
به نام خدا

ضمن عرض سالم و آرزوي سالمتی و شفاي عاجل براي تمامی بیماران و تشکر از بابت اینکه مرکز آموزشی درمانی 
استاد مطهري را به عنوان مرکز درمان خود قرار دادید :

سیر مراحل پذیرش بیمار در مرکز آموزشی درمانی مطهري-1

بیمارستان ویزیت می شود و بیمار با برگ دستور بیمار توسط پزشک متخصص در کلینیک هنري یا پزشک عمومی در
بستري یا سرپائی به همراه کپی صفحه اول دفترچه به پذیرش بیمارستان مراجعه می نماید و مریض خود را بستري 

می نماید. بیمارانی که اعمال جراحی چشم دارند پس از دریافت برگ دستور بستري از پزشک معالج می بایست جهت 
و اخذ راهنمایی هاي الزم جهت انجام عمل از جمله تاریخ و ساعت مراجعه ، انجام آزمایش خون ، ویزیت تعیین نوبت 

پزشک بیهوشی و تکمیل برگ مشاوره بیهوشی ، کپی صفحه اول دفترچه و گرفتن عکس قفسه سینه ( در صورتی که 
مایند و پس از تعیین نوبت در زمان مقرر سال باشد ) و نوار قلب و ... به پذیرش مراجعه ن72سن بیمار شما باالي 

جهت تشکیل پرونده و بستري در بخش در زمان مقرر در بیمارستان حضور یابند.

راهنمایی بیمه اي

در صورتی که بیمه سالمت و مشتقات آن را دارید لطفا نسبت به گرفتن فرم ارجاع و مهر پزشک خانواده در باالي برگ 
دفترچه خود اقدام نماید.

به غیر از بیمه سالمت جهت بستري در بیمارستان هیچ بیمه دیگري نیاز به فرم ارجاع ندارد.

در شیفت صبح کارشناسان بیمه سالمت و تامین اجتماعی به صورت تمام وقت و نیروي مسلح و کمیته امداد امام 
خمینی ( ره ) به صورت پاره وقت در بیمارستان حضور دارند.

نفر نیروي خانم : خانم ها 5نیروي مرد : آقایان پاسه ، دهقانیان ، اکبري ، بیدبال و 4اراي پذیرش بیمارستان د-1
نوروزي ، دلیر ، خواجو ، نجاتی و آیین

موقعیت مکانی پذیرش : از سمت شرق به راهروي عبور بیماران ، از سمت غرب به جراحی چشم ، از سمت شمال به 
وصل می گردد. در راهرو انتظار بیماران بخش پذیرش و ترخیص 	HIS	بخش داخلی و از سمت جنوب به اتاق

که بیماران جهت تایید بیمه خود می توانند به آنها مراجعه نمایند.کارشناسان ناظر و مقیم بیمارستان حضور دارند

نفر بیمار بستري می گردند.2900تا 2500و در این مرکز آموزشی درمانی ماهیانه تقریبا بین 

د وجه : در صورتی که بنا به هر دلیلی باید پول پرداختی شما استرداد داده شود لطفا برگ استرداد و صورتحساب استردا
ده شناسنامه ) را از واحد پذیرش دریافت کر-بیمار به همراه کارت شناسائی معتبر که به نام بیمار می باشد ( کارت ملی

برسد .وجه مذکور از صندوق دریافت شود.و به تایید رئیس امور مالی و مدیریت بیمارستان 



بیمارانی که در پرداخت مجه مشکل دارند می توانند از طریق واحد مددکاري اقدام نمایند.
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