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 �وا�شا�ی
با آرزوي شفاي عاجل براي کلیه بیماران و   

به اطالع می رساند کلیه ,ضمن خوش آمدگویی
کارکنان این بیمارستان افتخار دارند  به صورت 

صبر .د نشبانه روز در خدمت شما عزیزان باش
و بردباري  و همکاري شما موجب باال بردن 

لذا . کیفیت و ارائه بهتر خدمات درمانی میشود
خواهشمند است در طول زمان بستري و 
 مراجعه به بیمارستان قوانین را رعایت نمایید.

 

 بیمه هاي طرف قرارداد:

ــتان با بیمه هاي خدمات درمانی           این بیمارسـ
ــلح و بیمه هاي    ,امین اجتماعی ت  نیروهاي مسـ

 تکمیلی سرمد و آسیا قرار داد دارد.

 

 

 به صورت آزاد: مارستانیب يهاتعرفه 
ریال 0018067تخت هاي آي سی یو:  

 ریال4787000سی سی یو: يها تخت
 ریال2063000عادي:
 ریال1445000نوزاد:

 
 معرفی خدمات بیمارستان:

 

 متخصص قلب و عروق متخصص اطفال
 متخصص طب اورژانس یمتخصص داخل

 متخصص عفونی ENTمتخصص 

حی          جرا تخصــــص  م
 عمومی

 گوارش فوق تخصص

 متخصص زنان و زایمان متخصص مغز و اعصاب
 متخصص بیهوشی متخصص اورولوژي

 متخصص رادیولوژي متخصص نورولوژي
 فوق غدد متخصص ارتوپدي

 متخصص چشم متخصص پوست و مو
  روان پزشک

 

 

 

 :مارستانیب يبخش ها آدرس 

 
 طبقھ ھمکف

 -آزمایشگاه-دیالیز-اورژانس
 آندوسکوپی-رادیولوژي

 سی سی یو –زایشگاه  -اتاق عمل طبقھ اول

 جراحی مردان طبقھ دوم

 -آي سی یو -داخلی طبقھ سوم
 پست آي سی یو

 اطفال -زنان طبقھ چھارم

جهت دسترسی راحت به بخش ها لطفا به تابلوهاي 
توجه راهنما که روبروي در آسانسور قرار دارد 

 فرمایید.

 ساعت مالقات:

 16الی  15ساعت مالقات بیماران همه روزه از ساعت 
ویژه از  می باشد مالقات بیماران در بخش ها ي

 .شایان ذکر استمی باشدطریق سالن مشاهده 
مالقات بیماران غیر ساعات اعالم شده ممنوع می 

همکاري شما در این مهم به راحتی و آسایش  باشد.
همچنین اختاللی در ارائه بیمار تان منتهی می گردد.

 خدمات ایمن براي بیمار ایجاد نمی گردد.

 ۱ ۳ ۲ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات پوشش پرسنل                    

 مشخصات پوشش  سمت
 

 پزشک
 روپوش سفید+مقنعھ و شلوار مشکی خانم ھا

 روپوش سفید+شلوار مشکی آقایان

روپوش -روپوش شلوار و مقنعھ سرمھ ای خانم ھا مترون
نوار ورساژه روی سر آستین از آرنج بھ 

 ردیف ۳پائین 
سوپروایزر 

بالینی آموزشی 
 در گردش

سرمھ ای نوار ورساژه روی  روپوش خانم ھا
ردیف شلوار و  ۲آستین از آرنج بھ پایین 

 مقنعھ سرمھ ای
روپوش سفید  با نوار رنگی سرمھ  آقایان

 شلوار سرمھ ای-ردیف۲ای

روپوش -شلوار و مقنعھ سرمھ ای,روپوش ھا خانم سرپرستار
سرمھ ای با یک نوار ورساچھ روی سر 

 آستین
 

 پرستار
روپوش سرمھ ای با یک نوار سفید روی  خانم ھا

 شلوار و مقنعھ سرمھ ای-سرآستین
سرآستین و  سفیدنواربلوز سرمھ ای با  آقایان

 ای  شلوار سرمھ
 مانتو سبز آبی با نوار سفید در سر آستین خانم ھا پرستار دیالیز

 و شلوار و مقنعھ سرمھ ای ,
با لباس سبز آبی  با نوار  سبز آبی شلوار آقایان

 سفید سر آستین
سرپرستار اتاق 

 عمل و لیبر
نوار  ۱مقنعھ و شلوار و روپوش سبز با  خانم ھا

 ورساچھ

 مقنعھ و شلوار مشکی ,روپوش سفید  خانم ھا ماما

 
 بھیار

 روپوش و شلوار و مقنعھ و کفش سفید خانم ھا

سفید با نوار نفش  شلوار و کفش و بلوز آقایان
 دور آستین و جلوی لباس

 
 کمک پرستار

پوش سفید با نوار ور ,مقنعھ شلوار و کفش خانم ھا
 بنفش دور آستین و جلوی لباس

 بلوز و شلوار و کفش سفید آقایان

 روپوش و شلوار زرشکی مقنعھ طوسی خانم ھا بھکار(خدمتکار)

 زرشکی ربلوز و شلوا آقایان

 روپوش و مقنعھ  و شلوار طوسی تیره خانم منشی بخش

 مقنعھ و شلوار قھوه ای ,روپوش سفید خانم ھا کارشناس تغذیھ

 مشکیروپوش سفید +کفش  آقایان فیزیوتراپ

 

 

 

 -مقنعھ و شلوار سرمھ ای خانم ھا ICUپرستار 
روپوش سبز آبی با نوار سفید 

 سر آستین
بلوز و شلوار سبز آبی با نوار  آقایان

 سفید سر آستین
  CCUپرستار

 خانم ھا
 

شلوار و مقنعھ سرمھ ای 
روپوش سرمھ ای با یک نوار ,

 آبی در سر آستین

 

از طریق  جهت استفاده از مطالب آموزشی
 الکترونیکی طبق روال زیر عمل کنید:

 بیمارستانس الکترونیکی آدر

 راهنماي مراجعین      

 ویژه بیماران                        

 فیلم هاي آموزشی        )پمفلت(آموزش به بیمار

 آدرس الکترونیکی بیمارستان :

Motamedihos.semums.ac.ir 

 شماره تماس:

02334220071-02334230710 

 

 

 

 

 سمنان درمانی بھداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 بیمارستان معتمدی گرمسار

 

 :در رابطھ با بیمارپمفلت آموزش بھ 

 پمفلت بدو ورود بیماران

 

 

 واحدآموزشتھیھ کننده:

 ۹۹پاییز تاریخ تھیھ :
 

۴ ۵ 


