
 
   دبيرخانه انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران

   »فرم فهرست«                            
 

 به نام خداوند جان و خرد  

 است  فهرست فرمهاي انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران به شرح زير
   مرحله شش ماهه،   2مرحله  سه ماهه ، بعد  2فرم آزمايش پزشكي مي باشد كه يك خامگياهخوار ابتداي ورود و سپس    :1فرم شماره  

 انجام مي دهد تا بصورت علمي هم، به مثبت بودن مسير آگاه شود و از سال سوم، سالي يكبار ،                     

 باشد )طرح تشويق مردم به خامگياهخواري روزهاي فرد( اين طرح شبيه سفره  فرم تغذيه ماهيانه در اين طرح مي  :2فرم شماره 

 اما بدون پنج رديف غذاي مضر مي باشد مردم،                      

 )رايج، سنتي و  ايران   انجمن ها و گروههاي هر سه طيف تغذيهارجمند  به مديرانوحدت رويه   پيشنهاد فرم :3فرم شماره 

 تازه واردين     به باال    3و 2و  1 فرم 3جهت همراهي و ارائه و دعوت  از ايشان   خامگياهخوار(درشهرهاي سراسر كشور،                       

 همچنين در اين فرم ، توضيحاتي جهت اطالع تازه والدين ، ارائه شده است  مي باشد                      

 مي باشد نفره تازه وارد به گياهخواري و خامگياهخواري 10بر يك گروه  فرم نظارت مدير  :4فرم شماره 

 فرم اساس نامه انجمن ملي خامگياهخواري و گياهخواري ايران مي باشد :5فرم شماره 

 طيف تغذيه ايران ، )رايج سنتي و خامگياهخوار( سراسر  3اساتيد هر  و پزشكان ،حكما، پژوهشگران   فرم دعوت از :6 فرم شماره

 ميباشدبه مردم،    باال    3و  2و  1  فرم  3  كشور، جهت همكاري در)طرح تشويق مردم به خامگياهخواري روزهاي فرد(و ارائه                     

 د. فرم تعهدي كه يك خامگياهخوار و گياهخوار به خودش مي ده :7فرم شماره 

 :]فرمهاي زيردرحال بازنويسي مي باشد [
 از بين ميرود  يدر چه دماي ،ويتامين و پروتئين  مكدام مواد غذايي چه ويتامين و پروتئيني دارند، و كدا نشان ميدهد كه  يفرم مطالب :8 فرم شماره

 گزاردبارجمندي كه قصد دارد مقداري وقتش را در اختيار انجمن يا گروه يا فريكنفرانس شهر خودش    دكترفرم تقاضاي     :9  فرم شماره  

 درموضوعات ترويج خامگياهخواري وگياهخواري اهدا نمايد ملكش رامقداري كه قصد دارد  فرد ارجمندي فرم تقاضاي  :10فرم شماره 

 درموضوعات ترويج خامگياهخواري وگياهخواري اهدا نمايد   مقداري مالش رادارد   كه قصد ارجمندي  فرم تقاضاي فرد :11فرم شماره 

 ارجمندي كه قصد دارد  مقداري وقتش را در موضوعات گياهخواري و خامگياهخواري اهدا نمايد  فرم تقاضاي فرد:12فرم شماره 

 ميباشدملي انجمن و نشاني مكاني و مجازي همراهان ملي   فرم فهرست تلفنها و نشاني مكان انجمن :13فرم شماره 

 ميباشدفرم ساير آزمايشات پزشكي متداول  :14فرم شماره 

 توضيح و معرفي و ارائه فرم    جهت اجازه تشكيل جلسه ،ادارات از جمله مدارس ارجمند  فرم نحوه دعوت از مديران :15 فرم شماره

       طرح تشويق مردم به خامگياهخواري روزهاي فرد به كارمندان ميباشد  2آزمايش پزشكي و فرم شماره   1شماره                        

 ......................  :16فرم شماره 

 ...................... :17فرم شماره 

 ...................... :18فرم شماره 

 ......................  :19فرم شماره 

  فرم شماره 20: فرم گزارش  هم انديشي  هاي انجمن ملي ميباشد
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