
  

 

 

 ............ حوزه گسینص و استخذام :از 

............ هرکس درهانی/ تیوارستاى : ه ب

سالم علیکن 

جْت اًجام هؼایٌات ...................................تِ ضوارُ هلی.....................................فرزًذ ....................................       تا احترام ، آلای 

 .پسضىی اٍلیِ داٍطلثاى استخذام داًطگاُ ّای افسری آجا هؼرفی هی گردد

 

 رئیس حوزه گسینص و استخذام

 

 ----------------------------------------------------------------

هرکس درهانی  / تیوارستاى  :از 

   (هرکس هعاینات پسضکی  )هذیریت هحترم گسینص و استخذام نساجا : ه ب

  سالم عليكن
بِ ضوبرُ                     ................................. فرزًذ .............................................................. بب احترام، گسارش هعبیٌبت اًجبم ضذُ آلبی     

ٍاصل گسارش ادیَهتری ٍ کلیطِ رادیَلَشی لفسِ سیٌِ کِ در ایي هرکس اًجبم ضذُ است جْت بْرُ ..........................................  هلی 

گسارش هعاینات تذوى اعالم نظر در هورد ردی یا لثولی جهت ارائه ته هرکس هعاینات پسضکی نساجا در پاکت ههر ). برداری ارسبل هی گردد

 (ضذه تحویل داوطلة گردد

 

 

---------------------------------------------------------- 

تعهذ ناهه 

 

 

کِ داٍطلب استخذام در ارتص         .............................. ش ش ....................... هتَلذ ............................فرزًذ ........................................... ایٌجبًب 

جوَْری اسالهی ایراى ّستن، هتعْذ هی ضَم کِ کلیِ سئَاالت درج ضذُ در هَرد سَابك پسضکی خَد را بِ طَر دلیك ٍ در کوبل صذالت 

پبسخ دّن ٍ در صَرتی کِ اثببت ضَد صحت هٌذرجبت فَق بب بررسی ّبی تکویلی پسضکی هغبیرت دارد،  ضوي پرداخت کلیِ ّسیٌِ ّبی اًجبم 

 . ضذُ پبسخگَی عَالب آى ببضن 

 

اهضاء داٍطلة    اثر اًگطت    تاریخ 

پسضک هعبیي 

هْر ٍ اهضبء 

هرکس درهبًی / رئیس بیوبرستبى 

هْر ٍ اهضب 

 ستاد ف کل آجا

 

هحل الصاق ػىس 

ػىس ٍ َّیت  )

هتماضی تا ضٌاسٌاهِ 

تطثیك دادُ ضَد ٍ 

 (سپس هوَْر گردد

 بسمه تعالی



  

تسوه تعالی 

:  داوطلة گراهی در صورت هر گونه کسالت در هوارد ریل ، لطفاً آى را هطخص فرهاییذ / پرسطناهه سالهت داوطلة  

  : ػذم تحول گرها ٍ سرها : تؼریك  : لرز  : تة  : واّص ٍزى  : احساس خستگی عووهی 

 : احساس ادرار زٍدرس  : تىرر ادرار : ضة ادراری : تی اختیاری ادراری : خَى در ادرار : سَزش ادراردستگاه ادراری 

  : ػفًَت دّاى : خطىی دّاى : تَی تذ دّاى  : لرهسی  : آفت ٍ زخن ّای هىرر دّاًی  :  گرفتگی ٍ تغییر صذادهاى و حلك 

 : ساتمِ اتتال تِ فطار خَى : طپص للة   : تَرم اًذاهْا : تٌگس ًفس در ٌّگام فؼالیت  : تٌگی ًفس در حال استراحت   : درد سیٌِللة 

  : ساتمِ پارگی پردُ گَش : اضه ریسش  : درد   : ترضح چروی  :  واّص ضٌَاییگوش 

عضالت و 

هفاصل 

 : هحذٍدیت حروات : تَرم  : ضؼف  : خطىی صثحگاّی  :  درد

 : اضه ریسش  : درد : لرهسی : ترضح چروی  : خارش چطن 

 : استفادُ از ػیٌه یا لٌس  : ضة وَری  : واّص دیذ  : دٍتیٌی 

 : اختالل تَیایی  : خًَریسی هىرر  : گرفتگی تیٌی  : ترضح چروی تینی 

 : ػفًَت  : تَدُ   : درد  : ترضح غیرطثیؼیپستاى 

دستگاه تناسل 

: هرداى

 : ترضح  : درد تیضِ : خارش  : زخن 

 : تغییر رًگ پَست : خالْای تغییر ضىل دادُ : خارش : ضایؼات جلذی پوست 

 : آثار زخن ّای پَستی  : ًازن ضذى ٍ ترالی پَست  : تؼریك زیاد

 : زخن  : خارش : ضایؼات پَستی آلرشی 

 : غذد لٌفاٍی لاتل لوس  : سردرد  : ساتمِ ضرتِسر و گردى 

 : تٌگی تٌفس فؼالیتی  : (...خًَی ٍ  )خلط  : سرفِ هسهي  تنفس 

 : ٍاریس اًذاهْا  : زخن اًذام ّا  : درد لٌگص یا فؼالیت عروق 

: اختالل حسی اًذام ّا  : گسگس اًذاهْا : لرزش : تطٌج : اختالل حروتی اًذام ّا : حروت غیرارادی: سیستن عصثی

 

: سرگیجِ اختالل حافظِ 

 

 : لىٌت زتاى : ٍسَاس : اضطراب : ساتمِ خَدوطی : اختالل خَاب : افسردگی : تیمراریاعصاب و رواى 

 : زردی : اسْال هسهي : سَزش سر دل : استفراؽ  : تَْع  : سَء ّاضوِ  :  اضىال در تلغگوارش 

 : تَدُ ضىوی  : درد ضىن  : هذفَع لیر هاًٌذ : یثَست هسهي : احساس پری هؼذُ : احساس سیری زٍدرس

:  وجود ساتمه عول جراحی 

: .......................... ػلت : .......................... هذت تستری : ................................ تاریخ تستری 

: .................................... حجاهت : .......................... ساتمِ دریافت خَى 

 

:  ساتمه تیواریهای فاهیلی 

 : سایر تیواریْا : تیواریْای رٍاًی  : تذخیوی  آسن  : صرع  (:1افراد درجه  )تیواری للثی زودرس 

 

: ........................... هذت: ............................... ًَعساتمِ هصرف دارٍی طَالًی هذت  
 

وضعیت واکسیناسیوى اولیه  

 : سایر ٍاوسي ّا  B : ّپاتیت : هٌٌژیت دریافت ٍاوسي دٍگاًِ در سال اٍل دتیرستاى  : ًالص : واهل
 

 ٍزى                            :  ٍزى:  لذ

هتر  (لذ ) 2                       

 
: ًام ٍ ًطاى    اهضاء داٍطلة 

BMI 



  

 

 

هعاینات ضنوائی سنجی  
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SRT……………….dB     PES(SRT+…………..) = …………….%    SRT………..dB  PES(SRT+…………)=…..… 
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