
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4/2/3131چهارم پنج شنبه   تید برای روز اسا

 دان  نکته ، خانم دکتر خاکبازان خانم ها:  -الف

  آقایان: -ب

 



 بنام خدا 

 (33322233191 ) شماره موبایل:دکتر خاکبازان خانم کنترل استاد مسئول 

  پنجشنبه چهارمروز داخل شهر  ( مترو هفت تیر) مراکز پرتردددر  فشارخونغربالگری 

  1از اداره سالمت شهرداری منطقه   93333293393 خانم  امینی (4مترو هفت تیر )شماره مسئول کنترل پایگاه های غربالگری 

  4/2/39شنبه پنج  4ایستگاه غربالگری شماره نام و آدرس 

 (8 -22ساعت )

و  خدیجه کریمیان، خانم شبنم اصغری :آقایان و خانم ها دانشجویان مترو هفت تیر

 مجید کارخانه  

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 

 گاه غربالگری: وظایف هر دانشجو در ایست

 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 -

 فرم ارجاع در صورت مورد اورژانس تکمیل  -

 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   -

 



 

  چهارم روز  34شماره  کارگاه آموزشی

 (33322331390موبایل:  شماره)، سرکار خانم نکته داناستاد مسئول 

 33329339919مسئول هماهنگی از شهرداری خانم عزیزی 

  4/2/39شنبه پنج  24محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (21-22عت )سا

 سرای محله نصرت  
 کارگر شمالی خ نصرت  جنب مسجد امیرالمومنین

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

  :دانشجو

 

 خودمراقبتی با محوریت بهداشتاستاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:  وظایف 

 

 استاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:  وظایف 

 دانشجو:  نام خانوادگی و شماره همراه

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا 

   (  33322331390 )شماره موبایل: نکته دان استاد مسئول کنترل

 ( 4/2/31نبه چهارم )پنجشروز  پارک الله فشارخون در  غربالگریپایگاه های مسئول کنترل 

  1سالمت شهرداری منطقه  اداره ...............خانم

  4/2/39شنبه پنج  2شماره نام و آدرس ایستگاه غربالگری 

 (91/23لغایت  24ساعت )

فاطمه درستی، سپیده امینی،  ابوذر  :آقایان و خانم ها دانشجویان پارک الله 

 نجاتی و سینا جبرئیلی 

 

 تگاه غربالگری: وظایف هر دانشجو در ایس

 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 -

 فرم ارجاع  در صورت مورد اورژانس تکمیل -

 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 



 (33322331390موبایل:  شماره)، سرکار خانم نکته داناستاد مسئول 

 روز دوم  ستاد مرکزی قدسدر  شاخص توده بدنیو   فشارخون غربالگری

 ستاد مرکزی دانشگاه)نام و آدرس ایستگاه غربالگری 

 (علوم پزشکی

  4/2/39شنبه پنج 

 (8 -22ساعت )

 جناب آقای جمشیدی فاطمه درستی، پریسا چاووشی دانشجویان: بلوار کشاورز سر خ قدس ستاد مرکزی دانشگاه 

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

 موبایل ضروری است(شماره تماس کدملی و 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 -

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

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان به ترتیب:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای  -

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا



 (4/2/31پنجشنبه چهارم ) روز  غرفه دانشکدهدر  شاخص توده بدنیو  فشارخونغربالگری 

 (33322233191) شماره موبایل: دکتر خاکبازان خانم کنترل استاد مسئول 

 

شنبهپنج  31 /4/2  غرفه دانشکدهشماره   
 

 1 غرفه

  (آقایانغربالگری)

مجتبی حسینی آقای :   

 

،  ابوذر نجاتی آقای :  

 

 2غرفه   

(خانم هاغربالگری )  

مهسا عباسی خانم :   

 

سپیده امینیخانم:   

 

  غرفه 3 

)آموزش(   

  آقای:

 

ساحل زمانی خانم:   

 

 خانم دکتر خاکبازان  مدرس مسئول کنترل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا 

 روز چهارم پنجشنبه  مترو توحیددر  فشارخون ایستگاه غربالگری

 (33322233191) شماره موبایل:  خانم دکتر خاکبازان استاد مسئول  نام 

 

  4/2/39شنبه پنج   مترو توحیدو آدرس ایستگاه غربالگری 

 (8 -22ساعت )

 حدئثه امیری، محمد حدادی و قاسم حسین زادگان  دانشجویان: نواب نرسیده به خیابان آزادی مترو توحید 

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

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

 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  -

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

 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   -

 


