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دستًر العمل فرم شمبرٌ 602
ايي فشم ثشاي وليِ ٍاحذّبي تؼييي ضذُ دس لسوت "ًَع ٍاحذ" وِ دس صهبى آهبس گيشي فؼبل ثَدُ ٍ اسائِ وٌٌذُ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ثِ ػوَم هشدم
ثَدُ اًذ ،تىويل هي گشدد.
 وبم ياحذ بُذاشتي ي درمبوي  :ضبهل ػٌَاًي است وِ ٍاحذ ثْذاضتي ،دسهبًي تحت آى ًبم هىبتجِ هي وٌذ . آدرس ي تلفه :هٌظَس آدسس دليك پستي ٍ ضوبسُ تلفي ٍاحذ ثْذاضتي ،دسهبًي هي ثبضذ وِ دس صَت داضتي ًوبثش ًيض روش ضوبسُ آى ضشٍسي است. سبل بُرٌ برداري ايليٍ :صهبًي است وِ ٍاحذ ثْذاضتي ،دسهبًي آهبدُ پزيشش ثيوبس ضذُ است .دس صَستيىِ ٍلفِ اي دس فؼبليت ٍاحذ ثْذاضتيدسهبًي ثِ ّش دليلي ايجبد گطتِ ثبضذ ،اٍليي سبل ثْشُ ثشداسي ٍاحذ هَسد ًظش هي ثبضذ.
 وًع يابستگيٍ :احذ ثْذاضتي ،دسهبًي هوىي است ٍاثستِ ثِ هَسسبتي اص لجيل داًطگبُ ػلَم پضضىي ،ثخص خصَصي ،اًجوي خيشيِ ،سبصهبى تبهيياجتوبػي ٍ يب سبصهبى ّب ٍ ًْبدّبي ديگش ثبضذ ،وِ الصم است ًبم آى دليمب ليذ گشدد.
 وًع مبلكيت سبختمبنُ :ة غيش اص ٍاحذّبي خصَصي ٍ خيشيِ ،هبلىيت سبختوبى ثِ صَست هلىيٍ ،لفي ٍ استيجبسي ثب ثجت هيضاى اجبسُ هبّيبًِ ثِسيبل ػالهت صدُ هي ضَد.
 يضعيت مستقل ي غير مستقل  :هستمل ضبهل ٍاحذي است وِ داساي تطىيالت ٍ هحل فؼبليت هستمل ثبضذ .غيش هستمل ثِ ٍاحذي گفتِ هي ضَدوِ دس داخل ٍاحذ ديگشي لشاس داضتِ ٍ اص اهىبًبت اداسي ،هبلي ٍ پشسٌلي ٍاحذ هزوَس استفبدُ ًوبيذ.
 شيفت كبري :دس تؼييي ضيفت وبسي هشوض ،اسائِ سشٍيس دس حذاوثش  8سبػت وبسي سا يه ضيفت ،حذاوثش 16سبػت وبسي سا دٍ ضيفت ٍ ثيص اص 16سبػت سا ضجبًِ سٍصي هحبسجِ هي ًوبيين.
 مسبحت :هسبحت صيشثٌبي هَسد استفبدُ ٍاحذ ثْذاضتي دسهبًي هَسد ًظش هي ثبضذ ،وِ ثش اسبس اطالػبت ٍ اسٌبد هشثَطِ ثِ سبختوبى ليذ هي گشدد.دس صَست هَجٍد ًجَدى ايي اطالع ثب اًذاصُ گيشي ثشاي يىجبس ٍ ثجت آى دس اسٌبد ٍ هذاسن هشثَطِ جْت استفبدُ ثشاي سبل ّبي ثؼذ الذام گشدد.
 وبم بيمبرستبن معيه مركس جراحي محذيد ي سرپبيي :ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ّش يه اص هشاوض جشاحي هحذٍد ٍ سشپبيي اص خذهبت ٍ اهىبًبت دسهبًييه ثيوبسستبى هؼيي استفبدُ ًوَدُ ٍ تَسط آى ّب حوبيت هي گشدًذً ،بم آى ثيوبسستبى ثشاي ّش يه اص هشاوض جشاحي هحذٍد ٍ سشپبيي دس ايي لسوت
ليذ هي گشدد.
 امكبوبت درمبوي ي سرييس َبي مًجًد :دس صَست فؼبل ثَدى ّش يه اص اهىبًبت دسهبًي ٍ سشٍيس ّبي هَجَد دس صهبى آهبسگيشي ػالهت ×دس هشثغ هشثَطِ گزاضتِ هي ضَد .الصم ثِ روش است دس صَستيىِ هشوض ثْذاضتي ،دسهبًي داساي ٍاحذ تسْيالت صايوبًي ثبضذ ،ضوي صدى ػالهت دس هشثغ
هشثَطِ تؼذاد تخت آى دس لسوت تجْيضات ػوَهي ٍ لَاصم ضشٍسي هي ثبيست ليذ گشدد.
 تجُيسات عمًمي ي لًازم ضريريّ :ش يه اص تجْيضات ػوَهي ٍ لَاصم ضشٍسي وِ دس صهبى آهبس گيشي هَجَد ٍ لبثل استفبدُ هي ثبضذ ،ثب ػالهت× هي ثبيست هطخص گشدد.
 -آمبر ويريي اوسبوي :آهبس ًيشٍي اًسبًي ٍاحذّبي ثْذاضتي دسهبًي دس وليِ ٍاحذّب اػن اص هستمل ٍ غيش هستمل هي ثبيست ثجت گشدد.

توجه :
 - 1تىويل لسوت ّبي ثبال ٍ پبييي فشم الضاهي است ،دسصَست ًبخَاًب ٍ ًبلص ثَدى ،فشم فبلذ اػتجبس است.
 - 2هسئَليت صحت اطالػبت هٌذسج دس فشم ثِ ػْذُ هسئَل ٍاحذ هي ثبضذ.
 - 3فشم هي ثبيست داساي هْش هشوض ثبضذ ٍ فشم ثذٍى هْش فبلذ اػتجبس است.

