فزم تستزی شذى در تیوارستاى
بیمٍ شذٌ محتزم خًاَشمىذ است ایه فزم را پس اس تکمیل بٍ َمزاٌ صًرت َشیىٍ َبی اوجبم شذٌ بٍ داوشگبٌ آساد
اسالمی ياحذ المزد تحًیل فزمبئیذ .بٍ فزمُبئی کٍ وبقص تکمیل شًد ي یب فبقذ مذارک ببشذ تزتیب اثز دادٌ وخًاَذ شذ.
تَسط ٍاحذ داًشگاّی تکویل شَد.

ًام ٍ ًام خاًَادگی تیوار

تاریخ تَلذ رٍس

پَشش تیوِ

ساکي شْزستاى

سال

هاُ

تاریخ شزٍع

شوارُ شٌاسٌاهِ

ًسثت تا تیوِ شذُ اصلی

گَاّی هی شَد ًاهثزدُ تیوِ شذُ اصلی  /افزاد تحت تکفل تیوِ شذُ اصلی تا شوارُ پزسٌلی
ًام پذر

تاریخ تَلذ رٍس

تاریخ

تحت پَشش صٌذٍق ّشیٌِ هاساد درهاى لزار گزفتِ ٍ تا سهاى تستزی شذى تحت پَشش صٌذٍق هذکَر تَدُ

استً .ام ٍی در صفحِ

هاُ

ردیف

سال

شوارُ شٌاسٌاهِ

در تاریخ

استخذام ٍ اس

صَرت اساهی تیوِ شذگاى درج گزدیذُ است .ضوٌاً علت تستزی شذى ًاهثزدُ

تیواری  /حادثِ تَدُ است.
اهضاء تیوِ شذُ اصلی :
گَاّی هی شَد خاًن /آلای

تاریخ ٍ هْز اهضاء ٍاحذ:
تِ شوارُ شٌاسٌاهِ

تَسط پششک هعالج تکویل شَد.

تِ شوارُ ًظام پششکی

تَسط ایٌجاًة دکتز
جْت تستزی شذى تِ تیوارستاى

تاریخ تَلذ

ًام پذر
ساکي شْزستاى

شْزستاى

تلفي

هعزفی گزدیذُ است.

علت تستزی شذى ٍ هعالجات اًجام شذُ تِ شزح سیز تَدُ ٍ ضوٌاً ایي عارضِ هادرسادی هیثاشذ ً /ویثاشذ.
کذ جزاحی:

ًَع عول جزاحی :

(تاتَجِ تِ کتاب کالیفزًیا هشخص شَد).
هْز ٍ اهضاء پششک هعالج:

تَجِ:

خَاّشوٌذ است تزای ثثت هشخصات تیوار اس کارت شٌاسائی هعتثز استفادُ فزهائیذ.

گَاّی هی شَد خاًن /آلای

تِ شوارُ شٌاسٌاهِ

تَسط تیوارستاى تکویل شَد.

طثك هعزفی پششک هعالج ًاهثزدُ دکتز
تِ ایي تیوارستاى هعزفی ٍ اس تاریخ
حساتْای پیَست جوعاً هثلغ

هحل صذٍر

در تاریخ

تعلت اتتالء تِ تیواری  /حادثِ
لغایت

توذت
ریال (تحزٍف)

رٍس تستزی ٍ تحت هعالجِ لزار گزفتِ ٍ طثك صَرت
ریال اس ٍی

دریافت گزدیذُ است.
درجِ ارسشیاتی تیوارستاى :

هْز ٍ اهضاء هجاس تیوارستاى:

بب تًجٍ بٍ ایىکٍ بزرسی خسبرت بزاسبس مىذرجبت فًق می ببشذ ،لذا مسئًلیت َزگًوٍ اظُبرات خالف ياقع متًجٍ
امضبء کىىذٌ خًاَذ بًد.
درصًرتیکٍ بیمٍ شذٌ بعلت حبدثٍ در بیمبرستبن بستزی گزدیذٌ ،مذرک مستىذ مبىی بز وحًٌ ،علت ي تبریخ يقًع حبدثٍ
می ببیست پیًست ایه فزم ارائٍ گزدد.
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