
 وقتی احساس غربت می کنید، 

 یادتان باشد خدا همین نزدیکی است.

مراجعین محترم ضمن خوش آمدگودو د  ر آی ر         

بخش مهر بهبود  برا  شما اطالعات ر مقریات   

 حضوی محترمتان معرف  م  وردد.

 آشنایی با تیم ردمان بخش
 

 

 

 

 

 

 

 

 رپستار خوش آمدگو مرکز-خانم مغرور

 آشنایی با بخش -قوانین ومقررات
بخش کامال دولتی بوده وهزینه دریافتی بابت دو -1

تخته بودن  اتاقها می باشد و از نظر رعایت مقرررا   

 با  دیگر بخشها تفاوتی ندارد.

صرحر       8شب تا     9استفاده از موبایل از ساعت -2

شب تحویل ایسرترگراه       9ممنوع می باشد و ساعت 

 پرستاری شود.

ترا   11ساعت تماس تلفنی با مددجویان از ساعت -3

 281داخلی  9الی 99123391با شماره  22:32

استفاده از لحاس شخصی، فندک و کرحرریرت،         -9

زیورآال ، فالسک، وسایل شیشه ایی و تیز بررنرده،     

مدارک شخصی مهم و اشیائ قیمتی، وجه نقد، هرر  

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

در صور  مفقود شدن اشیا قریرمرتری، برخرش         -1

 هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 پوشیدن یونیفرم بخش الزامی است.-6

در زمان بستری مفاد تعهدنامه و شروک، کرلریره       -7

توسط خانواده “ ها و اوراق پرونده کامالرضایت نامه

 مطالعه و امضا ء گردد .

ای به عهده خرانرواده   پیگیری مسایل مالی و بیمه-8

 باشد.می

 

بهداشتی اولیه )لحاسرهرای زیرر، لریروان          تهیه لوازم -9

پالستیکی، صابون، مسواک، خمیردندان، شامپو( تروسرط    

 خانواده الزامی است.

در صور  صالحدید پزشک، حضور همراه درجره    -12

 یک وفقط همجنس الزامی است.

حضور خانواده جهت انجام مصاححه به درخرواسرت   -11

 پزشک الزامی می باشد.

 16الری  19مالقا  روز های زوج و تعطیل از ساعت -12

می باشدو از آوردن وجه نقد و الحسه شخصی خودداری 

نمایید.)جهت جلوگیری از خروج غیر قانونی مددجرو(و     

جهت رفاه حال سایر مددجویان در غیر ساعا  مذکرور  

 از تردد و حضور  در مرکز خودداری نمایید.

ورود و خروج مالقاتی ها جهت نظار  بیرشرترر از      -13

 درب ورودی آقایان می باشد.

 کشیدن سیگار فقط در اتاق سیگار مقدور می باشد.-19

استفاده از ناخن مصنوعی، الک، لنزهای زیحایری و    -11

 آرایش غلیظ ,... ممنوع می باشد.

دستحند شناسایی خود را حتما همیشه به همراه داشته -16

باشید ود ر صور  مخدوش شدن به پرستار خود اطرالع  

 دهید 

 

گان   استلبخند زبن، این ردمانی رای

ویزیت 

 درمانگاه

ویزیت 

 بخش
 نام پزشک

 یکشنبه
-شنبه  

 سه شنبه
 دکتر نوحه سرا

 شنبه
-یکشنبه

 چهارشنبه
 دکتر کشاورز

 رئیس بخش  خانم دکتر نوحه سرا

 سرپرستار خانم قاسمی

جانشین  خانم خاوری

 خانم کریم زاد

 )سرویس دکتر نوحه سرا(
 روانشناس



 

 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 مهر
 IPH/1/98/Sکد :            

MW/01 

وعده  خانم  ها آقایان

 غذایی

6::5تا  6::5  صبحانه  6::5تا6::5 

6::4:تا  6::5 6::4:تا  6::5  میان وعده  

6::1:تا  6::1: 6::1:تا  6::::   نهار 

5:64:تا  5:64: 5:64:تا  5:64:  میان وعده  

 عصر

14تا  6::5: 6::5:تا  6::4:   شام 

5:تا5: -1:تا :: -5:64تا5  خانم ها 

4:تا5: -5:تا6:  -::تا 5:64  آقایان 


