
 وقتی احساس غربت می کنید، 

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

بخش سه مردان   برای شما اطالعات و مقررات 
 حضور محترمتان معرفی می گر  .

 آشنایی با تیم ردمان وبخش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رپستار خوش آمدگو مرکز-خانم مغرور

 آشنایی با بخش -قوانین ومقررات
به همراه داشتن هرگونه تلفن همراه وتبلتت د     -1

 ممنوع می باشد.  3بخش 

به مدت  دو هفته پس از بستری هتیتی یتز از        -2

بیما ان بخش مالقاتی نخواهند داشت و پس از این 

با ا ائه کا ت شناسایی به “   مدت امکان مالقات صرفا

 نگهبانی مقدو  می باشد.

هزینه دا وی آگونیست د  ابتدای و ود از بیما  -3

گرفته می شود و د  صو ت عدم استفاده د  انتهای 

دو ه د مان باز پس داده شود. همچنین د  بتدو       

و ود برگه  ضایت آگاهانه جهتت شتروع دا وی       

آگونیست د  صو ت لزوم تکمیل ، امضتا  و ارتر         

 انگشت خانواده گرفته می شود.

 اند انتظامات پس از ساعات مالقات د  بتختش     -4

 صو ت پذیرد.

تتا   15ساعت تماس تلفنی با مددجویان از ساعت -5

 (274)داخلی   4الی  44523345با شما ه  22:32

استفاده از لباس شخصی، فندک و کتبتریتت،         -6

زیو آالت، فالسز، وسایل شیشه ایی و تیز بترنتده،     

مدا ک شخصی مهم و اشیائ قیمتی، وجه نقد، هتر  

 گونه دا و و... د  بخش ممنوع می باشد.

د  صو ت مفقود شدن اشیا قتیتمتتتی، بتختش          -7

 هیچگونه مسئولیتی ندا د.

 پوشیدن یونیفرم بخش الزامی است.-8

د  زمان بستری مفاد تعهدنامه و شوک، کتلتیته       -4

تتوست    ”  ها و او اق پرونده  کتامتال        ضایت نامه

 خانواده مطالعه و امضا  گردد .

ای به عهده خانتواده  پیگیری مسایل مالی و بیمه-12

 باشد.می

تهیه لوازم  بهداشتی اولیه )لباسهای زیر، لیتوان    -11

پالستیکی، صابون، مسواک، خمیردندان، شتامت(تو(      

 توس  خانواده الزامی است.

 16التی  14مالقات  وز های زوج و تعطیل از ساعت -12

می باشدو از آو دن وجه نقد و البسه شخصی خوددا ی 

 نمایید.)جهت جلوگیری از خروج غیر قانونی مددجو(

جهت  فاه حال سایر مددجویان د  غیتر ستاعتات      -13

 .مذکو  از تردد و حضو   د  مرکز خوددا ی نمایید

دستبند شناسایی خود  ا حتما همیشه به همراه داشته -14

باشید ود   صو ت مخدوش شدن به پرستا  خود اطتالع  

 دهید 

 

گان است  لبخند زبن، این ردمانی رای

ویزیت 

 درمانگاه
 نام پزشک ویزیت بخش

 یکشنبه

-سه شنبه

 چهارشنبه

-شنبه  

-یکشنبه

 چهارشنبه

 دکتر احمدخانیها

 چهارشنبه
 یکشنبه

 سه شنبه
 دکتر صدیق

هر روز به جز 

 ایام تعطیل

-یکشنبه

 چهارشنبه
 دکترموسوی

 رئیس بخش  آقای دکتر احمد خانیها

 سرپرستار خانم برقی

 جانشین سرپرستار خانم نجارلو

 خانم صمدی 

آقای محمدی   
 روانشناس



کشیدن سیگا  فق  د  اتاق سیگا  متقتدو      -14

 می باشد.

ترخیص با  ضایت شخصی فق  توس  پد  -15

یا جد پد ی و د  صو ت نبودن این دو فترد،    

 طبق قوانین مرکز انجام می گیرد.
 ساعات استفاده از محوهط

 ساعات توزعی غذا 

 

 

 

 فضای فیزیکی
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 واحد آموزش به بیمار

 خوش آمدگویی

 

 بیمارستان آموزشی ردمانی روانپزشكی اريان

 

 پمفلت آموزشی بدو ورود بخش هس مردان
 IPH/1/98/Sکد:                   

THMW/01             

 وعده غذایی آقایان

6::5تا  6::5  

 

 صبحانه

6::4:تا  6::5  میان وعده صبح 

6::1:تا  6::1:  نهار 

3:64:تا  5:64:  میان وعده عصر 

14تا  6::5:  شام 

1:تا  3:—5:تا 6:—::تا 5:64  آقایان 


