
 پیوست شماره یک

 (کرونا)فرم خود اظهاری سالمت دانشجو 
 دانشجوی گرامی

اطالعات زیر محرمانه بوده و به منظور ارزیابی شما و تدارک خدمات درمانی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقاء سالمت شما می باشد و 

 .بخوانید و به کلیه پرسش ها با صداقت پاسخ دهیدلذا خواهشمند است فرم زیر را به دقت . مطلقاً تاثیری در روند تحصیل شما ندارد

 

 روز گذشته عالئم زیر را داشته اید؟ 11آیا در حال حاضر و یا طی  -1
 

 خیر بلی سوال ردیف

   و یا بیشتر( 8/73درجه حرارت )تب  1

   لرز 2

   (احساس درد و یا سنگینی در قفسه سینه و یا سخت نفس کشیدن)تنگی نفس  7

   بیقراری 4

   احساس ضعف و خستگی 5

   اختالل در تمرکز، گیجی و منگی 6

   سردرد 3

   سرفه 8

   گلودرد یا احساس شدید خشکی گلو 9

   (و یا درد عضالنی)بدن درد  11

   از دست دادن حس بویایی 11

   از دست دادن حس چشایی 12

   و یا هرگونه عالئم پوستیتاول و خارش پوست و کهیر  17

   مشکل در بلع 14

   تهوع 15

   استفراغ 16

   اسهال 13

   شکم درد 18
 

 خیر   بله روز گذشته با کسی که مشکوک به کروناست و یا تست کرونای او مثبت شده است تماس داشته اید؟ 14آیا در طی -2
 

 بیماریهای زیر مبتال هستید؟در حال حاضر به کدام یک از -3
 

    بیماری کبدی    بیماری تنفسی   بیماری قلبی  فشارخون  دیابت

 حساسیت پوستی  آلرژی فصلی    آسم   سرطان   بیماری کلیوی

   نقص سیستم ایمنی   ... ( تعویض دریچه قلب، دریافت کلیه و )پیوند اعضاء   روماتیسم  

  هیچکدام  ( Cیا BیاA)هپاتیت     ( پردنیزولون)کورتون  داروی مصرف سینوزیت 

 .............................. (:سانتی متر)قد   .......................................... ( :کیلوگرم)وزن  -

 

که ممکن است به )ت اینجانب مسئولیت پاسخ دقیق و صحیح به سواالت را می پذیرم و عواقب پاسخ نادرست به سواال

 .را متوجه خود می دانم( انتشار بیماری گردد منجر گردد

نمایم در صورت بروز هرکدام از  تعهد می.......................... به شماره دانشجویی .......................................... اینجانب 

 .سالمت اطالع دهممرکز بهداشت و /عالئم فوق مراتب را به آموزش دانشکده


