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اساتید برای روز پنجم جمعه 3131/2/5
الف -خانم ها :خانم نوری
ب -آقایان :آقای موقری

بنام خدا
استاد مسئول کنترل خانم نوری ( شماره موبایل) :
غربالگری فشارخون در نماز جمعه روز پنجم جمعه 39/2/5
نام و آدرس ایستگاه غربالگری خواهران

جمعه 39/2/5

نماز جمعه
محل برگزاری نماز جمعه همکاری با بسیج پزشکی در واحد
خواهران

ساعت ()8 -22
دانشجویان خانم ها:
-

مریم سروری زاده 03937365530

-

الهه سادات موسویان 03938839239

-

مرضیه سادات میرزاده واقفی 0398679239

استاد مسئول جناب آقای موقری ( شماره موبایل) 33322312131 :
غربالگری فشارخون در نماز جمعه روز پنجم
نام و آدرس ایستگاه غربالگری آقایان (برادران)

جمعه 39/2/5

نماز جمعه

ساعت ()8 -22

محل:

دانشجویان ،آقایان:

برگزاری اقامه نماز جمعه واحد برادران

-

امیرحسین فالحتداری 03958509936

-

محمد عطابخش 03977858953

-

فرهاد رحیمی 03952752239

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

بنام خدا
استاد مسئول کنترل داوطلب ؟ ......
مسئول کنترل پایگاه های غربالگری فشارخون در پارک الله روز پنجم
خانم ...............اداره سالمت شهرداری منطقه 6

نام و آدرس ایستگاه غربالگری

جمعه 39/2/5
ساعت ( 29لغایت )23/90

پارک الله

دانشجویان آقایان و خانم ها:
داوطلب ؟

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

غربالگری فشارخون و شاخص توده بدنی در غرفه دانشکده روز جمعه 31/2/5

شماره غرفه دانشکده

 31 /2/5جمعه

غرفه 1

آقای :

غربالگری(آقایان)
آقای :
غرفه 2

خانم :

غربالگری (خانم ها)
خانم:
غرفه 3
(آموزش)

آقای:
خانم:

مدرس مسئول کنترل

