
 وقتی احساس غربت می کنید، 

 .یادتان باشد خدا همین نزدیکی است
مراجعین محترم ضمن خوش آمدگویی و آرزوی بهبهدهو ی    

حضهور  بخش زنان   برای شما اطالعات و مقررات 

 محترمتان معرفی می گر  .

 آشنایی با تیم ردمان  بخش
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 رپستار خوش آمدگو مرکز-مغرورخانم

 آشنایی با بخش -قوانین ومقررات
ترخیص با رضایت شخصی فقط توسط پدر یاا داد       -1

پدری و در صورت نبودن این دو فرد، طبق قاوانایان      

 مرکز انجام می گیرد.

با توده به شرایط مدددویان بخش زنان، تعیین  فارد  -2

 مالقات کننده با نظر پزشک و پرستار مسئول  می باشد.

تاا     11ساعت تماس تلفنی با مدددویان از سااعات     -3

 (261)داخلی    4الی  99123341با شماره  22:32

استفاده از لباس شخصی، تلفن هماراه، فاناد  و         -9

کبریت، زیورآالت، فالسک، وسایل شیشه ایای و تایاز        

برنده، مدار  شخصی مهم و اشیائ قیمتی، وده ناقاد،   

 هر گونه دارو و... در بخش ممنوع می باشد.

در صورت مفقود شدن اشیا قیمتی، بخش هیچاواوناه    -1

 مسئولیتی ندارد.

 پوشیدن یونیفرم بخش الزامی است.-6

در زمان بستری مفاد تعهدنامه و شو ، کلیه رضایات  -7

توسط خانواده مطالعاه و    ”  ها و اوراق پرونده کامال نامه

 امضا ء  گردد .

ای به عاهاده خااناواده               پیویری مسایل مالی و بیمه-8

 می باشد.

دستور ترخیص فقط توسط پازشاک ماعاالاه داده                 -4

 می شود.

تهیه لوازم بهداشتی اولیه )لباسهاای زیار، لایاوان          -12

پالستیکی، صابون، مسوا ، خمیردندان، شامپو( تاوساط    

 خانواده الزامی است.

در صورت صالحدید پزشک، حضور همراه درداه    -11

 یک وفقط همجنس الزامی است.

حضور خانواده دهت انجام مصاحبه به درخاواسات   -12

 پزشک الزامی می باشد.

 16الای  19مالقات روز های زوج و تعطیل از ساعت -13

می باشدو از آوردن وده نقد و البسه شخصی خودداری 

نمایید.)دهت دلوگیری از خروج غیر قانونی مدددو( و    

دهت رفاه حال سایر مدددویان در غیر ساعات مذکاور  

 از تردد و حضور  در مرکز خودداری نمایید.

کشیدن سیوار  طبق ساعت مشخص شده و فقط -19

 در اتاق سیوار مقدور می باشد.

استفاده از ناخن مصنوعی، ال ، لنزهای زیبایی -11

 و آرایش غلیظ و ... ممنوع می باشد.

.دستبند شناسایی خود را حتما همیشه به هماراه   -16

داشته باشید ود ر صورت مخدوش شدن به پرساتاار   

 خود اطالع دهید 

 

گان است  لبخند زبن، این ردمانی رای

ویزیت 

 درمانگاه

 نام پزشک ویزیت بخش

-یکشنبه-شنبه  

 سه شنبه

سه شنبه-شنبه  

 چهارشنبه 

 دکتر علوی

یکشنبه-شنبه -سه شنبه-یکشنبه 

 چهارشنبه

 دکتر هاشمی

-شنبه  

-سه شنبه

 چهارشنبه

 شنبه

چهارشنبه-یکشنبه-  

 دکتر شالبافان

 رئیس بخش  آقای دکتر علوی

 سرپرستار خانم دستور

جانشین  خانم درتاج

 سرپرستار

 روانشناس خانم اسماعیلی



 

 ساعات توزعی غذا 

 

 

 

 ساعات استفاده از محوهط

  

 

 

 فضای فیزیکی        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 واحد آموزش به بیمار

 خوش آمدگویی

 

 بیمارستان آموزشی ردمانی روانپزشكی اريان

 

 پمفلت آموزشی بدو ورود بخش زانن          
 IPH/1/98/Sکد :                   

FW/01              

 وعده غذایی خانم  ها

 صبحانه   6::5تا 6::5

6::4:تا  6::5  میان وعده صبح 

6::1:تا  6::::  نهار 

5:64:تا  5:64:  میان وعده عصر 

6::5:تا  6::4:  شام 

5:تا5: -1:تا ::—5:64تا5  خانم ها 


