بنام خدا
اسامی اساتید فعال در روز اول (دوشنبه  )9101/4/9هفته
الف -خانم ها :هاشم زاده ،عقیلی ،نکته دان و بزازیان
ب -آقایان :دکتر دهقانی
استاد مسئول کنترل خانم هاشم زاده ( شماره موبایل)90941992190 :
غربالگری فشارخون در مراکز پرتردد شهر (پایانه بیهقی) داخل شهر روز اول
مسئول کنترل پایگاه های غربالگری میدان آرژانتین (شماره  )9خانم مراتی  90199951399از اداره سالمت شهرداری منطقه 1

نام و آدرس ایستگاه غربالگری شماره 1

دوشنبه 39/2/1
ساعت ()8 -12

میدان آرژانتین ،پایان بیهقی (سه نفر)

دانشجویان آقایان و خانم ها :چگینی ،فوالدی و آقاجانلو

وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری:
-

معارفه و خوشامدگویی

-

ثبت دقیق اطالعات فردی مراجعه کننده بصورت کامل (کدملی و شماره تماس موبایل ضروری است)

-

اندازه گیری فشارخون به روش صحیح و ثبت آن در برگه

-

اندازه گیری قد و وزن به روش صحیح (تعیین شاخص توده بدنی) و ثبت آن

-

در صورت مورد اورژانس از نظر وضعیت فشارخون تکمیل فرم ارجاع

-

تحویل برگه های جمع آوری داده های غربالگری فشارخون هر روز به استاد مسئول

-

آرائه آموزش و مشاوره (راهنمایی) با توجه به شرایط و نیاز مراجعین

نام خانوادگی و شماره همراه دانشجویان به ترتیب:
-

سرکار خانم

شماره همراه

-

جناب آقای

شماره همراه

-

جناب آقای

شماره همراه

-

سرکار خانم

شماره همراه

کارگاه آموزشی شماره  9روز اول
استاد مسئول سرکار خانم هاشم زاده ( )90941992190
مسئول هماهنگی از شهرداری خانم کوهی 9094941151
دوشنبه 39/2/1

نام و آدرس محل اجرای کارگاه 1

ساعت ()11-11
دبیرستان فرهیختگان
خ کارگر شمالی خ صدوقی پالک 63

مسئول اداره و کنترل کارگاه سرکار خانم هاشم زاده
دانشجو :سرکار خانم حقیقی زاده

وظایف استاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع :توانمندسازی نوجوانان در امر خودمراقبتی
نام خانوادگی و شماره همراه دانشجو:
-

جناب آقای /سرکار خانم حقیقی زاده

شماره همراه

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

بنام خدا
کارگاه آموزشی شماره  4روز اول
استاد مسئول جناب آقای دکتر دهقانی (شماره موبایل)90959413993 :
مسئول هماهنگی از شهرداری خانم عزیزی 90943903313
نام و آدرس محل اجرای کارگاه 2

دوشنبه 39/2/1
ساعت ()3/91-11

مدرسه چمران
خ آزادی  ،نبش خ دکتر غریب

مسئول اداره و کنترل کارگاه جناب آقای دکتر دهقانی
دانشجو :سرکار خانم/آقای خانم اسدی

وظایف استاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع :توانمندسازی نوجوانان در امر خودمراقبتی
نام خانوادگی و شماره همراه دانشجویان:
-

جناب آقای /سرکار خانم

شماره همراه

بنام خدا
کارگاه آموزشی شماره  1روز اول
استاد مسئول سرکار خانم عقیلی (شماره موبایل)90944919133 :
مسئول هماهنگی از شهرداری خانم فراهانی 9013992541
دوشنبه 39/2/1

نام و آدرس محل اجرای کارگاه 9

ساعت ()11-12
مدرسه شهید رجایی
خ فاطمی ،روبروی پارک الله

مسئول اداره و کنترل کارگاه سرکار خانم عقیلی
دانشجو :سرکار خانم احمدپور

وظایف استاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع :توانمندسازی نوجوانان در امر خودمراقبتی
نام خانوادگی و شماره همراه دانشجو:
-

شماره همراه

جناب آقای /سرکار خانم احمد پور

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

بنام خدا
کارگاه آموزشی شماره  2روز اول
استاد مسئول جناب آقای دکتر دهقانی (شماره موبایل)90959413993 :
مسئول هماهنگی از شهرداری -
نام و آدرس محل اجرای کارگاه 4

دوشنبه 39/2/1
ساعت ()11-11

مدرسه چمران
خ آزادی  ،نبش خ دکتر غریب

مسئول اداره و کنترل کارگاه جناب آقای دکتر دهقانی
دانشجو :خانم اسدی

وظایف استاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع :تیم سالمت مربیان خودمراقبتی
نام خانوادگی و شماره همراه دانشجو:
-

جناب آقای /سرکار

شماره همراه

بنام خدا
کارگاه آموزشی شماره  9روز اول
استاد مسئول خانم نکته دان (شماره موبایل) 90911114115 :
مسئول هماهنگی از شهرداری خانم فرید 90113323509
دوشنبه 39/2/1

نام و آدرس محل اجرای کارگاه 5

ساعت ()11-11
دبیرستان پسرانه کوثر
خ ایرانشهر کوچه نمازی مدرسه کوثر

مسئول اداره و کنترل کارگاه نکته دان
دانشجو :مهدی مرتضی پور

وظایف استاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع :توانمندسازی نوجوانان در امر خودمراقبتی
نام خانوادگی و شماره همراه دانشجو:
-

شماره همراه

جناب آقای /سرکار خانم

---------------------------------------------------------------------------------------بنام خدا
کارگاه آموزشی شماره  1روز اول
استاد مسئول سرکار خانم بزازیان (شماره موبایل)909440500144 :
مسئول هماهنگی از شهرداری خانم پرنلو 90942219911
نام و آدرس محل اجرای کارگاه 6

دوشنبه 39/2/1
ساعت ()3 -11

مدرسه راهنمایی سما
خ کارگر شمالی نبش خ  71مدرسه راهنمایی سما

مسئول اداره و کنترل کارگاه سرکار خانم بزازیان
دانشجو :سرکار خانم کرمی

وظایف استاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع :توانمندسازی نوجوانان در امر خودمراقبتی
نام خانوادگی و شماره همراه دانشجو:
-

جناب آقای /سرکار خانم

شماره همراه

بنام خدا
استاد مسئول کنترل خانم نکته دان ( )90944001959و دکتر دهقانی ()90959413993
مسئول کنترل پایگاه های غربالگری فشارخون در پارک الله روز اول
خانم ...............اداره سالمت شهرداری منطقه 1

نام و آدرس ایستگاه غربالگری شماره 1

دوشنبه 39/2/1
ساعت ( 14لغایت )13/91

پارک الله

دانشجویان آقایان و خانم ها :فاطمه درستی ،سپیده امینی  ،مجید
کارخانه ،ابوذر نجاتی و سینا جبرئیلی

وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری:
-

معارفه و خوشامدگویی

-

ثبت دقیق اطالعات فردی مراجعه کننده بصورت کامل (کدملی و شماره تماس موبایل ضروری است)

-

اندازه گیری فشارخون به روش صحیح و ثبت آن

-

اندازه گیری قد و وزن به روش صحیح و ثبت آن و تعیین شاخص توده بدنی

-

در صورت مورد اورژانس تکمیل فرم ارجاع

-

تحویل برگه های جمع آوری داده های غربالگری فشارخون هر روز به استاد مسئول

-

آرائه آموزش و مشاوره (راهنمایی) با توجه به شرایط و نیاز مراجعین

نام خانوادگی و شماره همراه دانشجویان به ترتیب:
-

سرکار خانم

شماره همراه

-

جناب آقای

شماره همراه

-

جناب آقای /سرکار خانم

شماره همراه

-

سرکار خانم

شماره همراه

بنام خدا
استاد مسئول آقای دکتر دهقانی ()90959413993
غربالگری فشارخون و شاخص توده بدنی در ستاد مرکزی قدس روز اول
نام و آدرس ایستگاه غربالگری (ستاد مرکزی دانشگاه دوشنبه 39/2/1
علوم پزشکی

ساعت ()8 -12

بلوار کشاورز سرخیابان قدس (ستاد مرکزی دانشگاه علوم

دانشجویان :لیال احمد زاده ،مرضیه کالنتری و حامد احمدی و خانم

پزشکی تهران)

رضایی

وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری:
-

معارفه و خوشامدگویی

-

ثبت دقیق اطالعات فردی مراجعه کننده بصورت کامل (کدملی و شماره تماس موبایل ضروری است)

-

اندازه گیری فشارخون به روش صحیح و ثبت آن

-

اندازه گیری قد و وزن به روش صحیح و ثبت آن و تعیین شاخص توده بدنی

-

در صورت مورد اورژانس تکمیل فرم ارجاع

-

تحویل برگه های جمع آوری داده های غربالگری فشارخون هر روز به استاد مسئول

-

آرائه آموزش و مشاوره (راهنمایی) با توجه به شرایط و نیاز مراجعین

نام خانوادگی و شماره همراه دانشجویان به ترتیب:
-

سرکار خانم

شماره همراه

-

جناب آقای

شماره همراه

-

جناب آقای /سرکار خانم

شماره همراه

بنام خدا

غربالگری فشارخون و شاخص توده بدنی در غرفه دانشکده روز اول

شماره غرفه دانشکده

 01 /4/9دوشنبه

غرفه 1

آقای  :علی ملک نژاد

غربالگری(آقایان)
آقای  :شهاب نور
غرفه 2

خانم  :مهال یعقوبی

غربالگری (خانم ها)
خانم :آذرمیدوخت جلیل زاده (افشار)
غرفه 3
(آموزش)

آقای :بهروز رضایی
عارف شیری
خانم - :خانم ولی زاده

مدرس مسئول کنترل

نکته دان

بنام خدا
ایستگاه غربالگری فشارخون در مترو توحید
نام استاد مسئول خانم عقیلی

و آدرس ایستگاه غربالگری مترو توحید

دوشنبه 39/2/1
ساعت ()8 -12

نواب نرسیده به خیابان آزادی مترو توحید

دانشجویان :خانم جعفری ،میرزایی ،قاسم هزواره و دری

وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری:
-

معارفه و خوشامدگویی

-

ثبت دقیق اطالعات فردی مراجعه کننده بصورت کامل (کدملی و شماره تماس موبایل ضروری است)

-

اندازه گیری فشارخون به روش صحیح و ثبت آن

-

اندازه گیری قد و وزن به روش صحیح و ثبت آن و تعیین شاخص توده بدنی

-

در صورت مورد اورژانس تکمیل فرم ارجاع

-

تحویل برگه های جمع آوری داده های غربالگری فشارخون هر روز به استاد مسئول

-

آرائه آموزش و مشاوره (راهنمایی) با توجه به شرایط و نیاز مراجعین

نام خانوادگی و شماره همراه دانشجویان به ترتیب:
-

سرکار خانم

شماره همراه

-

جناب آقای

شماره همراه

-

جناب آقای /سرکار خانم

شماره همراه

