مقررات وضوابطی که برای بسترس شدن الزم است
آنچه که باید بدانید:
ٌّ .1گبم هزاجؼِ ثِ پذیزش ثستزی دفتزچِ ثیوِ ،ضٌبسٌبهِ ،کبرت هلی را ّوزاُ داضتِ ٍارائِ فزهبئیذ.
 .2دفبتز ثیوِ فبقذ کذ هلی دارای اػتجبرًوی ثبضذ (.تبهیي اجتوبػی)
 .3در صَرتی کِ سبثقِ ثستزی درایي هزکش را داریذ ثِ پذیزش اطالع دّیذ.
 .4حضَر ٍالذیي ( پذر یب جذ پذری) ثزای ثستزی ثیوبراى سیز  18سبل الشاهی است.
 .5هجَس صذٍر کبرت ّوزاُ ثیوبر فقط ثب ًظز پشضک هؼبلج هیثبضذ ٍپس اس اجبسُ پشضک ثب هٌطی ثخص ّوبٌّگ ضَد.
 .6درصَرت داضتي ثیوِ هکول ثِ ثیوِ گزی هزاجؼِ ًوبئیذ .
 .7دست ثٌذ ثیوبر تب ٌّگبم تزخیص ثبیذ در دست ثیوبر ثبضذ ٍ در ٌّگبم تزخیص دست ثٌذ ثیوبر ثِ ّوزاُ ثزگ خزٍج ثِ
هسئَل ثخص تحَیل دادُ ضَد.
 .8ثیوِ ضذگبى ًیزٍّبی هسلح در ٌّگبم اػوبل جزاحی ثیٌی قجل اس ثستزی ضذى ثبیذ هؼزفی ًبهِ ثیوِ را دریبفت ًوبیٌذ.
 .9کلیِ ثیوِ ضذگبى ٍظیفِ (سزثبس) قجل اس ثستزی درکلیِ ثخطْب ثبیذ تبئیذیِ ثیوِ ارتص را ّوزاُ داضتِ ثبضٌذ.
 .11تبریخ دستَر ثستزی پشضک هؼبلج ثِ هٌشلِ ٍجَد تخت خبلی در ثخص هزثَطِ ًوی ثبضذ.
 .11ثب تَجِ ثِ کوجَد تخت ٍ تؼذاد سیبد ثیوبراًی کِ دستَر ثستزی دارًذ ،ثذیْی است کِ ّویطِ تؼذادی اس ثیوبراى در
لیست اًتظبر قزار هی گیزًذ ،قجال اس صجز ٍ ضکیجبیی ضوب جْت فزارسیذى ًَثت ثستزی سپبسگشارین.
 .12در ٌّگبم ثستزی در صَرت ٍجَد تخت خبلی ثیوبر ثستزی هی ضَد در غیز ایي صَرت اسن ثیوبر در لیست اًتظبر
ثستزی قزار خَاّذ گزفت .ثذیْی است هذت سهبى السم ثزای ثیوبراى ضْزستبًی تب رسیذى ثِ ایي هزکش در ًظز گزفتِ
خَاّذ ضذ.
 .13هَاردی اس ػول جزاحی کِ در تؼْذ ثیوِ ًوی ثبضذ پزداخت ّشیٌِ ثِ ػْذُ ثیوبر خَاّذ ثَد.
 .14تؼزفِ ّشیٌِ اتبق خصَصی( 1تختِ ٍ  2تختِ ٍ ّوزاُ ) جشء تؼزفِ سبسهبًْبی ثیوِ گز هحسَة ًوی گزدد ٍ ایي تفبٍت
تَسط ثیوبر ثبیذ پزداخت گزدد( .لیست تخت ّبی خصَصی در ثزد ًصت ضذُ است).
 .15در هَاقغ تصبدف ٍ سَاًح ارائِ کزٍکی ٍ یب گشارش اٍرصاًس  115الشاهی است.
 .16در ٌّگبم ثستزی ًسجت ثِ ارائِ دفتزچِ ثیوِ خَد ثیوبر اقذام فزهبئیذ ،استفبدُ اس دفتزچِ ثیوِ دیگزاى جزم هحسَة
ضذُ ٍ پیگیزد قبًًَی دارد.
 .17در صَرت درخَاست ّز گًَِ هذارک پشضکی جْت ثیوِ تکویلی ،کویسیَى پشضکی ٍ اداهِ درهبى ،خَد ثیوبر ضخصبً
پس اس تزخیص ثِ هذارک پشضکی هزاجؼِ ًوبیذ تب کپی هذارک در اختیبر ایطبى قزار دادُ ضَد.

