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طراحی و ساختار بخش استریل موارد مربوط به  ،نامهـگاهشماره در این 

  .دشوبه اختصار مرور می مرکزي

  

مرکزي، رعایت نکات و مالحظات در طراحی یک بخش خدمات استریل 

ایمنی پرسنل را افزایش کند، تر میفرآیندهاي کاري را موثرتر و آسان

دهد، و استریلیتی وسایل هاي محیطی را کاهش میدهد، آلودگیمی

در صورت امکان، توصیه بر مرکزي کردن . نمایدشده را حفظ میاستریل

سازي و فرآیندهاي شستشو و گندزدایی، آماده(خدمات استریل است 

سازي این در صورتی که امکان مرکزي). بندي، و استریلیزاسیونهبست

ها و فرآیندهایی پایدار و دقیق باید در مرکز مشیخطنباشد،  فرآیندها

درمانی برقرار باشد، فرآیندهاي استریلیزاسیون تحت یک نظارت مرکزي 

  .ها باشدنامهها بر اساس استانداردها و بخشباشد، و تمام فعالیت

   

Design Considerations 
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هاي عمل ابزار و وسایلی را ها و اتاقبخشی که در مرکز درمانی به تمام بخش

دهد که مورد فرآیند تمیزکردن، ضدعفونی کردن، و استریل کردن ارائه می

  .اند، بخش استریل مرکزي یا خدمات استریل مرکزي آن مجموعه استقرارگرفته

ها این موارد ترین عنوانمعمول تواند به خود بگیرد، امااین بخش هر اسمی می

  :هستند

CSR: Central Sterilization (Supply) Room  

CSSD: Central Sterile (Sterilization) Supply Department  

CSD: Central Sterilization (Service) Department 

TSSU: Theatre Sterile Supply Unit  

SPD: Sterile Processing Department  

اش این است که به عنوان یک این بخش هر نامی که داشته باشد، وظیفه

هاي دیگر آن مرکز را ، ابزار و وسایل مورد نیاز بخشدهندهیا خدمات تولیدکننده

  .سروقت ارائه دهد% 100تمیز و استریل، و % 100کامل، % 100

در ادامه در این گاهنامه براي سادگی، با توجه به عرف مراکز در کشور، از 

   .استفاده خواهد شد CSSDمخفف 

  

 
   

CSSD 
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  :دست کم باید این موارد را مدنظر قرار داد CSSDدر طراحی یک 

  تعریف جریان کاري اصلی در یکCSSD 

  تردد پرسنل و کنترل ترافیک در یکCSSD 

  در یک ) خلوص - کمیت -کیفیت(بخارCSSD 

  دیوارها، کف، سقف، درها در یکCSSD 

  در یک ) فشار مثبت و منفی(تهویهCSSD 

  دما و رطوبت در یکCSSD 

  روشنایی در یکCSSD  

  ایمنی الکتریکی و سالمت در یکCSSD  

استریالیزرهایی غیر از بخار هم وجود داشته باشند،  CSSDالبته در صورتی که در 

ها نیز به و شیمیایی و غیره، باید موارد عملیاتی و ایمنی آن اکسایداتیلنمانند گاز 

  . این موارد اضافه شود

  

  

 ها از هم هاي کثیف، تمیز، و استریل باید با استفاده از دیوارها یا پارتیشنبخش

  جدا باشند

 امور وجود اي باشد که فضاي کافی براي انجام طراحی هر بخش باید به گونه

 داشته باشد

Basics 

Workflow 



 

 
 

5 

 V210: شماره

  93ماه دي : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

 هاي مرتبط وجود بین قسمتترین فاصله طراحی باید به شکلی باشد که کم

 داشته باشد

 ها به طور فیزیکی فقط زمانی کارایی دارد که هم الگوي کاري جداسازي بخش

 و هم جریان هوا به درستی باشند

  قرارگرفتن پرسنل درالگوي جریان کاري باید طوري باشد که در معرض 

 باشدممکن ترین اندازه ها کمها و میکروارگانیسمبرابر بیماري

 جایی وسایل باید درست تعبیه همحل آسانسور کثیف و آسانسور تمیز براي جاب

 ، یعنی هریک در بخش مربوطهشده باشد

 که به شکل خودکار وسایل را از یا ابزارشوي هاي واشر بهتر است دستگاه

گرچه تعبیه یک پنجره با . جود داشته باشدبرند وبخش کثیف به تمیز می

  کندارتفاع مناسب بین بخش کثیف و تمیز نیز کمک می

 یکی براي وسایلی که : در بخش کثیف، باید دو محل دریافت وجود داشته باشد

ریل شوند و یکی براي وسایلی که فقط تمیز و یا تمیز و ضدعفونی ـد استـبای

 شوندمی

  ال دریافت یکسان براي همه وسایل، احتمال وجود ورودي و رودر صورت

 شدن وجود خواهد داشتآلودگی و دوباره آلوده

  قسمت (با انباري که وسایـل یکبـارمـصرف تمـیز یا وسایل تمیز به ایـن بـخش

 اي وجود داشته باشدشدهدهد باید مسیر تعریفمی) بنديبسته

 ها و جریان هوا ممکن است در مراکزي که ها و بخشجداسازي کامل فعالیت

 قدیمی هستند نیاز به تغییرات عملیاتی و ساختاري داشته باشد 
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   ها را با خود به بخش میکروارگانیسمافراد ممکن است آلودگی و

 استریل مرکزي بیاورند

  ممکن است در افرادCSSDها ، در معرض آلودگی و میکروارگانیسم

 بگیرندقرار 

 از دریافت و تحویل  ،هاي بخش استریل مرکزيتردد در تمام بخش

 باید محدود به پرسنل مجاز باشد ،اولیه تا تحویل نهایی

 چگونگی تردد بین )ن یـک شخصودـاز بـمج(یار ورود ـمع ،

هاي اجرایی و ، و پوشش مناسب در روشCSSDهاي مختلف قسمت

 مشی باید نوشته شده باشدیا خط

 ها باید لباس خاص و پوشش الزم را ورهاي موقت و مهمانویزیت

 داشته باشند

 ي نکردن از الگوي ترافیکی مناسب، ممکن است باعث آلودگی پیرو

 یا فلش شود IUSSشده با روش استفاده فوري یا وسایل استریل

  

  

  

 
  

Traffic 
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  استریالیزر بخار استفاده لف براي بخاري که یک ـبع مختـدو من

 :کند وجود داردمی

 دیگ بخار مرکزي بیمارستان 

 مولد بخار داخلی هر دستگاه 

 در برخی شرایط، براي فرآیند )بخار خانگی( بخار معمولی تولیدي ،

 استریلیزاسیون پذیرفته نیست

  باید طوري ) هاي اتصالیشامل دیگ بخار و لوله(هر منبع بخار

اري شود که کیفیت، خلوص، و کمیت بخار طراحی، پایش، و نگهد

 الزم براي استریلیزاسیون بخار را تامین کند

 کنند و ال بخار الزم را خودشان تولید میاتوکالوهاي رومیزي معمو

کاربر بایستی بر . تندتر دچار تغییرات در کیفیت بخار هسکم

هاي سازنده دستگاه، خلوص آب مورد استفاده، اساس توصیه

آب مقطر . خلیه کردن، و نگهداري دستگاه را انجام دهدپرکردن، ت

شود تا هم رسوب ایجاد نشود و یا دیونیزه شده معموال توصیه می

 هم خلوص بخار تولیدي مورد اطمینان باشد

  

  

Steam: Quality, Purity, Quantity 
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 :سه متغیر کلیدي براي کیفیت بخار وجود دارد 

  درصد باشد  100تا  97خشکی بخار باید بین)Dryness( 

  درصد حجم کلی باشد  5/3سطح گازهاي غیرقابل تراکم باید کمتر از)NCGs( 

 گراد باالتر از نقطه اشباع درجه سانتی 25خار، نباید بیش از ازحد بداغ شدن بیش

 )Superheat(باشد 

 شده براي هاي بخار باید طوري باشند که تامین پیوسته و کافی بخار اشباعسیستم

هاي سازندگان استریالیزرها وجود بر اساس الزامات و توصیهاستریالیزرها 

 داشته باشد

 بخار تامین شده براي استریالیزر، باید فشاري ثابت و بدون نوسان داشته باشد 

 شود، وجود تولید می خصوصا در جایی که بخار در فاصله زیادي از استریالیزر

 مهم استهاي بخار بندي لولههاي بخار، و عایقتله مناسب

  پس از نصب یا جابجایی استریالیزر و پس از تغییرات در دیگ بخار و آب

هاي بخار، بررسی و آزمون متغیرهاي کلیدي کیفیت بخار دي آن و لولهوور

 باید انجام و مستند شود

 هاي بخار به استریالیزر انجام شودآزمون باید در نقطه اتصال لوله 

Steam Quality 
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 ها را در انتهاي یک سیکل استریلیزاسیون از به طور راندوم یا تصادفی باید پک

وجود نداشته  )Wet pack(ا پک خیسی ـبودن بررسی کرد تلحاظ خشک

 )ها را پس از اتمام سیکل، باز و وارسی کردیعنی گاهی یکی از پک( باشد

 ازحد بخار شدن بیشش از انـدازه خشک باشد، باعث داغبخـار اگر بـی

)Superheat (یون بخار را از دست ـریلیزاسـهینه استـط بشود و شرایمی

 دهدمی

 هاي خیس در تواند باعث وجود پکاندازه مرطوب باشد، می ازبخار اگر بیش

 )Wet packs( انتهاي سیکل باشد

 ترین مقدار رطوبت را دارد در حالی که هیچ کندانس مایعی در بخار اشباع بیش

 آن وجود ندارد

 بیش از دو برابر فشار مورد نیاز استریالیزر باشد، چرا شده نباید فشار بخار تامین

، )superheat(دهد شدن بخار رخ میکاهش فشار، داغ) valve( که در شیرِ

 دهدتري رخ میشدن بیشتر باشد، داغهرچه کاهش فشار بیش

  

 

 ترین اندازه ممکن باشدهاي بخار کمباید وجود آلودگی در سیستم 

  یستم ورودي دیگ بخار، مواد شیمیایی مورد استفاده، و طراحی و نگهداري سآب

 گذارندبخار در خلوص بخار تاثیر می

Steam Purity 
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 ها آسیب ستفاده نباید به دیگ بخار و لولهآب ورودي و مواد شیمیایی مورد ا

 بزنند

 هایی استفاده شود که در سطح صنایع غذایی و دارویی معموال باید از افزودنی

 شوداستفاده میبراي آب 

 د و هم بر روي ابزار لکه زننهاي نامناسب هم به ابزار آسیب میوجود افزودنی

 گذارندباقی می

 ها ي بخار طوري طراحی شوند که در آنهاباید لولهDead leg ها وجود نداشته

شدن و این فضاهاي مرده که بخار در آن جریان ندارد، باعث انباشته. باشند

هاي آب نیز این در لوله( شوندها میارگانیسممیکرو انتشار آلودگی و

 )کندموضوع صدق می
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  هاي معین بر اساس روش اجرایی، خلوص بخار پایش شودباید در دوره 

  کند که باید عمرش، رسوباتی ایجاد میسیستم بخار به مرور زمان با افزایش

 فیلتر شوند

 ترین نقطه به استریالیزر نصب شده باشندنزدیک ها درفیلترها باید در مسیر لوله 

  هایی فیلترها باید داراي تله)Traps(  براي حذف میعانات ایجاد شده باشند 

  میزان سختی وpH د ـند، بایـدهآب، خلوص بخار را تحت تاثیر قرار می

هاي به دیگ بخار و وضعیت آب ورودي پایش شوند تا مواد افزودنی

 همراه بخار حمل نشوندشیمیایی اضافی به 

 ها اسـتفاده از آمیـن)Amine (وي هاي بخار، باعث ایجاد لکه بر ربـراي لـوله

 شودشده در داخل استریالیزر میبنديوسایل بسته

 

  

 مرکزي یا (خار ـین بـمیزان تقاضاي بخار باید برآورد شده باشد تا سیستم تام

 ترین حد تقاضاي بخار را داشته باشدگویی به بیشابلیت پاسخـق) مشترك 

 اي باشد که بخار، فشار ثابتی را در هر شرایط و زمانی تامین بخار باید تا به اندازه

ترین کم، کمفشار بخار باید دست. ا تامین کندبتواند براي استریالیزره

 داشته باشدرا که سازنده استریالیزر توصیه کرده است فشاري 

 کند قطع شدن سیکل ترین مشکلی که ایجاد میمقدار بخار کم کم بودن

  استریلیزاسیون و کامل نشدن آن است

Steam Quantity 
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هاي اجرایی باید براي نگهداري پیشگیرانه، تعمیرات، و پایش روش

 هاي بخار وجود داشته باشدهاي بخار و لولهدیگ

کلی براي تعیین میزان این هاي بخار باید به طور پایش و آزمون دیگ

 :موارد باشد

 سختی، : آب وروديpH مقدار آهن، و خصلت قلیایی ،)alkalinity (آن 

 خصلت قلیایی و : آب دیگ بخارpH آن 

  خصلت قلیایی، رسانایی، سولفیدها، و : برگشتی) میعان(کندانسpH آن 

  

خار، آب، برق، و هوا هاي اعالم وضعیت براي وضعیت تامین بسیستم

هاي واشر و استریالیزر باید وجود داشته باشد تا کاربران را راي دستگاهب

ابزارشوي هاي دستگاه. خبردار کنندموارد یادشده از نقص در تامین 

و استریالیزر براي عملکرد صحیح، مقادیر مینیمم و ماکسیمم  )واشر(

الزم تر کاربران و انجام اقدامات وجود سیستم اعالم، پاسخ سریع. دارند

  .در زمان مناسب را در پی خواهد داشت

   

Steam Monitoring 
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  هاکف

 انداز باشدها نباید داراي برآمدگی و دستکف 

 ها باید از موادي ساخته شوند که تحمل شستشوي روزانه و مواد شیمیایی کف

ها و میکروارگانیسمتمیزکردن براي حذف . مورد استفاده را داشته باشند

 غبار عامل انتشار میکروارگانیسم است و غبار است، گرد و گرد

 ها استفاده کردنباید از فرش و موکت در کف 

 ها نباید از جنسی باشد که ترکیبی است و ممکن است ریزش داشته مواد کف

 )یعنی طوري نباشد که ترکیبات آن جدا و ریخته شود( باشد

 کندها را براي پرسنل مشکل میولیدادن ترهل ،کف ناصاف 

 ها شودتواند باعث تکان خوردن و افتادن وسایل از روي ترولیکف ناصاف می 

 

  دیوارها

  دیوارها باید از موادي ساخته شده باشند که تحمل شستشوي روتین و اتفاقی را

 داشته باشند

  ها با دیوارها، باید محافظ دیوار نصب شودبرخورد ترولیو نقاط در ارتفاع .

ریختن مواد دیوار در محیط نبودن محافظ باعث از بین رفتن پوشش دیوار و 

 شودکار می

Floors, Walls, Ceilings, Doors 
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  مواد دیوارها نباید از جنسی باشد که ترکیبی است و ممکن است ریزش داشته

  باشد

  هاسقف

 اتصال داده هاي مختلف در بخش استریل مرکزي، باید طوري هاي بخشسقف

 ها درون سقف باشندشوند که در یک سطح باشند و اتصاالت آن

 ها و  اتصاالت دیگر باید درون سقف باشندلوله 

 میعان یا کندانس،  شودباعث می شده با اتصاالت درونییک سقف پرداخت

 محدود شوندانبـاشتگی گرد و غبار و دیگر منابع آلودگی 

 که ترکیبی است و ممکن است ریزش داشته  ها نباید از جنسی باشدمواد سقف

  باشد

  درها

  یک درهاي موجود درCSSD  باید از موادي ساخته شده باشند که مقاومت کافی

 ها را داشته باشنددر برابر ضربات ترولی

 هاي مکرر را داشته باشنددرها باید تحمل تمیزکردن 

  حمل ترولی را  ،آسـتانهآستانه داشته باشند، وجود در قسمت پایین، درها نباید

کند و در صورت برخورد ترولی با آستانه، وسایل ممکن است سخت می

 بریزند

 طرفه کاري و به آسانی باز شونددرها باید با توجه به جریان یک  
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 هاي هوا وارد ه باید طوري طراحی شود که آلودگیسیستم تهوی

هاي محیطی کنترل آلودگیهاي تمیز نشود و بار زیستی و بخش

 شوند تا فرآیند استریلیزاسیون کامال موثر باشد

 هاي با فشار منفی هاي با فشار مثبت وارد قسمتهوا باید از قسمت

 شود

  هواي قسمتی که باید فشار منفی داشته باشد، باید از طریق یک

آن هوا نباید دوباره به سیستم (سیستم به بیرون تخلیه و خارج شود 

  )ددبرگر

 هاي سیستم تهویه باید داخل دیوار و در ارتفاع کف نصب کانال

 شوند

 تمیز و فیلترها  ،باید بر اساس برنامه مشخص، توري یا شبکه کانال

 تعویض شوند

  متر دور از خروجی تمام  62/7ورودي هواي تازه باید دست کم

شدن گازها و دودها وجود هاي تهویه و نقاطی که امکان جمعسیستم

 رد باشددا

Ventilation 
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  ه ـان بـریـوع جـوا از نـردش هـهاي گتمـسیسنصب و استفاده از

، به خاطر حمل عوامل آلودگی )Down draft type(مت پایین ــس

 کندبه سمت پایین، آلودگی را محدود می

 ها استفاده کدام از قسمتهاي ثابت و متحرك در هیچنباید از فن

هاي تهویه وجود داشته ها باید فقط در داخل سیستمفن(شود 

شود ها باعث ایجاد جریان متالطم و آشفته هوا میوجود فن). باشند

کند و در جریان ها را جابجا میو گرد و خاك و میکروارگانیسم

 کندشده اختالل ایجاد میهواي طراحی

  

  جریان هوا  بخش کاري
 ترین تعداد کم

  تبادل هوا در ساعت

 * بار 10  منفی  کثـیف

  بار 4  مثبت  بنديتمیـز یا بسته

  بار 4  مثبت  اسـتریل یا انـبارش

  بار 10  منفی  داريها و خانهسرویـس

  شود )کردنبا استفاده از رقیق(دفعه تعویض  10یعنی در هر ساعت، کل هواي اتاق، در ساعت بار  10* 
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  شود و روزانه ثبت در هر قسمت باید دما توسط دماسنج پایش

 گردد تا اطمینان وجود داشته باشد که دما درست کنترل شده است

   دماي هر قسمت با توجه به نوع پوشش پرسنل آن قسمت باید

ه همین دلیل در قسمت ـد، بـاشـی بـایش و راحتـاي آسـدم

) PPE(زدایی یا کثیف، با توجه به تجهیزات ایمنی شخصی آلودگی

 ها باشدتر از دیگر قسمتدارند، هوا باید خنککه پرسنل به تن 

 تر از دماي از بین رفتنشانالبته در کم(ها در دماهاي باالتر باکتري (

شوند، دماي پایین به کاهش بار زیستی در میتر و مقاومتر قوي

 کندزدایی کمک میقسمت آلودگی

 

   دماي هوادماي هوا   بخش کاريبخش کاري

  گراددرجه سانتی18تا  16  کثـیف

  گراددرجه سانتی 23تا  20  بنديتمیـز یا بسته

  گراددرجه سانتی 24تا   اسـتریل یا انـبارش

  اساس توصیه سازنده بر  استریالیزر محل کار

  گراددرجه سانتی 24تا   هاها، رختکنها، دوشسرویس

  

Temperature 
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 و  سنج پایش شوددر هر قسمت باید رطوبت توسط رطوبت

روزانه ثبت گردد تا اطمینان وجود داشته باشد که رطوبت 

 درست کنترل شده است

  بسته  ،نسبی در بخش کثیفافزایش موقت و گذراي رطوبت

 رخ دهدممکن است به نوع و حجم کار 

 رها، ممکن است نیاز به در زمستان در زمان کارکردن هیت

در صورت قراردادن . دـا باشـهندهـکننصـب مرطـوب

هاي کانالی در خالف جهت فیلترهاي نهایی، باید کنندهرطوبم

 ها رعایت شودمتري بین آن 57/4دست کم فاصله 

 هاي نوع بخار آب باید استفاده شود، نه نوع کنندهمرطوب

 اسپري آب

 کننده باید طوري باشد که احتمال ایجاد میعان را مرطوب

 کاهش دهد و در صورت ایجاد میعانات، جذب شوند

 تواند شده، رشد میکروبی را میطوبت بیش از اندازه توصیهر

 افزایش دهد

Relative Humidity 
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 حد مواد ازشدن بیشتواند باعث خشکنسبی پایین میرطوبت

 شود و نفوذ بخار را با مشکل روبرو کند

 

   هواهوا  رطوبت نسبیرطوبت نسبی   بخش کاريبخش کاري

 درصد 60تا  30  کثـیف

 درصد 50تا  35  بنديتمیـز یا بسته

 درصد 70کمتر از   انـبارشاسـتریل یا 
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  در طراحی سیستم روشنایی بخش استریل مرکزي باید به این نکته

این . توجه داشت که سطوح استیـل زیادي در این بـخش وجود دارد

بنابراین نوع . کندوان، رنگ گرم را به سرد تبدیل میاستـیل فرا

هاي سفید، رنگ(دیوارها ، رنگ )یا گرمسرد (روشنایی فلورسنت 

استیل، براق، (، و و نوع و رنگ سطوح کاري )هاي تیرهگرم، یا رنگ

 دهندنیاز را تحت تاثیر قرار می نوع و مقدار روشنایی مورد) مات

  یک مهندس روشنایی به همراه مدیرCSSD  باید روشنایی مناسب

 هر قسمت را تعیین کنند

 بازرسی ابزار وجود  نور کمکی باید در محل شستشوي دستی و

 داشته باشد

  جهت تابش نور باید به شکلی باشد که پرسنل در سایه خودشان

 کار نکنند

  اتصال و نصب سیستم روشنایی باید به شکلی باشد که انباشتگی

گرد و غبار روي اتصاالت . ترین مقدار ممکن باشدگرد و غبار کم

ها عمل میکروارگانیسمتواند به عنوان یک ناقل سیستم روشنایی می

 کند

 

Lighting 



 

 
 

21 

 V210: شماره

  93ماه دي : تاریخ

 گاهنامه مان آرتا سالمت

 

 :سه سطح روشنایی بر اساس عوامل زیر محاسبه شده است

ترین میزان روشنایی را نیاز سال کم40افراد زیر سن  :سن پرسنل •

سال میزان میانگین روشنایی را احتیاج  55تا  40دارند؛ افراد بین 

 دترین میزان روشنایی را نیاز دارنسال بیش55دارند؛ افراد باالي 

هرچه اهمیت سرعت و دقت  :اهمیت سرعت و دقت در کار •

 مورد نیاز است هم باالتر باشد، روشنایی بیشتري

نور را منعکس  ،هاي روشنرنگ :میزان انعکاس نور در محل •

هرچه انعکاس نور . کنندهاي تیره نور را جذب میکنند و رنگمی

 است تري مورد نیازتر باشد، میزان روشنایی کمدر محیط بیش

 

   ترینترینکمکم   میانگینمیانگین   ترینترینبیشبیش   بخش کاريبخش کاري

   لوکسلوکس  500500   لوکسلوکس  750750   لوکسلوکس  10001000   بازرسی کلیبازرسی کلی

   لوکسلوکس  10001000   لوکسلوکس  15001500   لوکسلوکس  20002000   بازرسی دقیقبازرسی دقیق

   لوکسلوکس  500500   لوکسلوکس  750750   لوکسلوکس  10001000   هاهامحل سینکمحل سینک

   لوکسلوکس  200200   لوکسلوکس  300300   لوکسلوکس  500500   فضاي کاري کلیفضاي کاري کلی

   لوکسلوکس  200200   لوکسلوکس  300300   لوکسلوکس  500500   انـبارشانـبارش
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  مشاهدهمشاهده

هاي آیا در مرکز درمانی شما، بخش استریل مرکزي وجود دارد؟ آیا قسمت

  اند؟از هم جداسازي شده...) فیزیک، تهویه، تردد، (مختلف آن از هر لحاظ 

  اندیشهاندیشه

براي بهبود وضعیت بخش استریل مرکزي مرکز خود، یک فهرست 

  .اشتراك بگذاریدپیشنهادي تهیه و با همکاران به 

  شماره بعديشماره بعدي

  . پرسنل در بخش استریل مرکزي خواهیم داشت بردر شماره بعدي مروري 
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پیشنهاد پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این براي بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

  news@marsimex.com    :آدرس ایمیل مکاتبه کنید

با فرمت  هاي پیشینو آرشـیو شماره نامهـگاهـکی این نسخه الکترونی

pdf قابل دسترسی هستندشرکت سایت در بخش دانلود وب.  

فرد هاي بعدي گاهنامه به اطالع در صورتی که تمـایل دارید انتشار شماره

یا ) news@marsimex.comبه آدرس (برسد، براي ما ایـمیل  جدیدي

ارسال کنید و یا با ما از طریق ) 02188106063به شماره (اس اماس

    .تلفن تماس بگیرید

  مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــتمـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  493 تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ  

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

ii nn ff oo @@ mm aa rr ss ii mm ee xx .. cc oo mm   

wwwwww..mmaarrssiimmeexx..ccoomm  
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