
سالم
خوب میخوام یک سفرنامه خوب بنویسم برای ارمنستان

سایت مهاجرسرا به من کمک کرد بیشتر راجع به فهمیدن اینکه دکتر چجوریه و اینکه ممکنه 
الزم باشه بعد مصاحبه بمونم :)

متاسفانه نتونستم تو سفرنامه ها اطالعاتی که میخواستم راجع به مصاحبه و سفارت پیدا 
کنم ولی سعی میکنم اونارو اینجا بگم

نکته مهم که تو هیچ سفرنامه ندیدم، مرتب نوشنت با سرفصل که من رعایت کردم به سرفصل 
ها توجه کنید.

خالصه: بار اول اومدم برای مصاحبه و گرفتم خداروشکر- پرونده سال ۲۰۱۵ شروع شد 
و االن ۲۰۱۷ هست. نوع پرونده هم مادر مقیم یعنی گرین کارت دارند و هنوز شهروند نشدن، 

برای فرزند زیر ۲۱ سال مجرد. فکر میکنم f2a میشه. من هم االن ۲۰ ساله هستم.

دکتر: برای دکتر و توصیف بیمارستان سفرنامه آقای afs خیلی خوب بود و درست. من 
afs توضیحات کیس خودمو میدم. لینک سفرنامه

https://www.mohajersara.org/forum/thread-5613.html

وقت دکتر:  خوب من خوندم دیدم دکتر کریستین هسنت و انوش که اکثرا از دکتر 
کریستین وقت گرفتند چون منشی اون فارسی حرف میزد، من تصمیم گرفتم از دکتر انوش 

وقت بگیرم که کمتر کسی گرفته :/ ایمیل زدم به ایشون منت ایملم این بود:

عکس دکتر انوش:

https://www.mohajersara.org/forum/thread-5613.html


Subject:  اسمم اینجا - Doctor Appointment

Dear Dr. Anush M. Ordyan  

My name is ............... and i have immigrant visa interview at the U.S. 
Embassy or Consulate in YEREVAN, ARMENIA on April X, 2017 at 
02:00 pm (this is my first interview).
I would like to request a medical appointment for medical examination, 
It will be highly appreciated if you make an appointment for me. 
Thanks in advance. 

Yours Sincerely,
اینجا هم دوباره اسمم :دی

ایشون جواب دادند برای ۳آپریل گفتند با توجه به اینکه ۱-۲ روز طول میکشه جواب بعضی 
آزمایشا بیاد و پرسیدن آیا اوکی هست ، اگر هست تایید کنم و من هم تایید کردم تو ایمیل 

بعدی.. این هم آخرین ایمیل ایشون به من:

 Dear Mr. ............,
 
 I've scheduled your medical appointment on April X at 2:00 PM.
 
 You should come to the Muratsan University Hospital, 2nd floor (from
 the main entrance to the left), Examination Room 222 (the door
 .nameplate with my name). Address: 114 Muratsan St, Yerevan

You don't need to fast.  (الزم نیست ناشتا باشید)  
 
 You should bring to your medical exam:
 - your alien/case number;
 - valid passport;
 - copy of your passport:



 - all your vaccinations information (in English).
 - if you have had a previously abnormal X-ray, blood test, are taking
 medication or have a history of serious physical, psychiatric or
 psychological problems you should bring the appropriate information
 or documentation (in English);
 - 6  recent photos 3 x 4 cm;
 - your present address, city and postal code of residence;
 your intended US address, intended US city, US state and postal
 code, printed on the separate sheet of paper;
 - your e-mail address.
 
 Started October 01, 2016 the total cost for medical examination was
 changed related to new medical testing requirements: 60000 AMD
 (Armenian drams) for persons age 15 and older; 35000 AMD for
 children of 0 to 15 years old, 8000 AMD will be charged if you are
  subject for additional X-ray.
 
.If you received this letter please let me know
 
 Best regards,
Anush Ordyan, MD, PhD

و من یک جواب دیگه دادم که ایمیل رو دریافت کردم و تشکر و اینا.
برگ واکسن: من مشهد هستم، مشهد آقای دکتر دهقان نیری هستند برای برگ زرد. 

واکسن ها برای من که بعضی هاشون چندتا یاد آور داشتند مثال DTP پنج بار زدم یعنی 
چهار بار یاد آور.

DT/DTP
Td
OPV 
Measles
MMR
Hepatits B
Varicella (بچه بودم آبله مرغون گرفتم پس واکسن نزدم فقط تایید شد)
BCG



تاریخ بلیت: یکشنبه اومدم ارمنستان که دوشنبه برم دکتر.

نکته خیلی مهممممم!!!!
به نظر شخصی من دکتر فقط یک معاینه ساده نیست و به شدت 
تاثیر داره رو تایید شدنتون :/ مخصوصا که ثابت کنید صادق و 

روراست هستید.

روز دکتر: من یک ساعت زودتر یعنی ساعت ۱ اونجا بودم. واسه توصیف بیمارستان گفتم 
سفرنامه آقای afs بخونید بهتره ولی منم ساده میگم.



از در ساختمان بیمارستان وارد بشی، سمت راست جای آزمایشاست، سمت چپ دکترها

باید بری چپ تا وقتی که راه پله رو ببینی بری طبقه دوم، بعد بری راست تا آخر سالن



از آخر سالن اولین اتاق دکتر انوش،دومیش کریستین که روش نوشته

مثل مطب های ایران نیست بری تو اتاق بعد اونجا بشینی تا منشی بگه بری تو اتاق 
دکتر :D .. همونجا تو سالن باید وایستی، منشی میاد بیرون هر از گاهی ، اتاق منشی و 

دکتر همش همونه جدا از هم نیست :دی . منشی چندبار اومد بیرون منو دید ولی نه من 
چیزی گفتم نه اون. راس ساعت ۱:۵۸ اومد بیرون رو به من گفت “ آقای ..... ؟” گفتم بله.



ازم مدارکم رو گرفت که شامل (عکس،پاسپورت و کپی، آدرس ها چاپ شده رو کاغذ، برگ 
زرد تایید واکسن ها) بود. منشی سوال پرسید نمیدونم ربطش چی بود “آیا با قوانین ایران 
مشکل داری؟” من گفتم خوب من عقیدم اینه هرجا زندگی میکنی باید به قوانین اون کشور 

احترام بزاری 
خوب جالبه بدونید منشی دکتر انوش هم کامال فارسی حرف میزد :))  یک خانوم مسن خیلی 

خوش اخالق و دوست داشتنی :))
دیگه رفت تو یک ۷-۸ دقیقه بعد اومد گفت بیا تو

تو اتاق چجوری بود ؟ یک میز چوبی ساده سمت راست، دکتر پشتش بود، یک صندلی جلوی 
میز به صورت کج برای من. کج یعنی میشستی در جلوت بود، دکتر چپت، ۳-۴ تا صندلی 

کنار دیوار راستت، که منشی اونجا نشست ، و پشتت تخت برای معاینه.

سواالت دکتر: کامل یادم نیست. شاید ۲۰-۳۰ تا سوال مریضی های مختلف یا عمل 
جراحی و اینا پرسید و فقط اسمشو میگفت تو یک نه یا آره میگفتی، اونایی که یادمه:

سابقه شکستگی؟ نه
سیگار میکشی؟ به ندرت . هرچقدر؟ آخرین بار ۱۵ روز پیش بود.

تومور داری ؟ نه
تتو یا زخم بزرگ یا جای زخم بزرگ؟ نه

بیماری مقاربتی؟ نه
حساسیت ؟ گاهی اوقات حساسیت فصلی.  امسال؟  بله امسال دارم

استفاده از دارو خاص ؟ (اینجا بود که یکم میترسیدم :))  )
خوب من به خاطره حساسیت به بهار گلوم خیلی ناجور بود و به سرفه های خلط دار یا کاف 

پروداکتیو رسیده بودم. متاسفانه به پیشنهاد دکتر (پدرم :)))  ) رفته بودم شربت 
اکسپکتورانت کدیین خریده بودم و ایران ۲ روز هم استفاده کردم :))) روز سوم تازه به این 

موضوع توجه کردم که کدیین ماده مخدره که تو ایران بدون نسخه داروهاشو میگیری :))) تا 
روز دکتر سه روز شد که نخوردم. از دکتر نسخه پزشک گرفتم براش شربتم و با خودم آوردم.
منتظر فرصت بودم که بگم این شربتو خوردم تا سوال استفاده از دارو خاص ؟ پرسید گفتم 

یک لحضه اجازه بدید... شربت،قرص آنتی هیستامین و نسخه پزشک رو بهش دادم
واکنشش اصال خوب نبود، گفت میدونی تو آمریکا کدیین کامال ممنوع؟ چرا این شربت ؟



گفتم واسه کاف پروداکتیو، گفت خیلی داروهای دیگه بوده چرا این منم نسخه رو نشون دادم 
گفتم دکتر تجویز کرده ولی بازم میگفت داروی دیگه میتونست بده.. برخوردش ترسناک 

بود :))) گفت شربت رو بنداز سطل آشغال دیگه استفاده نکن گفتم چشم.

معاینه: رو تخت نشستم، تیشرت تنم بود زدم باال قلبمو گوش کرد، گفت نفس عمیق بکشم 
و از بغله راستم شروع کرد،پشتم،بغل چپم هی گوشی شو میزاشت و من نفس میکشیدم 

میرفت جای بعدی
دهنمو باز کردم فک کنم حلقمو دید خیلی سریع بود :)) زیر بغالمو فشار داد و در آخر پاچه 

شلوارمو تا زانو زدم باال و نگاه کرد.

بعدش منشی ازم شمارمو گرفت گفت اگه الزم شد. بهم هزینه هارو توضیح داد و گفت 
۳۵،۰۰۰ درام االن به شخص دکتر بدم، حتی منشیش هم پول نمیگرفت :| یکم حس توهین 

داشتم به دکتر :))) ایران اینکارو بکنی شاید دکتر ناراحت شه :))) ولی خود منشی گفت به 
دکتر بدم، منم به دکتر ۴۰،۰۰۰ دادم اون به من ۵،۰۰۰ برگردوند.

در آخر تشکر کردم از دکتر با منشی اومدیم تو سالن، منشی کامال توضیح داد گفت تا 
پایان آزمایشات ادرار نکن، برای آزمایش سوزاک، و یک چیز مهم که یادتون نره، رسید های 

پرداختیتون همرو نگه دارین :)
و گفت دو روز بعد ساعت ۱۲ برم برای نتایج

برگه هایی که داد:
۱.نسخه برای عکس قفسه سینه به ارمنی :|

۲.نسخه برای آزمایش خون به ارمنی :|
۳.نسخه برای آزمایش سوزاک به ارمنی که پشتش آدرس بیمارستانشو نوشته یک کروکی 

کوچیک هم کشیده. دور بود از بیمارستانی توش بودم. 



xray ۴.کروکی بیمارستان، مکان آزمایشگاه خون و عکس



۵.هزینه ها

۶.اصل پاسپورتت :)))



آزمایش ها: ۱. عکس قفسه سینه ۲. آزمایش خون ۳. آزمایش سوزاک

۱.عکس قفسه سینه: باید بری پول به بیمارستان پرداخت کنی. کجا ؟ یادته گفتم از 
در ساختمون وارد شی راست مکان آزمایشا ؟ خوب اونجا دیگه :))



اونجا که بری یک نفر وسط سالن هست نسخه xray میدی بهش، بهت قبض میده هموجا 
سمت چپت صندوق پرداخت میکنی با فیش پرداختی میری مستقیم یک اتاقی باالش چراغ 

داره(سبز قرمز) اونجا صبر میکنی اومد بیرون بش میگی.
بری تو پاسپورت رسید نسخه میگیره، لباساتو در میاری جایی که میگه وا میستی، هرموقع 
گفت نفس عمیق میکشی و حبس میکنی، گفت فینیش تمومه :))) میری بیرون منتظر میمونه 

تا پاسپورتتو بیاره.

۲.آزمایش خون: کناره صندوق در به حیات باز میشه میری بیرون یادم نیست دقیق 
ولی همون جاها یک ساختمون دیگست :)))

اونجا هم دوباره پاس ایناتو میدی.



 بهت فیش میده بری سمت چپش پرداخت کنی با رسیدش آماده میشه هرموقع گفت میری تو 
اتاق ،از بازو خون میگیره کم هم میگیره

۳.آزمایش سوزاک : مزخرفترینش :| من با یاندکس با یکی از ایرانیا اونجا تاکسی 
گرفتیم کال شد ۱،۴۰۰ درام.

دیگه اینم با پاسپورت،نسخه میری پرداخت میکنی با رسید میری برای آزمایش.
خانم ها طبقه ۴ فکر کنم، و متاسفانه آسانسور ندیدم :/

آقایون طبقه همکف، رو به صندوق وایستی دقیقا پشت سرت میشه.
آزمایشم توضیح ندم زیاد :| ولی خوب باید کامل شلوار اینا در بیاد، برای ما آقایون با 

یکچیزی مثل گوش پاک کن کارشونو کردن :| دردم داشت :| :)))

پایان آزمایشات: همه آزمایشارو دادی، رسیدهارو مرتب آماده کن. منتظر روز نتایج 
باش

دریافت نتایج: روز چهارشنبه ۱۲ گفت بیا، من ۱۱ رفتم و منشی ساعت ۱۲ اومد بیرون 
رسید هارو گرفت من به هم منگنه کردم هرکدوم رو جدا ، جواب های اصلی خودش پیک 

میبره سفارت، جواب های شما یک cd حاوی عکس xray و یک کاغذ تایید واکسن هایی که 
زدم. گفت پلمپ cd به هیچ وجه باز نشه با خودت ببر آمریکا اونجا اگه الزم بود باز میشه.

خوب من با توجه به سابقم با اون شربت خود شیرینی کردم اونروز :)) ، قرص آنتی 
هیستامین بردم و به منشی گفتم من اون شربت رو که انداختم دور ولی میشه از دکتر 

بپرسین این قرص عیب نداره ؟ چون دارم اذیت میشم با حساسیت، پرسید یعنی از روزی که 
اومدی نخوردی ؟! گفتم نه ، گفت بخور بابا آنتی هیستامین که عیب نداره گفتم حاال میشه 

برای اطمینان بپرسین از دکتر؟ گفت بابا توم :))) باشه وایسا... رفت تو اومد بیرون گفت نه 
عیب نداره فقط شربتو نخور، گفتم نه اونو همون روز انداختم بیرون.. دیگه تشکرو اینا و 

اومدم هتل
اینم داستان آزمایشا و دکتر :))

اگه سوال خاصی داشتین بپرسین بتونم راهنمایی میکنم
id telegram: mohamadreza_mds


