آًچِ باید دزبازُ ًَبت دّی دز بیوازستاى دکتس هسیح داًشَزی بداًین؟
بِ هٌظَس سفبُ حبل بیوبساى ،احتشام بِ حمَق هشاجؼیي ،جلَگیشی اص اصدحبم ٍ اتالف ٍلت ٍ سَْلت دستشسی بِ بشًبهِ پضضکبى،
ًَبت دّی دسهبًگبُ ّبی بیوبسستبى دکتش هسیح داًطَسی کبهال هکبًیضُ بَدُ ٍ ایي سیستن فشاخَاى بِ غَست تلفٌی ٍ ایٌتشًتی اص
 96/1/16ضشٍع بِ کبس ًوَد.
قابلیت ّای ًسم افصاز ًَبت دّی تلفي گَیا ٍ سیستن ًَبت دّی بِ صَزت پیاهک
 .1اهکبى اًتخبة دسهبًگبُ هَسد ًظش
 .2اهکبى هؼشفی دسهبًگبُ ّب دس ًشم افضاس بذٍى هحذٍدیت
 .3اهکبى هؼشفی پضضکبى هشبَط بِ ّش دسهبًگبُ بذٍى هحذٍدیت
 .4دادى اٍلیي ًَبت اص تخػع اًتخبة ضذُ ٍ یب ًَبت خبلی دس تبسیخ ّبی دیگش
 .5اهکبى دسیبفت اٍلیي ٍلت خبلی اص دسهبًگبُ هَسد ًظش
ًَ .6بت دّی  24سبػتِ بذٍى ًیبص بِ اپشاتَس
 .7اهکبى اًتخبة صهبى خبلی اص بیي صهبى ّبی تؼشیف ضذُ تَسظ توبس گیشًذُ
 .8اهکبى دسیبفت اٍلیي ٍلت خبلی اص پضضک هَسد ًظش
 .9رخیشُ ضوبسُ تلفي توبس گیشًذُ
 .10تؼشیف ٍ تؼییي تؼذاد ًَبت ّبی پزیشش هشبَط بِ ّش پضضک
 .11اهکبى لغَ ٍلت ّبی گشفتِ ضذُ ٍ اسسبل پیبهک کٌسل ضذى ًَبت بیوبساى
هساحل اخر ًَبت اش دزهاًگاُ ّا بِ شسح ذیل هی باشد:
 .1توبس ضببًِ سٍص بب ضوبسُ تلفي  27122160 ٍ 27123000جْت ًَبت دّی تلفٌی ٍ ّوچٌیي لغَ ًَبت گشفتِ ضذُ
ٍ .2اسد کشدى هطخػبت ،ضوبسُ تلفي ّوشاُ ٍ اًتخبة پضضک ٍ دسهبًگبُ یب کلیٌیک
.3
.4

.5
.6

دس غَستی کِ کذ سِ سلوی پضضک هؼبلج خَد سا بذاًیذ فشآیٌذ ًَبت گیشی اص تلفي گَیب سشیؼتش اًجبم هی
گشدد .
تٌظین بشًبهِ ًَبت دّی دسهبًگبُ بِ غَست هبّبًِ هی ببضذ بذیي هؼٌی کِ بشای  2یب  3هبُ بؼذ ًوی تَاى
ًَبت سصسٍ کشد ٍ بشًبهِ هبُ بؼذ اص ّفتِ آ خش هبُ کًٌَی ببص خَاّذ ضذ (بشای هثبل بشًبهِ اسدیبْطت هبُ اص
ّفتِ آخش فشٍسدیي ببص هی ضَد)
دس ًَبت دّی تلفٌیًَ ،بت ل غؼی ٍ سبػت تمشیبی ٍیضیت ضوب دس دسهبًگبُ هطخع هی گشدد
دس پبیبى توبس تلفٌی کذ پیگیشی ٍ سٍص حضَس دس دسهبًگبُ بِ ضوبسُ هَببیل دادُ ضذُ پیبهک هی ضَد

 . 7لغفب بِ سبػت تؼییي ضذُ جْت حضَس دس بیوبسستبى دلت ًوبییذ
 .8بیوبس هی تَاًذ دس صهبى همشس بب دس دست داضتي دفتشچِ بیوِ ٍ کذ پیگیشی بِ پزیشش هشاجؼِ ًوبیذ
 .9کذ پیگیشی پیبهک ضذُ ببیذ دس کیَسک ًَبت دّی پزیشش ٍاسد ضَد تب لبض ًَبت بیوبس اص دستگبُ پشیٌت گشفتِ ضَد
 .10بیوبس دس غف ًَبت لشاس هی گیشد تب بِ ببجِ ّبی پزیشش فشاخَاى ضَد

 .11تْیِ لبض اص غٌذٍق
 .12هشاجؼِ ٍ فشاخَاًی بِ دسهبًگبُ هَسد ًظش
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اص هشاجؼِ ٍ تجوغ صٍدتش اص سبػت  7غبح خَدداسی ًوبییذ
ٍاحذ پزیشش اص سبػت  7غبح دس سٍصّبی غیشتؼغیل ضشٍع بِ کبس هی ًوبیذ
حضَس ضوب ػضیضاى دس بیوبسستبى صٍدتش اص صهبى اػالم ضذُ دس تلفي بِ ّیچ ٍجِ تبثیشی دس صهبى ٍیضیت
ًخَاّذ داضت
حك تمذم ٍیضیت بب بیوبساًی است کِ بِ غَست تلفٌی ًَبت دسیبفت ًوَدُ اًذ
بیوبساًی کِ ًَبت تلفٌی ًذاسًذ ٍ بب تبییذ پزیشش بِ غَست حضَسی ًَبت دسیبفت هی ًوبیٌذ بؼذ اص
بیوبساى تلفٌی ٍیضیت خَاٌّذ ضذ
تبخیش بیص اص  30دلیمِ بؼذ اص سبػت اػالم ضذُ دس تلفي ببػث ابغبل ضذى ًَبت ضوب خَاّذ ضذ
ٌّگبم هشاجؼِ بِ پزیشش دفتشچِ بیوِ ،ضٌبسٌبهِ ٍ یب کبست هلی سا ّوشاُ داضتِ ٍ اسائِ فشهبئیذ
توبم هشاجؼیي بِ ّش دلیل کِ بِ دسهبًگبُ هشاجؼِ هی ًوبیٌذ اػن اص ًطبى دادى جَاة آصهبیص ٍ ػکس ٍ...
ببیذ اص پزیشش ًَبت بگیشًذ.
دس ٌّگبم پزیشش ًسبت بِ اسائِ دفتشچِ بیوِ ٍ ضٌبسٌبهِ بیوبس ال ذام فشهبییذ ٍ اعالػبت کبهل سا دس
اختیبس هتػذی پزیشش لشاسدّیذ ،اسائِ اعالػبت غحیح بِ خػَظ دس ٌّگبم بستشی حبئض اّویت هی ببضذ
ٍ دس غَست استفبدُ اص دفتشچِ بیوِ دیگشاى ٍ یب هطخػبت غیشضٌبسٌبهِ ای ( اسن هستؼبس ،فبهیل ّوسش ٍ
 )...هسئَلیت اسائِ اعالػبت غلظ بِ ػْذُ بیوبس یب لین لبًًَی ٍی بَدُ ٍ ایطبى ببیذ پبسخگَی هَاسد لبًًَی
ببضٌذ لزا دفبتش بیوِ ببیذ حتوب هتؼلك بِ بیوبس بَدُ ٍ داسای اٍساق سفیذ ٍ تبسیخ اػتببس ببضذ ٍ اص اسائِ
دفتشچِ بیوِ دیگشاى جذا خَداسی فشهبئیذ ( .استفبدُ اص دفتشچِ بیوِ دیگشاى جشم هحسَة ضذُ ٍ پیگشد
لبًًَی داسد).
دفتش بیوِ تبهیي اجتوبػی فبلذ کذهلی داسای اػتببس ًوی ببضذ.

 .23پزیشش غشفب بب ٍلت لبلی است ٍ جْت جْت ٍلت گشفتي تلفٌی بب ضوبسُ 27122160ٍ 27123000بِ غَست ضببًِ
سٍص توبس حبغل فشهبئیذ ٍ جْت ٍلت دّی آًالیي ًیض هی تَاًیذ بِ ًطبًی ٍة گبُ http://nritld.sbmu.ac.ir
هشاجؼِ فشهبئیذ.
اطالعات هسبَط بِ کیَسک ًَبت دّی پریسش
ٍ .1اسد کشدى کذ پیگیشی ٍ چبپ لبض اص کیَسک ًَبت دّی پزیشش
 .2اًتخبة دسهبًگبُ ،پضضک ٍ اخز ًَبت (دس غَست ٍجَد ًَبت خبلی دس دسهبًگبُ هشبَعِ)
 .3فشاخَاًی بِ ببجِ ّبی پزیشش
 .4پزیشش بیوبس ٍ پشیٌت بشگِ گضاسش دسهبًگبُ
 .5تْیِ لبض اص غٌذٍق
 .6هشاجؼِ ٍ فشاخَاًی بِ دسهبًگبُ هَسد ًظش
ازائِ پیشٌْادّا ٍ اًتقادّا بِ قساز ذیل است:



غٌذٍق پیطٌْبدّب ٍ اًتمبدّب



هشاجؼِ حضَسی بِ ٍاحذ عشح تکشین اسببة سجَع ٍالغ دس سبختوبى ٍل یؼػش (ػج)



سبهبًِ پیبهکی 100002712



پست الکتشًٍیکی pr.nritld@sbmu.ac.ir

ضبیبى رکش است ،آساهص ّوشاُ بب ًظن ضوب ػضیضاى ،ببػث دلت ًظش ٍ سشػت ّوکبساى دس اسائِ خذهبت بِ ضوب ػضیضاى
خَاّذ بَد.

