
  دبيرخانه انجمن ملّی خامگياهخواری و گياهخواری ايران         
  «3»فرم شماره                                                 

     )همچنين فرم مسير آشنا شدن تازه واردين به شرح زير است(  )فرم پيشنهاد وحدت رويه به مديران محترم انجمنها و گروهها(  
 

 خداوند جان و خرد به نام 
 مديران محترم انجمنها و گروهها و فريكنفرانس های خامگياهخواری و گياهخواری سراسر كشور درود بر شما

از اين جهت كه افراد بيشتری با راه سبز سالمت )خامگياهخواری وگياهخواری( آشنا شوند، )و در اين مسير باقی بمانند( )و در اين  -1
 بمانند( )و در اين مسير باقی بمانند( همراهان شما در انجمن ملی، پيشنهادات زير را تقديم مينمايند:مسير باقی 

 
 هرتازه وارد ممكن است نقصی در بدنش وجود داشته باشد ولی بعد از خامگياهخواری، نقصش را نتيجه خامگياهخواری تصور می نمايد - الف

ميدهد هر چقدر هم كه با دقت مشورت دهيد، ولی چون مردم برنامۀ كتبی ماهيانه ندارند، بر اساس عاداتشان   همچنين تجربۀ بسياری مديران محترم نشان-ب 
 فتيم و بيمار شديم اكثراً در كنار خامگياهخواری، روش غذايی قبلی شان را نيز تكرار ميكنند، ولی بعدا اظهار ميكنند كه ما خامگياهخواری كرديم نتيجه نگر

 م تالشی كه مينمائيد ولی ولع پخته خواری، تازه وارد را، رها نميكند و مجدداً به يخته خواری زياد، و بيماری برميگرددهمچنين عليرغ  - ج
 
آزمايشپزشكی را، به تازه وارد دهيد تا قبل از شروع خامگياهخواری، آزمايشات   1لذا جهت جلوگيری از موارد رديف الف و ب و ج، فرم شماره  - 2

 م دهدپزشكی را انجا
، طرح ملی تشويق 2را به او ارائه فرمائيد )فرم    2پس از اينكه آزمايش پزشكی تازه وارد را گرفتيد، چه سالم باشد، و چه بيمار باشد، فرم شماره  - 1/2

 ا پاسخ سواالتش را بداند ميباشد را نيز به تازه وارد ارائه نمائيد ت  3همچنين همين فرم كه شماره  - 2/2مردم به خامگياهخواری روزهای فرد ميباشد(  
مطالعه    –3 با  وارد  هرتازه  اين    3نتيجتا  كه  متوجه می شود  باال،  و فرم،    3فرم  گياهخواری  در عرصه  پايشان  تازه  كه  برای كسانی هست  صرفاً 

 خامگياهخواری گزارده اند، و متوجه ميشوند الزم است برنامه داشته باشند تا دچار اشتباهات رديف الف و ب و ج نشوند 
 

انجمنها، سايت پرسش و پاسخ سركارخانم دكتر زرين آذر را )بدليل كامل و جامع و رايگان و بدون تبليغات بودن( به   تمام مديران محترم - 1/3

   Fa.ZarinAzar.comتازه واردين معرفی مينمايند  
، قرار يا دسترسی نزديكتری در 2فرم    7رديف ستون    4ا اساتيد محترم دريا چند نفر از دكتر ي  1همچنين مدير محترم انجمن هر شهری با - 2/3

مورد نظرشان را در  نام    شهر خودشان دارند و او را همراه مدير گروهشان معرفی ميكنند، مثال مدير محترم انجمن )................( شهر )...................(،

 و به تازه وارد ارايه دهند تا بدون مشاور نماند   ..........................................(..................... استادتردكسركارخانم/جناب آقای  اين پرانتز بنويسند )

 اين تازه وارد را دارند، يا خير؟   خاص  در اينجا تازه وارد تحقيق و دقت نمايد آيا بزرگواران باال، تخصص و تجربه كافی، جهت نياز- 3/3

 تازه واردين محترم عالوه بر موارد باال، به مطالب زير توجه فرمايند 
بار بخوانيد تا متوجه شويد اگر رعايت كنيد بيماريتان رفع ميشود و سالمتی   3، 2پرينت كنيد    A3را دو طرف   2ابتدا از سايت فرم شماره  - 4

 محفوظ ميماند 

استاد و مدير دكتر و   یحت   يگردد و عضو گروه يا انجمن ميشويد،ارسال م   به دبيرخانهتان    یپزشك  ش يآزما جهيو نت یكه موارد پزشكاينپس از  - 5

  هست  ريز  فيرد۵ح دخالت نميكنند و توضيحات بشردر حال درمان هست،    ماريكه هر ب  یدر روند  ، ز يانجمن ن  محترم 

  زي را ن یاهخواريخامگ ديتوانيمدكترتان   در كنار آنها و با اطالع ی ول ديتان را قطع نكندكترچه در ادامه آن، قرصها و ارتباط با  یاهخوار يه در شروع خامگ چ- 1/5

 د )همچنين اگر دكترتان شما را جواب كرده اند، اميدواريم از خامگياهخواری نتيجه بگيريد چرا كه نتيجه گيرندگان بيشمارند( ييشروع نما

كه   ، را   سايت انجمن ملّی  ی پزشك  شاتي آزما  نمونه  14۰هر تعداد از    آزمايش پزشكی   جواب  يا گياهخواری  یاهخواريورود به خامگ  ی برا- 2/5

 . دييبفرما  ه ئارا  ی(هفته جارماه يا   خيه تاردكترتان يا خودتان تصميم گرفتيد، )حسب مورد ب

ومطابق   ديشوياز گروهها عضو م   یكيشد، شما در    تيرو  2فرم    7ستون    ن ياز متخصص  یكيتان توسط    یپزشك  شاتي آزما جهينت  نكه يپس از ا- 3/5

 1در فرم شماره   5/5و  5/ 4و 3/5و نتيجه رديفهای    ديينما يم  یاهخواريشروع به خامگ 2و  1خدا با روش فرم   ی اريگروه  ب  ر ينظر مد  ريز  4فرم شماره  

 منعكس ميگردد   4و  

 كنند يم   مالحظهرا    فتشر يبرآورد پ  ،7و مجدد متخصص ستون    ديريگيم  یپزشك  شي مجدد آزما  ،ماه  3هفته تا    2بعد ازحدود  حسب مورد  و- 4/5

 ميدهيدمسریادامه  و  ديكنيم  ۲و۴فرم  در  تغیریات مرحله دوم یو مجدد شروع به اجرا   شوديم  هئخدمتتان ارا۴در فرم الزم باشد،    رييو هر تغ- 5/5

 
 

 (               v.org-r-a-irannationalالتین: ) انجمن ملی خامگیاهخواری و گیاهخواری ایران(  فارسی: )   های دیگر انجمن ملی، )بدون تبلیغ( به این نشانی مراجعه شود  نشانی فضای مجازی: جهت مطالعه یا چاپ رایگان این فرم و فرم 
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