
   

 

 
 مدارک مورد نیاز برای پذیرش وبستری بیمار:

 دستور تستری از سوی پسشک معالج مرکس  *

*دفتررر  ررم تباررم تررا تررارو  اگتثررار   تر ررم  ررای      

  .کافی

*اصررش شساسررسامم  کررارب مارری تباررار   در زمررا       

ارائرررم شساسرررسامم ورررا  ررر ا ش   تسرررتری  ترررر ب 

 .کارب مای تباا رالسامی است (

  .* دوعم تعببن ش ه جهت تستری

ور وکرررررری از تسررررررت ا  درجررررررم ا     ضرررررر*

جهرررت پررربورر  تسرررتری تبارررار در ت ررر     تباار

  . ای ر انپسشکی السامی است

تسررررتری در ا رشانرررر  وررررا  *ترررررای تباارکان ورررر 

ب  ررراه ترررا زمرررا  انهررراد مارررا ثم  ا ررر اما    ماندر

 " تکابررررش پر نرررر ه تباارسررررتانی    تاررررا ا لبررررم

 می تاش .  هنباز تم  ارا

تررم دلبررش شررراوظ  رران تباررارا    رروانبن     *

تسرتری   ا  تررای تبارار  کر ترا  ر  ام    تباارستا  

صرورب  جرود  ارراه     اراه الزد نبسرت  لری در   

  آزاد  ساب می شود ( غبا  سوسم  اراه  فقظ

جهت تهثرود در ر نر  پربورر  پب برری امرور       *

درمررا  تباررار   در  س رراد ترررکبش پر نرر ه   در   

ارائررم اعاگرراب صررقبق  د برر   اکرراری الزد را  

 تا متا ی پبورر داشتم تاشب .

*درصررورب امکررا  مرر ارب  سرروات  پسشررکی     

 ود راتررای مراجعرم ترم درمان راه  ارراه داشرتم       

 تاشب .

در صورب نبراز ترم صرس لی  ررر دار ترا ارائرم        *

کررارب شساسرراوی معتثررر  وااررر را از مسرر و      

 ا رشان  تقووش ت برو .

 مقررات وضوابط مرکز : 
مراجعرررا  مقتررررد  وا راس اسرررت جهرررت    

تسررررور در ارائرررم  ررر ماب   ر نررر  پررربورر    

ا    مرورد زورر را مغالعرم    درما   ترر ب  تبارار  

 ناائب .

  

 در درمان ررراه    در تاررراد مررر ب  ضرررور

ا رشانررر    ت ررر   رررای تسرررتری      

 رررر  ای اداری سررررکوب را رگاوررررت ا 

   آرام   ود را  فظ کسب .  ئب ناا

    در تاررراد مررر ب  ضرررور در مرکرررس در

مرا ثررت از امرروا  ش ارری  ررود کوشررا   

 تاشب . 

    اسررررتفاده از تافررررن  اررررراه جهررررت

گکسررثرداری  تارروور ترررداری در تارراد   

مقوعرررم مرکرررس درمان ررراه   ا رشانررر     

ماسرو  مری    "اکبر ا  ت    ای تسرتری  

 تاش .

    لغفرررا در تارررامی سررراگاب  ضرررور در

ا رراب تررا کارکسررا   مدرمان رراه  سرراگاب 

 انتظاماب  اکاری ناائب . 

       فقظ مسر و   ا ر  صرس  و موبر  ترم

تباررار   ارا ررا  مرری  دروافررت  جررم از 

 تاش .

 



 

  

  

ورا شرکاوتی دارور      ددر صورتی کرم انتقراد   پبررسها   *

  مرری توانبرر  تررا تکابررش فرررد  ثررت شررکاواب   مراتررة 

رات    ن رانی از ترم  جرود آمر   ا رتا  در کبفبرت      

 دروافررت  رر ماب سررامت   ترر    ،کررر نرراد   تررم     

صورب کتثری ورا شرفا ی ترم شربوه ای مقترمانرم  ترا         

رگاوت  روانبن  مقررراب ترم اعرا  مسر و  رسرب  ی       

 نتبهم آ  مغار شوو . تم شکاواب ترسانب    از 

 

 113دا ای    23233423تافن رسب  ی تم شکاواب 

 مستقبم 23233723

 آ ای دا د  سسی  54199971990

 

 

 

 
 

   

   

از پردا ررت  ررر  ونررم  جررم نقرر ی تررم کارکسررا    *

مرکس وا  ارورس  سوسرم ترم شرااره  سراب کرارب ترم        

  ود داری ناائب .  "کارب   .. ج ا

*درصررررورتی کررررم از سرررروی کارکسررررا  مرکررررس 

پبرررسهاددروافت  جررم تررم شرراا شرر    مراتررة را در 

اسررر    ررت تررم اعررا  مسرر و  رسررب  ی تررم       

 شکاواب مرکس ترسانب . 

*درصررورتی کررم انهرراد ا رر ماب درمررانی  غبررر      

ه تررم تاررا  تررا  ررانواددرمررانی ترررای تباررار   نبرراز 

از عرورر   "  اررراه تباررار تاشرر    تاررا   ررا صرررفا

کسررا  مرکررس تررا  ت مرکررس   کارط تافررن  اترر  غررو

 ر تر رار وا   ش  .  انواده   اراه تباا

 سرراوش   تههبررراب موجررود در درمان رراه  ت رر   *

 ررای تسررتری جهررت ارائررم  رر ماب  رفرراه  ررا     

مراجعررا  در نظررر  فتررم شرر ه اسررت در  فررظ      

 ن ه اری آ   ا کوشا تاشبم.

 

 

 

 

 

ودرمانی استان آذربایجان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 
 غربی

 مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

 

 

 

مدارک مورد نیاس بزای پذیزش و 

 بستزی بیمار  

 

 دفتر تهثود کبفبت 
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