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 اطالػات ولی ٍظاضت تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضىی

  :وسهلی                                              فطم هطالثت زاًطجَیاى

  :تاضید تطىیل پطًٍسُ 

  :وس فطز 

 هطرػات فطزی (الف

  : ایي لسوت تَسط جَاى تىویل ضَز

  سایط  هٌعل   ذاًِ زاًطجَیی ذَاتگاُ : هحل الاهت فؼلی- 9 : ............ًام ٍ ًام ذاًَازگی-1

     هصوط هًَج : جٌس-2

    ذیط تلی : تحت پَضص تیوِ-  10                 ذیطتلی : زاًطجَ- 3

  لیساًس زیپلن  زتیطستاى   اتتسایی تیسَاز: سطح تحػیالت- 11 : ................هحل تَلس- 4

 تاالتط اظ لیساًس 5 -تاید تَلس............... : 

    هتاضوِ    طالق گطفتِ    هتاّل هجطز : ٍضؼیت تاّل- 6

  ّوسط فَت ضسُ 

     تیىاضضاغل : ٍضؼیت اضتغال - 12

 اظ واض افتازُ زاًطجَ  هحػل ذاًِ زاض 
 : .....گطٍُ ذًَی

 

 : ................ّوطاُ: .......................... تلفي حاتت- 13 : ................زض غَضت تأّل تؼساز فطظًساى-7

       یىی اظ ٍالسیي تا چِ وساًی ظًسگی هیىٌیس؟  ٍالسیي - 8

   سایط   تستگاى   ّوسط ذَاّط ٍ تطازض

 : ........................آزضس ایویل- 14

  : ........................آزضس هحل سىًَت

 :(تَسط زاًطجَ تىویل ضَز( )هٌظَضپسض ٍ هازض، ذَاّط ٍ تطازض ضوا هیثاضس)ساتمِ تیواضی زض ذاًَازُ  (ب

  ًوی زاًس ذیط تلی اذتالالت ضٍاًپعضىی - 11 ًوی زاًس ذیط تلی سططاى- 6 ًوی زاًس ذیط تلی زیاتت-1

سىتِ للثی زض -2

  سالگی55ووتط اظ 

 هخثت است، لطفاً ًَع آى ضا هطرع 8زض غَضتی  سؤال - 12 ًوی زاًس ذیط تلی سل-  7 ًوی زاًس ذیط تلی

 : .........فطهاییس

 تیواضیْای تیطٍئیس- 13 ًوی زاًس ذیط تلی ّپاتیت-  8 ًوی زاًس ذیط تلی سىتِ هغعی -3

 (گَاتط، پطواض ٍ ون واضی)

  ًوی زاًس ذیط تلی

 ساتمِ هػطف هَاز زذاًی- 14 ًوی زاًس ذیط تلی ایسظ-  9 ًوی زاًس ذیط تلی چطتی ذَى تاال- 4

  ًوی زاًس ذیط تلی

 ساتمِ هػطف الىل- 15

  ًوی زاًس ذیط تلی

 هخثت است لطفاً 6اگط جَاب سؤال -  10 ًوی زاًس ذیط تلی فطاض ذَى تاال -5

 : ًَع آى ضا ضطح زّیس

......................... 

 : ساتمِ هػطف سایط هَاز- 16

  ًوی زاًس ذیط تلی

 (:تَضیح زّیس)سایط 

 : (تَسط زاًطجَ تىویل ضَز)ساتمِ تیوای زض فطز  (د

 : .......   تَضیح زازُ ضَز:   سایط     آسپیطیيپٌی سیلیي : حساسیت تِ زاضٍ-1

 .تَضیح زازُ ضَز:     سایط      هاالضیا  (ظضزی)       ّپاتیت      ایسظسل  تیواضی ػفًَی- 2

     سایط هَاضز    ّوَفیلی     تاالسوی هاغٍض   تاالسوی هیٌَض ون ذًَی تأییس ضسُ تَسط آظهایص ذَى  اذتالالت ذَى- 3

     سایط   حساسیت فػلی     سیٌَظیت هعهي واّص ضٌَایی  گَش، حلك ٍ تیٌی- 4

     تیواضی ّای هازض ظازی للة   آریتمی ها فطاض ذَى تاال  تیواضی للثی ػطٍلی- 5

    ون واضی تیطٍئیس  پطواضی تیطٍئیس    زیاتت  چطتی ذَى تاال  غسز ٍ هتاتَلیسن- 6

    ػفًَت ازضاضی پیلًَفطیت هعهي  ولیِ ٍ هجاضی ازضاضی- 7

  غطع  هغع ٍ اػػاب- 8

  پرخاشگری  افسطزگی   لػس یا السام تِ ذَزوطی    اذتالل سایىَتیه   اذتالل اضططاتی اذتالل زٍلطثی  اذتالالت ضٍاًپعضىی تأییس ضسُ- 9

    ظذن ٍ ظگیل تٌاسلی   تة ذال تٌاسلی   سفلیس سَظان : ػفًَتْای هٌتملِ جٌسی  تٌاسلی- 10

      تَزُ یا تطضح غیططثیؼی پستاى    ویست تروساى     تَهَضّای تروساى    هیَم ٍاغیٌیت  ظًاى - 11

 : .....................................تَضیح زّیس :    سایط هَاضز  للیاى سیگاض  ساتمِ هػطف- 12

 :   تَضیح زّیس      ذیط تلی  ًمع ػضَ- 13

 : ............................. ػلت       ذیط تلی :  ساتمِ ػول جطاحی-1 سَاتك تیواضستاًی- 14

 : ............................. ػلت       ذیط تلی :  ساتمِ تستطی ضسى-1

 : ............................. ػلت       ذیط تلی :  ساتمِ تعضیك ذَى-1

 ............................................................. هَاضز زیگط- 15
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 (تَسط زاًطجَ تىویل ضَز: )غطتالگطی اٍلیِ سالهت ضٍاى (ج

  احساس هیىطزیس، هضططب ٍ ػػثی ّستیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض 

  اغالً -         5تٌسضت -     4گاّی اٍلات -      3تیطتط اٍلات -                2ّویطِ -1

 

  احساس ًااهیسی هی وطزیس؟ ضٍظ گصضت30ِچمسض زض 

 اغالً -         5تٌسضت -     4گاّی اٍلات -      3تیطتط اٍلات -                2ّویطِ -1

 

  احساس ًاآضاهی ٍ تی لطاضی هی وطزیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض 

 اغالً -         5تٌسضت -     4گاّی اٍلات -      3تیطتط اٍلات -                2ّویطِ -1

 

  احساس افسطزگی ٍ غوگیٌی هی وطزیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض 

 اغالً -         5تٌسضت -     4گاّی اٍلات -      3تیطتط اٍلات -                2ّویطِ -1

 

  احساس هی وطزیس وِ اًجام زازى ّط واضی تطای ضوا ذیلی سرت است؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض 

 اغالً -         5تٌسضت -     4گاّی اٍلات -      3تیطتط اٍلات -                2ّویطِ -1

 

  احساس تی اضظضی هی وطزیس؟  ضٍظ گصضت30ِچمسض زض 

 اغالً -         5تٌسضت -     4گاّی اٍلات -      3تیطتط اٍلات -                2ّویطِ -1

 

 (تَسط زاًطجَ)غطتالگطی اٍلیِ سَء هػطف هَاز  (ت

 ذیط تلِ (فمط هػطف غیطپعضىی)زض طَل ػوط ذَز وسام یه اظ هَاز ظیط ضا تاوٌَى هػطف وطزّایس؟ - 1پطسص 
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 ذیط تلِ

      ٍ غیطkhsُاًَاع تٌثاوَ، سیگاض، للیاى، - الف

     زاضٍّای هسىي اپیَئیسی تطاهازٍل، وسئیي، زیفٌَوسیالت ٍ غیطُ- ب

     زیاظپام، آلپطاظٍالم، ولًَاظپام، فٌَتاضتیتال، غیطُ)زاضٍّای آضاهثرص یا ذَاب آٍض - د

     آتجَ، ضطاب، ػطق، غیطُ)ًَضیسًی ّای الىلی - ز

     (فمط هػطف غیطپعضىی)هَاز زیگط چطَض؟ -2پطسص 

     تطیان، ضیطُ، سَذتِ، ّطٍییي، وطان ّطٍئیي، غیطُ)هَاز افیًَی غیطلاًًَی -الف

     سیگاضی، گطاس، تٌگ، غیطُ)حطیص -ب

     ضیطِ، اوستاظی، اوس، ضیتالیي، غیطُ)هحطوْای آهفتاهیٌی -د

     :هطرع وٌیس-سایط-ز

 

 (تَسط زاًطجَ: )غطتالگطی ضفتاضّای تغصیْای (ث

  سْن یا تیطتط4تا 2 سْن2ووتط اظ   ّطگع/ تٌسضت هػطف هیَُ ضٍظاًِ چمسضاست؟ -1

  سْن5 تا  3 سْن3ووتط اظ   ّطگع/ تٌسضت هػطف سثعی ضٍظاًِ ضوا چمسضاست؟ -2

حسالل فؼالیت )تِ چِ هیعاى فؼالیت تسًی زض ّفتِ زاضز؟ -3

 ( تاض زض ّفت5ِ زلیمِ تا تَاتط 30تسًی هؼازل تِ 

زلیمِ زض ّفتِ ٍ  150 زلیمِ زض ّفت150ِووتطاظ  تسٍى فؼالیت تسًی ّسفوٌس

 تیطتط

 

  ّطگع/ تٌسضت  هاّی یىی زٍتاض  ّفتْای زٍتاض یا تیطتط هػطف فست فَز ٍ یا ًَضاتْْای گاظزاض چگًَِ است؟ -4

  سْن یا تیطتط 2 سْن2ووتط اظ   ّطگع/ تٌسضت ٍاحس هػطفی ضیط ٍ لثٌیات ضٍظاًِ چمسض است؟ -4

  ّطگع/ تٌسضت  گاّی  ّویطِ آیا اظ ًوىساى سط سفطُ استفازُ هی وٌس؟ 

تلفیمی اظ اًَاع ضٍغٌْای   فمط ضٍغي ًیوِ جاهس، جاهس یا حیَاًی اظ چِ ًَع ضٍغٌی تیطتط هػطف هیىٌیس؟ 

 هایغ ٍ ًیوِ جاهس

  هؼوَلی )فمط گیاّی هایغ

 ٍ هرػَظ سطخ وطزًی
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 (تَسط هطالة سالهت تىویل ضَز( غیطپعضه)اضظیاتی اٍلیِ  (د

اذتالل  ػضَ

 زاضز

اذتالل 

 ًساضز

 
 هطىَن

 

 اضجاع

 پی گیطی تَضیحات ًتیجِ اضجاع

 هطىَن تیواضی اذتالل
          زیاستَل سیستَل (فطاض ذَى تاال)للة ٍ ػطٍق 

           

ًوایِ تَزُ  لس ٍظى

 تسًی

          5/18ووتط اظ 

9/24-5/18          

9/29-25          

   9/34-30          

   9/39-35          

          40تیطتط اظ    

          زّاى ٍ زًساى

          ضیِ

          ضىن

          اضظیاتی اظ ًظط ضفتاضّای هراططُ آهیع 

 

 .(تَسط هطالة سالهت تىویل ضَز)ٍاوسیٌاسیَى (چ

 ذیط  تلی  ٍاوسیٌاسیَى فطز واهل است

 ذیط  تلی  ٍاوسیٌاسیَى فطز ًالع است

 ذیط  تلی  زض غَضتیىِ ٍاوسیٌاسیَى فطز ًالع است آیا پیگیطی یه هاُ تؼس تِ هٌظَض تىویل ٍاوسیٌاسیَى اًجام ضسُ است؟ 

 

  (پعضه)هؼایٌات فیعیىی   (خ

 .ایي لسوت تَسط پعضه تىویل ضَز
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 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است چطن

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است گَش

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است تیٌی

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است حلك

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است گطزى

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است للة ٍػطٍق

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است ضیِ

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است ضىن

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است اًسام ّا

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است هغع ٍ اػػاب

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است پَست ٍ هَ

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است تٌاسلی ازضاضی

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است ستَى هْطُ ّا

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است هفاغل

 ...................................   ًَع یافتِ   ٍجَز یافتِ غیططثیؼی زض هؼایٌِ سالن است ضٍاى

  سایط هَاضز

 ..........................................تَضیح زضتاضُ یافتْْای غیططثیؼی زض هؼایٌِ 

 . ایي لسوت تَسط هطالة سالهت تىویل ضَز
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 ذًَطیعی اظ لخِ زاضز  ٍضؼیت لخِ   زًساى پَسیسُ زاضز 

 ًیاظ تِ اضجاع فَضی تِ زًساًپعضه زاضز  زًساى زضز زاضز 

 اظْاض ًظط پعضه ػوَهی (ز

 : ایي لسوت تَسط پعضه تىویل ضَز

 .هی تاضس.................................... اذتالل /      هثتال تِ تیواضی سالن است  جَاى

 .....................................  هؼایٌات تىویلی ترػػی     زاضز  ًساضز  ًیاظ تِ هؼایٌات تىویلی ترػػی

 .....................................  ًتیجِ پیگیطی     زاضز  ًساضز  ًیاظ تِ پیگیطی

 .....................................  ًتیجِ آظهایطات تىویلی     زاضز  ًساضز  ًیاظ تِ آظهایطات تىویلی

 .....................................  ًتیجِ اضجاع     زاضز  ًساضز  ًیاظ تِ اضجاع

 ............................................................. تَغیِ ّای پعضه ػوَهی 

 :                                                                        هْط ٍ اهضاء پعضه...........................: تاضید

 

 

 

 اظْاض ًظط پعضه هترػع (ش

 .هی تاضس.................................... اذتالل /      هثتال تِ تیواضی سالن است  ایي جَاى

 .............................................................................................................. فَق ترػع ٍ الساهات الظم / تَغیْْای پعضه هترػع

 : فَق ترػع/                                   هْط ٍ اهضاء پعضه هترػع.............................: تاضید

 

 

 

 پیگیطی اطالػات ٍ تَغیِ ّا

 تَغیِ ّا ًتیجِ اضجاع هحل اضجاع تاضید اضجاع تیواضی/ ًَع اذتالل تاضید هؼایٌِ

      

      

 

 


