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 قوانین و راهنمای مراجعان 

 . میینمایمتوجه شمارا به نکات زیر جلب  ترعیسربیماران و همراهان گرامی با آرزوی سالمتی و بهبودی هرچه 

 

 ی از انتقال عفونت ، رعایت بهداشت خصوصا بهداشت دست و استفاده از ماسک  ضروری است . ریمنظور جلوگبه .1

 ممنوع است . تمام قسمت های درمانگاه و محوطهکشیدن سیگار و سایر دخانیات در  .2

 .در صورت نیاز به ویلچر و برانکارد به واحد حفاظت فیزیکی واقع در ورودی پارکینگ درمانگاه مراجعه نمایید   .3

 الزامی است. و آدرس دقیق در هنگام پذیرش ، تاریخ تولدشماره تلفن ،کد ملی بیمار  ارائه .4

جهت جلوگیری از حذف نوبت در موعد مقرر یا به حسابداری  تاریخ نوبت، اسم و فامیل بیمار و شماره همراه بیمار را چک نموده و،لطفا پس از گرفتن نوبت  .5

 مراجعه نمایید یا از طریق سایت درمانگاه به طور غیر حضوری) اینترنتی (  وجه را در حسابداری نوبت پرداخت نمایید .

 می باشد.  www.motahari.sums.ac.irشهید مطهری  آدرس  وب سایت درمانگاه  .6

 باشد .ها نیز موجود میبیماری در موردمعرفی گردیده است همچنین  پمفلت ها و بروشورهای الزم   ارائه قابلسایت درمانگاه  خدمات  در .7

جوابدهی آزمایشگاه و تعرفه های  ،پیگیری نوبت  (، تلفنی ،حضوری ، اینترنتی نوبت دهی )ص زمان حضور پزشکان ، جهت دریافت اطالعات بیشتردر خصو .8

 مراجعه نمایید.   گاه شهید مطهریبه وب سایت درماندقیق 

 «صداوسیما ، نیروهای مسلح ، بانک صادرات  امداد ، کمیته ،درمانی اجتماعی، خدمات تامین» بدین قرار است  شهید مطهری با درمانگاه قرارداد طرف های بیمه .9

 .متصل شوید  درمانگاه فقط کافی است وای فای گوشی خود را روشن نموده و به وای فای  برای دسترسی به  مطالب آموزشی و سایت درمانگاه .10

 مطالعه فرمایید .بدون استفاده از اینترنت  مطالب مورد نظر خود را موجود در تابلوها  با اجرای برنامه بارکد خوان و قرار دادن گوشی موبایل روی عالمت بارکد .11

د. ابتدا به مسئول طبقه مربوطه  مراجعه  و در صورت مرتفع نشدن مشکل به دفتر پرستاری مراجعه نمائی 21تا  7:30از ساعت در صورت بروز هرگونه مشکل    .12

 با سوپروایزر درمانگاه به شماره تماس ذکر شده در پشت درب اتاق مسوول طبقات، تماس حاصل نمایید. 22:30تا  21از ساعت  ضمنا در صورت ضرورت

 شما است . ،غذای ماندهباقیعادی و  هایزباله برایعفونی و سطل آبی  هایزبالهوسایل آلوده و  برای، موجود است سطل زرد هادر اتاقو آبی  سطل زرد دو عدد .13

 . دهدیمدر پرونده بالینی را در دسترس بیمار یا ولی قانونی وی قرار  شدهثبتتصویر تمام اطالعات  مسئول مدارک پزشکی،درخواست بیمار  در صورت .14

 .  باشدمیقرآن و مفاتیح موجود  مهر و سجاده، سنگ تیمم،:  ازجملهوسایل الزم جهت برگزاری نماز نمازخانه درمانگاه   در  .15

 .نماییدوقت نماز به نمازخانه مراجعه  دیتوانیمدر مورد موازین شرعی و احکام اسالمی  سؤالدر صورت  .16

 .مراجعه نمائید .nobat . sums . ac.ir  wwwجهت دریافت مشاوره غیر حضوری )آنالین( پزشک مورد نظر خود  به سایت  .17

 :  زیر با ما درمیان گذارید ی خود را از طرقمندتیرضاقدیر و ت انتقادات، شکایات، ،پیشنهادها دیتوانیم .18

 مراجعه به سایت درمانگاه و تکمیل فرم پیشنهادات و انتقادات . ب(                        وق شهروندی و رسیدگی به شکایات عه حضوری به واحد صیانت از حقمراجالف( 

 36121155 تماس به شماره مستقیم :  ت(            36121001و  36121000 صندوق پست صوتی به شماره : ی گویا درمانگاه و هاتلفنتماس با ( پ

  100036121000  پیامک به شماره :ارسال ( ج

باب صندوق های نظرسنجی اردر  پر کردن فرم نظرسنجی و انداختن ر( شماره گیری کد دستوری مقابل همکاران و اعالم رضایت یا نارضایتی خود از آن باجه د(  

 .رجوع در کلیه طبقات 

 .گم کردن یا پیدا کردن  پول یا هر شی گرانبها  به اولین مامور حفاظت فیزیکی  مراجعه نمایید در صورت  .19

 .ع دهید تماسهای تلفنی مشکوک که از شما می خواهد وجوهی را به حساب دیگری واریز نمایید را حتما به کارکنان حفاظت فیزیکی و یا مسوول بخش اطال .20

 . باشدیم استفادهقابل  از دفتر پرستاری یا مدیریت نامهیمعرفاقامتگاه همراه بیمار با اخذ  .21

 جهت تهیه غذای گرم ، سرد و مواد غذایی بهداشتی به بوفه واقع درمحوطه درمانگاه شهید مطهری مراجعه نمایید. .22

 تماس بگیرید .   36291010و  36473737و   36125100جهت درخواست تاکسی تلفنی با شماره های     .23

 واحد اطالعات درمانگاه در طبقه همکف درب ورودی قرار دارد .  .24

 درمانگاه روزهای پنجشنبه ، جمعه و ایام  تعطیالت رسمی کشور ، تعطیل می باشد .  .25

 واحد صیانت از حقوق شهروندی


