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ری جزپرست.زبعدزازز،ی ه یس زپرسری جزامریهزادامکزتحصیلزد ز هرکزپرستری جزوءتودزدا د
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 زپرسری جزدا ل زءراح  زپرسری جزسالمتزءیمعتک زپرستری جزمراقبتزرتیجزویتوهز،ود،تیه

ازگترایشزپرسری جز،ود،یه زپرسری جزسظیم  زپرسری جزسیژا دجزوزپرسری جزتواسبخشت زو
ریجزملشمزبتکزداهترنزستیبقکز،تی زدوزستیژکزمت زتتواهزبتک زپرستری جزاو  استس زپرستری جز
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هز یسواده زپرسری جزوزبهداهتزمدا   زپرسری جزدا ل زوزءراح  زپرسری جزسرطیهزوز تو

د زبالیتیزه یس  زپرسری جزسیژا دج زپرسری جز،ود،یهزوزسوزاداه ز واهزپرسری ج زپرسری ج
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یزآجزبخشزریجزمخرلرز مرییو زاست؛زمرالزهرایطز،ی جزیکزپرسری زد زبخشزاو  استسزیت
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خدامزد زمقیطعزبیضترجزداهرکزبیه دزم زتواس دزبکزع واهزریی زعلات زد زداسشتگیهزرتیزاستر
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