
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3/2/3333چهارشنبه سوم  روزبرای اساتید 

 خانم دکتر میر محمد علی، خانم دکتر راهنورد و خانم دکتر خدادادی و خانم رحیمی کیان خانم ها:  -الف

  - آقایان: -ب

 



 بنام خدا 

 (:موبایل شماره)خانم دکتر کنترل استاد مسئول 

 چهارشنبه  روز سوم( داخل شهر  تره بار جالل آل احمد) مراکز پرتردددر  غربالگری فشارخون

  0ت شهرداری منطقه از اداره سالم 63324401130  پرنلو   خانم (3)شمارهجالل آل احمد مسئول کنترل پایگاه های غربالگری 

  3/2/33شنبه چهار 3ایستگاه غربالگری شماره نام و آدرس 

 (8 -22ساعت )

تره بار  بزرگراه گمنام بعد از تقاطع گمنام و کردستان

 جالل آل احمد

سحر احسانی، عطیه میرزا بابایی، رقیه  :آقایان و خانم ها دانشجویان

 خطیبی کشکک و سعید سلیمانی

 

 و در ایستگاه غربالگری: وظایف هر دانشج

 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 -

 نس تکمیل فرم ارجاع در صورت مورد اورژا -

 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:

 شماره همراه     سرکار خانم   -

 ه  شماره همرا   جناب آقای -

 شماره همراه     جناب آقای -

 شماره همراه     سرکار خانم   -

 

 

 



 بنام خدا 

 (63321303296 شماره موبایل:)ترکانی خانم کنترل استاد مسئول 

  روز سومداخل شهر   (چهارراه ولیعصرزیرگذر ) مراکز پرتردددر  غربالگری فشارخون

  0از اداره سالمت شهرداری منطقه 63334339926 مرتضایی خانم  زیرگذر چهارراه ولی عصر پایگاه های غربالگری مسئول 

 

  3/2/33شنبه چهار 7ایستگاه غربالگری شماره نام و آدرس 

 (8 -20ساعت )

خانم المیرا سفلی، خانم مطهره قربان  :آقایان و خانم ها دانشجویان چهارراه ولیعصرضلع شمال شرقی زیرگذر 

 پور و خانم معصومه سبزعلیان

 

 یف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: وظا

 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 -

 مورد اورژانس تکمیل فرم ارجاع  در صورت -

 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:

 شماره همراه     سرکار خانم   -

 شماره همراه     جناب آقای -

 شماره همراه     جناب آقای -

 شماره همراه     سرکار خانم   -

 

 



 بنام خدا 

 سوم  روز  36شماره  کارگاه آموزشی

 (63323361631 :موبایل شماره)راهنورد خانم دکتر استاد مسئول  

 63324401130 پرنلو مسئول هماهنگی از شهرداری خانم

  3/2/33شنبه ارجه 20محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (30/8 -20ساعت )

 سرای محله قزل قلعه 
  51( پالک 51هان آرا خ شهید عزیزی )خ ج

 

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

  :دانشجو

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

 :نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجو

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

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

 بنام خدا

 سوم روز  33  شماره  کارگاه آموزشی

 (63323933330 :موبایل شماره) سرکار خانم  رحیمی کیااستاد مسئول  

 63393614923 فراهانی مسئول هماهنگی شهرداری خانم

  3/2/33شنبه چهار 22محل اجرای کارگاه  م و آدرس نا

 (3 - 22ساعت )

 سرای محله سیندوخت 
 امیرآباد جنب پمپبنزین خ شهیدفکوری سرای محله سیندوخت

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

  :دانشجو

 

 اقبتی )باغ پرندگان(تور تفریحی همراه با کارگاه آموزشی خودمراستاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:  وظایف 

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان:

 شماره همراه     جناب آقای /سرکار خانم   -



 بنام خدا

 سوم  روز   32 شماره کارگاه آموزشی

 (63323360063 شماره موبایل:) دکتر میر محمد علی خانمر سرکااستاد مسئول 

 63321230390کوهی مسئول هماهنگی شهرداری خانم 

  3/2/33شنبه چهار 22محل اجرای کارگاه  ام و آدرس ن

 (20-22ساعت )

 دبستان مدرس 
 بلوار کشاورز تقاطع کارگر شمالی

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

 زهره سادات سجادیان سرکار خانم  :دانشجو

 

 تیم سالمت مربیان خودمراقبتیاستاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:  وظایف 

 ادگی و شماره همراه  دانشجو:نام خانو

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

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

 

 بنام خدا

 سوم  روز   33شماره  کارگاه آموزشی

 (34463333399 شماره موبایل:) خانم  دکتر خدادادیسرکار  استاد مسئول 

 63329339939 عزیزی مسئول هماهنگی شهرداری خانم

  3/2/33چهار شنبه  23محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (20 -22ساعت )

 سرای محله نصرت 
 کارگر شمالی خ نصرت  جنب مسجد امیرالمومنین 

 کارگاه سرکار خانم  دکتر خدادادی کنترل اداره و مسئول 

  :دانشجو

 تغذیه خودمراقبتی با محوریتعموم مردم نیازمند جو ارائه کارگاه با موضوع: استاد و دانش وظایف 

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجو:

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم -



 بنام خدا 

 (63333399344 شماره موبایل:)خانم دکتر خدادادی  سرکار استاد مسئول کنترل 

 روز سوم   پارک الله فشارخون در  ریغربالگپایگاه های مسئول کنترل 

  0سالمت شهرداری منطقه  اداره ...............خانم

  3/2/33شنبه چهار 3شماره نام و آدرس ایستگاه غربالگری 

 (30/23لغایت  21ساعت )

فاطمه حبیب الهی، زینب  مونا عبادی، :آقایان و خانم ها دانشجویان پارک الله 

 ا صطفی طاهری نیکامیاب و م

 

 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  -

 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:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای -

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

 شماره همراه       سرکار خانم   -

 

 

 

 



 بنام خدا 

 (63333399344 شماره موبایل:)خانم دکتر خدادادی  استاد مسئول

 وم س روز  قدسدانشگاه علوم پزشکی تهران  ستاد مرکزیدر  شاخص توده بدنیو   فشارخون غربالگری

)ستاد مرکزی دانشگاه نام و آدرس ایستگاه غربالگری 

 علوم پزشکی 

  3/2/33شنبه چهار

 (8 -22ساعت )

 معصومه عزیزی، فاطمه کبورانی، حسین بهروزی خواه 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 بت دقیق اطالعات فردی مراجعه کننده بصورت کامل )ث -

 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  -

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

 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  -

 اه  شماره همر    جناب آقای /سرکار خانم   -

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا

 (63323360063 شماره موبایل:) دکتر میر محمد علی خانم

 سوم  روز  غرفه دانشکدهدر  شاخص توده بدنیو  فشارخونغربالگری 

 

شنبهچهار  33 /3/2  غرفه دانشکدهشماره   
 

 1 غرفه

  (آقایانغربالگری)

ابراهیم عبدالهی  آقای :  

 

علیرضا رامشک  آقای :  

 

 2غرفه   

(خانم هاربالگری )غ  

دانشجو خانم دکتر میر محمد علیخانم :   

 

دانشجو خانم دکتر میر محمد علی خانم:   

 

  غرفه 3 

)آموزش(   

دانشجو خانم دکتر میر محمد علیخانم:   

 

دانشجو خانم دکتر میر محمد علیخانم:   

 

  مدرس مسئول کنترل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا 

 (63321303296 شماره موبایل:)  ترکان  سرکار خانماستاد مسئول  نام 

  مترو توحیددر  فشارخون ایستگاه غربالگری

 

  3/2/33شنبه چهار  مترو توحیدو آدرس ایستگاه غربالگری 

 (8 -22ساعت )

 همین زندیار ، لیال طرالن و زهره ضیاپور یزدان داوند،  دانشجویان: نواب نرسیده به خیابان آزادی مترو توحید 

 

 هر دانشجو در ایستگاه غربالگری:  وظایف

 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 -

 ورد اورژانس تکمیل فرم ارجاع در صورت م -

 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:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای  -

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

 


