بنام خداوند جان و خرد

دکتر رضا آمری نيا

مشاور تغذيه و رژيم درمانی

عضو آکادمی تغذيه و چاقی آمريکا()AOA
نظام پزشکی 17417 :
نام:

سن:

نام خانوادگی:

قد:

وزن:

مجرد

متاهل

آدرس پستی:
تلفن ثابت:

آدرس ايميل:

تلفن همراه:

نوع رژيم درخواستي؟

براي كاهش وزن

براي افزايش وزن

ساير موارد:

ميزان فعاليت روزانه؟

فعاليت سبک

فعاليت متوسط

فعاليت سنگين

آيا شما تحت نظر پزشک هستيد؟

بلی

خير

نام بيماری:

آیا شما دارو مصرف می کنيد؟

بلی

خير

نام دارو:

بلی

خير

نوع بيماری:

آیا شما در  6ماه گذ شته تحت عمل جراحی
قرار گرفته ايد؟

بلی

خير

نوع جراحی:

آيا شما نقص خاص جسمانی داريد؟

بلی

خير

نوع نقص:

بلی

خير

شغل:

شما در روز چند ساعت کار ميکنيد؟

 11-11ساعت

8-7ساعت

 1-1ساعت

شغل شما از چه نوعی است؟

پشت ميز نشين

پشت ميز نشين+پياده روی

فعاليت فيزيکی مداوم

شما چند بار مسافرت می رويد؟

چند بار در ماه

يک بار در ماه يا کمتر

سه بار در سال يا کمتر

سرعت غذا خوردن شما در چه حد است؟

کند

متوسط

تند

شما درشبانه روز چند ساعت می خوابيد ؟

 11-11ساعت

 8 -11ساعت

 7-4ساعت

آيا شما تا بحال رژيم گرفتيد؟

بلی

خير

چند بار:

رژيم دريافتی شما از چه نوعی بوده است؟

سرخود

از پزشک تغذيه

از کارشناس تغذيه

آيا رژيم قبلی موفق بوده است؟

بلی

خير

ميزان کاهش يا افزايش وزن

نحوه آشنايي شما با اين مرکز کدام است؟

تابلوی تبليغاتی

دوستان يا آشنايان

اينترنت

آیا شما ناراحتی گوارشی داريد؟

آيا شما شاغل هستيد؟

اگراز دوستان يا آشنايانتان از ما رژيم گرفته اند لطفا نام ايشان را بفرماييد:
مربوط به خانمها:
آ يا شما حامله ايد؟

بلی

خير

چند ماهه:

آيا شما به بچه شير ميدهيد؟

بلی

خير

مدت شير دهی:

چند بار زايمان
داشتيد؟

نوع زايمان:

.....................بار

سزارين

طبيعی

اطالعات پرداخت هزینه رژیم غذایی:
شماره پيگيری فيش واریزی (هشتاد هزار تومان):

نام بانک:
شماره حساب :

بانک ملی ایران شعبه اختياریه تهران9871667799967106 :

تاریخ واریزی:

