س

ارایِ خذهبت درهبًی هغلَة فمظ ثب ّوىبری ؽوبػشیشاى اهىبى پذیز هی ثبؽذ.
خَاّؾوٌذین وتبثچِ ثذٍ ٍرٍد ثیوبراى را لجل اسدریبفت ّزگًَِ خذهت حتوب هغبلؼِ
فزهبئیذ.
ثیوبراى ٍ ّوزاّبى گزاهی ثب آرسٍی عالهتی ٍ ثْجَدی ّزچِ عزیؼتز تَجِ ؽوبرا ثِ
ًىبت سیز جلت هی ًوبئین .
همزرات ثیوبرعتبى :
 عبػت هاللبت  15الی  16هی ثبؽذ  .در سهبى اتوبم هاللبت ثیوبرعتبى را تزن وزدُ
ٍ ثب هبهَریي حفبظت فیشیىی در ایي هَرد ّوىبری فزهبئیذ .
 ثخؼ اٍرصاًظ هوٌَع الواللبت ثَدُ ٍ هاللبت در ثخؼ ّبی ٍیضُ در رٍسّبی دٍؽٌجِ
ٍ جوؼِ اس  12تب  13فمظ اهىبى هاللبت ً2فز اس ّوزاّبى درجِ اٍل ثیوبر اهىبًپذیز
اعت
 پبعخگَیی تین درهبى در هَرد رًٍذ ثیوبری ٍ عیز درهبى در ثیوبراى َّؽیبر ثِ
خَد ثیوبر ٍ در هَرد ثیوبراى غیز َّؽیبر ثِ ثغتگبى درجِ اٍل ثیوبر اهىبى پذیز
اعت
 اس ثزپب ًوَدى چبدر ،سیز اًذاس ،پتَ در ولیِ لغوت ّبی ثیوبرعتبى خَد داری فزهبئیذ .
ٍ رٍد ٍ پبرن ّز گًَِ ٍعیلِ ًملیِ ؽخصی ثِ ثیوبرعتبى هوٌَع هی ثبؽذ ٍ در ٍرٍدی
ثیوبرعتبى اس  7صجح تب  7ؽت یه ٍعیلِ ًملیِ ثزای اًتمبل ثیوبر ٍ افزاد ًبتَاى
ٍجَد دارد وِ ثب تبئیذ ًیزٍی حفبظت فیشیىی ثِ ثخؼ هزثَط اًتمبل هی یبثذ.
 ثالفبصلِ پظ اس ثغتزی ؽذى ،هذارن ثیوِ ای خَد را ثِ حغبثذاری تزخیص تحَیل
دّیذ.
 ارایِ وذ هلی ثیوبر ٍ ؽوبرُ تلفي ٍ آدرط دلیك در ٌّگبم پذیزػ الشاهی اعت .
 درصَرت داؽتي ثیوِ تىویلی لجل اس تزخیص ثیوبر هؼزفی ًبهِ ثیوِ تىویلی را ثِ
ٍاحذ تزخیص ارایِ ًوبئیذ.
 در صَرت ًذاؽتي ثیوِ ،ثِ هٌظَر اعتفبدُ اس ثیوِ عالهت ثب ارایِ اصل ؽٌبعٌبهِ ٍ
وبرت هلی ثِ ٍاحذ پغت ثیوبرعتبى ٍالغ در عبلي ؽمبیك هزاجؼِ ًوبئیذ در صَرت

ًذاؽتي ثیوِ ،خذهبت ارایِ ؽذُ ؽبهل یبراًِ عالهت ًجَدُ ٍ ثِ صَرت آسادهحبعجِ
هی گزدد
 در صَرتی وِ ثیوبر ؽوب تصبدفی ثبؽذ جْت اعتفبدُ اس هشایبی درهبى (هبدُ )92ثب
ارایِ وبرت ؽٌبعبیی ثیوبرٍوپی ثزاثز اصل گشارػ ٍ وزٍوی پبعگبُ ثِ ٍاحذ هذدوبری
ٍالغ درعجمِ ّوىف جٌت حغبثذاری هزوشی هزاجؼِ فزهبئیذ.
 دعتجٌذ ؽٌبعبیی ثیوبر ًؾبًگز َّیت ثیوبردرثیوبرعتبى اعت لذا درحفظ ٍ ًگْذاری
آى وَؽب ثبؽیذ در صَرت ًذاؽتي دعتجٌذ ؽٌبعبیی ثِ هغئَل ثخؼ اعالع دّیذ.
 وَدوبى در هؼزض خغز اثتال ثِ ثیوبری ّبی ٍاگیزدار ّغتٌذ اس آٍردى وَدوبى ووتز
اس 12عبل ثِ داخل ثیوبرعتبى خَدداری ًوبئیذ .
 ثِ هٌظَرجلَگیزی اس اًتمبل ػفًَت ثْذاؽت دعت را رػبیت وٌیذ.
 اس دادى غذا یب دارٍ ثِ ثیوبر خَد ثذٍى ّوبٌّگی ثب هغئَل ثخؼ اویذا خَدداری
ًوبئیذ.
 اس ًؾغتي رٍی تخت ثیوبر خَدداری وٌیذ.
 اس آٍردى گل عجیؼی ،فالعه ،پتَ ٍ غیزُ ثِ ثیوبرعتبى خَد داری ًوبئیذ.
 اس گذاؽتي ّزگًَِ ٍعبیل اضبفی رٍی تخت ثیوبر ٍ هحیظ اعزاف ثخؼ خَدداری
ًوَدُ ٍ اس گذاؽتي ظزف ٍ ؽیؾِ ّبی ثذٍى درة ٍ ویغِ ّبی ًبیلًَی هؾىی ٍ
غیزُ در یخچبل خَدداری وٌیذ.
 دٍػذد عغل سرد ٍ آثی دراتبلْب هَجَد اعت عغل سردجْت ٍعبیل آلَدُ ٍ سثبلِ ّبی
ػفًَی ٍعغل آثی جْت سثبلِ ّبی ػبدی ٍ ثبلی هبًذُ غذایی ؽوب اعت .
 درصَرت درخَاعت ثیوبر هغئَل ؽیفت تصَیز توبم اعالػبت ثجت ؽذُ در پزًٍذُ
ثبلیٌی را در دعتزط ثیوبر یب ٍلی لبًًَی ٍی لزار هی دّذ.


در ؽجىِ تلَیشیَى داخلی ثیوبرعتبى فیلن آهَسؽی هزثَعِ ثِ ثیوبراى ثخؼ هی ؽَد
در صَرت توبیل ثِ اعتفبدُ اس ثزًبهِ آهَسؽی اس پزعٌل ثخؼ راٌّوبیی ثخَاّیذ .


درعبیت ثیوبرعتبى خذهبت لبثل ارایِ درثیوبرعتبى هؼزفی گزدیذُ اعت ّوچٌیي
پوفلت ّب ٍ ثزٍؽَرّبی السم درهَرد ثیوبری ّب ًیش هَجَد هی ثبؽذ .



در ثخؼ ّبی ثیوبرعتبى ٍعبیل السم جْت ثزگشاری ًوبس اس جولِ عٌگ تیون ،هْز
ٍ عجبدُ ،لزآى ٍ هفبتیح هَجَد هی ثبؽذ .



در صَرت عَال در هَرد هَاسیي ؽزػی ٍ احىبم اعالهی هی تَاًیذ ثب هغئَل ثخؼ
ّوبٌّگ ًوبئیذ .



هزوش ارتجبعبت هزدهی در ثیوبرعتبى عجمِ ّوىف جٌت ٍرٍدی 3ثیوبرعتبى ،هی
تَاًیذ پیؾٌْبدّب ،اًتمبدات  ،ؽىبیبت ،تمذیز ٍ رضبیت هٌذی خَد را اس عزیك سیز ثب
هبدرهیبى گذاریذ :



هزاجؼِ حضَری ثِ ٍاحذ ارتجبعبت هزدهی



صٌذٍق پغت صَتی ثِ ؽوبرُ 071-36125676 :



ارعبل پیبهه ثِ ؽوبرُ 10007116473235 :



توبط ثِ ؽوبرُ هغتمین 071-36473235 :



توبط ثِ ؽوبرُ داخلی 5677 :



تلفي ّوزاُ 09175391362 :



عبیت ثیوبرعتبى Nemazee.sums.ac.ir :



البهتگبُ ّوزاُ ثیوبر ثب اخذ هؼزفی ًبهِ اس هغئَل وؾیه لبثل اعتفبدُ هی ثبؽذ .



وؾیذى عیگبردر ثخؾْبی ثیوبرعتبى راّزٍّب ٍ عبلٌْبی اًتظبر هوٌَع هی ثبؽذ.



در صَرت پیذا وزدى یب گن وزدى ّز گًَِ ٍعیلِ ثِ ٍاحذ حزاعت هزاجؼِ ًوبئیذ .

 در صَرت هؾبّذُ ّز گًَِ خزاثی یب اس وبر افتبدى عیغتوْب ،چه وزدى لَلِ ّب
،خزاثی تخت ّوزاُ ٍ غیزُ ثِ هغئَل وؾیه یب هٌؾی ثخؼ را در جزیبى لزار
دّیذ .
عَپزٍایشر وؾیه ػصز ٍ ؽت هغتمز در دفتز پزعتبری ٍالغ در راّزٍی اداری ٍ یب
در ثخؼ ّب ٍ در ؽیفت صجح ٍ عبػبت اداری ٍاحذ ارتجبعبت هزدهی در ٍرٍدی
عَم ثیوبرعتبى ثِ هٌظَرحل هؾىالت ارایِ خذهت هی وٌٌذ.
ؽوبرُ توبط ػصز ٍ ؽت 09385306899
09164875811

