سبػبت هالقبت ّوِ رٍسُ اس سبػت  14الی 16
راهنمای بذو ورود به بخش زنان

تَغیِ ّبی ایوٌی :

ٍاکسیٌبسیَى توبم ًَساداى ٍ آهَسش ضیزدّی رٍساًِ تَسط هسئَل
ٍاکسیٌبسیَى اًدبم هی گزدد .

حتوب ًزدُ ّبی کٌبر تخت ثِ خػَظ در ثیوبراى خَاة آلَد ٍ ثی
ثبػزؼ خیزهقذم ثِ ثیوبراى ٍ ّوزاى هحتزم خَاّطوٌذ است هطبلت
ثزٍضَر را ثب دقت هطبلؼِ فزهبئیذ .
ثخص سًبى ایي هزکش در اًتْبی راّزٍ ٍ سوت چپ ٍاقغ ضذُ است
اهکبًبت ّز اتبق ضبهل یخچبل  ،تخت  ،کوذ  ،هیشثیوبر  ،تلَیشیَى ،
سدبدُ  ،گَضی تلفي کِ ثب ضوبرُ گیزی  118ثِ هزکش تلفي ٍغل هی
ضَد .
آضٌبیی ثب کبرکٌبى ثخص :
رئیس ثخص  :سزکبرخبًن دکتز سّزا خْبًگیزی هتخػع سًبى ٍ
سایوبى  ،سزپزستبر سزکبرخبًن سیوب ػظیوی ٍ هٌطی ثخص خبًن سیجب
ایلذاری هی ثبضٌذ .
فزم کبرضٌبس پزستبر خبًن لجبس سزهِ ای ثب هقٌؼِ سفیذ  ،ثْیبر لجبس
سفیذ ثب هقٌؼِ سفیذ  ،ثیوبر ثز ثب لجبس کزم  ،خذهبت ثب لجبس آثی ،

قزار ثِ ٌّگبم استزاحت ثبال دادُ ضَد  .خْت ضٌبسبیی َّیت ثیوبر ،
دستجٌذ هطخػبت اس رٍس ثستزی تب سهبى تزخیع رٍی هچ دست ثستِ
ثبضذ  .ثذٍى اطالع پشضک ٍ سزپزستبر دارٍّبی هٌشل را هػزف ًکٌیذ
 .درغَرت داضتي ػول خزاحی کلیِ سیَر آالت  ،دًذاى هػٌَػی ٍ
سبیز ٍسبیل خَد را تحَیل خبًَادُ دّیذ .
پزداخت ّز گًَِ ٍخِ در خبرج اس چبرچَة هقزرات ثیوبرستبى
هوٌَع است .
تْیِ ّزگًَِ ػکس ٍ فیلن در ثخص سًبى هوٌَع است .
ٍرٍد اقبیبى غیز اس سبػت هالقبت هوٌَع است .
رٍساًِ الجسِ ٍ هلحفِ در غَرت ًیبس تَسط ثْذار ثخص تؼَیؽ هی
ضَد  .ثیوبراى ثذٍى ّوبٌّگی ثب ایستگبُ پزستبری اس ثخص خبرج
ًطًَذ.

هٌطی ثب رٍپَش سجش

تزخیع ثیوبراى ثستزی :

ٍیشیت ثیوبراى هبدراى ٍ ًَساداى ّز کذام ثِ غَرت هدشا ّوِ رٍسُ اس

سهبى تزخیع ّز ثیوبر ّوبى رٍس تَسط پشضک هؼبلح اػالم هی گزدد

سبػت  8/30غجح ضزٍع هی ضَد ٍ توبهی ثیوبراى ثػَرت رٍساًِ

در ٌّگبم تزخیع کلیِ اتػبالت هثل آًژیَکت  ،سًَذ ادراری ٍ ....ثب

ٍیشیت هی ضًَذ .

ّوبٌّگی هسئَل ثخص اس ثیوبر خذا ضَد ثیوبراى ثب ثیوِ تبهیي

سبػت تَسیغ غذا :
در سبػبت  6الی  6/30غجحبًِ  12 ،الی ًْ 12/30بر ٍ  18الی
 18/30ضبم تَسیغ هی ضَد .

اختوبػی هی تَاًٌذ ًسخِ دارٍیی خَد را در سهبى تزخیع اس دارٍ
خبًِ ثیوبرستبى ٍاقغ در سبختوبى درهبًگبُ تحَیل گیزًذ .

اهکبًبت رفبّی :
ثِ هٌظَر تْیِ هَاد غذایی ٍ هلشٍهبت ؾزٍری ٍ لجبس اتبق ػول ثِ
فزٍضگبُ هزاخؼِ ًوبئیذ .
ثزای استفبدُ اس ػبثز ثبًک ثِ سبلي اغلی ٍرٍدی ثیوبرستبى هزاخؼِ
ًوبئیذ .
در غَرت ّز گًَِ اًتقبد ٍ پیطٌْبد هی تَاًیذ ثِ غَرت کتجی در
غٌذٍقْبی هَخَد در راّزٍ ثخص ّب قزار دّیذ .
یب ثِ ٍة سبیت ثیوبرستبى ضْزیبر ثِ آدرس
shahriar tamin irهزاخؼِ ًوبئیذ .

