
 هعزفی بخؼ عفًَی

 

  91یوبرعتبى ٍالع هی ببؽذ ٍ دارای پٌج اتبق ٍ ببخؼ عفًَی در هحَطِ  

اعت ٍ  تخت  2دارای   اتبلْبی ایشٍلِ هی ببؽذ وِ  3ٍ  9تخت هیببؽذ ، اتبق 

عِ تختِ ٍ اتبلْبی   ٍ   دارای ؽؼ تخت ّغتٌذ. پؾت عز  9اتبلْبی  

بیوبر بز  پشؽه ٍ تؾخیـ –ّزبیوبر یه بزد هیببؽذ وِ هؾخقب ت بیوبر 

.رٍی آى ًَؽتِ ؽذُ اعت  

 بیوبراى بخؼ تَعط عِ پشؽه هتخقـ ٍیشیت خَاٌّذ ؽذ. 

ظْز هی ببؽذ. 92الی   1ٍیشیت ّز رٍس فبح اسعبعت   عبعت  

غذاعبعت تَسیع   

فبح  7الی  6فبحبًِ   

   93الی   92ًْبر 

       22الی  91ؽبم   

.ٍعذُ غذایی فمط هختـ بیوبراى اعت   

هجشا اس  بخؼ دارای دٍ عزٍیظ بْذاؽتی هختـ آلبیبى ٍ خبًوْب بِ فَرت

ووه پزعتبر ٍ خذهبت ّغت وِ  –ّن هی ببؽذ. پزعٌل بخؼ ؽبهل پزعتبر 

 پزعتبر هغئَل اجزای دعتَرات پشؽه جْت بیوبراى هی ببؽذ.

ووه پزعتبر هغئَل تعَیض هلحفِ ّب ، تویش وزدى ووذ ٍ هیش ٍدادى لببط ٍ 

 هتىب ٍ هزتب وزدى تختْب هی ببؽذ.

 

 همزارت بخؼ :

عبعتِ بَدُ ٍبب دعتَر پشؽه هزبَطِ ٍ اس طزیك  24پذیزػ در بخؼ داخلی 

درهبًگبُ ٍ عبیز بخؾْب اعت . -بخؾْبی ٍیض ُ  –اٍرصاًظ  -پذیزػ  

هی ببؽذ. 96الی  94عبعت هاللبت در بخؼ ّوِ رٍسُ اس عبعت   

در گذاؽتي  وِ ّوزاّبى ٍ بیوبراى اعت  یخچبل هَجَدٍ راّزٍ  2دراتبق 

هَاد غذایی خَدداری  آلَدُ ؽذى ٍ رًگی جْت جلَگیزی اس ًبیلَى هؾىی

 وٌٌذ.

آٍردى گل طبیعی بِ بخؼ خَدداری وٌٌذ. اس هاللبت وٌٌذگبى  

 آٍردى گل طبیعی بِ بخؼ خَدداری وٌٌذ.

بز ببلیي بیوبراى حبضز هی پزعٌل بخؼ بب رعبیت فزم هخقَؿ ٍ سدى اتیىت 

ؽبهل: وِ فزم پزعٌل ؽًَذ  

هبًتَ ٍ ؽلَار عَرهِ ای ٍ همٌعِ عفیذپزعتبر خبًن :   

ؽلَارعَرهِ ای وفؼ عفیذ -پزعتبر آلب : رٍپَػ عفیذ  

 ووه پزعتبر آلب یب خبًن : عز تب پب وزم رًگ

 خذهبت : لببط خبوغتزی

 هٌؾی : آلب یب خبًن لببط لَُْ ای

 

 



 

بیوبراى تٌفغی وؾیذى عیگبر بب تَجِ بِ داؽتي اوغیضى هزوشی در بخؼ ٍ 

ببؽذ. هوٌَع هی   

بیوبراى بذٍى ّوبٌّگی بب پزعتبر هزبَطِ بخؼ را تزن ًىٌٌذ ٍ اس بخؼ 

 خبرج ًؾًَذ.

ّوزاّبى اس ٌّگبم تَسیع غذا در بخؼ حضَر داؽتِ ببؽٌذ ٍ  "بیوبراى حتوب

 آٍردى اطفبل در بخؼ خَدداری وٌٌذ.

 -هیش –بیوبراى هحتزم ٍعبیلی وِ در اختیبر ؽوب هی ببؽذ اس جولِ تخت

ؽوب هی ببؽذ ٍ رفبُ آیٌِ ٍ.... جْت اعتفبدُ –رٍؽَیی  -یخچبل -ووذ  

.در ًگْذاری آى وَؽب ببؽیذ "لطفب  

دفتزچِ بیوِ در سهبى پذیزػ در فَرت ًذاؽتي بیوِ بالفبفلِ جْت تْیِ 

ٍ تغْیل در سهبى تَعط ّوزاُ الذام ًوبییذ. ایي اهز جْت رفبُ ؽوب  

 بغتزی ؽذى ٍ تزخیـ ؽوب هی ببؽذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هعزفی بخؼ عفًَی

 

 

 لببل اعتفبدُ جْت بیوبراى ٍّوزاّبى بخؼ

61پوفلت ؽوبرُ   
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