ﻓﺮم ﺷﺎﻤره 2

ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ

درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﺎﻤران ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﭼﺎپ ﻓﺮم

از ﻃﺮف

ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻓﺮم
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۲۰۱۶/۰۲/۲۷

ﺷﺎﻤره ﭘﺮوﻧﺪه

ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق ﻋﮑﺲ ﻫﻤﺮاه

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ -ﺑﯿﺎﻤر
ﻋﻨﻮان

آﻗﺎی

ﺧﺎﻧﻢ

دوﺷﯿﺰه

ﻧﺎم

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻣﻠﯿﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﺎﻤره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻤﺗﺎس ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ -ﺑﯿﺎﻤر
ﮐﺸﻮر

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

اﯾﻤﯿﻞ

ﺷﻬﺮ

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﺷﺎﻤره ﺑﻠﻮک

ﻓﺎﮐﺲ

ﭘﻼک ﻣﻨﺰل

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺗﻠﻔﻦ دﯾﮕﺮ

ﻤﺗﺎس در ﻣﻮاﻗﻊ اورژاﻧﺴﯽ :ﻟﻄﻔﺎﻣﺸﺨﺼﺎت ﻤﺗﺎس ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ اورژاﻧﺴﯽ در زﯾﺮ وارد ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﺎم

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻤ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﺗﻠﻔﻦ

درﻣﺎن و ﻣﻘﺼﺪ
ﻟﻄﻔﺎﻧﻮع درﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮو ﮐﺸﻮری را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ را اﻋﻼم ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
درﻣﺎن

ﮐﺸﻮر

اﮔﺮ ﻣﻄﻤﱧ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ OPEN
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﱰ

ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺎﻤر

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺎﻤر
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺎﻤری
آﯾﺎ اﯾﻦ اورژاﻧﺴﯽ اﺳﺖ؟

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﺎﻤری
ﻟﻄﻔﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

ﻧﺎم دﮐﱰ ﻣﻌﺎﻟﺞ

ﻧﺎم ﺑﯿﺎﻤرﺳﺘﺎن

ﺗﻠﻔﻦ دﮐﱰ ﻣﻌﺎﻟﺞ

ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯿﺎﻤرﺳﺘﺎن

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﮐﱰ و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻤرﺳﺘﺎن ﺷﺎﻤ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺎﻤ ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

در ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻤری ﺷﺎﻤ
ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻤ

ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺨﺘﴫا ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ

داروﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ

ﻣﴫف ﻣﴩوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ؟ﭼﻘﺪر؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؟

ﺑﯿﺎﻤرﯾﻬﺎی راﯾﺞ در ﺧﺎﻧﻮاده

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ

اﮔﺮ ﺷﺎﻤ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮن و ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ﻣﺪراک را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﺷﺎﻤره  ۰۰۴۴۳۳۳۳۴۴۱۴۴۴ﻓﺎﮐﺲ
ﮐﻨﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻤره ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد وﯾﺎ ِاﺳﻤﺘﺎن را روی ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ درج ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ۰۰۴۴۳۳۳۳۴۴۱۴۴۴

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎﻤر
ﻋﻨﻮان

آﻗﺎی

ﺧﺎﻧﻢ

دوﺷﯿﺰه

ﻧﺎم

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ﻣﻠﯿﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﺎﻤره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻤ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻤﺗﺎس ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎﻤر
ﮐﺸﻮر

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

اﯾﻤﯿﻞ

ﺷﻬﺮ

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل

ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﺷﺎﻤره ﺑﻠﻮک

ﻓﺎﮐﺲ

ﭘﻼک ﻣﻨﺰل

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ

ﺗﻠﻔﻦ دﯾﮕﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ
آﯾﺎ ﺷﺎﻤ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺳﻮءﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارﯾﺪ؟

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ﺷﺎﻤ رد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ دارﯾﺪ؟

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ؟

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

ﴎوﯾﺲ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﱰﺟﻤﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻫﻤﺮاه و دوﺳﺖ ﺷﺎﻤ در ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﱰﺟﻢ ﺑﻠﮑﻪ راﻫﻨﺎﻤﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮای ﺷﺎﻤ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ده ﺳﺎﻋﺖ اول و ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺴﻪ اول ﺗﺮﺟﻤﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎﻋﺘﯽ  ۳۵ﭘﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ ﻣﱰﺟﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ؟

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ و اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ و ﺑﯿﺎﻤرﺳﺘﺎن ﺷﺎﻤ در ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﻤ ﻣﺎ روزاﻧﻪ  ۳وﻋﺪه ﺧﻮراک ﻣﻄﺒﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
آﯾﺎ ﺷﺎﻤﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ازﻃﺮف ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

اﮔﺮﻧﻪ ،ﮐﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ از ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
اﻧﺘﺨﺎب

ﻧﻮع

ﮐﻼس

ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎر ﺷﺎم

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻧﺪ

ﻫﺘﻞ

ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻠﯽ ،ﻧﻬﺎر ﺷﺎم ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

2800

ﻫﺘﻞ

ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺑﻠﯽ

ﺑﻠﯽ

3200

ﻫﺘﻞ

ﺳﻪ ﺳﺘﺎره

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻠﯽ ،ﻧﻬﺎر ﺷﺎم ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

1400

ﻫﺘﻞ

ﺳﻪ ﺳﺘﺎره

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺑﻠﯽ

ﺑﻠﯽ

1750

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

ﺳﻮﭘﺮ دوﻟﻮﮐﺲ

۲

)ﺑﺮای دواﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ(

ﺑﻠﯽ

ﺑﻠﯽ

2700

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

ﺳﻮﭘﺮ دوﻟﻮﮐﺲ

۲

)ﺑﺮای دواﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ(

ﺧﯿﺮ

ﺧﯿﺮ

2000

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

ﺳﻮﭘﺮ دوﻟﻮﮐﺲ

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺑﻠﯽ

ﺑﻠﯽ

1500

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

ﺳﻮﭘﺮ دوﻟﻮﮐﺲ

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺧﯿﺮ

ﺧﯿﺮ

1150

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

دوﻟﻮﮐﺲ

۲

)ﺑﺮای دواﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ(

ﺑﻠﯽ

ﺑﻠﯽ

1700

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

دوﻟﻮﮐﺲ

۲

)ﺑﺮای دواﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ(

ﺧﯿﺮ

ﺧﯿﺮ

1200

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

دوﻟﻮﮐﺲ

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺑﻠﯽ

ﺑﻠﯽ

1000

آﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺒﻠﻪ

دوﻟﻮﮐﺲ

۱

)ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ(

ﺧﯿﺮ

ﺧﯿﺮ

700

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ
ﻟﻄﻔﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ را ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﴎوﯾﺲ آژاﻧﺲ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰل .

راﯾﮕﺎن اﮔﺮ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﴎوﯾﺲ ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﴎوﯾﺲ ﭼﮑﺎپ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻤﺗﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﴎوﯾﺲ ﺻﺪ ﭘﻮﻧﺪ

ﻣﺪارک ﻻزم
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻓﺮم ﻣﻄﻤﱧ ﺷﻮﯾﺪ ﻤﺗﺎم ﺳﻮاﻻت را ﭘﺎﺳﺦ داده اﯾﺪ و ﻣﺪارک ﻻزم زﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﯾﺪ
ﮐﭙﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ از ﺑﯿﺎﻤر و ﯾﮏ ﻓﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ از ﻫﻤﺮاه
ﮐﭙﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺪارک و آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﭙﯽ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻤره ﺣﺴﺎب ﴍﮐﺖ

ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﯾﮑﯽ از ﻤﻧﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﴍﮐﺖ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺿﻤﻦ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه ﺳﻔﺮ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را ﺑﻪ وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪﺳﭙﺲ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﴍﮐﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و در ﻋﻮض آن رﺳﯿﺪ و ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﴍﮐﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﺎﻤﯾﺪﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﺰد ﴍﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﺎﻤﻧﻨﺪ
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ از ﭘﯿﺶ رزرو ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻤﻧﺎﯾﻨﺪه ﴍﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد راﻫﻨﺎﻤﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن روز اﺳﺘﻘﺒﺎل ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرد اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﴍﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﯿﻬﺎﻤﻧﺎن اﻋﻄﺎء ﻣﯿﮕﺮدد

اﻣﻀﺎء
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺮاﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت درج ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﻤﮕﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ اﺣﺘﺎﻤﻻ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﴍﮐﺖ ﭘﯽ ام اﯾﮑﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯿﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻓﻘﻂ اداﻣﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﻗﺼﺪ اﻋﻼم
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت در ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ را ﻧﺪارﯾﻢ
ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﺎ )ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻫﻤﺮاه( ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﴍﮐﺖ و اﺟﺮای آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ

ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺎﻤر و ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول اﯾﻦ ﻓﺮم اﻟﺼﺎق ﺷﻮد
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﻫﻤﺮاه
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎء

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎء

