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(لطفب ًبم ٍ ًبم خبًَادگی خَد را ّن بصَرت کبهل ٍ ّن بصَرت حزٍف هجشا در داخل کبدربِ سببى اًگلیسی ٍ فبرسی بٌَیسیذ)

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی(فبرسی):

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی(اًگلیسی):

جٌسیت:

سي:

قذ:

هیشاى تحصیالت:

ضغل:

آدرس:

تلفي:

ایویل:

ٍسى:

لطفب ًبم ٍ ًبم خبًَادگی پزداخت کٌٌذُ ٍجِ ،ضوبرُ پیگیزی یب  4رقن آخز کبرت خَد را بٌَیسیذ:

لطفب اس رٍی ضکل ٍضعیت هَّبی خَد را هطخص ًوبییذ:

دارای چِ ًَع هَّبیی ّستیذ؟ (خطک ،هعوَلی ،چزة)
آیب بِ ضَرُ سز هبتال ّستیذ؟
چٌذ ٍقت است دچبر ریشش هَ ضذُ ایذ؟
اگز تبکٌَى اس هحصَالت ضذ ریشش هَ استفبدُ کزدُ ایذ ًبم هحصَل ٍ ًتیجِ استفبدُ اس آى را بٌَیسیذ.

آیب سیگبر هی کطیذ؟ بطَر هتَسط چٌذ ًخ در رٍس؟

آیب هطزٍة هی ًَضیذ؟ بِ چِ هیشاى؟

آیب ٍرسش هی کٌیذ؟ چِ ًَع ٍرسضی ٍ چٌذ سبعت در ّفتِ؟

چٌذ سبعت خَاة ضببًِ داریذ ٍ آیب بب هطکالتی اس قبیل بی خَابی ٍ یب ًیبس بیص اس حذ بِ خَابیذى هَاجِ ّستیذ؟ لطفب تَضیح دّیذ.

آیب سًذگی پز استزسی داریذ؟
اگز بِ بیوبری(ّبیی) هبتال ّستیذ ،لطفب بِ طَر کبهل تَضیح دّیذ.

لطفب سببقِ ّز گًَِ بیوبری در خبًَادُ هبدری ٍ پذری هبًٌذ سزطبى،دیببت ،فطبر خَى ،آلشاهیش ٍ ...را بطَر کبهل بٌَیسیذ.

اگز بِ هطکالت رٍاًی هبًٌذ افسزدگیٍ ،سَاس ،عذم کٌتزل عصببًیت ٍ یب احسبسبت ،بی قزاری ٍ ...هبتال ّستیذ ،لطفب بِ طَر کبهل تَضیح
دّیذ.

لیست کبهل دارٍّب ٍ یب هکول ّبی غذایی کِ در حبل حبضز هصزف هی ًوبییذ را بٌَیسیذ.

اگز در چٌذ هبُ گذضتِ آسهبیص خًَی اًجبم دادُ ایذ ،لطفب ًتیجِ ٍ جشییبت آى را بٌَیسیذ.

بزًبهِ غذایی فعلی خَد را بِ طَر کبهل بٌَیسیذ (.صبحبًًِ ،بّبر ،ضبم ،هیبى ٍعذُ ّبًَ ،ع ًَضیذًی ّب ٍ هیشاى آى ٍ)...

در پبیبى اگز تَضیحی هبساد درببرُ ضزایط جسوبًی ٍ یب رٍاًی خَد داریذ ،لطفب بٌَیسیذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی پز کٌٌذُ فزم ٍ اهضبء:

__________________________________________________________________________________________
 .1جَاة آًبلیش هَ ٍ بزًبهِ درهبًی حذٍد  4الی ّ 5فتِ بعذ اس دریبفت ًوًَِ هَ آهبدُ هی ضَد.
 .2هسئَلیت صحت اطالعبت پز ضذُ در فزم بز عْذُ هتقبضی هی ببضذ ٍ هتقبضی هی ببیست بطَر دقیق ٍ کبهل فزم درهبى را پز ًوبیذ ٍ پشضک را در جزیبى
کبهل ٍضعیت بذى ،بیوبری ّب ٍ دارٍی ّبی هصزفی خَد قزار دّذ.
 .3بعذ اس اًجبم آًبلیش هَ استزداد ٍجِ بِ ّیچ عٌَاى اهکبى پذیز ًوی ببضذ.

