
 

 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خمات

 بُداشتی درماوی تُران     

 

 رفاَی ي تفریحی آگاٌ شًید.َای يیژٌ  تریه اخبار سُمیٍ بپیًودید ي از تازٌ  refahtums@ کاوال رفاَی خاوًادٌ بسرگ کارکىان داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی تُران بٍ آدرس بٍ

 

 تهران و خدمات بهداشتی درمانی عضو محترم خانواده بزرگ و عزیز دانشگاه علوم پزشکی

 با سالم و احترام

 ثب هتؼذد هذاکزات ٍ داًطگبُ تؼبٍى ٍ رفبُ ادارُ هبِّ چٌذیي کبرضٌبسی کبر ثب ٍ تْزاى ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی پشضکی ػلَم داًطگبُ اثتکبر ثِ "کارت داوش"ػٌَاى ثب ضوب ثِ تقذیوی کبرت

 ّبی سبسهبى سبیز در الگَیی ثؼٌَاى کِ. است ضذُ تْیِ ٍ طزاحی کطَر در ثبر اٍلیي ثزای ٍ پزسٌل هوتبس آهَس داًص ٍ داًطجَ فزسًذاى تالش اس تقذیز هٌظَر ثِ هختلف، ّبی هجوَػِ ٍ ّب ثبًک

 .گیزد قزار استفبدُ هَرد است قزار هختلف کبرکزدّبی ثب ٍ کطَر

 .ثبضین داًطگبُ ثشرگ  خبًَادُ رفبّی اهَر تَسؼِ جْت در...  ٍ فزٌّگی ٍرسضی، ،تفزیحی سزاًِ افشایص ضبّذ  طزح ایي کبهل اجزای ثب است اهیذ

 کارت رفاٌ: مسایا ي امکاوات داوش

 در اهلل ضب اى ّوچٌیي ٍ ضذُ ایطبى ثِ ثخطی َّیت هَجت رٍاًطٌبختی لحبظ ثِ کِ. است ضذُ درج( سٌی ردُ ّز در) ٍی هلی کذ ٍ داًطجَ یب آهَس داًص ًبم "کبرت داًص" رٍی ثز 

 .ًوبیٌذ ٍاریش کبرت ایي ثِ را گیزًذ هی ًظز در فزسًذاًطبى ثزای تَجیجی پَل ػٌَاى ثِ کِ را هجلغی تَاًٌذ هی ٍالذیي ًشدیک ای آیٌذُ

 هحبسجِ هحل اس تَاى هی ،ّب کبرت هَجَدی هجلغ اتوبم تب سپزدُ اهتیبس هحبسجِ ٍ داًطگبُ حسبة ثِ ّب کبرت داًص اتصبل ٍ رسبلت الحسٌِ قزض ثبًک ثب گزفتِ صَرت تفبّن اسبط ثز 

 .ًوَد ارائِ ایطبى ثِ تحصیل ّشیٌِ کوک جْت داًطجَیی، ٍ آهَسی داًص ٍام قبلت در الحسٌِ قزض ّبی ٍام هبًذُ، ثبقی ّب کبرت در پَل کِ سهبًی هذت اهتیبس

 صَرت ثِ ٍ ٍیضُ تخفیفبت ثب خذهبت یب کبال خزیذ هذیزیت جْت ًبهحذٍد، تؼذاد ثِ آى ثٌذی سگوٌت یب ثٌذی جیت ّوچٌیي ٍ هتؼذد دفؼبت ثِ ّب آى ضبرص اهکبى ٍ ّب کبرت ثَدى دائوی 

 .ضذُ ثیٌی پیص اهکبًبت اس استفبدُ آهبری ٍ افشاری ًزم رصذ ٍ ثزرسی قبثلیت ثبًضوبم ّذفوٌذ،

 است ضذُ تفبّن خذهبت، ارائِ ثزای( تْزاى هٌبطق توبم ٍ کطَر هختلف ّبی ضْز در استخز ٍ آثی ّبی هجوَػِ ثلیط فزٍش) تیکت پَل سبیت ٍ فبى ایزاى ثشرگ هجوَػِ دٍ ثب اٍل فبس در .

 افشٍدُ...  ٍ تئبتز ٍ سیٌوب ثلیط خزیذ آهَسضی، ّبی دٍرُ در ضزکت کتبة، خزیذ جولِ اس تز هتٌَع خذهبت ثب فزٌّگی ٍ آهَسضی ػلوی، ٍرسضی، تفزیحی، هزاکش ًیش ثؼذی فبس در

 . ضذ خَاّذ

 دارد خزیذ اهکبى کطَر سزاسز پَس ّبی دستگبُ توبهی در ّب کبرت ایي اس یک ّز هَجَدی اس تَهبى 000/100 کِ ثبضذ، هی تَهبى 000/300 اّذایی ّبی کبرت اس یک ّز ریبلی ارسش ٍ 

 الجالغِ، ًْج ثَستبى دکتزلٌذ، تْزاى، سَرتوِ چیتگز، دریبچِ اًگیش ضگفت سزسهیي پبرک، اسپبیذر پبرک، ّیَهي) ضبهل فبى ایزاى هجوَػِ اس استفبدُ جْت دیگز ّشارتَهبى 200 هجلغ

 .است ضذُ گزفتِ ًظز در( پبرک رؤیب ٍ صٍراسیک پبرک

 .باشد می مشاَدٌ قابل refahi.tums.ac.ir آدرس بٍ تعاين ي رفاٌ ادارٌ سایت در تکمیلی اطالعات



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       داوشگاٌ علًم پسشکی ي خمات

 بُداشتی درماوی تُران    

 ٌ رفاَی ي تفریحی آگاٌ شًید.َای يیژ اخبار سُمیٍ تریه بپیًودید ي از تازٌ  refahtums@ بٍ آدرس پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی تُران داوشگاٌ علًمکارکىان کاوال رفاَی خاوًادٌ بسرگ بٍ 

 تیکت پول

 کالط تخفیف هبسبص، تخفیف ًظیز کطَر آثی ّبی هجوَػِ ثلیط ایٌتزًتی خزیذ یب رسرٍ اهکبى کِ ،ثبضذ هی ایزاى سزاسز آثی ّبی پبرک ٍ استخزّب خذهبت ٍ ثلیط رسرٍ تخصصی سبهبًِ تٌْب تیکت پَل

 ثلیط تخفیف گزٍّی، ثلیط تخفیف تزکی، حوبم تخفیف هصٌَػی، دریبچِ تخفیف سبحلی، استخز تخفیف درهبًی، آة تخفیف اسپب، فیص تخفیف ًوک، غبر تخفیف جکَسی، ٍ سًَب تخفیف ضٌب، آهَسش

 ػذم صَرت در تَاًٌذ هی کبرثزاى ّوچٌیي. ًذارد چبح یب ٍ پزیٌت ثِ ًیبس تیکت پَل اس ضذُ خزیذاری ثلیط. کٌذ هی فزاّن خَد کبرثزاى ثزای ٍیضُ ّبی قیوت ثب ٍ هطوئي سزیغ، صَرت ثِ را...  ٍ سبسهبًی

 خزیذی ٍ کزدُ جَیی صزفِ خَد ّشیٌِ ٍ ٍقت در استخزّب، ثلیط خزیذ در تخفیف ثز ػالٍُ تَاًیذ هی تیکت پَل اس استفبدُ ثب. کٌٌذ دریبفت را پزداختی ٍجِ ٍ کزدُ کٌسل را خَد خزیذ ثلیط، اس استفبدُ

 .کٌیذ تجزثِ را ثخص لذت ٍ اهي آسبى،

 کِ در  (https://www.poolticket.org/landing/p/tums) آدرط ثِ تْزاى ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی پشضکی ػلَم داًطگبُ ٍیضُ تیکت پَل سبیت ثِ ٍرٍد ثب تَاًٌذ هی هحتزم ّوکبراى کلیِ

  یآث یّب ٍ پبرک ٍ خذهبت استخزّب طیثل ،استٍ در کبًبل رفبّی کبرکٌبى  ثبرگشاری ضذُ بهبًِ رفبّی ـس

 .ذـکٌٌ یذاریخز تیداخل سب یبـّ فـیثز تخف هبساد %5ف ـتخفی ثبٍ  يیالــصَرت آً  را ثِ زاىیز اـزاسـس

  .ثبضذ یـه هطبّذُ قبثل refahi.tums.ac.ir آدرط ثِ بٍىـتؼ ٍ رفبُ ادارُ تـسبی در لیـتکوی الػبتـاط
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