
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2/2/3131سه شنبه  دوم  روزبرای اساتید 

 یوسفی    پاشائی پور و نکته دان، دکترخانم ها:  -الف

 دکتر امیری   آقایان: -ب

 



 بنام خدا 

 (13321232193 :موبایل شماره) سرکار خانم یوسفیکنترل استاد مسئول 

  دومروز داخل شهر  ( میدان انقالب ) مراکز پرتردددر  فشارخونغربالگری 

  9المت شهرداری منطقه از اداره س 32221121313تمیمی   خانم (2)شماره   میدان انقالبمسئول کنترل پایگاه های غربالگری 

  2/2/39شنبه سه  2ایستگاه غربالگری شماره نام و آدرس 

 (8 -22ساعت )

عهدیه جوانمردی، مریم بیابانی، فریدون  :آقایان و خانم ها دانشجویان میدان انقالب ضلع غربی

 حقی، شهاب خالدی

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

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

 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  -

 های غربالگری فشارخون هر روز به استاد مسئولتحویل برگه های جمع آوری داده  -

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

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان به ترتیب:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای -

 شماره همراه       جناب آقای  -

 شماره همراه        سرکار خانم  -

 

 

 

 



 بنام خدا

 دوم روز 2 شماره  کارگاه آموزشی

 (13329331191 :موبایل شماره) خانم دکتر پاشائی پوراستاد مسئول  

 09125236376  کوهیمسئول هماهنگی از شهرداری خانم 

  2/2/39شنبه سه  7محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (22-22ساعت )

 سرای محله کشاورز غربی
 بلوارکشاورز نبش خ جمالزاده

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

 احمدزاده سرکار خانم لیال :دانشجو

 عموم مردم نیازمند خودمراقبتی با محوریت سالمندیاستاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:  وظایف 

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان:

 راه  شماره هم    جناب آقای /سرکار خانم   -

 

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

 بنام خدا

 دوم روز  1 شماره  کارگاه آموزشی

 (13322339320 شماره موبایل:)  ،نکته دان  خانمسرکار استاد مسئول 

 1311109221 فراهانی مسئول هماهنگی از شهرداری خانم

  2/2/39شنبه سه  8محل اجرای کارگاه  درس نام و آ

 (21-22ساعت )

 سرای محله سیندوخت 
 فکوری سرای محله سیندوخت امیرآباد جنب پمپ بنزین خ شهید

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

 مرضیه کالنتری سرکار خانم/آقای  :دانشجو

 

 ند خودمراقبتی با محوریت سالمندیعموم مردم نیازماستاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:  وظایف 

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان:

 شماره همراه     مرضیه کالنتری جناب آقای /سرکار خانم   -



 بنام خدا

 (13321232193 :موبایل شماره) سرکار خانم یوسفی استاد مسئول  

 دوم روز  3شماره  کارگاه آموزشی

 13321331111 یزیعز مسئول هماهنگی از شهرداری خانم

  2/2/39شنبه سه  3محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (21-22ساعت )

 مدرسه مینوچهر 
 خ جمالزاده شمالی خ طوسی نبش خ طوسی 

 

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

 بابایی انم سمیرا خ :دانشجو

 

 و ...   خودمراقبتیاستاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:  وظایف 

 نوادگی و شماره همراه  دانشجو:نام خا

 شماره همراه     جناب آقای /سرکار خانم   -

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

 بنام خدا

 دوم روز  39شماره  کارگاه آموزشی

 (شماره موبایل:)  ،جناب دکتر امیری استاد مسئول 

 13119921312سوری  سئول هماهنگی از شهرداری خانمم

  2/2/39شنبه سه  21محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (91/3-22ساعت )

 دبستان فرهنگ و هنر 
 میدان فاطمی بلوار گلها خ مرداد کوچه شاهرخ شرقی

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

 خانم  :دانشجو

 

 خودمراقبتی با محوریت تغذیهبا موضوع: استاد و دانشجو ارائه کارگاه  وظایف 

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجو:

 شماره همراه     جناب آقای /سرکار خانم   -



 بنام خدا 

 (13329331191 ) شماره موبایل: دکتر پاشائی پورخانم استاد مسئول کنترل 

 دوم  روز پارک الله فشارخون در  غربالگریپایگاه های مسئول کنترل 

  9سالمت شهرداری منطقه  اداره ...............خانم

  2/2/39شنبه سه  2شماره نام و آدرس ایستگاه غربالگری 

 (91/23لغایت  21ساعت )

فاطمه درستی، سپیده امینی، حامد احمدی و سینا  :آقایان و خانم ها دانشجویان پارک الله 

 جبرئیلی  

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

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

 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  -

 یل برگه های جمع آوری داده های غربالگری فشارخون هر روز به استاد مسئولتحو -

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

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان به ترتیب:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای -

 شماره همراه      ار خانم  جناب آقای /سرک -

 شماره همراه       سرکار خانم   -

 

 

 

 



 بنام خدا 

 (13329331191 ) شماره موبایل: دکتر پاشائی پورخانم سرکار  استاد مسئول

 روز دوم  قدسخ دانشگاه علوم پزشکی ستاد مرکزی در  شاخص توده بدنیو   فشارخون غربالگری

مرکزی دانشگاه  )ستادنام و آدرس ایستگاه غربالگری 

 علوم پزشکی 

  2/2/39شنبه سه 

 (8 -22ساعت )

 حدئثه امیریو  محمد رضا خدایی، ابوذر نجاتی دانشجویان: بلوار کشاورز سر خ قدس ستاد مرکزی دانشگاه 

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

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

 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  -

 ئولتحویل برگه های جمع آوری داده های غربالگری فشارخون هر روز به استاد مس -

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

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان به ترتیب:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای  -

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا

 دوم  روز  غرفه دانشکدهدر  خص توده بدنیشاو  فشارخونغربالگری 

 ( 52199222190) نکته دانکنترل استاد  خانم 

شنبهسه   31 /2/2  غرفه دانشکدهشماره   
 

 1 غرفه

  (آقایانغربالگری)

محمد حدادیآقای :   

 

 آقای: قاسم حسین زادگان 

 

 9غرفه   

(خانم هاغربالگری )  

  آرزو جمشیدی خانم :

 

یزهرا خدایارخانم:   

 

  غرفه 3 

)آموزش(   

مجتبی حسینی  آقای:   

 

  ؟ خانم:

 

 نکته دان  مدرس مسئول کنترل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا 

 2/2/31روز دوم سه شنبه  مترو توحیددر  فشارخون ایستگاه غربالگری

 ( 13322339320)نکته دان   خانم  استاد مسئولنام 

 

  2/2/39نبه شسه   مترو توحیدو آدرس ایستگاه غربالگری 

 (8 -22ساعت )

 وشی  ومجید کارخانه، رسول جمشیدی و پریسا چا دانشجویان: نواب نرسیده به خیابان آزادی مترو توحید 

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

 وری است(موبایل ضرکدملی و شماره تماس ثبت دقیق اطالعات فردی مراجعه کننده بصورت کامل ) -

 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 -

 یی( با توجه به شرایط و نیاز مراجعین آرائه آموزش و مشاوره )راهنما -

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان به ترتیب:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای  -

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

 


