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زشتِ  .......................................................ثب شوبزُ داًشجَیی  .....................................................................تمبضب دازم وبزّبی آشهبیشگبّی
پبیبىًبهِ (زسبلِ)⃝ – تحمیك دزسی ⃝ خَد زا اش تبزیخ  ..............................................لغبیت  ..............................................اش سبػت
 ....................................الی  ......................................دز آشهبیشگبُ تغریِ دام ٍ عیَز ⃝ آشهبیشگبُ هیىسٍثیَلَضی دام ٍ عیَز ⃝ اًجبم
دّن .ضوي اػالم اعالع اش لَاًیي هَجَد ٍ تؼْد اًجبم هَازد ذیل ،خَاّشوٌد است ّوبٌّگی الشم زا هؼوَل فسهبئید.
 -1آهَششّبی ایوٌی الشم هستجظ ثب وبز دز هحیظ آشهبیشگبُ تَسظ وبزشٌبس هحتسم آشهبیشگبُ زا آهَختِام ٍ توبهی لَاًیي ػوَهی وبز
دزآشهبیشگبُّب (داشتي زٍپَش ،اهتٌبع اش خَزد ٍ آشبهیدى دز هحیظ آشهبیشگبُ )......،زا زػبیت ًوبین.
ً -2ظبفت هحیظ وبز خَد ٍ شستشَی لَاشم زا پس اش اتوبم آشهبیشبت زٍشاًِ ثدلت اًجبم دّن.
 -3توبهی دستگبُّبی آشهبیشگبُ زا وِ سبلن تحَیل گسفتِام ثغَز وبهال سبلن تحَیل دّن.
 -4توبهی ًىبت ایوٌی هسثَط ثِ وبز ثب هَاد یب دستگبُّبی آشهبیشگبّی خغسًبن هٌجولِ استفبدُ اش هبسه ،ػیٌه ٍ  ...زا زػبیت ًوبین.
 -5لجل اش وبز ثب دستگبُّب ٍ تجْیصات آشهبیشگبّی آهَششّبی الشم زا اش وبزشٌبس آشهبیشگبُ آهَختِام ٍ ًىبت ایوٌی زا وبهال زػبیت ًوبین.

 -6دز حفظ ٍ ًگْدازی دستگبُّب ٍ تجْیصات آشهبیشگبّی وِ ثِ صَزت اهبًت دز اختیبزم هیثبشد وَشب ثبشن.
اهضب داًشجَ ٍ تبزیخ .................................
زدیف

ًبم هسئَل

شسح

1

وبزشٌبس

ضوي تبئید گرزاًدى آهَششّبی الشم تَسظ داًشجَ ،استفبدُ اش

آشهبیشگبُ

آشهبیشگبُ هغبثك ثسًبهِ شهبًی فَق ثالهبًغ است.

2

استبد زاٌّوب

هدیس هحتسم گسٍُ تغریِ دام ٍ عیَز

3

هدیس گسٍُ

4

زیبست

ثب سالم ٍ احتسام :ثب دزخَاست ًبهجسدُ هَافمت هیگسدد.
زیبست هحتسم داًشىدُ
ثب سالم ٍ احتسام :ثب دزخَاست ًبهجسدُ هَافمت هیگسدد.

داًشىدُ

وبزشٌبس هحتسم آشهبیشگبُ
عجك ضَاثظ ٍ همسزات آشهبیشگبُ ثسًبهِزیصی ٍ ػول شَد.

تبزیخ ٍ اهضب

