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اس تحَيل گشديذُ . اس استبى صًجبى صهيي هجتوع پضضكي ٍ سفبّي ثيوبساى ام. ٍ ثِ ّوت هسئَليي اهش ٍ پيگيشي ّيبت هذيشُ جوعيت ام ( عج)ثِ فضل الْي ٍ دسسبيِ تَجْبت حضشت ٍليعصش  

هت فيضيكي ،جسوي ،عبطفي ،،ضٌبختي ،اجتوبعي ٍ ضغلي ثشاي ثيوبساى ٍ خبًَادُ آًبى ايجبد هي كٌذ ٍ اص طشفي دس اّذاف لزا ثب تَجِ ثِ آثبس ٍ هطكالتي كِ ثيوبسي ام اس ثبلقَُ ثشاي سال. است

ُ سيضي ّبي خَد اٍليي ٍ جوعيت سا ثش آى داضت كِ دس ثشًبمايي .جوعيت تبهيي خذهبت پضضكي ، سفبّي، هشاقجتي ، حوبيتي ٍ پطتيجبًي هجتاليبى ٍ خبًَادُ آًبى  هَسد تبكيذ قشاس گشفتِ است 

 يثستشي ٍ دسهبى تي فضبّبي تخصصي ٍ پبساكليٌيكي ،صًجبى ثب داش ثَيژُ ضْشًٍذاى عضيض استبى ثضسگتشيي هجتوع پضضكي ٍ سفبّي ثيوبساى ام اس سا ثب هطبسكت ٍ عضم ّوگبًي هشدم ضشيف ٍ خيش

لزا اص ّوِ اقطبس عضيض . داحذاث ًوبياًذاسد ّب ٍ هقشسات سبختوبًي ٍ اصَل حبكن ثشهَسسبت پضضكي، فشٌّگي ٍ ٍسصضي ،آهَصضي ،سفبّي ،فشٌّگي ٍ پبًسيَى ٍ اداسي ثب هطخصبت سبصُ طجق است

قذستوٌذ ثشاي ثيوبساى  حذ تَاى ٍ ٍسع خَد قذم دس ايي ساُ ًْذ ٍ ثِ جوع ّويبساى ام اس پيًَذًذ تب حشين ٍ خبًِ اهيذ يداسين تب دسهشدهي ٍ هسئَليي اهش تقبضبي كوك فكشي، هبدي ٍ هعٌَي 

  ٍ خبًَادُ ّبيطبى دس هجتوع پضضكي ٍ سفبّي ايجبد ضَد

: ًحَُ هطبسكت ٍ ّوكبسي 
: ثب عضَيت دس كويتِ ّب:الف 

      ًگي ٍسصضيكويتِ فشُ  كويتِ اهذاد ٍ سفبُ  كويتِ ثبًَاى   كويتِ عوشاى  كويتِ هبلي ٍ هطبسكتْبي هشدهي  كويتِ ثشًبهِ سيضي كويتِ پضضكي ٍ تخصصي 

 كويتِ سٍاثط عوَهي
سيبل ............................سيبل ثِ حشٍف.............ثِ عذد  :كوك ًقذي:ة

 ٍصيت   ًزٍسات   احسبى : كوك هَسدي :ج

عبيق سطَثتي  `پَضص ّبي سقف ٍ ديَاس     دس ة ٍ پٌجشُ     گ ًوب ٍ پلِ سي    كبضي ٍ سشاهيك   ثتي آهبدُ     آّي آالت    گچ    هبسِ ضي ٍ      سيوبى   آجش: كوك غيش ًقذي :ج

   سًگ   هلضٍهبت ثشقي ٍ هكبًيكي    آسفبلت     تجْيضات اداسي        تجْيضات پضضكي ٍ تخصصي       پيبدُ سبصي ضجكِ ّبي كبهپيَ تشي ٍ الكتشًٍيك طشاحي ٍ 

: اسائِ خذهبت عوشاًي :د

   آسفبلت سيضي سين كطي  لَلِ كطي ًقبضي   سٌگ كبسي  سيوبًكبسي    كبضي كبسي   گچ كبسي    جَضكبسي   آسهبتَس ثٌذي ٍ قبلت ثٌذي   ثٌبئي  خبكجشداسي 

: سبيش هَاسد ثب ركش عٌَاى :ُ
 

 
 

صضكي ٍ سفبّي كوك خَاّذ كشد  ًبهِ سيضي دقيق دس ساستبي احذاث هجتوع حسپيطٌْبد سبصًذُ ضوب هبس ا دس ة:ٍ 

 

 
 

: هطخصبت 
.................... .............................................. آدسس............. ضوبسُ فبكس.........................   ضوبسُ ّوشاُ...................ضوبسُ تلفي   ................... : ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

.  ّويبس ام اس خَاّذ ضذ   تحَيل دس ثشگ دٍمطشف جوعيت ثب اسائِ سسيذ سسوب اص ايٌكِ تكويل ضذ ثشاي ّويبسٍ پس اص  ُ دٍمدٍ ًسخِ اي ثَدُ ًسخِ اٍل ثشاي جوعيت ٍ ًسخ فشم ايي-

تاريخ ي امضا           

َميار                 

تشكر ي  سىذاوٍ ي بشرديستاوٍ ياري فرمًديذ الم َمكاري ي مشاركت ي وظر سىجي ما را در تسريغ احذاث ي تكميل ايه پريشٌ خذاپبا تكميل ايه فرم ي اع  كٍشما ػسيسان خير اوذيش ي ويكً كار-

. قذرداوي مي كىيم 

  ي مُر  تاريخ ي امضا

 ن ام اس استان زوجان جمؼيت خيريٍ حمايت از بيمارا

 

 

 َميار ام اس وسخٍ 

 .ايٌبى ايوٌي يبفتگبى سٍص قيبهتٌذ. ًي داسد كِ ثشاي ثشآٍسدى ًيبصّبي هشدم هي كَضٌذخذاًٍذ دس صهيي ثٌذگب

( ع)حضشت اهبم هَسي كبظن                                                                                                                           

 

 .ي است، رسيدن به مفهوم جبمع آن مشبركت همگبوي را طلب مي كىدتأميه سالمت يك مسئوليت همگبن
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 دارد   

 

 اعالم ّوكبسي ٍ هطبسكت دس احذاث هجتوع پضضكي ٍ سفبّي ثيوبساى ام اس استبى صًجبى

 :پيشنهادات 


