
: چطن هؼزفی تخص  

ٍ  در طثمِ سَم تیوارستاى ٍالغ هی تاضذ ٍ دارای ضص اتاق چطنتخص   

تخت ظزفیت دارد . 34    

ٍ پشضه –تیوار  ت پطت سز ّزتیوار یه تزد هیثاضذ وِ هطخػا   

 تطخیع تیوار تز رٍی آى ًَضتِ ضذُ است.

پشضه هتخػع ٍیشیت خَاٌّذ ضذ. 9تخص تَسط  تیواراى   

 

تخص : همزارت  

 

ظْز هی تاضذ. 12  الی 9ساػت ٍیشیت ّز رٍس غثح اس ساػت   -1  

   تیواراى در اتاق هؼایٌِ وِ هجْش تِ دستگاّْای چطن پشضىی است -2 

 تَسط چطن پشضىاى ٍیشیت هی ضًَذ.

تخص دارای دٍ حوام ٍ سزٍیس تْذاضتی هختع آلایاى ٍ خاًوْا تِ  -3   

   هجشا اس ّن هی تاضذ. غَرت 

ساػتِ تَدُ ٍتا دستَر پشضه هزتَطِ ٍ اس 24پذیزش در تخص داخلی   -4  

   . درهاًگاُ است –اٍرصاًس  -پذیزش طزیك  

هی تاضذ. 16الی  14اس ساػت ساػت هاللات در تخص ّوِ رٍسُ   

در گذاضتي  وِ ّوزاّاى ٍ تیواراى است  در ّزاتاق یه یخچال هَجَد  - 5   

خَدداری هَاد غذایی  آلَدُ ضذىاسجلَگیزی  جْت ًایلَى هطىی ٍ رًگی

.وٌٌذ  

 هاللات وٌٌذگاى اس آٍردى گل طثیؼی تِ تخص خَدداری وٌٌذ.

تخص تا رػایت فزم هخػَظ ٍ سدى اتیىت تز تالیي تیواراى  پزسٌل  -6

.ضًَذ هی حاضز  

تیواراًی وِ ػول جزاحی چطن دارًذ ضة لثل اس ػول ّوزاُ تا لثاس اتاق 

لٌش) جْت تیواراى آب هزٍاریذ( تِ تخص هزاجؼِ وٌٌذ ٍدفتزچِ تیوِ ٍ ػول 

ٍ لثاس اتاق ػول تذٍى لثاس سیز پَضیذُ ، غثحاًِ ًخَردُ تذٍى اضیاء 

سیٌتی ٍ فلشی ٍ دًذاى هػٌَػی آهادُ اتاق ػول هی ضًَذ . خاًوْا حتواء 

 الن خَد را پان وٌٌذ.

 

 

  ّوزاُ تیاٍرًذ.تیواراًی وِ دارٍی ضخػی هػزف هی وٌٌذ حتواء تا خَد  -7

رٍس لثل لطغ ضَد. پٌجهػزف آسپزیي اس سِ رٍس لثل ٍ ٍارفاریي اس  -8  

 

 



تیوار پس اس تزخیع تَسط پشضه هٌتظز تسَیِ حساب اس طزف هٌطی  -9  

ّوزاُ ّز تیوار فمط یه ًفز تاضذ ٍ وارت ّوزاُ ًیش داضتِ تاضذ. تاضذ.  

تزي هٌطَر حمَق تیوار ٍ ًحَُ رسیذگی تِ ضىایات در ّز اتاق رٍی  -10  

ًػة ضذُ لطفاء هطالؼِ ًواییذ.  ووذ   

تختْای ایي تخص دارای دٍ اّزم است وِ تا گزدش آى سز تخت ٍ پائیي -11   

تاال ٍ پائیي هی گزدد.تخت    

لًزدُ وٌار تخت جْت هحافظت تیواراى تذ حال ٍ یا تزگطتِ اس اتاق ػو -12  

وِ حتواء تایذ تاال وطیذُ ضَد ٍ ًحَُ استفادُ را پزسٌل تِ ضواهی تاضذ    

هی دٌّذ. آهَسش  

تخص دارای ٍیلچز )غٌذلی چزخذار ( تَدُ در غَرت لشٍم هی تَاًیذ  -13

را وِ در یىی اس سزٍیسْای تْذاضتی است استفادُ وٌیذ.آى   

 

جْت اطالع اس تیواری خَد ٍ آهَسضْای السم تؼذ اس تزخیع دستَر  -14  

تزگِ ّای آهَسضی در تخص هَجَد هی تاضذ .   الؼول ٍ   

حتواء تِ تاریخ هزاجؼِ تِ پشضه تَجِ گزدد ٍ تا ّز گًَِ ػالئن غیز  -15  

سٍدتز تِ پشضه هزاجؼِ وٌیذ.طثیؼی   

 

 هؼزفی تخص چطن پشضىی

 

تیواراىلاتل استفادُ جْت   

 ٍّوزاّاى

 

هزوشدفتز تْثَد ویفیت   

15پوفلت ضوارُ   

21/01/1392  



 


