
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7/2/3131اساتید برای روز هفتم یکشنبه 

 نکته دان، خانم رحیمی کیان و خانم شمس    خانم ها: -الف

 دکتر دهقانی  و دکتر امیری  آقایان: -ب

 



 بنام خدا 

 (63322120710 ) شماره موبایل: شمسخانم کنترل استاد مسئول 

 هفتم  روز داخل شهر  ( پارک اسدآبادی) مراکز پرتردددر  فشارخونغربالگری 

  0م  شهرداری منققه از اداره سال   63322732161 نوابی خانم   (0پارک اسدآبادی )شمارهمسئول کنترل پایگاه های غربالگری 

  7/2/39شنبه یک 6ایستگاه غربالگری شماره نام و آدرس 

 (8 -22ساعت )

اسدآبادی خ شیراز جنوبی پشت ساختمان آس پ  46خیابان 

 پارک اسدآبادی

خانم  نریمانی، خانم سرکار خانم فتحی،  :آقایان و خانم ها دانشجویان

 محمدی و خانم حسینی

 

 یستگاه غربالگری: وظایف هر دانشجو در ا

 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 -

 یل فرم ارجاع در صورت مورد اورژانس تکم -

 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   -

 

 

 

 



  هفتم  روز 37شماره  کارگاه آموزشی

 (6333212262شماره موبایل:) جناب آقای دکتر دهقانیاستاد مسئول  

 63120026327 سوریمسئول هماهنگی از شهرداری خانم 

 

  7/2/39شنبه یک 27محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (93/3-22) ساعت

 سرای محله گلها  
 82امیرآباد شمالی بعد از تقاطع فاطمی کوچه دیدگاه پالک خ 

 طبقه دوم

 کارگاه کنترل اداره و مسئول 

 : حامد احمدی سرکار خانم :دانشجو

 

 خانواده خواستگاه خودمراقبتیاستاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع:   وظایف 

 دانشجو:  نام خانوادگی و شماره همراه

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

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

 بنام خدا

 63323731130موبایل: ( شماره)، سرکار خانم  رحیمی کیا استاد مسئول 

 هفتم   روز 32شماره  کارگاه آموزشی

 63121628721 فراهانیسئول هماهنگی از شهرداری خانم م

  7/2/39یکشنبه  28محل اجرای کارگاه  نام و آدرس 

 (93/23 -22ساعت )

 سرای محله سیندوخت 
 بنزین خ شهیدفکوری سرای محله سیندوخت امیرآباد جنب پمپ

 نکارگاه سرکار خانم رحیمی کیا کنترل اداره و مسئول 

  :دانشجو

 خودمراقبتی با محوری  تغذیهاد و دانشجو ارائه کارگاه با موضوع: است وظایف 

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجو:

 شماره همراه     جناب آقای /سرکار خانم   -



 بنام خدا

  و نکته دان  (6333212262شماره موبایل:) جناب آقای دکتر دهقانی  استاد مسئول کنترل

 7/2/31 هفتمروز  پارک الله فشارخون در  ریغربالگپایگاه های مسئول کنترل 

  0سالم  شهرداری منققه  اداره ...............خانم

  7/2/39شنبه یک نام و آدرس ایستگاه غربالگری 

 (93/23لغایت  21ساعت )

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

 نجاتی و سینا جبرئیلی 

 

 ایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: وظ

 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       ناب آقایج -

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

 شماره همراه       سرکار خانم   -

 

 

 

 



 بنام خدا 

 )شماره موبایل: ( جناب آقای دکتر امیری استاد مسئول

  هفتم  روز ستاد مرکزی قدسدر  شاخص توده بدنیو   فشارخون غربالگری

ستاد مرکزی دانشگاه )نام و آدرس ایستگاه غربالگری 

  (علوم پزشکی

  7/2/39شنبه یک

 (8 -22ساعت )

ابوذر نجاتی، سحر احسانی، عطیه میرزا بابایی و مرضیه  دانشجویان:  ستاد مرکزی دانشگاهبلوار کشاورز سر خ قدس 

 کالنتری 

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

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

 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  -

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

 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

 )شماره موبایل: ( جناب آقای دکتر امیری ستاد مسئولا

 هفتم  روز  غرفه دانشکدهدر  شاخص توده بدنیو  فشارخونغربالگری 

 

شنبهیک  31 /7/2  غرفه دانشکدهشماره   
 

 1 غرفه

  (آقایانغربالگری)

 آقای : 

 

مجید کارخانه، آقای :  

 

 2غرفه   

(خانم هاغربالگری )  

  مطهره قربان پورخانم : 

 

رقیه خطیبی خانم:   

 

  غرفه 3 

)آموزش(   

 لیال احمد زاده 

معصومه سبزعلیان خانم:   

 

  مدرس مسئول کنترل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا 

  مترو توحیددر  فشارخون ایستگاه غربالگری

 (63322120710) شماره موبایل:  شمس خانم استاد مسئول  نام 

 

  7/2/39شنبه یک  مترو توحیدو آدرس ایستگاه غربالگری 

 (8 -22ساعت )

 مونا عبادی، فاطمه حبیب الهی و زینب کامیاب  دانشجویان: نواب نرسیده به خیابان آزادی مترو توحید 

 

 وظایف هر دانشجو در ایستگاه غربالگری: 

 معارفه و خوشامدگویی  -

 ل ضروری است(موبایکدملی 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 -

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

 نام خانوادگی و شماره همراه  دانشجویان به ترتیب:

 شماره همراه       سرکار خانم    -

 شماره همراه       جناب آقای  -

 شماره همراه      جناب آقای /سرکار خانم   -

 


