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  و تکمیل فرآیند گزینش  دفترچه راهنماي اعالم نتایج اولیه 

  1395داوطلبین دانشگاه هاي افسري ارتش جمهوري اسالمی ایران 

  

  

  

  **خواهشمند است با حوصله و دقت تمام مطالب این دفترچه را مطالعه نمائید: داوطلبین گرامی ** 
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  :فهرست مطالب

  3صفحه   نتایج و فرآیند گزینشراهنماي مراحل اعالم ) الف

  4صفحه   گانه 26لیست دفاتر استخدام هاي ) ب

تخفیف (آدرس مراکز درمانی آجا جهت مراجعه و انجام معاینات پزشکی اولیه و آزمایشات مربوطه ) پ

  )هزینه
  5صفحه 

  6صفحه   جدول تاریخ مراجعه بر اساس شماره ردیف قبولی جهت فرآیند گزینش به آدرس) ت

مدارك مورد نیاز داوطلبان جهت تکمیل فرآیند گزینش و نکات حائز اهمیت در روز مراجعه به  )ث

  مدیریت گزینش و استخدام
  7صفحه 

  

  

Admin
Typewriter
پیوست : فرم های معاینات پزشکی اولیه
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  :راهنماي مراحل اعالم نتایج و فرآیند گزینش )الف

د را مشاهده نموده و با وارد نمودن کد داوطلبی یا کد ملی و کلیک بر روي دکمه جست و جو نتیجه قبولی اولیه خو :1گام 

  .نتیجه را بر روي کاغذ چاپ نمائید

فرم هاي مربوط به معاینات اولیه پزشکی را از لینک منوي سمت راست دانلود و  بر روي کاغذ چاپ نموده و به  آدرس  :2گام 

  .حوزه استخدام مراجعه و برگه معرفی نامه را دریافت  نمائید

استخدامی مربوطه به یکی از مراکز درمان و بیمارستان ها ي شرح داده  شده در جدول و پس از تائید فرم ها در حوزه  :3گام 

  .معاینات پزشکی اولیه را انجام نمائید وآزمایشات  ، نموده  نمودار  مراجعه

انجام  برگ معاینات پزشکی اولیه جهت+ در تاریخ مندرج در فرم اعالم نتیجه به همراه مدارك مورد نیاز اشاره شده  :4گام 

 تهران، میدان حر، خیابان امام خمینی نرسیده به خیابان کمالی،مدیریت گزینش و استخدام  نزاجا: فرآیند گزینش به آدرس 

  .مراجعه نمائید
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  :گانه 26لیست دفاتر استخدام هاي ) ب

  :ویل مدارك به شرح زیر می باشدهاي دفاتر استخدام آجا جهت انجام هماهنگی هاي مورد نیاز و مراجعه داوطلبان جهت تح نشانی

  021 - 66467609: تلفن  -ا .ا . دفتر استخدام نیروي زمینی ارتش ج  -نرسیده به چهارراه کمالی  - غربی) ره(خیابان امام خمینی - میدان حر - تهران   1

  044-32259811: فن تل –دفتر استخدام قرارگاه عملیاتی شمال غرب  -کوي سازمانی -اول خیابان کاشانی   - ارومیه   2

   0863-4132760تلفن - .فرماندهی آموزشهاي ق پ ه ح خاتم اال نبیاء   - جنب پادگان مالک اشتر ناجا    -جاده خمین 4کیلومتر  -اراك   3

  031-36202033: تلفن  -دفتراستخدام مرکزآموزش توپخانه   -جنب کلینیک فجر  - سه راه حکیم نظامی  - اصفهان    4

  061-33330574: تلفن  -زرهی  192دفتر استخدام تیپ  -جنب بیمارستان رازي  -خیابان فلسطین  -امانیه –اهواز    5

  084-32224244: تلفن -دفتراستخدام-4انتهاي کوچه پیام –خیابان پیام  -میدان معلم -ایالم   6

  045-33710122: تلفن  –  40تیپ  دفتر استخدام-جنب پادگان شهید چمران - ایستگاه سرعین–بزرگراه شهدا  - اردبیل   7

  076-33534313: تلفن.  شعبه استخدام -) سورو(جنب درمانگاه تخصصی نیروي دریایی -جاده اسکله  -بندرعباس   8

  056-32222009: تلفن -04دفتر استخدام مرا  - )ره(روبروي کمیته امداد امام خمینی - خیابان ارتش - میدان ابوذر - بیرجند   9

  058- 32318281:تلفن -شهید دلجویان 130دفتراستخدام تیپ-خیابان فردوسی جنوبی -بجنورد  10

  )   3036داخلی (077 -33444212 -19: تلفن -.شعبه استخدام  -درب دژبان  -درب دوم نیروي دریایی  -منطقه دوم دریایی -بوشهر   11

  041-35420630: تلفن  –121دفتر استخدام تیپ -انتهاي خیابان ارتش  -تبریز   12

  066-33309003: تلفن  – 184دفتر استخدام تیپ -184گردان آموزشی تیپ–خیابان انقالب  –خرم آباد    13

   013 -33339975: تلفن -.نیروي انسانی استخدام –فرماندهی آموزش تخصصهاي دریایی  –میدان نیروي دریایی  - رشت   14

 054-33239082: تلفن  -   188دفتراستخدام تیپ–م .یی نروبروي سازمان قضا -خیابان آزادي - زاهدان   15

  024- 33538060:تلفن-بهمن22جنب تاالر  -میدان ارتش-زنجان   16

  087-33111606: تلفن-پادگان شهیدسرلشگرایرج نصرت زاده128درب دژبانی تیپ -میدان ارتش -سنندج   17

   023-32229094:تلفن  -158دفتر استخدام تیپ  -مسلح جنب بیمه خدمات درمانی نیروهاي - میدان آزادي  -شاهرود   18

 -32350023 -32337126: تلفن  - دفتراستخدام فرماندهی وارشد نظامی آجا در استان فارس -) فلکه ستاد)(ع(میدان امام حسین - شیراز   19

32350048-071  

  028-33322469: تلفن  -دفتر استخدام  - 116جنب درب تیپ -بلوار شهید بهشتی - قزوین    20

  034-32267757: تلفن  - 05دفتر استخدام مرا -روبروي فروشگاه اتکا  - خیابان عدالت - کرمان    21

  083-38359410:تلفن  -  1دفتر استخدام پشتیبانی منطقه -سه راه حافظیه  - بلوارشهیدبهشتی -کرمانشاه   22

  017-32229499: تلفن -230دفتر استخدام تیپ  –فلکه فخرالدین اسعد گرگانی  - گرگان   23

  051- 38525559: تلفن  -دفتر استخدام قرارگاه منطقه اي شمال شرق -لشگر 1درب  -میدان دیدگاه لشگر–چهارراه استانداري  - مشهد   24

  011- 52353083: تلفن  -دفتر استخدام نوشهر  -جنب مصلی -خیابان شهیدعمادالدین کریمی -نوشهر   25

   0813- 4222525: تلفن-316دفتر استخدام تیپ - روبروي دانشگاه غیر انتفاعی الوند- بلوار زینبیه-امزاده عبدالهمیدان ام - همدان   26
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  )تخفیف هزینه(آجا جهت مراجعه و انجام معاینات پزشکی اولیه و آزمایشات مربوطه آدرس مراکز درمانی ) پ

 بیمارستان نیرو آدرس

 )تهران (بعثت  نهاجا 33216526 فاکس=  33349091-5     01نب پادگان اتوبان افسریه میدان شهید کالهدوز ج

 )تهران (  501 ستاد آجا 88003320 -  88028350 -خ فاطمی غربی خ شهید اعتماد زاده 

 )تهران ( خانواده  نزاجا 77507878 فاکس=   77600500 - 77605900 - 77603076 -8خ شریعتی خ کاج 

 )تهران ( گلستان  نداجا 22542796 فاکس=  22549096-7کمیته امداد گلستان پنجم  بزرگراه صیاد شیرازي جنب

       تبریز 522 نزاجا 04115417775 - حمزه  21تبریز خ آزادي جنب لشکر 

 ارومیه 523   نزاجا 044134722894  - ارومیه خ برق روبروي خ استادان 

 درمانگاه اصفهان ساحفاجا درمانگاه فجر اصفهان اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، ابتداي شهداي صفه ،

 اصفهان 577 نزاجا 03116240049 -اصفهان خ ارتش خ بهداري لشکر 

 )خاتم االنبیاء(م دوم دریایی بوشهر نداجا بوشهر میدان آزادي بلوار شهداي دریایی

 مشهد 550 نزاجا 05118542140 - مشهد خ بهار جنب فروشگاه ارتش 

 بجنورد 597 نزاجا 05842226194 -انی غربی چهار راه نیروي انتظامی جنب پادگان تیپ یکم بجنورد خ طالق

 بیرجند 552 نزاجا 05612222013 - ارتش  552بیرجند سه راه معلم بیمارستان 

 اهواز 578 نزاجا 061-33339631  نرسیده به لشکر -بلوار قدس 

 زنجان554 نزاجا 03414249079 -زنجان خ سوري شمالی نبش بزرگراه شهید چمران 

 زاهدان 562 نزاجا 05413414910 - ابتداي زیبا شهر 2خ دانشگاه  -زاهدان - سیستان و بلوچستان 

 درمانگاه شیراز ساحفاجا شیراز ، چهار راه باغ تخت ، بلوار آزادي ، روبروي فروشگاه اتکا، کلینیک فجر شیراز

 شیراز 576 نزاجا 07112287418    -شیراز چهار راه باغتخت 

 قزوین 553 نزاجا 02813330717-زرهی  16قزوین کوي والیت جنب لشکر 

 سنندج 524 نزاجا 08712210051   - 524کردستان بیمارستان  28سنندج لشکر 

 کرمان 579 نزاجا 03412261564 - کرمان خ شهید قرنی 

 کرمانشاه 520 نزاجا 08317272016-18  - 08317222884   -کرمانشاه خ دانشجو 

 رشت  نداجا 01313236090گیالن رشت میدان هفتم آذر خ پاسداران 

 گرگان 560 نزاجا  01712241460    - 560بلوار جانبازان بیمارستان  -گرگان - گلستان 

 خرم آباد 525 نزاجا  06615200525    - 84جاده اندیمشک کوي سازمانی ل  -خرم آباد 

 م یکم بندر عباس نداجا 07615564374بندر عباس شهرك ولیعصر 

 همدان 557 نزاجا 08114226119    - 557همدان بلوار ارتش بیمارستان 

  راه خمین ، جنب مرکز آموزشی مالک اشتر ناجا ، 3کیلومتري  5

 ق پ هوایی ، جنب درب ورودي) ع(مرکز آموزشی درجه داري حضرت علی اکبر 
 ق پ هوایی

 مانگاه اراك در

 درمانگاه نوشهر نداجا آذر 7نوشهر ، خیابان شهید سلطان محمدي ، جنب مصلی ، درمانگاه 

 

  :توجه

در ) رادیوگرافی قفسـه سـینه و ادیـومتري    (داوطلبان مخیر می باشند نسبت به انجام معاینات اولیه پزشکی با هزینه شخصی 

قر در شهرستان محل سکونت اقدام و اصل کلیشه رادیولوژي و نتیجه ادیومتري مست... سایر مراکز درمانی نظامی و یا دولتی و 

  .را روز مراجعه جهت انجام معاینات پزشکی تکمیلی در تهران ارائه نمایند
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  جدول تاریخ مراجعه بر اساس شماره ردیف قبولی جهت فرآیند گزینش به آدرس) ت

  مدیریت گزینش و استخدام نزاجا –نرسیده به خیابان کمالی  –خیابان امام خمینی  –میدان حر  –تهران 

  

  تاریخ مراجعه تعداد تا ردیف از ردیف

  19/1/96شنبه             300 300 1

  20/1/96یکشنبه          300 600 301

  21/1/96دوشنبه          300 900 601

  23/1/96چهارشنبه       300 1200 901

  26/1/96شنبه             300 1500 1201

  27/1/96یکشنبه          300 1800 1501

  28/1/96دوشنبه          300 2100 1801

  29/1/96سه شنبه        300 2400 2101

  30/1/96چهارشنبه       300 2700 2401

  02/2/96      شنبه        300 3000 2701

  03/2/96     یکشنبه      300 3300 3001

  04/2/96 دوشنبه         300 3600 3301

  06/2/96 چهارشنبه      300 3900 3601

  09/2/96 شنبه           300 4200 3901

  10/2/96     یکشنبه      300 4500 4201

  11/2/96دوشنبه          300 4800 4501

  12/2/96سه شنبه        300 5100 4801

  تاریخ مراجعه تعداد تا ردیف از ردیف

  13/2/96   چهارشنبه       300 5400 5101

  16/2/96     شنبه         300 5700 5401

  17/2/96   یکشنبه        300 6000 5701

  18/2/96  دوشنبه         300 6300 6001

  19/2/96    سه شنبه     300 6600 6301

  2/96/ 20چهارشنبه       300 6900 6601

  23/2/96       شنبه       300 7200 6901

  24/2/96یکشنبه           300 7500 7201

  25/2/96دوشنبه           300 7800 7501

  26/2/96سه شنبه         300 8100 7801

  27/2/96چهارشنبه        300 8400 8101

  30/2/96         شنبه      300 8700 8401

  31/2/96یکشنبه           300 9000 8701

  01/3/96وشنبه          د 300 9300 9001

  02/3/96سه شنبه         300 9600 9301

  03/3/96چهارشنبه        339 9939 9601
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  مدارك مورد نیاز داوطلبان جهت تکمیل فرآیند گزینش و نکات حائز اهمیت در روز مراجعه به مدیریت گزینش و استخدام) ث

 3سري کامل از تمام صفحات و کارت ملی  3شناسنامه (ها  از آندار و کارت ملی و روگرفت  اصل شناسنامه عکس - 1

  ).برگ پشت و رو

  ).عکس بدون روتوش باشد(پشت نویسی شده) تمام رخ( 3×4قطعه عکس  15 - 2

ناپدري و نامادري در صورت .(گرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر، برادر و خواهر نسخه رو 3 - 3

  ).داشتن

ها،  ها، مادر بزرگ بایست مشخصات بستگان نسبی و سببی شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ لب میداوط - 4

  .ناپدري و نامادري ارائه نماید

  ).در صورت دارا بودن ( ارائه اصل گذر نامه داوطلب  - 5

در ( –) در صورت اخذ( و مدرك پیش دانشگاهی) الزامی می باشد(گرفت مدرك یا گواهی دیپلم متوسطه اصل و رو - 6

  ).صورت نداشتن مدرك پیش دانشگاهی گواهی اشتغال به تحصیل ارائه گردد

در صورتی که مدرك دیپلم داوطلب فاقد معدل کتبی باشد، ریز نمرات یا کارنامه با مهر آموزش و پرورش (

  ).ارائه شود

دفترچه آماده به  یاهبري یا کفالت اصل کارت معافیت ر یااصل کارت پایان خدمت (اصل مدرك نظام وظیفه  - 7

  ).آموزان گواهی اشتغال به تحصیل براي دانش یاگواهی اشتغال به خدمت یا خدمت بدون داشتن مهر غیبت 

  .لباس ورزشی و کفش ورزشی مناسب - 8

  .پوشه روغنی یک برگ - 9

  .خودکار -10

یگان عمده و به هنگام پذیرش   امضاء ف دار با مهر و کارکنان پایور آجا یک برگ خالصه وضعیت خدمتی عکس -11

  .نهایی مجوز دایره اعزام به مدارس نیروي مربوطه بدون قید و شرط

لذا داوطلبان بایستی مبلغ . باشد می) پنجاه هزار تومان(ریال  000/500هزینه معاینات تکمیلی پزشکی مبلغ  -12

  .مذکور را به هنگام گزینش به همراه داشته باشند

هاي دیگر داشته و هنگام مراجعه کارت  گونه تعهدي به سازمان انی که دانشجو هستند، نباید هیچداوطلب -13

دانشجویی، معرفی نامه، پرینت کارنامه با درج تعداد واحدهاي اخذ شده و گذرانده از دانشگاه مربوط راکه ممهور به 

  .مهر آموزش دانشگاه باشد ارائه نمایند

جانبازان از کار  –آزادگان از کار افتاده کلی  –فرزند نظامی و ایثارگران (ثبت نام از شرایطداوطلبانی که در هنگام  -14

استفاده نموده اند باید مدارك خود را به همراه سایر مدارك  در زمان )و دارندگان کارت بسیج فعال  -افتاده کلی 
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ترم در برگه هایی که از بنیاد شهید مرکز الزم به ذکر است جانبازان از کار افتادگی کلی مح.(پذیرش ارائه دهند

ذکر شده باشد؛ بدیهی است سایر معرفی نامه –استان خود می آورند صرفا باید از کار افتاده کلی بدون قید درصد 

  .)ها ترتیب اثر داده نخواهد شد

  .مراه داشته باشندهاي ورزشی هستند، اصل مدرك مربوطه را به هداوطلبانی که داراي احکام قهرمانی در رشته -15

  .داوطلبانی که حافظ قرآن کریم هستند، اصل احکام و مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند -16

  .داوطلبانی که داراي مدارك ثبت اختراع و اکتشافات هستند اصل مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند -17

  .تند معرفی نامه از آموزش و پرورش به همراه داشته باشندداوطلبانی که فارغ التحصیل از مدارس تیزهوشان هس -18

  .داوطلبانی که داراي مدارك المپیاد یا بنیاد نخبگان هستند اصل مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند -19

  .داوطلبانی که داراي مدرك تافل هستند مدارك مربوطه را به همراه داشته باشند -20

  .م و پیش دانشگاهی باید با هم همخوانی داشته باشدنوع رشته تحصیلی دیپل -21

  :تذکر

همراه نداشته باشند و یا شرایط آنان مغایر با دستورالعمل و یا  از پذیرش داوطلبانی که مدارك ذکر شده را به - الف

  .آگهی استخدام باشد، خودداري خواهد شد

جراي گزینش جلوگیري به عمل آمده و در صورت از ورود همراه داوطلبان اعم از نظامی و غیرنظامی به محل ا -ب

  .مشاهده همراهان در محل گزینش از پذیرش و ادامه کار داوطلب خودداري خواهد شد

هر داوطلب با مسئولیت خود جهت ادامه مراحل گزینش مراجعه و پیش بینی رفت و آمد و سایر  -پ

  .روز بنماید 4خود را براي مدت حداقل ) خوراك و اسکان(هاي ضروري  هزینه

صبح  7از پذیرش داوطلبان در غیر از ساعت و تاریخ ذکر شده ممانعت بعمل آمده و درهاي ورودي رأس ساعت  -ت

لذا داوطلبان طوري برنامه ریزي نمایند که حداقل یک ساعت قبل در محل مذکور حضور داشته . بسته خواهد شد

  .باشند

بند، پیجر، انگشتر، دستبند، زنجیر، گردن(ضروري و ممنوعه از جمله داوطلبان گرامی لطفا از آوردن وسایل غیر  -ث

 خودداري نمایید...)فندك، سیگار، چاقو و 

شروع دوره آموزش در نیمه دوم تیر ماه خواهد بود، لذا داوطلبان باید حداکثر در خرداد ماه سال جاري موفق به  -ج

م مراحل گزینش را با موفقیت طی نموده ولی موفق به اخذ مدرك پیش دانشگاهی شده باشند و اگر داوطلبی تما

  .اخذ مدرك پیش دانشگاهی نشده باشد، پذیرش نهایی نخواهد شد

داوطلبان نظامی پایور و پیمانی و سربازان وظیفه باید با لباس شخصی جهت انجام مراحل گزینش در محل مذکور  -چ

  .حضور داشته باشند

 



  

 

 

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