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يه وقت مي خواستم.
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 شروع کنیم!
منشي: کلینیک ِدانشگاه، بفرمایین1 ؟

بیمار: سالم. یه2 وقت از ُمتخصِص چشم می خواستم. 
منشي: مشکل تون3 چیه؟

بیمار: یه وقت برای تعییِن شمارۀ چشمم می خوام4 . 
منشي: بهترنیست اول به بینایی سنج مراجعه کنین5 ؟ 

بیمار: درسته6. چه ساعتی می تونم7 بیام8؟
منشي: ساعِت پنِج عصر براتون9 وقت گذاشتم. شما آقای؟

بیمار: امیری هستم.           

                
                               

 نوبت شماست!

گونۀ نوشتاری

1. بفرمایید
2. یک

3. مشکل تان
4. می خواهم

5. کنید
6. درست است

7. مي توانم
8. بیایم

9. برایتان

متخصِص گوش و حلق و بینی
مشکل شنوایی
شنوایی سنج

متخصِص مغز و اعصاب
ضعف و بی حالی
متخصِص داخلی

متخصص اطفال
مشکِل گفتاری

ُگفتاردرمان

متخصِص داخلی

مشکِل بی اِشتهایی
پزشِک عمومی
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 تمرين کنید:
تمرین 1:  بیمارانبامسئوالِنپذیرشدربارةوقتگرفتنازپزشکانگفتگومیکنند.

گفتگوهایمرتبطرابههموصلکنید.

.....6.... نه متاسفانه. وقت های امروز پُر شده است.1 ( متخصِص کودکان امروز صبح هستند؟ 

......... چند دقیقه منتظر باشید تا نوبت تان شود.2( مي توانم امروز با دکتر حرف بزنم؟

......... درست است. وقت تان امروز ساعت چهار است.3( می خواستم عکِس دستم را به دکتر نشان بدهم. کجا بروم؟

......... می توانید بینِ  مریض بروید و صحبت کنید.4( ببخشید کی نوبِت من می شود؟

......... بله. متخصِص اطفال روزهای زوج هستند.5( ببخشید، من امروز عصر وقت داشتم؟

......... بفرمایید ابتدای راهرو، ُمتخصِص ارتوپد.6( دکتر حسینی امروز وقت دارند؟

 

 تمرین باال را دوباره بخوانید و شکل گفتاری گفتگوهای باال را با دوستان تان تمرین کنید.

الف: امروز دکترحسینی وقت دارن؟
ب: نه متاسفانه. وقت های امروز پُر شده.

        

گفتاری  شکل  »بفرمایین« 
فارسی  »بفرمایید« است که در 
گفتاری غیررسمی به کار می رود. 
رسمی تر،  گفتار  در  »بفرمایید« 
بیشتر  پزشکان  گفتار  مثال 

استفاده می شود.

توجه کنید:
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تمرین 2:بهگفتگوهایزیردقتکنید.
برایهرکدامازبیماریهایزیربایدبهکدامپزشکیامتخصصمراجعهکنیم؟

 متخصص اُرتوپد   متخصص گوش و حلق و بینی
 شنوایی سنج   پزشِک عمومی 

 متخصص داخلی  ُگفتاردرمان

مثال:  
  

الف: نمی دونم برای مشکلم پیش کدوم متخصص برم؟
ب: برو پیِش پزشِک عمومی. شما رو راهنمایی  می کنه.

   

الف: گوشم خیلی درد می کنه.
ب: کلینیک  دانشگاه امروز ....................... داره.

   

الف: چرا سارا رو بردی پیِش .......................
ب: شنوایِی  همۀ بچه های هفت ساله باید چک بشه.
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الف: پسرم از زلزله ترسیده. لُکنت گرفته. 
ب: حتما ببرش پیِش یک .......................

   

الف: برای ضعف و خستگی آزمایش دادی؟
ب: بله. ....................... برام آزمایش نوشت.

   

الف: پام شکسته!
ب: از ....................... وقت بگیر.

  پیراپزشکی
یک متخصص داخلی در حوزۀ پزشکی، و یک بینایی سنج در حوزۀ پیراپزشکی 
فعالیت می کند. به افراد فعال در حوزۀ درمان که به حفظ یا برگرداندن سالمتی 

افراد کمک می کنند، »پیراپزشک« می گویند.


