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*اقبل توهج کلیه هم کاران زم پذریش*
پذیرش بستری:
 -1جْت تطىیل پزًٍذُ بستزی ارائِ دستَر بستزی اس پشضه  ،تطبك هطخػات بیوار با دفتزچِ بیوِ
الشاهی است .
 -2هذارن السم جْت تطىیل پزًٍذُ  :اغل ٍ وپی دستَر بستزی پشضه  ،اغل ٍ وپی غفحِ اٍل
دفتزچِ بیوِ بیوار  ،پاتَلَصی یا آسهایطات .
 -3ضوارُ پزًٍذُ لبلی بیواراى حتواً چه ضَد .
 -4فزم پذیزش ٍ رضایت بِ طَر واهل تىویل گزدد .
 -5ارائِ بزگِ راٌّوای هزاجعیي هزوش  ،ویف خذهتی  ،وارت ّوزاُ ٍ وارت ضوارُ پزًٍذُ بِ دلت
غَرت گزفتِ ٍ بِ ّوزاُ بیوار تَضیحات واهل ارائِ گزدد .
 -6جْت بیواراى فالذ دفتزچِ بیوِ ٍ اتباع خارجی ٍاریش هبلغ علی الحساب با ّواٌّگی هذدواری ٍ
ٍاحذ تزخیع الشاهی هی باضذ .
 -7در سهاى تطىیل پزًٍذُ ولیِ آیتوْای بزگِ پذیزش بِ طَر دلیك ٍ غحیح تىویل گزدد .
 -8جْت تطىیل پزًٍذُ بستزی هَلت ارائِ اغل ٍ وپی دستَر بستزی هَلت  ،اغل ٍ وپی غفحِ اٍل
دفتزچِ بیوِ ٍ اغل بزگِ تزیاص الشاهی باضذ .
 -9در سهاى تطىیل پزًٍذُ بستزی هَلت تعذاد اٍراق پزًٍذُ با تَجِ بِ ًَع پزٍسیجز درهاًی لزار
دادُ ضَد .
 -11در ٌّگام تطىیل پزًٍذُ بستزی هَلت ًَع بیوِ ٍ علت هزاجعِ بِ غَرت دلیك ٍ غحیح تىویل
گزدد .
 -11جْت تطىیل پزًٍذُ سزپایی ( درهاًگاّی ) ارائِ وپی غفحِ اٍل دفتزچِ بیوِ بیوار  ،دستَر
پشضه جْت تطىیل پزًٍذُ  ،بزي ضزح حال  ،پاتَلَصی ٍ آسهایطات بیوار الشاهی هی باضذ .
 -12ارائِ وارت ضوارُ پزًٍذُ بِ ولیِ بیواراًی وِ تطىیل پزًٍذُ سزپایی هی دٌّذ  ،الشاهی هی باضذ .

پذیزش ًَبت دّی سزپایی :
ًَ -1بت دّی فمط با ّواٌّگی هٌطی ٍ پشضه هزبَطِ غَرت گیزد .
 -2در ٌّگام ًَبت دّی بِ هطخػات ٍ آیتوْای درخَاستی اس لبیل ( ًام پشضه ًَ ،ع بیوِ  ،ضوارُ
بیوِ ًَ ،ع خذهت ) تَجِ گزدد .
بیوِ ّای طزف لزارداد
 -1تاهیي اجتواعی بستزی دائن ٍ هَلت  ،خاظ  :در بیوِ خاظ یاراًِ تعلك هی گیزد .
 -2خذهات درهاًی ( ولیِ بیوِ ّا اعن اس  :وارهٌذی – خَیص فزهاّ -وگاًی – سایز الطار) .
 -3رٍستایی
 -4وویتِ اهذاد  :ارائِ وارت وویتِ ٍ فزم ارجاع بستزی الشاهی هی باضذ .
 -5ضزوت ًفت  :ارائِ هعزفی ًاهِ جْت باسًطستگاى غٌعت ًفت الشاهی هی باضذ .
ً -6یزٍّای هسلح  :پذیزش بیواراى تحت تىفل پذر با ضزط سٌی  18سال بِ باال حتواً وپی غفحِ دٍم
ضٌاسٌاهِ ضویوِ گزدد ً .یزٍّای هسلح جاًباساى فمط جْت خَد بیوار هی باضذ ٍ بِ ّوسز ٍ
فزسًذاى تعلك ًوی گیزد .
 -7بیوِ باًه غادرات  :ارائِ هعزفی اس  SOSالشاهی باضذ .
 -8بیوِ باًه هلت  :ارائِ هعزفی ًاهِ الشاهی هی باضذ .
 -9بیوِ تجارت  :ارائِ هعزفی ًاهِ الشاهی است .
ًىتِ  :افزادی وِ بیوِ تىویلی ایزاى دارًذ با هزاجعِ بِ رابط بیوِ ایزاى ( خاًوْا یَسفی ٍ هجتبایی )
فزم بیوِ ایزاى را دریافت ٍ ضویوِ پزًٍذُ بیوار هی ضَد .
هتفزلِ :
 -1در سهاى ارائِ گَاّی فَت هطخػات تحَیل گیزًذُ ٍ ضوارُ گَاّی بِ طَر غحیح تىویل گزدد.
ٌّ -2گام دریافت پزًٍذُ فَتی جْت تىویل گَاّی بِ ّیچ ٍجِ اٍراق هزبَطِ اس پزًٍذُ اغلی
بیوار جذا ًطَد ابتذا گَاّی تىویل ٍ بعذ ول پزًٍذُ تحَیل حسابذاری ضَد .

