
 ّ قجْلی طبعبت ّ عجبدات ؽوب ُوکبس هستشم  ثب عشض عالم ّ خغتَ ًجبؽیذ

اص ؽوب  دثیشخبًَ ؽْسای هلی عبلوٌذاىثشای عشعت ثخؾیذى ثَ دسج اخجبس اسعبلی ثشای  قشاس دادى دس عبیت 

اخجبس اسعبلی خْد سا دس ایي  ثبکظ قشاس دادٍ ّ ثَ ایي ؽکل ثشای  اص ایي ثَ ثعذ هغئْل هستشم تقبضب هیؾْد 

 ( اسعبل ًوبییذ. دثیشخبًَّازذ هشثْطَ ) عبیت 

قشاس  دثیشخبًَ ؽْسای هلی عبلوٌذاىاخجبسی کَ ثَ ایي ؽکل اسعبل ؽًْذ دس اّلْیت تبییذ ّ دسج دس عبیت 

 هیگیشًذ.

 یت دثیشخبًَ ؽْسای هلی عبلوٌذاى اعتفبدٍ کٌیذ.اص دّ سّػ هیتْاًیذ اخجبس خْد سا ثشای دسج دس عب

   Solgi63@gmail.comّ یب ایویل ؽخصی هي   Info@snce.irاسعبل خجش اص طشیق ایویل  رّظ اّل:

 :  اص طشیق ثخؼ صفسَ هِوبى عبیت دثیشخبًَ کَ دس صفسَ اصلی عبیت ثب ثٌش رّظ دّم

 

 هؾخص ؽذٍ اعت اعتفبدٍ کٌیذ.  http://snce.ir/?page_id=626ثب ادرش ایٌترًتی    

 09368616816دس صْست عْال ّ یب ُشگًَْ پشعؾی دسثبسٍ عبیت ّ اخجبس اسعبلی هی تْاًیذ ثب ؽوبسٍ تلفي 

 توبط ثگیشیذ.

 ثبتػکر ّ احترام

 هدتجی ضلگی

 ّ هذیشیت ّة عبیت عبصهبى ثِضیغتی کؾْس

 دثیشخبًَ ؽْسای هلی عبلوٌذاى 
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  ًبم اضتبى/  تیتر خجر ارضبلی 

لطفب دس اثتذای خجش ًبم اعتبى خْد سا دسج ًوبییذ ّ ثب  ) / ( آى سا اص تیتش هدضا کٌیذ. عپظ تیتش خجش خْد سا زذاکثش 

  ثَ طْر هثبل :دس یک خظ ثٌْیغیذ. 

اندازی شد مرکس توانبخشی و نگهداری سالمندان اراک راه/ تهران   
 

  لیذ خجر 

  ثَ طْر هثبل:لطفب ععی ؽْد لیذ خجش سا زذاکثش دس دّ عطش ّ ًین ثیبى کٌیذ تب دس ثخؼ عٌْاى خجش خب ؽْد. 

ُوسهبى ثب گراهیذاغت ُفتَ ثِسیطتی ّ در هراضوی ثب حضْر خوعی از هطئْالى اضتبى 

 .اًذازی غذ هرکسی هرکس تْاًجخػی ّ ًگِذاری ضبلوٌذاى اراک راٍ

 

  هتي خجر 

ععی ؽْد اص عالئن ًگبسؽی دسعت ّ ثَ خب اعتفبدٍ ؽْد تب دس ّقت صشف خْیی ّ ًیبص ثَ دّثبسٍ دس هتي خجش 

 کبسی ًؾْد.

 دس قشاس دادى کبهب، ًقطَ، گیْهَ، دّ ًقطَ، عالهبت عْالی ّ تعدت ّ فبصلَ ُب دقت ؽْد. ًکتَ:

 ثَ طْر هثبل یک خجر ثذّى در ًظر گرفتي فبصلَ ّ عالهبت 

 اعتبى اصفِبى دس پبعخثشگضاسی طشذ آفتبة ثِضیغتی  ِش اهشّص دس زبؽیَاصظ یسیی عخٌگْیی پیؼ

ُب ثب هؾکل  ثَ ایي عؤال کَ دس گزؽتَ ثشخی اص داًؾدْیبى صیش پْؽؼ ثِضیغتی دس ثشخی اص اعتبى

خبسی ُیچ داًؾدْی صیش پْؽؼ  : دس عبل ،اظِبس کشد سّ ثْدًذ سّ ثَُب  پشداخت ؽِشیَ داًؾگبٍ

 . ؽْد هیثِضیغتی کؾْس ثَ لسبظ ؽِشیَ هؾکلی ًذاسد ّ ُضیٌَ تسصیالت ایي داًؾدْیبى پشداخت 

 خجر ثب در ًظر گرفتي فبصلَ ّ عالهبت

ثَ ایي عؤال کَ  دس پبعخ ،اصفِبىطشذ آفتبة ثِضیغتی اعتبى  یسیی عخٌگْیی دس زبؽیَ ثشگضاسی

ُب ثب هؾکل پشداخت ؽِشیَ  بى صیش پْؽؼ ثِضیغتی دس ثشخی اص اعتبىدس گزؽتَ ثشخی اص داًؾدْی

خبسی ُیچ داًؾدْی صیش پْؽؼ ثِضیغتی کؾْس ثَ  دس عبل: اظِبس کشد ،سّ ثْدًذ ثَُب سّ  داًؾگبٍ

  .ؽْد هیلسبظ ؽِشیَ هؾکلی ًذاسد ّ ُضیٌَ تسصیالت ایي داًؾدْیبى پشداخت 

 

 اًتِبی خجر 

 الضاهی هی ثبؽذ.دس اًتِبی خجش رکش هٌجع 

    ثَ ایي صْست:  

یب هرکس ّ هدتوع ارضبل کٌٌذٍ  )اضتبى فرضتٌذٍ خجر(سّاثظ عوْهی ثِضیغتی اعتبى  هٌجع:

 خجر

 

 

 

 

 



 یک خجش ثَ صْست صسیر ثشای دسج دس عبیت

اندازی شد مرکس توانبخشی و نگهداری سالمندان اراک راه/ مرکسی  

 هشکضی هشکضُوضهبى ثب گشاهیذاؽت ُفتَ ثِضیغتی ّ دس هشاعوی ثب زضْس خوعی اص هغئْالى اعتبى 

 .اًذاصی ؽذ تْاًجخؾی ّ ًگِذاسی عبلوٌذاى اساک ساٍ

ًفش اص صًبى عبلوٌذ ثَ ُوت هْعغَ خیشیَ  ۰۵ایي هشکض ظِش اهشّص ّ ثب ظشفیت ًگِذاسی 
 .شدٍ اعتعبلوٌذاى اعتبى هشکضی افتتبذ ّ آغبص ثَ کبس ک

اًذاصی ایي هشکض گفت: ایي  هذیشعبهل هْعغَ خیشیَ عبلوٌذاى اعتبى هشکضی دس هشاعن ساٍ
اًذاصی هشکض تْاًجخؾی ّ  دُذ کَ ساٍ هْعغَ پٌح ًْع خذهت ثَ عبلوٌذاى اعتبى اسائَ هی

 .سّد ُبی خذیذ ایي هشکض ثَ ؽوبس هی ًگِذاسی عبلوٌذاى صى اص فعبلیت

ًفش ثب ُذف کوک ثَ  ۰۵کض سّصاًَ عبلوٌذاى ثب ظشفیت ًگِذاسی پشّیي خِبًجبى افضّد: هش
تْععَ فشٌُگ ًگِذاسی اص ّالذیي ًضد فشصًذاى، کلیٌیک خبهع تْاًجخؾی ثب ُذف اسائَ خذهبت 

 .ًفش اص هشاکض صیش پْؽؼ ایي هْعغَ اعت ۰۵۵سّصی آقبیبى ثب ظشفیت  پضؽکی ّ هشکض ؽجبًَ

 هشکضیسّاثظ عوْهی ثِضیغتی اعتبى  هٌجع: 

 

خجش ثَ صْست فبیل صیپ ؽذٍ ثشای هب اسعبل  ا دس یک فْلذس ثَ ُوشاٍ فبیل ّسداخجبسی کَ داسای عکظ هیجبؽٌذ س

 کٌیذ.

 پیکطل ثبغذ. 375در  500تصبّیر هرتجظ ثَ اخجبر ارضبلی ثبیذ دارای کیفیت ثبال ّ در اثعبد 

پیکطل تجذیل کٌیذ ّ حدن  500غبپ ثَ اًذازٍ بی ارضبلی را از طریق ثرًبهَ فتْخْاُػب عکص ُ

عکص ُبی کَ دارای حدن ثبال )ثبالی یک هگب ثبیت ( ثبغٌذ ثَ ُیچ ّخَ داًلْد  –آى را کبُع ثذُیذ 

 ًویػْد زیرا ّقت گیر هیجبغذ

 ضرعت ایٌترًت ضبزهبى ایي اخبزٍ را ًویذُذ تب ایي عکص ُب راحت داًلْد غْد 

 

 

 ثب تػکر ّ احترام 

 دثیرخبًَ غْرای هلی ضبلوٌذاى لگی هذیریت ّة ضبیت هدتجی ض

هی تْاًیذ ثب غوبرٍ تلفي دثیرخبًَ غْرای هلی ضبلوٌذاى خِت ارتجبط ثب ثخع ضبیت 

 09368616816خظ هطتقین در ّقت اداری ّ خبرج از ّقت اداری ثب غوبرٍ ُوراٍ  02133020462

 توبش ثگیریذ.

 هوٌْى

 

 

 

 

 

 



ارضبل خجر ثَ تحریریَ ضبیت دثیرخبًَ غْرای هلی ضبلوٌذاى ثَ صفحَ زیر ثعذ از کلیک ثر رّی ثٌر 

  ُذایت هیػْیذ.

 

 



 

 صفحَ ثَ دلیل فبرضی ثْدى کبهال ّاضح ّ ارضبل خجر ثب آى کبهال آضبى هیجبغذ.

ثعذ از ًْغتي ًبم ّ ایویل خْد قطوت ُبی هطبلت رّ خبی هٌبضت قرار ثذُیذ یعٌی کبفی ُطتع 

 زیر را هرحلَ ثَ هرحلَ یبدداغت کٌیذ 

 :عٌْاى هطلت 

در ایي قطوت ثبیذ تیتر خجر را  یبدداغت کٌیذ. ثب در ًظر گرفتي ًحٍْ ًگبرظ کَ در ثبال ثَ آى اغبرٍ 

 غذ.

 

 :خالصَ هطلت 

را  یبدداغت کٌیذ ثب در ًظر گرفتي ًحٍْ ًگبرظ  در ایي قطوت ثبیذ لیذ ّ یب خالصَ هطلت "خجر" خْد

 کَ در ثبال ثَ آى اغبرٍ غذ.

 

 :هحتْای هطلت 

در ایي قطوت ثبیذ هتي اصلی "خجر" خْد را  یبدداغت کٌیذ ثب در ًظر گرفتي ًحٍْ ًگبرظ کَ در ثبال 

 ثَ آى اغبرٍ غذ.

 

 :ثرچطت ُبی هطلت 

اضتفبدٍ کٌیذ ّ ضعی غْد حذاکثر از پٌح کلوَ کلیذی در ایي قطوت ًیس از کلوبت کلیذی ّ هِن خجر 

 اضتفبدٍ غْد. کلوبت کلیذی را ثب اضتفبدٍ از ّیرگْل از ُن خذا کٌیذ.

 

 :تبییذ تصْیری 

در ایي قطوت کلوَ تصبدفی کَ خْد ضبیت ثَ غوب ًػبى هیذُذ را ّارد کٌیذ ایي ثخع ثرای 

 بی ایٌترًتی هیجبغذ.خلْگیری از ّرّد ّ ارضبل هطبلت ُرزًبهَ تْضظ رثبتِ

 

  :دکوَ اًتػبر 

 هطلت غوب ثر رّی دکوَ اًتػبر کلیک کٌیذ  ثرای ارضبل

 


