 محمدرضا نادریآقای: 

 مینا ابراهیمیخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت خارج 

 دانشکده:

در  غرفه دانشکده  

محل برگزاری در 

 هفته سالمت دانشگاه

 

81:99 – 1:99 

  )چهره به چهره(مشاوره 
 )ایستگاه آقایان( -1

 )ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

 و مقدم  ودیبهبخانم دکتر 

 نجاتی  خانم 

 (نکته دان)خانم 

 استاد 9در مجموع 

 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 ایرج ایرانشاهیآقای: 
 فاطمه مرادپورخانم: 

 
 و: خانم/ آقای رزر

 فاطمه معدنیخانم: 

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 " تامین سالمت نیازمند همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی "( 11/8/8931المت )هفته س روز  پنجمموضوع: 

 مکان ساختمان مرکزی دانشگاه پردیس قدس، 11/8/8931برنامه فعالیتهای روز پنجم 

 غزاله اسفندیارییک دانشجو: خانم :  خانم عزت جالل به همراه مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها

 آقایان:  موقری، ترکان، نصیری زیبا و عزت جالل اسامی خانم ها و 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 : دانشکده

پردیس قدس در  

 مرکزیستاد )

دانشگاه علوم 

  پزشکی تهران(

 غربالگری فشارخون

 )ایستگاه آقایان( -1
)ایستگاه -2 -2

 خانم ها(

 )چهره به چهره(مشاوره 

 رزرو  1تاد + اس 2

 ترکان  و خانم زارعی  آقای 

 

 نصیری زیبا()خانم  

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 محمد قلی زادهآقای: 
 حسین احمدیآقای: 
 زهرا قربانی: خانم

 مرضیه بیك وردیخانم 
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 رضا حسین زادهآقای 
 غزاله اسفندیاریخانم 

 دانشجو( 6ر مجموع )د

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "جامعه سالم با ورزش، نشاط، و رفتارهای سالم "( 19/8/8931جمعه  هفته سالمت ) روز  ششمموضوع: 

 دانشکده  داخل ،19/8/8931امه فعالیتهای روز  جمعه برن

 محمد قلی زادههمراه یک دانشجو : آقای: به  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: خانم دکتر میرموالیی

 درزی سید فاطمی، شریفی، گودکتر صدوقی اصل، دکتر جاللی نیا، نصیری زیبا، عزت جالل، تعاون، نوری،  اسامی خانم ها و آقایان:

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

 فعالیت  داخل دانشکده

 سالن میثاق

3:99 – 1:99 
 

 آموزش گروهی 

به کارکنان، دانشجویان و  )

 شهروندان( 

 رزرو  1استاد +  2

 و  خانم   دکتر جاللی نیا  خانم

  نصیری زیبا

 (عزت جالل)خانم 

 

 (استاد 9)

 

 رزروا نفر  + ا 
 خانم  و یا آقای

 امیر حسین فالحتداریآقای: 
 فاطمه صدیقیان: خانم جایگزین 

 

 

 دانشجو ( 1)در مجموع 
 

 

 فعالیت  داخل دانشکده

 فضای آزاددر 

81:99 - 3:99 

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

  نوری خانم  وتعاون   خانم

 

 (صدوقی اصلکتر د )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 اسماعیل افشار آقای: 
 سعید رضازاده: آقای

 طیبه اقبالی: خانم
 نسیم میرزائی: خانم

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 بهنام قاسمیآقای: 

 فاطمه معدنی: خانم

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

 فعالیت  داخل دانشکده

 ای آزادفضدر 

81:99- 3:99 

  )چهره به چهره(مشاوره 
 )ایستگاه آقایان( -1

 )ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

 وسید فاطمی  خانم دکتر 

 شریفی خانم  

 ( گودرزی )خانم

 استاد(  3)در مجموع 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 سعید داودیآقای: 
 سودابه ایزدیخانم:  

 
 زرو خانم/ آقای ر

 غزاله اسفندیاری خان: 

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

   

 

 بنام خدا:



 "  ، و رفتارهای سالمجامعه سالم با ورزش، نشاط "( 19/8/8931جمعه  هفته سالمت ) ششم روز  موضوع: 

 محل برگزاری هفته سالمت دانشگاه(غرفه دانشکده در ) 19/8/8931  جمعهبرنامه فعالیتهای روز 

 سودابه کارگرخانم دکتر راهنورد به همراه یک دانشجو: خانم  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها: 

  ژاد، علی اصغرپور، جهدی و دکتر راهنورد ، محمدی ناحمدی، فخار، فراهانی نیا اسامی خانم ها و آقایان:

 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

 در غرفه دانشکده

محل برگزاری در  

 هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99  

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 فخار   و خانماحمدی   خانم

 

 (فراهانی نیا )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 جواد سمیعیآقای: 

 اسماعیل افشار: آقای
 زهرا والدتیخانم: 
 طیبه اقبالیخانم: 

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 محمدرضانادریآقای: 
 فاطمه مرادپورخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

 در غرفه دانشکده

محل برگزاری در  

 هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99 

  )چهره به چهره(مشاوره 
 )ایستگاه آقایان( -1

 ) ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

 و محمدی نژادخانم 

 علی اصغرپور خانم  

 (جهدی )خانم

 استاد 9در مجموع 

 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 رضاحسین نژاد : آقای

 نفیسه روحیخانم 
 

 خانم/ آقای رزرو
 سارا حضرتی خانم: 

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 "  جامعه سالم با ورزش، نشاط، و رفتارهای سالم "( 19/8/8931فته سالمت )ه ششم روز موضوع: 

 نماز جمعه محل برگزاری  : ، مکان19/8/8931ششم  برنامه فعالیتهای روز 

 ساجده روحانیخانم  : به همراه یک دانشجوخانم دکتر ورعی  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها:  

 جان محمدی و دکتر ورعی ، ی، ترکانموقر  اسامی خانم ها و آقایان:

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

نماز محل برگزاری 

 جمعه 

 غربالگری فشارخون

 )چهره به چهره(و مشاوره 

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

 

 رزرو  1استاد +  2

و   ری موق یا آقای زارعی آقای 

 ترکان  خانم

 

 (جان محمدی )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 علی خیرجوی: آقای
 محمد قلی زاده: آقای

 اکرم جعفریخانم: 
 : نفیسه روحیخانم

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 رضا حسین نژاد: آقای
 عاطفه صدیقیان: خانم

 دانشجو( 6در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا:



 " فشارخون، بیماریابی و استمرار درمان  "( 14/8/8931شنبه  هفته سالمت ) هفتم روز موضوع: 

  دانشکده داخل، 41/8/8931شنبه   برنامه فعالیتهای روز 

 امیر حسین فالحتداریبه همراه یک دانشجو: آقای  : خانم شریفی  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها

 غیاثوندیان، ذاکری مقدم، تقوی، درویش، گلیان، خاکبازان، توکل، فخار، فراهانی نیا و  شریفی نیا اسامی خانم ها و آقایان:

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

 فعالیت داخل دانشکده  

 سالن میثاق در 

3:99 – 1:99 
 

 آموزش گروهی 

به کارکنان، دانشجویان و  )

 شهروندان( 

 رزرو  1استاد +  2

 و  خانم  غیاثوندیانخانم دکتر  

 ذاکری مقدم 

 (دکتر تقوی )خانم

 

 (استاد 9)

 

 ا نفر  + ا رزرو
 ..ان اسدیمژگ ...خانم  و یا آقای

 (سودابه ایزدی.خانم جایگزین )
 

 

 دانشجو ( 1)در مجموع 
 

 

 فعالیت داخل دانشکده 

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

  گلیان خانم  ودرویش   خانم

 

 (خاکبازاندکتر  )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2)  نفر 4
 بهنام قاسمی: آقای

 غزاله اسفندیاری: آقای
 مینا ابراهیمی: خانم
 تینا مخمل چیخانم: 

 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)
 رضا حبیبی: آقای
 ناعمه مطلبیخانم: 

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

 فعالیت داخل دانشکده 

 فضای آزاددر 

81:99- 3:99 

 ره()چهره به چهمشاوره 

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

 رزرو  1استاد +  2
 

 فخارو خانم توکل خانم 

 (دکتر فراهانی )خانم 

 استاد(  3)در مجموع 

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

 فاطمه معدنی: خانم
 
 عاطفه: صدیقیانخانم/ آقای رزرو 

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

   

 

 

 



 بنام خدا:

 " فشارخون، بیماریابی و استمرار درمان  "( 14/8/8931شنبه  هفته سالمت ) روز  هفتمموضوع: 

  در محل برگزاری هفته سالمت دانشگاهه دانشکده غرف ، 14/8/8931برنامه فعالیتهای روز  هفتم 

 غزاله اسفندیارییوسفی + یک دانشجو: خانم خانم مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها:  

  خانم یوسفی رسول زاده ودکتر تباری، دکتر ایمانی پور،  دکتر اسدی، زارعی، دکتر تعاون، اسامی خانم ها و آقایان:

 

 تغییرات دانشجو استاد منتخب خاطبفعالیت و م مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

 در غرفه دانشکده

محل برگزاری در  

 هفته سالمت دانشگاه

81:99 – 1:99  

 غربالگری فشارخون

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

 رزرو  1استاد +  2

 اسدی آقای دکترو تعاون   خانم

 

 (زارعی)آقای  

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 علی خیرجوآقای: 

 حسین احمدی: آقای
 عاطفه موذنخانم: 

 فاطمه مرادپور   :خانم
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 رضا حبیبی: آقای
 فاطمه زهرا قربانی: خانم

 (دانشجو 6در مجموع )

 

 

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

 در غرفه دانشکده

محل برگزاری در  

 سالمت دانشگاههفته 

81:99 – 1:99 

 )چهره به چهره(مشاوره 

 )ایستگاه آقایان(-
  )ایستگاه خانم ها(-2

 رزرو  1استاد +  2
 

 و ایمانی پور دکتر  خانم 

 تباری دکتر  خانم 

 (رسول زاده دکتر  )خانم

 استاد 9در مجموع 

 

 رزرو  1خانم( +  1آقا و  1دانشجو ) 2
 الیاس طیار: آقای

 ك علی آبادیسمیرا لخانم 
 

 خانم/ آقای رزرو
 مرضیه بیك وردیخانم: 

 (دانشجو 9در مجموع )

 

 

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

 

 

 

 

 



 بنام خدا:

 " بیماریابی و استمرار درمان فشارخون،  "( 14/8/8931شنبه  هفته سالمت )روز  هفتم موضوع: 

  )دختران و پسران(علوم پزشکی تهران  مکان کوی دانشگاه ، 14/8/8931برنامه فعالیتهای روز  هفتم 

 فاطمه مرادپور:  خانم بزرگ نژاد  به همراه  یک دانشجو:  مسئول و سوپروایزر کنترل فعالیت ها

 بزرگ نژاد، یوسفی، ترکان، شریعتدکتر  اسامی خانم ها و آقایان:

 تغییرات دانشجو استاد منتخب فعالیت و مخاطب مکان و زمان

فعالیت خارج 

 دانشکده: 

 کوی پسران

  کوی دختران

 ،غربالگری فشارخون

 )چهره به چهره(مشاوره 

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

 رزرو  1استاد +  2

 و   شریعت دکتر  آقای 

 ترکان  خانم

 

 (یوسفی )خانم 

 

 استاد 9در مجموع 

 رزرو  2خانم( +  2آقا و  2نفر  ) 4
 علی جعفری پناهآقای: 

 محمد بهنام مظفرلو: آقای
 سیما نورزادی: خانم

 رمنور جوکا: خانم
 خانم ( 1آقا و  1رزرو :  2)

 علیرضا کوشانفر: آقای
 محمد رضا نادریآقای: 

 پگاه پردیس: خانم
 وکیوانل سحر: خانم 

 دانشجو( 6در مجموع )

 

 

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

 


