
  ظبیف اهَر خَاثگبُ ّبضزح ٍ
  

  اهَر خَاثگبُ ّب

  22:29 2930اردیجْطت  20دٍضٌجِ ، 

  

 ادارُ کلیِ اهَر خَاثگبّْبی داًطجَیی

 ًظبرت ثزحسي اجزای اهَر رٍساًِ خَاثگبّْب

 ًظبرت ثزاجزای قَاًیي ٍ هقزرات خَاثگبّی

 تالش ثزای ارتقبء تَسؼِ کیفی ٍ کوی خَاثگبّْب

 ثزای داًطجَیبى هتقبضی غیز ثَهیتأهیي خَاثگبُ 

 ًظبرت ثزًگْداری اهَال ٍ سبختوبًْبی خَاثگبّْب

  

 :ضزح ٍظبیف ادارُ اهَر خَاثگبّْب

 پذیزش ٍ اسکبى داًطجَیبى در خَاثگبُ ضبهل ٍاگذاری اتبق ، تحَیل اهَال ٍ اتبق ثِ داًطجَ

ٍ ثْداضت تي ٍ رٍاى داًطجَیبى در راستبی حفظ سالهت داًطجَیبى ٍ ارتقبی سطح ػلوی، اخالقی، فکزی 

 .خَاثگبّْبی داًطجَیی اّوّیت ثسشایی در ٍاحد داًطگبّی دارد

ثزًبهِ ریشی ثوٌظَر پذیزش ٍاسکبى داًطجَیبى هتقبضی در خَاثگبّْب، اػن اس پسزاى ،دختزاى ، داًطجَیبى هتبّل در 

 حد تَاى ٍ اهکبًبت خَاثگبّی

هل خدهبت ،تبسیسبت ، اهَر اداری پزسٌل تحت پَضص ٍارتجبط ًظبرت کوی ٍکیفی اهَر جبری خَاثگبّْب ضب

 ٍّوبٌّگی ثز ًحَُ فؼبلیتْبی تطکل ّبی داًطجَیی ستقز در خَاثگبّْب

پیص ثیٌی ثِ هَقغ ًیبسّبی خدهبتی، تبسیسبتی ، تؼویزات ٍاقالم ضزٍری جْت تجْیش خَاثگبّْب ٍّوبٌّگی ثب دفتز 

 فٌی داًطگبُ در هَارد خبظ ٍهَردًیبس

جبم طزحْبی تحقیقبتی در سهیٌِ ًیبس سٌجی خدهبت ضزٍری خَاثگبّْب ًٍظز سٌجی اس هیشاى رضبیت سبکٌیي اً

 خَاثگبُ ٍ... در جْت تکزین ارثبة رجَع ٍجلت رضبیت داًطجَیبى

تدٍیي راّجزدّبی ارائِ خدهبت ثِ هطتزیبى درقبلت )تٌظین هٌطَر اخالقی ادارُ اهَر خَاثگبّْب ، هٌطَر حقَق 



دی در ًظبم هقزرات خَاثگبّی ٍ... ( در جْت ثستز سبسی دستزسی داًطجَیبى ثِ اطالػبت ٍرفغ ًیبسّبی ضْزًٍ

 سبکٌیي ، در کَتبّتزیي فزصت هوکي

ثزگشاری جلسبت پزسص ٍپبسخ ٍثبسدید اس خَاثگبّْب ٍاستفبدُ اس ًقطِ ًظزات اصالحی ٍپیطٌْبدات ٍاًتقبدات 

 داًطجَیی

ٌّوبیی داًطجَیبى درجْت تقَیت ٍتبهیي سالهت رفتبری ، ػبطفی ٍاجتوبػی سبکٌیي ّوبٌّگی ثب هزکش هطبٍرُ ٍرا

 ٍّوچٌیي ایجبد ٍتقَیت اتبق درهبى درخَاثگبّْب ثوٌظَر رفغ ًیبسّبی پشضکی ٍدرهبًی داًطجَیبى

 اًجبم اهَر هزثَط ثِ تسَیِ حسبة داًطجَیبى سبکي در خَاثگبُ

 یلی ٍ ارسبل ثِ صٌدٍق رفبُ داًطجَیبىتٌظین اسٌبد ّشیٌِ خَاثگبُ در ّز تزم تحص

تسَیِ حسبة ثب داًطجَیبى سبکي خَاثگبُ ٍ اػالم هیشاى ثدّی آًْب ثِ صٌدٍق رفبُ داًطجَیبى تْزاى ّوچٌیي 

 ثزرسی تسَیِ داًطجَیبى غیز سبکي ٍ اػالم ػدم ثدّی ثِ صٌدٍق رفبُ

 داًطجَیبىفزاّن ًوَدى هحیط خَاثگبُ ثِ ًحَ هٌبست ٍ در حدتَاى جْت اسکبى 

 اًتقبل هطکالت خَاثگبّْب ثِ هسئَلیي اهَر داًطجَیی جْت رفغ ّزچِ سزیؼتز آًْب ٍ پیگیزی تب رفغ هطکل

 تالش ثزای ایجبد ٍ ثزقزاری تؼبهل هٌبست ثب داًطجَیبى ٍهطبرکت آًبى در ادارُ خَاثگبّْب

 ایجبد ّوبٌّگی ثب سبیز ٍاحدّبی سبسهبًی

 


