
 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

 اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی

 پایه دوازدهم نهایی/ پایه نهم  شرکت در امتحانات هماهنگ استانیفرم خوداظهاری فرد جهت 

 

آموزشگاه آموز  دانش...................... ......... ملی..... دارای کد.................................اینجانب ...

 :مینما اظهار میمنطقه .....................................  / شهرستان / ناحیه....................................... .
 

 :ام سه روز اخیر عالئم زیر را نداشتهدر  -1

         بدن درد     درد گلو      تنگی نفس       سرفه      لرز      تب    

 هدرد یا احساس سنگینی در قفسه سین             احساس خستگی و ضعف    
 

)کرونا ویروس( در دو  1۱متر( با فرد مبتال به کووید2بقه تماس نزدیک )فاصله کمتر از سا -2

 ام: را نداشتهبا شرایط زیر اخیر  ههفت

  1۱قطعی کووید/  محتمل /مستقیم فردی از افراد خانواده بیمار مشکوک  مراقبت -

در  1۱گونه تماس شغلی ) شامل همکار بودن یا همکالس بودن( با فرد مبتال به کوویدهر -

  متر( 2دقیقه در فاصله کمتر از  1۱فضای بسته مشترک )تماس بیش از 

 در وسیله نقلیه مشترک 1۱همسفر بودن با فرد مبتال به کووید -
 

نمایم در صورت بروز  د میهع....................... ت............. ملیکددارای ...... ......................اینجانب ..      

اطالع دهم و نیز مدیر مدرسه / رییس حوزه امتحانی هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب را به 

هرگونه  ام و ثبت نمودهها را با هوشیاری، دقت و صداقت  کنم پاسخ کلیه پرسش گواهی می

 باشد.  و خالف واقع، به عهده اینجانب میست عواقب ناشی از پاسخ نادر

 

 ینام و نام خانوادگ

 ختاری

 اامض
  توجه:

  به مدیر مدرسه / رییس حوزه امتحانی تحویل گردد.تکمیل و  هر هفتهمتحان ااولین قبل از  این فرم
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