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 ندارد

 ... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

   ثب سالم ٍ احتسام 

يكسبى ٍ هطبثك ثب استبًدازد ّبي اػالم ضدُ ثسًبهِ ّبي آهَشش ّبي ٌّگبم ّوبًطَز كِ هستحضسيد اجساي ّوگبم، 

اجساي ّب دز ًبّوگًَي  بًدٌّدُ ثسخيًط پي گيسي ّبثسخي اش هكبتجبت ٍ اشدٍاج اش اّويت ثسصايي ثسخَزداز است. 

 .استاستبًدازد ايي ثسًبهِ دز ثسخي اشداًطگبُ ّبي ػلَم پصضكي 

د 9709/273ًبهِ ضوبزُ پيسٍ آهَشش هطبلت هطسٍحِ دز ًطست ّبي آهَشش ٍ پبيص كالس ّبي ٌّگبم اشدٍاج ٍ ًيص 

ل شًبضَيي يهسبهَظف ثِ آهَشش فمط سيت( ّب )ثِ تفكيك جٌايي كالس كِ هسثيبى تبكيد هي گسدد   ،30/6/1291َزخ ه

ضبيبى ذكس است كِ دز ضَد. ثسٌدُ فيلن داًستٌي ّبي الشم ثساي شٍج ّبي جَاى ثِ ٍ دز خصَظ سبيس هجبحث ثبيد ثَدُ 

زٍاثط شًبضَيي ٍ ثبزٍزي سبلن دز اختيبز شٍج  –پبيبى كالس ًيص هي ثبيست كتبة اشدٍاج ٍ زٍاثط ػبطفي ٍ اجتوبػي 

 لساز گيسد.

ثب تَجِ ثِ ايٌكِ ايي كالس ّب صسفب ثساي آهَشش ّبي ٌّگبم اشدٍاج هي ثبضد ثبيد اش ازايِ ّسگًَِ خدهت ديگس هبًٌد 

تَشيغ الالم پيطگيسي اش ثبزدازي ٍ ... پسّيص گسدد. ثديْي است شٍجيي پس اش تطسيفبت لبًًَي دز صَزت ًيبش ٍ توبيل 

پس اش اًجبم هطبٍزُ ّبي يي ٍاحد ازايِ خدهبت، خدهبت هَزد ًيبش خَد زا لبدز خَاٌّد ثَد كِ ثب هساجؼِ ثِ ًصديك تس

  دزيبفت ًوبيٌد.كبهل ٍ دليك 

، كِ كليِ هساكص تبثؼِ آى داًطگبُ همتضي است دستَز فسهبيٌد ًظبزت دليك ّوكبزاى ثس ازائِ ايي خدهت ثِ گًَِ اي ثبضد

هسئلِ ثْسُ هٌدي   ضك ًتيجِ ٍ پيبهد ايي  ثدٍى  بم دٌّد.اًجازائِ آهَشش ّبي فَق زا هطبثك ثب استبًدازد ػٌَاى ضدُ 

كِ يكي اش هْن تسيي سسهبيِ گرازي ّب دز  ُخبًَادُ ّبي ػصيص هيْي اسالهي اش خدهبت سالهت خبًَادُ ٍ ثبزٍزي ثَد

  30/17ح ع.زاستبي ازتمبي ًظبم سالهت ثَدُ ٍ ازج ٍ لسة آى ّوَازُ دز ًصد خداي هتؼبل هحفَظ خَاّد هبًد
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