تزخیـ اس دارٍ خبًِ ثیوبرعتبى ٍاقغ در عبختوبى درهبًگبُ
راهنمای بذو ورود به بخش

تَفیِ ّبی ایوٌی :

تحَیل گیزًذ .

حتوب ًزدُ ّبی کٌبر تخت ثِ خقَؿ در ثیوبراى خَاة آلَد ٍ
ثبػزك خیزهقذم ثِ ثیوبراى ٍ ّوزاى هحتزم خَاّؾوٌذ اعت هطبلت

ثی قزار ثِ ٌّگبم اعتزاحت ثبال دادُ ؽَد  .خْت ؽٌبعبیی َّیت

اهکبًبت رفبّی :

ثزٍؽَر را ثب دقت هطبلؼِ فزهبئیذ .

ثیوبر  ،دعتجٌذ هؾخقبت اس رٍس ثغتزی تب سهبى تزخیـ رٍی

ثِ هٌظَر تْیِ هَاد غذایی ٍ هلشٍهبت ضزٍری ٍ لجبط اتبق ػول ثِ

هچ دعت ثغتِ ثبؽذ ٍ حتوب هؾخقبت آًزا ثب هؾخقبت خَد

فزٍؽگبُ هزاخؼِ ًوبئیذ .

ثخؼ اتبق ػول ایي هزکش در اثتذای راّزٍ ٍرٍدی ثخؼ ّب عوت

چک کٌیذ تب درعت ثبؽذ  .ثذٍى اطالع پشؽک ٍ عزپزعتبر

راعت ٍاقغ ؽذُ اعت .

دارٍّبی هٌشل را هقزف ًکٌیذ  .درفَرت داؽتي ػول خزاحی

آؽٌبیی ثب کبرکٌبى ثخؼ :
رئیظ ثخؼ  :خٌبة آقبی دکتز هْزتبػ غالهحغیي تْزاًی ،عزپزعتبر
آقبی حغي هحوَدی ٍ هٌؾی ثخؼ خبًن ّذی الغبدات حدبسی هی
ثبؽٌذ .
فزم کبرکٌبى اتبق ػول  :لجبط آثی ٍ دهپبیی عفیذ

اًَاع اػوبل خزاحی :
ؽبهل ػولْبی کَچک سًبى ٍ سایوبى  ،خزاحی ػوَهی ،
ارتَپذی ،ارٍلَصی
تدْیشات پشؽکی اتبق ػول :

کلیِ سیَر آالت  ،دًذاى هقٌَػی ٍ عبیز ٍعبیل خَد را تحَیل
خبًَادُ دّیذ ٍ اس اًذام خَد خبرج کٌیذ ایي ًکتِ ثزای ایوٌی
خبى ؽوب در اتبق ػول ثغیبر حبئش اّویت اعت .
پزداخت ّز گًَِ ٍخِ در خبرج اس چبرچَة هقزرات ثیوبرعتبى
هوٌَع اعت .
درفَرت داؽتي ّز گًَِ ثیوبری قجلی یب عبثقِ ثغتزی در
ثیوبرعتبى یب حغبعیت حتوب پشؽکبى ٍ پزعتبراى را اس ایي هغئلِ
آگبُ کٌیذ .
تزخیـ ثیوبراى ثغتزی :
سهبى تزخیـ ّز ثیوبر ّوبى رٍس تَعط پشؽک هؼبلح اػالم هی

دعتگبُ  / CARMالپبراعکَپی  /آرتَعکَح  /کَلپَعکَپی /

گزدد در ٌّگبم تزخیـ کلیِ اتقبالت هثل آًضیَکت  ،عًَذ

عٌگ ؽکي  / TUL /هیکزٍعکَح چؾوی  /فیکَ

ادراری ٍ ....ثب ّوبٌّگی هغئَل ثخؼ اس ثیوبر خذا ؽَد ثیوبراى
ثب ثیوِ تبهیي اختوبػی هی تَاًٌذ ًغخِ دارٍیی خَد را در سهبى

ثزای اعتفبدُ اس ػبثز ثبًک ثِ عبلي افلی ٍرٍدی ثیوبرعتبى هزاخؼِ
ًوبئیذ .
در فَرت ّز گًَِ اًتقبد ٍ پیؾٌْبد هی تَاًیذ ثِ فَرت کتجی در
فٌذٍقْبی هَخَد در راّزٍ ثخؼ ّب قزار دّیذ .
یب ثِ ٍة عبیت ثیوبرعتبى ؽْزیبر ثِ آدرط
shahriar tamin irهزاخؼِ ًوبئیذ .

