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  با پرسشنامه مرتبط شدهانجام هایفعالیت 1بخش 1-1
 

  طراحی پرسشنامه 1-1-1

پرسشنامه ها به عنوان مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها در حوزه های مختلف محسوب می شود. بنابراین 

دریافت اطالعات مرتبط  منجربه طراحی آن از اهمیت باالیی برخوردار است. طراحی درست و نظامند پرسشنامه

  ان انبوه اطالعات است.با هدف پژوهش با قابلیت پردازش از می

در ایران، تیمی  غیرواگیر هایبیماری عوامل خطر پیمایش به منظور طراحی و پیاده سازی پرسشنامه هشتمین

اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت،  ، پزشکی، آمار،population health sciences هایحیطه متشکل از افراد در

مرتبط تشکیل گردید. همچنین از مشاوره متخصصین  هایحیطه سایرعلوم کامپیوتر، تغذیه، فناوری اطالعات و 

   .گردید طب فیزیکی، گوارش، سالمندی، دهان و دندان در حیطه بهداشت عمومی و زنان و زایمان استفاده

(. سپس، ترجمه پرسشنامه forward translationابتدا، پرسشنامه نسخه انگلیسی به فارسی ترجمه شد )

پرسشنامه مورد بررسی قرار  هایپاسخ مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، سواالت و expert panelتوسط

کلمات و اصطالحات به کار رفته در پرسشنامه به خوبی بازگو کننده  گرفت. این بررسی از این لحاظ بود که

مورد بررسی و  نیز steps 2015 پرسشنامه باشد. همچنین، در این مرحله، پرسشنامه کنونی با پرسشنامه

پروژه  پیشین در دوره درگیر نظرات افراد همچنین شوند. و رسیدگی تشخیص هاتفاوت مقایسه قرار گرفت تا

  دریافت شد.

نظرات خود را در جهت بهبود  که شد درخواست مختلف پرسشنامه هایبخش در متخصص همزمان، از افراد 

را پیشنهاد دهند.  است متناسب با شرایط کشور پرسشنامه، که سواالت ارائه دهند و اگر سوالی افزون بر سواالت

باید یک مشکل با بار بیماری باالیی را در  شودمی معیار ارائه سوال به این صورت بود که سوالی که مطرح

دو سوال به مجموعه سواالت آن بخش اضافه نکند. سواالت پیشنهادی  بیشتر از همچنین .برگرفته باشد

سوال، اضافه  تشخیص ضرورت وجود ا حضور تیم علمی پرسشنامه مورد بررسی و در صورتب جلسه یک در

گرفت. بعد از تهیه نسخه اولیه از پرسشنامه، در چندین جلسه، ترتیب سواالت، می مورد تایید قرار شدن آن

نهایی شدن قرار گرفت. پس از  مورد بررسی هاسوال ممکن در پاسخ و پرش در هایگزینه منطق سواالت،

گرفت. در مرحله بعد، پرسشنامه توسط یک فرد مستقل از  سواالت، پرسشنامه نهایی در اختیار کمیته فنی قرار

تا سواالت از لحاظ محتوا با پرسشنامه  (back translation) پروژه، از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شد

صلی مورد مقایسه قرار گرفت و اشتباهات اصالح اصلی مقایسه شوند. پرسشنامه انگلیسی شده با پرسشنامه ا

  شدند.

 

 

  هاپرسشنامه تهیه راهنمای تکمیل  1-1-2
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از آنها، به پیروی از روش استفاده شده  هرکدام با توجه به گستردگی سواالت و مالحظات منحصر به فرد

تکمیل پرسشنامه تهیه شد. در از سواالت راهنمای  هرکدام ، در این مطالعه نیز برایSTEPS پیمایش برایWHO  در

ارایه  تریاضافه دارند، اطالعات شوندهپرسش این راهنما برای سواالتی که نیاز به توضیح بیشتر، چه برای پرسشگر و چه برای

 . راهنمای پرسشگری تهیه شده، ارایه شده است 2و1شده است. در پیوست 

   بررسی پرسشنامه   1-1-3

 

بررسی خدمت ناظر  پرسشنامه و راهنمای آن به اتمام رسید، فایل تهیه شده جهتپس از آنکه طراحی اولیه 

در وزارت  ایجلسه و تغییرات اعمال شده طی هاپاسخ طرح ارسال شد. پس از دریافت نظرات و سواالت ایشان، محترم

موسسه ملی تحقیقات از وزارت بهداشت،  نظرصاحب افراد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی شد. در این جلسه

تمامی نظرات . حضور داشتند دانشگاه علوم پزشکی تهران و ناظر محترم طرح غیرواگیر هایبیماری سالمت، مرکز تحقیقات

آماده شده، مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات موردنیاز بررسی شد. پس از اعمال این تغییرات  هایپاسخ و سواالت به همراه

سنجی انجام شد که در ادامه توضیحات آن ارایه شده است.  پایایی پرسشنامه شامل روایی سنجی و مراحل بعدی مربوط به

فصل حاضر آورده  2و راهنمای پرسشگری پس از تغییرات در پیوست  1راهنمای پرسشگری قبل از تغییرات در پیوست 

 . شده است

 

  هاپرسشنامه روایی سنجی  1-1-4

مرحله، به بررسی  این در. ن پرسشهای آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارداعتبار)روایی( به ارتباط منطقی، بی

پیمایش، سنجش ماهیتی پنهان نیست که با استفاده  هدف از سواالت این کهاین روایی پرسشنامه پرداخته شد. با توجه به

 روایی صوری تنها ازاز سواالت به آن دست یابیم؛ بنابراین، به منظور بررسی روایی پرسشنامه  ایمجموعه از

 Validity) (Faceو روایی محتوایی (Content Validity)  استفاده شد. تنها استثنای این مجموعه، مجموعه سواالت

مورد ارزشیابی  هابیماری همین مرکز در مطالعه بار وسیلهبه از این،اقتصادی است که پیش  -سنجش شاخصهای اجتماعی

 . و استفاده قرارگرفته است

 

  روایی سنجی صوری 1-1-5

صوری این مطلب را مد نظر دارد که سؤالهای آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی  روایی سنجی

روایی صوری، سواالت پرسشنامه از جامعه عمومی  به منظور بررسی. هستند که برای اندازهگیری آن تهیه شدهاند

سنین و با سطح تحصیالت و موقعیت اجتماعی مختلف از نفر از کلیه 35  پرسیده شد. برای پاسخ به هر سوال،

 "و  "سطح دشواری در درک مفاهیم" در مورد  در نظر گرفته شد. بعد از پرسش هر سوال، از فرد مردم عادی
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میزان تاثیر " کیفی بررسی و با محاسبه روای سواالت  "و میزان تناسب و ارتباط "میزان ابهام و برداشت نادرست 

در مرحله کیفی در طی )5( . یا باالتر مورد قبول است 1.5میزان تاثیر معادل . ری قابل محاسبه استروایی صو "

و در صورت لزوم،  چند جلسه، ظاهر سواالت بر اساس نظرات بازخورد و نظر متخصصان اصالح و ویرایش شد

ضریب میزان تاثیر برای کلیه . دتغییر پیدا کردند که قابل درک برای جامعه عمومی باش ایگونه کلمات سواالت به

از focus group  به صورتpanel expert  پرسشنامه توسط .   و در حد قابل قبول بود 1.5سواالت باالی 

کلی impact score   میانگین. لحاظ مفاهیم مورد بازبینی قرار گرفت و سپس پرسشنامه نهایی آماده گردید

( اندازه گیری شد . فایل آنالیز ها و کلیه پرسشنامه های تکمیل 4.7تا  1.7بود و رنج آن بین ) 3.7پرسشنامه 

  .  شده و جلسات بررسی در مستندات موجود است

 

  روایی سنجی محتوایی 1-1-6

( استفاده شد. به این صورت CVI &CVRروایی محتوایی، از شاخص روایی محتوا ) به منظور بررسی

مورد   سواالت از لحاظ مرتبط بودن  تا قرار گرفت متخصصنفر از افراد  17 در اختیار پرسشنامه نهایی که

در مورد مرتبط بودن و شفافیت و  ،با توجه به چک لیست  شد تا درخواست گیرد. از متخصصین بررسی قرار

در مورد مرتبط بودن و شفافیت و  سواالت پاسخ دهند. در بررسی  (CVR(و ضرورت)CVIوضوح و سادگی )

اسخ های رنج مطلوب یعنی سوال کامال مرتبط است یا نیاز به اصالح جزئی دارد تا پ  (،CVIوضوح و سادگی )

 4و  3است یا امکان پیدا کردن ارتباط وجود ندارد)  نامرتبط مرتبط شود و پاسخ های رنج نامطلوب یعنی سوال

ت( دو حیطه مقیاس اس 4با   رنج نامطلوب در نظر گرفته می شود که بر اساس چک لیست 2و  1رنج مطلوب ، 

این شاخص روایی محتوا از طریق کسر مجموع پاسخ  دیگر نیز کامال مشابه حیطه مرتبط بودن محاسبه می شود

درصد مورد قبول است پاسخ های  79پاسخ های باالی    .(4-1) .شودمی محاسبه هاپاسخ مطلوب به تعداد کل

درصد باید حذف شود . در  70درصد نیاز به ویرایش دارد و پاسخ های زیر  79تا  70

سواالت در سه مقیاس ضروری ، مفید ولی غیر ضروری و غیر ضروری سواالت در   (CVRضرورت) خصوص

فرد متخصص پاسخ دهنده به  17برای  Lawshe چک لیست مخصوص ارزیابی می شوند و بر اساس جدول

دو  در  CVR  .نای خروج از پرسشنامه می باشدمب 4/0پرسشنامه زیر

شناخته  سواالت ضروری تمامی سطح و در هر دو گردید محاسبه  relaxed و  restricted سطح

تقسیم بر تعداد  2/هاپاسخ از طریق کسر مجموع پاسخ ضروری منهای تعداد کل Restricted CVR .شدند

طریق کسر مجموع پاسخ ضروری و مفید و غیر ضروری  زا  Relaxed CVR و شودمی محاسبه 2/هاپاسخ کل

   .شودمی محاسبه 2/هاپاسخ تقسیم بر تعداد کل 2/هاپاسخ منهای تعداد کل

کلیه  .می باشد 1تا  0.6از  Relaxed CVR و رنج 1تا  0.5از  استپ در پرسشنامه Restricted CVR رنج

نشان داد که   CVI ،شدند. در خصوص مرتبط بودن محاسبهسواالت با هر دو نوع آنالیز ضروری تشخیص داده 

برای این  بود (که 1تا  0.9در حوزه مرتبط بودن )   CVI حدود .اند کلیه سواالت مرتبط تشخیص داده شده

در مورد مصرف  146و  51می باشد . در حوزه وضوح سواالت دو سوال  0.79 باالی پرسش نامه،

  به دست آوردند. 0.76و  0.7ی الکلی به ترتیب امتیاز میزان نمک و تعداد وعده نوشیدن

bookmark://_ENREF_1/
bookmark://_ENREF_1/


4 

 

بعد از بحث و بررسی سواالت فوق در کمیته علمی و فنی سواالت صورت سواالت تغییر یافت تا واضح تر شود و  

مناسب در حوزه    CVI .در نهایت کلیه سواالت گردید با نظرات مخالف ارسال  مجددا برای متخصصین

   دند.دریافت نمو را وضوح

حوزه سادگی  ،گیرد کمتر مورد استفاده قرار می  دایورسیتی، به علت محتوی مطالعات روایی حوزه دیگری که در

سواالتی مطرح شدند که  146و  142، 84،  51و  47تا  45سوال است که با این حال بررسی شد . سواالت 

هیچکدام از  مجموع نیاز به ویرایش پیدا کردند و در بنابراین .داشتند 0.76و همه امتیاز  باشند نمی ساده

بعد از بحث و بررسی سواالت فوق در کمیته علمی و فنی   کردن حذف نشدند. ولید سواالت در مرحله

در این راستا  تغییر یافت. برای دستیابی به وضوح بیشتر 146  و 51و  47تا  45صورت سواالت  ،سواالت

نوع داروی  خصوص در 84سوال  گردید. با نظرات مخالف ارسال  مجددا برای متخصصین سواالت ویرایش شده

ولی با توجه به اینکه پرسشگر پاسخ ها را وارد می کند و  ،نیست ای ساده در واقع سوال انسولینی سوال شده که

اطالعات حاصل از آن  پس شدند ت بیاندر آموزش و راهنمای پرسشگری کامال توضیحات با جزییا

است که برای تسهیل  در خصوص نوع کاله ایمنی سوال شده 142اهمیت است. سوال  حائظ سیاستگذار برای

تهیه و به پرسشنامه  کالهها تصاویر از تصاویر برای توضیح بیشتر استفاده شده است. بنابراین در ادراک سوال

گردید. در نهایت همه حیطه ها  با نظرات مخالف ارسال  صصینمتخ برای و مجدد برای گردید اضافه

   شد . تولید کافی را به دست آوردند و پرسشنامه از نظر محتوی CVI امتیاز

 

  هاپرسشنامه سنجی پایایی   1-1-7

 

 آن در اندازهگیری هر آنچه بینیپیش گیری، عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیتاندازه یک ابزار پایایی

عبارت است از درجه توافق دو اندازه  پایایی .گیری، یک امر اساسی استاندازه اندازه میگیرد. این کیفیت، در هر نوع

   شود. می آن دو اندازه گیری بین همبستگی توافق معمواًل به صورت ضریب چیز. این یک مستقل و جدا از هم از گیری

غیر واگیر،  هایبیماری عوامل خطرملی  پیمایش یپرسشنامه با توجه به اینکه

ارزیاب مورد بررسی قرار گرفت. بدین  پایایی پرسشنامه، از طریق بررسی پایایی ،گرددمی تکمیل پرسشگران توسط

زمانی کوتاه توسط دو ارزیاب، به طور مستقل مورد پرسشگری قرار  یفاصله نفری از افراد با یک 39منظور، یک نمونه 

   گرفتند.

( برای بررسی میزان توافق دو 1ICCو ضریب همبستگی درون طبقه ای )  Gwet’s AC1 ضریب توافقسپس از 

. الزم به ذکر است، برای (2, 1) و پیوسته استفاده شد ایرسته ارزیاب، به ترتیب در متغیرهای

و از ضریب  (3) استفاده نشد کاپا به دلیل پارادوکس 2کاپا از ضریب ایرسته در متغیرهای هاارزیاب بین پایایی بررسی

در نرم  هاشاخص یمحاسبه .(4) است استفاده شد 3که در مقابل این پارادوکس استوار s’Gwet 1AC توافق

  آورده شده است. 1-1 انجام شد. نتایج در جدول R افزار

خیلی خوب مقادیر )و مقدار توافق  0.67، مقادیر بزرگتر از Gwet’s AC1 مقدار توافق قابل قبول برای شاخص

-1 . با توجه به نتایج جدول(6, 5) است 0.75، مقادیر بزرگتر از ICC ( و مقدار قابل قبول برای شاخص0.8بزرگتر از 

 بین ارزیاب مناسب دارند. پایایی سواالت پرسشنامه یهمه 1

bookmark://cross1/
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ر 1-1 :جدول یب و درصد توافق بی   اگی  غی  و  هایبیماری عوامل خطر میل پیمایش به تفکیک سواالت پرسشنامه هاارزیاب ضر

 
 

  عنوان پرسش  ضریب توافق  نوع شاخص

Gwet’s AC1  0.69   ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک  12کدامیک از موارد طی

   مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات|زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

Gwet’s AC1  0.70   اید؟ برخورده ماه گذشته به تبلیغات غیر مستقیم استفاده از سیگار 12طی آیا  

Gwet’s AC1  0.75   دقیقه به صورت مداوم طول کشیده باشد برای رفت  10آیا از پیاده روی یا دوچرخه سواری که حداقل

  و آمد هفتگی خود استفاده می کنید ؟

Gwet’s AC1  0.75  به دقیقه 10 حداقل که سواریدوچرخه یا رویپیاده آمد،و  ، برای رفتچند روز در یک هفته معمولی 

  ؟ اید داده انجام باشد، کشیده طول مداوم طور

Gwet’s AC1  0.78  است؟ شده گیری اندازه درمانی، بهداشتی کارمند یا پزشک توصیه به شما خون قند تاکنون آیا    

Gwet’s AC1  0.78   اید؟ برخورده به تبلیغات مستقیم استفاده از سیگارماه گذشته  12آیا طی  

Gwet’s AC1  0.78   ؟ است کرده گیری اندازه را شما خون فشار درمانی، بهداشتی کارمند یا پزشک تاکنون آیا  

Gwet’s AC1  0.80   است؟ کرده مصرف  زا دود دخانی مواد شمادرحضورتان روز گذشته فردی درخانه 30آیا در  

Gwet’s AC1  0.82  است؟ شده گیری اندازه درمانی، بهداشتی کارمند یا پزشک توصیه به شما کلسترول تاکنون آیا  

Gwet’s AC1  0.83  خواهر، برادر، مادر، پدر،)  شما یک درجه بستگان از یک هیچ آیا 

  اند؟ داشته قندی دیابت  (دختر یا پسر

  

Gwet’s AC1  0.83   نوزاد یا کودک خودرو صندلی از خودرو؛ از استفاده حین بار درآخرین نوزاد یا کودک،درصورت داشتن 

  اید؟کرده استفاده آنان سن مناسب

Gwet’s AC1  0.85  ماکارونی و بلغور جو، نان کامل، غالت با نان ای،قهوه هر چند وقت یکبار غالت کامل )شامل برنج 

  کنید؟می مصرف( دار سبوس

Gwet’s AC1  0.86   ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک  12کدامیک از موارد طی

   غذایی رژیم در چربی مصرف کاهش |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

Gwet’s AC1  0.86  اید؟ کرده استفاده نمکدان از سفره سر در اید، آیا در آخرین وعده غذایی ناهار یا شام که میل کرده   

Gwet’s AC1  0.86  هستید؟ آشنا است، غذایی محصوالت روی که غذایی راهنمایی چراغ با آیا     

Gwet’s AC1  0.88  و انجامیده طول به مداوم دقیقه 10 اقلحد آیا هیچگونه فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت متوسط که 

 سواری دوچرخه ، معمولی شنا والیبال، مثل)   دهد می افزایش اندکی را شما قلب ضربان و تنفس

  دهید؟می  انجام( سریع غیر دویدن یوگا، ،

Gwet’s AC1  0.89  کنید؟می هر چند وقت یکبار برنج مصرف  

Gwet’s AC1  0.89   ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک  12کدامیک از موارد طی

   ماهی مصرف افزایش|کرده است؟  زندگی به شما توصیه
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Gwet’s AC1  0.89  ؟ برید می کار به خود دندان و دهان بهداشت برای را زیر موارد از کدامیک  

Gwet’s AC1  0.89   ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک  12کدامیک از موارد طی

  بدنی فعالیت یا ورزش افزایش یا انجام |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

ICC  0.83  دقیقه | اید؟ سواری انجام داده روی یا دوچرخه در یکی از آن روزها، برای رفت و آمد چه مدت پیاده  

Gwet’s AC1  0.90  کنید؟می هر چند وقت یکبار ماهی مصرف  

Gwet’s AC1  0.90  دارید؟( فشارسنج) فشارخون گیریاندازه آیا در منزل وسیله   

Gwet’s AC1  0.90  اید؟کرده استفاده ایمنی بند ازکمر اید آیا در آخرین باری که در صندلی های عقب خودرو نشسته   

Gwet’s AC1  0.90  کنید؟می آیا در هنگام خرید محصوالت غذایی به جدول حقایق تغذیه ای توجه  

Gwet’s AC1  0.90   ( صنعتی آبمیوه و زا انرژی نوشیدنی دلستر، نوشیدنی های شیرین )مانند نوشابه،هر چند وقت یکبار

  کنید؟می مصرف

Gwet’s AC1  0.91  است؟ کرده خونریزی هایتان آیا هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان لثه   

Gwet’s AC1  0.91  اید؟ آیا تاکنون نوشیدنی های الکلی مصرف کرده  

Gwet’s AC1  0.91  انجامیده و  طول به مداوم دقیقه 10 اقلحد آیا هیچگونه فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت زیاد که

 ورزش ،کوهنوردی، سریع دویدن و فوتبال بازی مثل)   دهد افزایش شدتبه تنفس و ضربان قلب شما را

  دهید؟می  انجام(   سریع دویدن سریع، شنای هوازی،

Gwet’s AC1  0.91  ؟ هستید کامل دندانی بی مشکل دچار شما آیا  

Gwet’s AC1  0.91   ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک  12کدامیک از موارد طی

  قرمز گوشت و شده فرآوری مواد کم مصرف |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

Gwet’s AC1  0.92   کنید؟می مصرف( ژامبون و کالباس سوسیس، مانند) شده فرآوری هایگوشت یکبارهر چند وقت  

Gwet’s AC1  0.92   ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک  12کدامیک از موارد طی

  نمک مصرف کاهش |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

Gwet’s AC1  0.92  اید؟ غربالگری سرطان دهانه رحم انجام داده آیا تا به حال تست   

Gwet’s AC1  0.93  طی یک هفته معمولی، چند روز در هفته میوه مصرف می کنید؟  

Gwet’s AC1  0.93  است؟ مهم شما برای غذا نمک چقدر کاهش میزان  

ICC  0.80  از استفاده تلویزیون، کردن تماشا مانند) اید؟ گذرانده  در یک روز معمولی چه مدت زمان را به نشستن 

  ساعت |( تبلت و تاپ لپ و موبایل و کامپیوتر

Gwet’s AC1  0.93  کنید بیان کنیدمی مقدار سبزیجات در یکی از آن روزهایی که مصرف.  

Gwet’s AC1  0.93  کمر از( سرنشین یا و راننده عنوان به) اید آیا در آخرین باری که در صندلی های جلوی خودرو نشسته 

  اید؟ کرده استفاده ایمنی بند

Gwet’s AC1  0.93  کنید؟می آیا در هنگام خرید محصوالت غذایی به چراغ راهنمایی غذایی توجه  

Gwet’s AC1  0.93  باالست؟ خونتان کلسترول میزان که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک تاکنون آیا  
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Gwet’s AC1  0.94  طی یک هفته معمولی، چند روز در هفته سبزیجات مصرف می کنید؟  

Gwet’s AC1  0.94  اید؟ داده انجام بزرگ  آیا تا به حال تست غربالگری سرطان روده      

Gwet’s AC1  0.94  شده شما برای جسمی آسیب به منجر که است افتاده اتفاق شما برای ای ماه گذشته حادثه 12آیا در 

  باشد؟

Gwet’s AC1  0.94  کنید؟می هر چند وقت یکبار نان مصرف  

Gwet’s AC1  0.94  (شود مشخص لبنیات نوع) کنید؟می مصرف لبنیاتی اغلب چه نوع  

Gwet’s AC1  0.94  کنید؟می هر چند وقت یکبار آجیل یا تخمه مصرف  

Gwet’s AC1  0.94  ؟ است افتاده اتفاق پیش وقت چند داده رخ آسیب  

Gwet’s AC1  0.94  اید؟ آیا تا به حال تست غربالگری پروستات انجام داده  

Gwet’s AC1  0.95   طول مداوم طوربه دقیقه 10آیا کار شما به نوعی است که شامل فعالیت با شدت متوسط )که حداقل 

 دوشیدن باغبانی، نظافت، کارگر مانند)  گردد؟.( شود قلب ضربان و تنفس خفیف افزایش موجب و بکشد

  زدن سیمان، مراقبت از حیوانات و ... ( هم چوب، تراشیدن شیر،

Gwet’s AC1  0.95  کنید؟می چند میان وعده در روز مصرف   

Gwet’s AC1  0.95  به چه نحو پیش رفته است؟  آسیب رخ داده   

  

Gwet’s AC1  0.95   ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک  12کدامیک از موارد طی

   طبیعی حد در بدن وزن حفظ یا وزن کاهش |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

ICC  0.85  تعداد سال های تحصیل  

Gwet’s AC1  0.95   اید؟ داشته ماه گذشته دندان درد یا درد در حفره دهان خود 3آیا طی  

Gwet’s AC1  0.96  شور، ترشی خیارشور، مانند) پرنمک هر چند وقت یکبار از غذاهای فرآوری شده 

  کنید؟می استفاده( کنسروی غذاهای کالباس، سوسیس، چیپس، پفک، کرن، پاپ

Gwet’s AC1  0.96   راستای اصالح سبک ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در  12کدامیک از موارد طی

       کاهش مصرف مواد قندی |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

Gwet’s AC1  0.96  کنید؟می هر چند وقت یکبار لبنیات )شامل شیر، ماست، پنیر و دوغ( مصرف  

Gwet’s AC1  0.96  آیا در منزل وسیله اندازه گیری قند خون )گلوکومتر( دارید؟  

ICC  0.88  مقیاس این در چیست؟ امروزتان می خواهم شما به من بگویید که نظرتان درباره ی سالمت حاال من 

 اعالم مورد این در را خود نظر. است صفر معادل حالت بدترین و 100 تصور قابل سالمتی حالت بهترین

   .کنید

Gwet’s AC1  0.97  یا قلیان یا( برگ سیگار پیچ، دست یا ایکارخانه آیا تاکنون مواد دخانی شامل سیگار) هر نوع سیگار 

 یا و( پراک پان و ناس مثل مکیدنی یا ایانفیه جویدنی، شامل)  دود بدون تنباکوهای انواع یا پیپ/چپق

  اید؟ کرده مصرف الکترونیک سیگار

Gwet’s AC1  0.97   راستای اصالح سبک ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در  12کدامیک از موارد زیر طی

     دخانی مواد شروع عدم یا ترک  |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

Gwet’s AC1  0.97  کرده می رانندگی مستی حالت در آن راننده که اید شده خودرویی در سال گذشته چند بار سوار 

  است؟

Gwet’s AC1  0.97   ،کنید؟می گوساله، گوسفند، بره ، بز و شتر( مصرفهر چند وقت یکبار گوشت قرمز )مانند گوشت گاو  
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Gwet’s AC1  0.97   مصرف زا دود دخانی مواد درحضورتان (سربسته محیط) شما کار درمحل روز گذشته فردی 30آیا در 

  است؟ کرده

Gwet’s AC1  0.97  مبتال سالگی 65 سن زیر در دخترتان یا خواهر مادر، یا و سالگی 55 سن زیر شما پسر یا برادر پدر، آیا 

  اند؟ ه شد ناگهانی مرگ یا مغزی یا قلبی سکته به

Gwet’s AC1  0.97  اید؟کرده استفاده ایمنی بند ازکمر اید آیا در آخرین باری که در صندلی های عقب خودرو نشسته  

Gwet’s AC1  0.97  شود؟می سالمت در مشکلی باعث شور غذاهای یا نمک زیاد مقدار مصرف که کنیدمی فکر آیا  

Gwet’s AC1  0.98  کنید؟می هر چند وقت یکبار صبحانه مصرف  

Gwet’s AC1  0.98  اید کرده استفاده نمکدان از سفره سر در اید، کرده میل که شام یا ناهار غذایی وعده آخرین در آیا  

Gwet’s AC1  0.98  کنید؟می چند وعده غذایی اصلی در روز مصرف    

Gwet’s AC1  0.98  .تعداد واحد میوه در یک روز معمولی را بیان کنید            

Gwet’s AC1  0.98  میزان تحصیالت شما کدامیک از موارد زیر است؟  

Gwet’s AC1  0.98  دبستانی(؟ پیش داشتن نظر در بدون) اید چند سال موفق تحصیلی داشته  

Gwet’s AC1  0.99  کنید؟می استفاده نمک مقدار چه کنیدمی فکر  

Gwet’s AC1  1   اید؟ ماه گذشته سوار موتور سیکلت شده 12آیا در   

Gwet’s AC1  1  کمر از  (سرنشین یا و راننده عنوان به) اید آیا در آخرین باری که در صندلی های جلوی خودرو نشسته 

  اید؟ ایمنی استفاده کرده بند

Gwet’s AC1  1  و قلبی سکته دچار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک حال به تا آیا 

(  قلبی عروق تعویض)  پس بای  همانند پزشکی مداخالت یا و اید؟ شده  صدری آنژین

   اید داشته را(  فنر)  استنت ،(  بالون ) پالستی آنژیو ،

Gwet’s AC1  1   کنید؟ می مصرف آسپرین درمان بیماری قلبیآیا در حال حاضر برای پیشگیری یا   

Gwet’s AC1  1   آیا در حال حاضر برای پیشگیری یا درمان بیماری

  کنید؟ می مصرف( ها استاتین سایر و آترواستاتین سیمواستاتین، لوستاتین، ) استاتین قلبی،

Gwet’s AC1  1   بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک ماه گذشته پزشک یا کارمند  12کدامیک از موارد طی

  افزایش مصرف نان سبوس دار و کربوهیدرات سالم |زندگی به شما توصیه کرده است؟ 

Gwet’s AC1  1  یا باالست خونتان فشار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک تاکنون آیا 

  دارید؟ باال خون فشار  بیماری

Gwet’s AC1  1  وضعیت تاهل شما چگونه است؟   

Gwet’s AC1  1   آیا تا به حال پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به شما گفته است که دچار آسم و یا بیماری ریوی

  اید؟ انسدادی مزمن شده

Gwet’s AC1  1  اید؟ آیا تا به حال تست غربالگری سرطان پستان ) ماموگرافی( انجام داده   

Gwet’s AC1  1  آیا تا به حال واکسن HPV ؟ اید کرده دریافت رحم دهانه سرطان از پیشگیری منظور به  

Gwet’s AC1  1  آیا بیمه پایه )اصلی( دارید؟   

Gwet’s AC1  1  آیا بیمه مکمل دارید؟   

Gwet’s AC1  1  اگر بلی نوع بیمه را مشخص کنید.   

Gwet’s AC1  1  دیابت یا باالست خونتان قند که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یک یا پزشک تاکنون آیا 

   دارید؟
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Gwet’s AC1  1   اید؟ ماه گذشته برای مسافرت درون شهری از خودرو سواری استفاده نموده 12آیا در   

Gwet’s AC1  1   اید؟ دچار سرطان شدهماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به شما گفته است که  12آیا در  

Gwet’s AC1  1  اید؟ آیا تا به حال پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به شما گفته است که دچار سکته مغزی شده  

Gwet’s AC1  1   بکشد طول مداوم طوربه دقیقه 10آیا کار شما به نوعی است که شامل فعالیت با شدت زیاد )که حداقل 

 کارهای و سنگین بارهای حمل مانند)  گردد؟.( شود قلب ضربان و تنفس شدید افزایش موجب و

 سنگین، ورزشهای مربی زدن، هاون،بیل نی، اره کردن چوب، حفاری ، آسیاب کردن با دستهساختما

    (هوازی ورزشهای مربی
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  ها پیوست 

 

  اعمال تغییرات نهایی: راهنمای پرسشگری قبل از 1پیوست 

الزم به ذکر است فرم های ثبت آدرس ، ثبت فرد ، ثبت خانوار و اطالعات مراجعه طبق پروتکل و پس از 

شود و تنها توسط نرم افزار نمایش می شود که در صورت اشتباه در هر  نمی یکبار پرسش مجددا از فرد سوال

  .شود نمی چ سوالی تکراری پرسیدهمرحله اصالح قبل از شروع پرسشگری صورت پذیرد و هی

 

  آدرس ثبت فرم 

  اطالعات آدرس را وارد کنید:
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  کد پستی:

  آدرس:

بتوان از طریق آن با خانوار مکاتبه پستی  نحویکه به کامل تکمیل شود بصورت توسط پرسشگر این قسمت از پرسشنامه باید
  گردد. خودداری که ارزش آدرس پستی نداشته باشداز نوشتن جمالت یا کلمات کوتاه و خالصه  لطفا داد. انجام

   :شامل بخشهای زیر است یک آدرس پستی کامل،

  کد پستی-واحد-پالک -کوچه -خیابان فرعی -خیابان اصلی -(در مناطق شهری کاربرد دارد محله )گاهی

 

  فرد ثبت فرم

 

  نام:

  نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی ایشان محرمانه حفظ می شود و به دلیل پیگیری احتمالی  به مصاحبه شونده اطمینان خاطر داده می شود که
  سوال می شود. همچنین نام شناسنامه ای فرد باید پرسیده و قید گردد.

  

   ماه گذشته با این خانواده زندگی کرده است؟ 6آیا فرد حداقل 

  خیر                            بلی

  مونث                    مذکر             جنسیت:

  گانه مطالعه را دارد؟ 3 فازهای آیا فرد توانایی شرکت در کلیه

فردی که توانایی پاسخگویی به سواالت  -2را از او اندازه گرفت.  انتروپومتری فردی که نتوان شاخص های -1)تعریف فرد ناتوان: 
  آزمایشگاه را نداشته باشد.(فردی که توانایی رفتن به  -3پرسشنامه را نداشته باشد .

  خیر                                  بلی

  

   تاریخ تولد:

  

کنترل  بیمه گواهینامه رانندگی و یا دفترچه دیگرمانند الزم است تاریخ تولد بر اساس کارت ملی یا شناسنامه و هر مدرک معتبر
  ثبت شود. و

  .نمایید را بررسی وی کارت شناسایی فرد نمیداند در صورتیکه

  

  وضعیت تاهل:

          هرگز ازدواج نکرده

   متاهل

  مطلقه

  بیوه

  پاسخ بر اساس اظهارات فرد مشخص می گردد.

   وضعیت بارداری:

  خیر          بلی
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باید ثبت گردد. این پاسخ بر اساس اظهارات فرد مشخص می گردد. اگر فرد از وضعیت بارداری خود بی اطالع بود باز هم پاسخ خیر 
  سوال از افراد مجرد نباید پرسیده شود.

  کد ملی:

  کد ملی فرد در حال تکمیل است.                         تکمیل کد ملی

  کد ملی

  ثبت شود. کنترل و بیمه گواهینامه رانندگی و یا دفترچه دیگرمانند الزم است بر اساس کارت ملی یا شناسنامه و هر مدرک معتبر

  .نمایید را بررسی وی کارت شناسایی فرد نمیداند در صورتیکه

  .پاسخ این سوال بسیار حائز اهمیت است

 

 

  خانوار ثبت فرم

 

  اطالعات سرپرست خانوار را وارد کنید: لطفا

  نام:

  نام خانوادگی:

حفظ می شود و به دلیل پیگیری احتمالی به مصاحبه شونده اطمینان خاطر داده می شود که نام و نام خانوادگی ایشان محرمانه 

  سوال می شود.

         .زن2             .مرد1   جنسیت:

  

 پاسخ این سوال بسیار حائز اهمیت است.

 

  مراجعه اطالعات فرم

 

  آیا فرد در مراجعه فعلی در دسترس است؟

  آیا برای شرکت در مطالعه رضایت دارد؟

  از مصاحبه شونده کسب رضایت

در  فرد شرکت کننده شفاهی شود و اعالم رضایت داده می توضیح اهداف مطالعه به شرح ذیل کتبی رضایتنامه کسب متعاقب

و  ایم پزشکی( آمده )نام دانشگاه/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرف دانشگاه علوم ما .شود در نرم افزار وارد می  مطالعه،

موارد با شما  این درباره هستیم مایل .نماییم می پرسشگری غیرواگیر های خطر بیماریدر حال حاضر در خصوص عوامل 

کنیم،  می که از شما کسب هایی انجامد. تمام اطالعات و پاسخ می به طول دقیقه  60بخش از مصاحبه حدود  این .نماییم مصاحبه

اندازه  نتایج گذاشته نخواهد شد. همچنین میان ما درمطالعه  تیم کس به جز افراد هیچ ماند و با می باقی محرمانه کامالً

قرار خواهد  اختیارتان شما در اطالعات سالمتی در صورت تمایل  و نیز به طور رایگان و آزمایشگاهی جسمانی های گیری

و  اجتماعی شبکه های شود تا از طریق شما فراهم می امکان برای مطالعه، این دنبال شرکت در این به .گرفت

و  تن سنجی های اندازه گیری به نتایج دسترسی و سالمت خود وضعیت عالوه بر اطالع از ارتباطی روشهای سایر

که اوال  داشته باشید توجه .نمائید از بخش ها، دریافت یک در هر مورد نیاز بهداشتی مراقبتهای را در زمینه اطالعاتی ،آزمایشگاهی



12 

 

خود  موارد اطالعات به صورت محرمانه و تنها در اختیار در کلیه نخواهد داشت و ثانیا؛ ای هزینه بوده و شما رایگان موارد برای این کلیه

  شما قرار خواهد گرفت.

  نام:

  نام خانوادگی:

   جنسیت:

  تاریخ تولد:

   وضعیت تاهل شما چگونه است؟

               هرگز ازدواج نکرده

   متاهل

  کند. می جدا زندگی از همسر خود ولی مطلقه/ مطلقه نیست

  (که همسر او فوت شده است و در حال حاضر متاهل نیست مردی یا ) زن بیوه

  

  پاسخ بر اساس اظهارات فرد مشخص می گردد.

  

  خیر                 آیا ازدواج فامیلی داشته اید ؟ بلی

  های آن ها می باشد.منظور از ازدواج فامیلی ازدواج با اوالد عمه، عمو، دائی، خاله و یا نوه 

  خیر                 آیا پدر و مادر شما با هم نسبت فامیلی دارند ؟ بلی

   ؟چیست خانوار سرپرست با نسبت

 

سر  01

 پرست

هم  02

شوهر /زن )سر
 ) 

پسر  03

 دختر /

عرو  04

 داماد /س

 نوه  05

سرپ والدین .6

 همسر یا رست

خواهر / برادر 07

 همسر یا سرپرست 

/ دایی / عمو 08

 عمه / خاله 

خواهرزاد / برادرزاده 09

 ه

فرزن /خوانده فرزند .10

 رضاعی فرزند /همسر د

غ / وابستگان دیگر .11

 خویشاوند یر

 داند نمی 9999

 

  خانوار تکمیل می گردد. اعضای فهرست براساس جدول کد های

  خیر                 بلی وضعیت بارداری:

   کد ملی:

 

 

   :پرسشنامه اول گام
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 : شناسی بوم اطالعات

 

  :ذکر کد شهرستان بدون شماره تلفن ثابت فرد مصاحبه شونده

تلفن منزل و شماره تلفن ثابت دوم شماره تلفن محل کار درج گردد. در صورت نداشتن خط  اول،شماره در بخش شماره تلفن ثابت

  .گردددرج می  9999 رقمی چهار عدد تلفن ثابت در هیچ یک از موارد،

  

  :شماره تلفن همراه فرد مصاحبه شونده

فاقد شماره تلفن همراه می باشد شماره  فرد ثبت می گردد در صورتی که فرد مصاحبه شونده در این قسمت شماره تلفن همراه
  درج گردد. چهار عدد نه تلفن همراه یکی از اعضای خانوار ثبت می شود. در صورتی که این خانوار فاقد تلفن همراه می باشد

   آیا تلفن همراه شما قابلیت اتصال به اینترنت و شبکه های اجتماعی را دارد؟

  هدف از این سوال مشخص کردن گوشی های هوشمند است.

  :همراه( سه نفر از بستگان که در صورت لزوم بتوان با آنان تماس گرفت یا شماره تلفن ) ثابت

  نام و نام خانوادگی

  مصاحبه شوندهنسبت با فرد 

  ثابت یا همراه     شماره تلفن بدون ذکر کد شهرستان

  نام و نام خانوادگی

  نسبت با فرد مصاحبه شونده

  همراه یا ثابت         شماره تلفن بدون ذکر کد شهرستان

  نام و نام خانوادگی

  نسبت با فرد مصاحبه شونده

  همراه یا ثابت          شماره تلفن بدون ذکر کد شهرستان

  الزم است حداقل دو شماره ثابت و دو شماره همراه از بستگان فرد مصاحبه شونده درج گردد.

  شماره تلفن بستگان به ترتیب اولویت نزدیکی نسبت با فرد مصاحبه شونده درج گردد.

  .ذکر گردد 9999اگر افراد فاقد این شماره ها بودند به جای شماره تلفن عدد چهار رقمی 

  (؟مدرک تحصیلی است؟ )باالترین از موارد ذیل شما کدامیک تحصیالت میزان

  سواد بی

  نهضت /ابتدایی

  راهنمایی

  سیکل

  دبیرستان

  دیپلم

  فوق دیپلم/لیسانس

  فوق لیسانس/ دکتری حرفه ای

  دکترا فوق و تخصصی دکترای

  حوزوی

  سایر
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عنوان مثال اگر فردی چند ماه در دوره راهنمایی تحصیل کرده است، میزان منظور مقطعی است که به اتمام رسیده باشد. به 
  تحصیالت ابتدایی لحاظ می گردد یا چنانچه فرد دانشجو باشد دیپلم درج می شود.

  توجه: در مورد انتخاب گزینه سایر الزم است تحصیالت فرد به دقت تایپ شود.

  

     (؟دبستانی داشتن پیش )بدون در نظر اید موفق داشته چند سال تحصیلی

یا پشت  اند خوانده جهشی که هایی پرسشگر در صورت لزوم به شمارش تعداد سالهای تحصیل مصاحبه شونده کمک نماید. سال
   را در نظر نگیرید. اند کنکور بوده

  ماه گذشته چه بوده است؟ 12شما در  وضعیت اشتغال

  

                   دولتی بخش کارمند

                                                                    دولتی شاغل در بخش کارگر

  غیردولتی بخش کارمند

                                                           غیردولتی شاغل در بخش کارگر

درآمد ثابت و  کند ولی کار می فرد دیگری برای یا کند درآمد کسب می شخصی کاری که از طریق )فردی فرماخویش یا شغل آزاد

  ندارد.( منظمی

  کند.( نمی دریافت حقوقی کند ولی کمک می در کار خانوادگی یا کند که به عنوان داوطلب کار می )فردی بدون مزد کار

   آموز، دانشجودانش

  سرباز

  دارخانه

  بازنشسته

  کار کردن ندارد( توانایی سالمتی مشکل در )به دلیل به علت ناتوانی بیکار

  کار کردن دارد( )توانایی کار جویای بیکار

  کند( نمی کار که درآمد دارد ولی )فردی کار جویای غیر بیکار

دولتی یا خصوصی بودن شغل فرد معیار جائی است که بیمه فرد شاغل  تعئین در مورد آخرین شغل فرد سوال پرسیده شود. جهت
  را رد می کند.

  

  

  : معتبر( کارت یا دارید؟ )دفترچه )اصلی( پایه بیمه آیا

   بلی

  خیر

منظور از بیمه پایه و اصلی ، بیمه سالمت ایران ، نیروهای مسلح ، کمیته امداد ، خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، خویش فرما ، 

می   پزشک خانواده )بیمه سالمت ایرانیان (بیمه دانش آموزی و دانشجویی ، بانک ها و شرکت نفت ، بیمه روستایی و 

                         .باشد

  

  :کنید را مشخص بیمه نوع

   سالمت ایران بیمه

   اجتماعی تامین
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   مسلح نیروهای

   امداد کمیته

  مکمل دولتی غیر های بیمه سایر

  قابلیت انتخاب چند گزینه ای داشته باشد.بیمه روستایی جزء بیمه سالمت ایران محسوب می گردد. این سوال باید 

    ؟دارید مکمل بیمه آیا

  خیر                بلی

 

 

 

  خانواده دارایی

 

   این قسمت تنها توسط یکی از اعضای خانواده پر شده سپس از صفحه پرسشنامه خانوار خارج می شود

  محل سکونت چگونه است؟ وضعیت

  آرمه اسکلت فلزی یا بتون

  تیرآهن ساختمان آجری با سقف

  خشتی یا گلی

  کانکس کپر، چادر یا کلبه یا

  

  محل سکونت شما چگونه است؟ نوع مالکیت

  شخصی

  استیجاری

  سازمانی

  .) مانند افرادی که در محل سکونت فرد دیگری زندگی می کند و نوع مالکیت مشخصی بر محل سکونت ندارد( سایر

  شوند( اتاق در نظر گرفته می هال )توجه شود که آشپزخانه وخانه  تعداد اتاق های

   آیا اتومبیل شخصی دارید؟

  بلی

  خیر

توجه شود که منظور کل خانوار است یعنی اگر پدر، مادر، خواهر و یا برادر آن فرد در خانوار اتومبیل دارند پاسخ این سوال بله می 

  باشد.

  

  دارید؟ چند اتومبیل

  

  شما چیست؟ نوع اتومبیل

  

   پراید

  پژو
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  سمند

  بار وانت

  ساخت داخل شخصی های اتومبیل سایر

  خارجی های اتومبیل سایر

  داند اتومبیل ساخت داخل است یا خارج می توان با پرسیدن نام اتومبیل به فرد کمک کرد. نمی در صورتیکه فرد

  اغلب به چه منظور از اتومبیل شخصی خود استفاده می نمایید؟

  استفاده خودم و خانواده

  به عنوان وسیله کار )مانند آژانس و تاکسی و...(

  استفاده نمی کنم

  منظور بیشترین مورد استفاده است.

  از کدامیک از تسهیالت زیر برخوردارید؟

  خیر-2       بلی -1                                                          آب لوله کشی

  خیر-2       بلی -1                                                                 لوله گاز

  خیر-2       بلی -1                                                                      برق

  خیر-2       بلی -1                                                                    حمام

  خیر-2       بلی -1                                                              تلفن ثابت

  خیر-2       بلی -1                                                              آشپزخانه

        (شودمستقل درنظرگرفته میآشپزخانه اپن به عنوان فضای /فضای مستقل به عنوان آشپزخانه)

  خیر -2       بلی -1                                                          کولرآبی ثابت

  خیر-2       بلی -1                                                       کولرگازی ثابت

  (اسپلیت گرمایی وسرمایی مورد قبول است)

  خیر-2       بلی -1                                  یا سیستم حرارتی مرکزیشوفاژ 

  خیر-2       بلی -1                                                                 اینترنت

  در خصوص هر یک از گزینه ها در صورت لزوم مصاحبه کننده توضیحات الزم را ارایه دهد.

  باشید؟ را دارا می لوازم زیر از کدامیک

  

  خیر-2       بلی -1                       تلویزیون رنگی معمولی

  

  خیر-2       بلی -LCD/LED               1 تلویزیون رنگی

  

  خیر-2       بلی -1                                یخچال معمولی

  

  خیر-2   بلی -1                                             فریزر

  

  خیر-2       بلی -Side by side                     1 یخچال

  

  خیر-2       بلی -1                                  اجاق گاز فردار
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  خیر-2       بلی -1                                        جاروبرقی

  

  خیر-2       بلی -1                      لباسشویی دوقلوماشین 

  

  خیر-2       بلی -1                  ماشین لباسشویی اتوماتیک

  

  یرخ-2       یبل -1                              ماشین ظرفشویی

  

  خیر-2       بلی -1                                       خشک کن

  یرخ-2       یبل -1                                             رایانه

  خیر-2       بلی - 1                                           لپ تاپ

  خیر-2       بلی -1                                      تلفن همراه

  خیر-2    بلی -1                                            مایکروفر

  استفاده می نمایید؟  اغلب برای پخت و پز از چه سوخت مصرفی  شما

  . سایر5      . هیزم و چوب4      . الکتریسیته3     . گاز2     نفت

  

  شما اغلب برای ایجاد گرمایش منزل از چه سوخت مصرفی استفاده می نمایید؟

  . سایر5      . هیزم و چوب4      . الکتریسیته3     . گاز2     نفت .1

  

  استفاده می نمایید؟  شما برای تهیه آب گرم/ استحمام بیشتر از چه سوخت مصرفی

  .سایر5      .هیزم و چوب4      .الکتریسیته3     .گاز2     .نفت1

  

  در خصوص هر یک از گزینه ها در صورت لزوم مصاحبه کننده توضیحات الزم را ارایه دهد.

  

  تغذیه

    کنید؟چند وعده غذایی اصلی در روز مصرف می

  وعده های اصلی غذایی شامل صبحانه و ناهار و شام می باشد.

و  مذهبی ،مراسمات فرهنگی که تحت تاثیر را در نظر بگیرید روز معمولی یک سواالت به این جهت پاسخ دهی

     نبوده باشد. رویدادها سایر

  مصرف می کنید؟چند میان وعده در روز 

جهت پاسخ دهی به این سواالت یک روز معمولی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر مراسمات فرهنگی، مذهبی و سایر رویدادها نبوده 

   باشد.

  میان وعده می تواند شامل میوه و سبزی جات، غالت، آجیل، تخمه و تنقالت باشد

  کنید؟صبحانه مصرف می یکبار هر چند وقت

  هرگز-5  تا دو روز 1 -2   روز 4تا  3-3  روز 6تا  5-2 روزهر -1

    باید به صورت واضح از فرد پرسیده شود چند وقت یکبار در هفته وعده غذایی صبحانه را میل می کند.
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رویدادها نبوده جهت پاسخ دهی به این سواالت یک روز معمولی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر مراسمات فرهنگی، مذهبی و سایر 

  باشد.

  کنید؟ می مصرف میوه هفته در روز چند ،معمولی هفته یک طی

  هرگز                                     تعداد روز

منظور از هفته معمولی هفته ای است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار 

  نگرفته باشند.

            تعداد واحد میوه در یکی از آن روز ها بیان کنید.

         مقدار واحد میوه:

از شرکت کننده بخواهید مقدار میوه مصرفی در یکی از آن روزها را ذکر کند. جهت نشان دادن اندازه واحد میوه مصرفی راهنما را 

  نشان دهید.

  

  

  کنید؟ می مصرف سبزیجاتچند روز در هفته  ،هفته معمولی یک طی

  هرگز                         تعداد روز:

منظور از هفته معمولی هفته ای است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار 

  نگرفته باشند.

  

          .کنید را بیان کنیدمقدار سبزیجات در یکی از آن روزهایی که مصرف می

    تعداد واحد

از شرکت کننده بخواهید مقدار میوه مصرفی در یکی از آن روزها را ذکر کند. جهت نشان دادن اندازه واحد سبزیجات مصرفی 

  راهنما را نشان دهید.

  

  کنید؟دوغ( مصرف می و ماست، پنیر شیر، هر چند وقت یکبار لبنیات )شامل

کمتر از  -1

یکبار در ماه یا 

  هرگز

بار  3تا  1 -2

  در ماه

بار  3تا  1 -3

  در هفته

بار  6تا  4 -4

  در هفته

بار  2تا  1 -5

  در روز

بار یا  3 -6

  بیشتر در روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

  کنید؟میاغلب چه نوع لبنیاتی مصرف 

  کم چرب

  پرچرب

   محلی

  استفاده می کند لبنیاتی از فرد پرسیده شود به طور معمول اغلب از چه نوع

  ؟کنیدمی گوشت قرمز )مانند گوشت گاو، گوساله، گوسفند، بره ، بز و شتر( مصرف یکبار هر چند وقت

  

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

   بیشتر یا بار 3 -6  روز

  روز در

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.
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  کنید؟هر چند وقت یکبار ماهی مصرف می

  

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا ماهدر  یکبار کمتر از -1

   بیشتر یا بار 3 -6  روز

  روز در

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

  

  کنید؟ژامبون( مصرف می و کالباس ،سوسیس های فرآوری شده )مانندگوشتهر چند وقت یکبار 

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  روز در بیشتر یا بار 3 -6  روز

  تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت 

  

  کنید؟هر چند وقت یکبار برنج مصرف می

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  روز در بیشتر یا بار 3 -6  روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

  

  کنید؟هر چند وقت یکبار نان مصرف می

  

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  در روز بیشتر یا بار 3 -6  روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

  

  کنید؟سبوس دار( مصرف می ماکارونی و نان با غالت کامل، نان جو، بلغور ،ایبرنج قهوه هر چند وقت یکبار غالت کامل )شامل

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  در روز بیشتر یا بار 3 -6  روز

  باشند.منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته 

  

  کنید؟صنعتی( مصرف می آبمیوه و زا انرژی نوشابه، دلستر، نوشیدنی هر چند وقت یکبار نوشیدنی های شیرین )مانند

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  روزدر  بیشتر یا بار 3 -6  روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

  

   کنید؟هر چند وقت یکبار آجیل یا تخمه مصرف می

بار در  2تا  1 -5  هفتهبار در  6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  در روز بیشتر یا بار 3 -6  روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.



20 

 

  

    آیا با چراغ راهنمایی غذایی آشنا هستید؟

  خیر     بلی

یک راهنمای سریع بر روی برچسب محصوالت غذایی هستند که  راهنمایی غذاییبرا ی افراد توضیح داده شود که چراغ 

جهت توضیح چراغ راهنمایی تغذیه ای از عکس و راهنما  .خود را ارزیابی کند ایتغذیه تا میزان مواد کنندمی کمک کنندهمصرف به

  استفاده کنید.

  کنید؟می توجه غذایی راهنمایی به چراغ غذایی محصوالت خرید هنگام در آیا

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-.1

  .سوال در نظر بگیرد به این را جهت پاسخ گویی روز عادی یک از شرکت کننده بخواهید

  کنید؟می توجه ای تغذیه حقایق جدول به غذایی محصوالت خرید هنگام در آیا

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-1

  .سوال در نظر بگیرد به این را جهت پاسخ گویی روز عادی یک از شرکت کننده بخواهید

       در سر سفره از نمکدان استفاده کرده اید؟ کرده اید، میل که شام یا ناهار وعده غذایی در آخرین آیا

  خیر     بلی

  کنید؟هر چند وقت یکبار هنگام پخت و پز یا هنگام آماده کردن غذا از نمک استفاده می

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-1

پاپ کرن، پفک، چیپس، سوسیس، کالباس، غذاهای  هر چند وقت یکبار از غذاهای فرآوری شده پرنمک )مانند خیارشور، ترشی شور،

  کنید؟کنسروی( استفاده می

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-1

             .فرمائید شده راهنما را مطالعه فراوری کلیه گزینه ها را مطالعه کنید و جهت اطالع از انواع غذاهای

  کنید؟کنید چه مقدار نمک استفاده میفکر می

  خیلی کم              کم         به مقدار مناسب               زیاد        خیلی زیاد

  جهت پاسخ دهی راهنمای مربوط به نمک را مطالعه فرمایید و درست ترین گزینه را انتخاب کنید.

  شود؟در سالمت می شور باعث مشکلی غذاهای یا نمک که مصرف مقدار زیاد کنیدفکر می آیا

  خیر                                 بلی

  

  بدنی فعالیت

 

مداوم طول بکشد و موجب افزایش شدید تنفس و  طوربه دقیقه 10که حداقل ) به نوعی است که شامل فعالیت با شدت زیاد شما آیا کار

بارهای سنگین و کارهای ساختمانی، اره کردن چوب، حفاری ، آسیاب کردن با  ) مانند حمل گردد؟ .(ضربان قلب شود

     زدن، مربی ورزشهای سنگین، مربی ورزشهای هوازی( هاون،بیل دسته

  (4 خیر )پرش به سوال      بلی

اره  ،ساختمانی کارهایو  سنگین ) مانند حمل بارهای تنفس و ضربان قلب شود.  شدید موجب افزایش منظور فعالیتی است که

          هوازی( ورزشهای مربی سنگین، ورزشهای زدن، مربی هاون،بیل کردن با دسته ، آسیاب کردن چوب، حفاری

  

   دارید؟ با شدت زیاد بدنی در هنگام کار فعالیت هفته معمولی یک چند روز در طول  
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  تعداد روز

یا مذهبی مانند ) عید  قومیتی تحت تاثیر مراسم خاصی مانند مراسم مناسبتی،منظور از هفته معمولی هفته ای است که کار فرد 
   قرار نگیرد.  و ..(  و اربعین و شهادت ائمه وعاشورا فطر نوروز قربان غدیر

  بین یک تا هفت باشد. اعدادی پاسخ باید

                       ؟اید گذرانده با شدت زیاد بدنی چه مدت را به فعالیت از آن روزها ، هنگام کار یکی در 

                                                      دقیقه      ساعت

بپرسید که یک روز معمولی را به خاطر آورد و ببیند در چنین روزی چند دقیقه را به فعالیت های بدنی شدید همراه با افزایش 

ضمن  باشد.در دقیقه طول کشیده 10م به ذکر است که این فعالیت شدید باید حداقل شدید ضربان قلب و تنفس گذرانده است. الز

    .تعداد ساعات باید با دقت سوال و ثبت شود  ساعت در روز باشد. 4الزم به ذکر است که حداکثر ساعات تمرین نباید بیش از 

مداوم طول بکشد و موجب  طوربه دقیقه 10که حداقل ) متوسط به نوعی است که شامل فعالیت با شدت شما آیا کار

کارگر نظافت، باغبانی، دوشیدن شیر، تراشیدن چوب، هم زدن سیمان، مراقبت  ) مانند گردد؟ .(تنفس و ضربان قلب شود خفیف افزایش

     ( از حیوانات و ...

   (7 خیر)پرش به سوال      بلی

  

فقط باعث افزایش خفیف ضربان قلب و تنفس می گردد. البته این است که  هایی فعالیت های با شدت متوسط شامل فعالیت

  دقیقه طول بکشد. 10فعالیت نیز باید حداقل 

     دارید؟ متوسط چند روز در طول یک هفته معمولی در هنگام کار فعالیت بدنی با شدت

  تعداد روز

یا مذهبی مانند  قومیتی مانند مراسم مناسبتی،منظور از هفته معمولی هفته ای است که کار فرد تحت تاثیر مراسم خاصی 
  بین یک تا هفت باشد. اعدادی پاسخ باید قرار نگیرد.  و ..(  و اربعین و شهادت ائمه وعاشورا فطر نوروز قربان غدیر عیر )

  

  ؟اید گذرانده متوسط چه مدت را به فعالیت بدنی با شدت در یکی از آن روزها، هنگام کار

  دقیقه    ساعت

از شرکت کننده بپرسید که یک روز معمولی را به خاطر آورد و ببیند در چنین روزی چند دقیقه را به فعالیت های بدنی شدید 

دقیقه طول  10همراه با افزایش شدید ضربان قلب و تنفس گذرانده است. الزم به ذکر است که این فعالیت شدید باید حداقل 

تعداد ساعات باید با دقت   ساعت در روز باشد. 16ت که حداکثر ساعات فعالیت نباید بیش از کشیده باشد. در ضمن الزم به ذکر اس

  سوال و ثبت شود.

دقیقه به صورت مداوم طول کشیده باشد برای رفت و آمد هفتگی خود استفاده می  10آیا از پیاده روی یا دوچرخه سواری که حداقل 

    کنید ؟

  (10 خیر)پرش به سوال      بلی

لطفا یک هفته معمولی را که تحت تاثیر رویداد خاصی نبوده است در نظر بگیرید در ضمن دو چرخه سواری و یا پیاده روی به 

  منظور تفریح مد نظر نیست . این فعالیت باید حداقل ده دقیقه به صورت مداوم انجام شده باشد.

کشیده  مداوم طول به طور دقیقه 10که حداقل  سواریدوچرخه ای رویپیاده ،آمد و برای رفت ،هفته معمولی چند روز در یک

  ؟ اید انجام داده باشد،

  تعداد روز
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روزمره و معمول خود  کارهای است که شرکت کننده درگیر زمانی تا هفت باشد. منظور از هفته معمولی یک بین پاسخ باید

  باشد. می

  ؟اید انجام داده سواریدوچرخه یا رویپیاده در یکی از آن روزها ، برای رفت و آمد چه مدت

  ساعت دقیقه.

از شرکت کننده بخواهید یک روز معمولی که به راحتی به یاد می آورد را در نظر بگیرد و ببیند چه مقدار وقت را صرف فعالیت 

  مرتبط با رفت و آمد کرده است. این فعالیت باید حداقل ده دقیقه طول کشیده باشد.

تنفس و ضربان  به طول انجامیده و مداوم دقیقه 10 اقلحد که و تفریحی با شدت زیاد الیت ورزشیآیا هیچگونه فع

(   دویدن سریع ،کوهنوردی، ورزش هوازی، شنای سریع، دویدن سریع و ) مثل بازی فوتبال  افزایش دهد شدتبه را شما قلب

  ؟دهیدمی  انجام

  (13 خیر)پرش به سوال      بلی

  شود موارد محسوب می جزو این نیز تردمیل روی دویدن

  شوند. وتنفس ضربان قلب شدید شوند که منجر به افزایش محسوب می شدید هایی فعالیت

  ؟اید انجام داده و تفریحی با شدت زیاد  فعالیت ورزشی در هفته معمولی، چند روز

  تعداد روز  

  ؟اید انجام داده و تفریحی با شدت زیاد  فعالیت ورزشی در یکی از آن روزها ، چه مدت 

  دقیقه   ساعت 

تنفس و ضربان  به طول انجامیده و مداوم دقیقه 10 اقلحد که متوسط آیا هیچگونه فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت

      ؟دهیدمی  انجامیوگا، دویدن غیر سریع(  ، والیبال، شنا معمولی ، دوچرخه سواری ) مثل  دهد می افزایش اندکی را شما قلب

  (16 خیر)پرش به سوال      بلی

که منجر به افزایش خفیفی در شدت ضربان قلب و یا تنفس  هایی نیز جزو این موارد محسوب می شود فعالیت تردمیل دویدن روی

  .اند شوند جز این دسته

  ؟اید متوسط انجام داده فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت در هفته معمولی، چند روز

  تعداد روز

  ؟اید متوسط انجام داده و تفریحی با شدت  فعالیت ورزشی در یکی از آن روزها ، چه مدت

  دقیقه  ساعت

موبایل و  کامپیوترو )مانند تماشا کردن تلویزیون، استفاده از ؟اید گذرانده چه مدت زمان را به نشستن یک روز معمولی در
  (تبلت و تاپ لپ

  ساعت دقیقه

شرکت کننده بخواهید مدت زمانی را که در محیط کار و یا حین مطالعه کردن و یا کار با کامپیوتر و یا ساخت صنایع دستی از 

  شود. نمی صرف نشستن می کند را بیان کند. در ضمن ساعات خوابیدن شامل این

  انجام دهید؟ بیشتری بدنی ورزش و فعالیت نتوانید باعث میشود از موارد زیر به نظر شما کدامیک

  ندارد. به افزایش است و نیازی من کافی بدنی ورزش و فعایت میزان

  انجام دهم. بدنی من ورزش و فعالیت گذارد نامناسب نمی جسمانی شرایط یا و خستگی معلولیت، ،دیدگی درد، آسیب ،بیماری

  ندارم. بدنی فعالیتانجام ورزش و  برای فرصتی زیاد، و ساعات کاری شغلی دغدغه های به دلیل

  ندارم. بدنی انجام ورزش و فعالیت برای تعهد به خانه و خانواده خود،زمانی به دلیل

  . و ... میکنم تلویزیون تماشای ،کامپیوتری های بازی ،مجازی مثل فضای نشستنی های اوقات فراغت خود را صرف فعالیت
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  . قادر به انجام آنها نیستم بدنی ورزش و فعالیت باالی های نامناسب و هزینه اقتصادی به علت وضعیت

من وجود  در نزدیکی و اماکن ورزشی و دوچرخه سواری روی پیاده مثل پارک، مسیر بدنی انجام ورزش و فعالیت مکان مناسب برای

  ندارد.

  . امن نیستند بدنی انجام ورزش و فعالیت  مناسب برای مکان های

  انجام دهم. بدنی فعالیتورزش و  چگونه باید نمیدانم

  انجام آن ندارم. برای ای است و انگیزه فایده بی بدنی ورزش و فعالیت

  . میشود بدنی انجام ورزش و فعالیت  مانع از در سطح جامعه و اطرافیانم و مسائل فرهنگی اجتماعی باورهای

   وجود دارد گرینه امکان انتخاب چند

  باال خون فشار سابقه

     ؟ شما را اندازه گیری کرده است فشار خون ،پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی تاکنون آیا

  (9خیر)پرش به سوال         بلی

را ذکر کنید که توسط یک پزشک یا کارمند بهداشتی اندازه گیری شده  مواردی فقط  کل زندگی فرد است. "تا کنون "منظور از 

  کارمندان بهداشتی در نظر گرفته می شوند. ضمن کلیه کادر بهداشت و درمان جز در است.

  

   ؟فشار خون باال دارید  یا بیماری باالست که فشار خونتان است گفته شما پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به تاکنون آیا

   

  (9خیر)پرش به سوال         بلی

  .اند فشار خون را برای آنها گذاشتهفقط برای افرادی که تشخیص   کل زندگی فرد است. "تا کنون "منظور از 

یا  باالست خونتان فشار که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12 طی آیا

  داری؟ باال خون فشار بیماری

  خیر        بلی

  گذاشته است.تشخیص  نها ماه اخیر برای آ 12است که طی  مواردی هدف از این سوال یافتن

  آیا تا کنون پزشک به علت فشار خون باال برای شما دارو تجویز کرده است ؟

  (7خیر)پرش به سوال         بلی

کل زندگی فرد است. فقط داروهایی که برای فشار خون باال توسط پزشک یا کارمندان بهداشتی تجویز شده  "تا کنون "منظور از 

  است را در نظر داشته باشید.

  کنید؟ دارو مصرف می فشارخون کنترل در حال حاضر، برای آیا

  (7خیر)پرش به سوال         بلی

فقط داروهایی که برای فشار خون باال توسط پزشک یا کارمندان بهداشتی تجویز  ماه اخیر می باشد. 12 "حال حاضر"منظور از 

  شده است را در نظر داشته باشید.

  کنترل فشار خون خود استفاده می کنید؟ چه دارو یا دارو هایی برای

  الزیکس(– فورزوماید– اسپیرونوالکتون-هیدروکلروتیازید ها– دیورتیک ها ) مانند تریامترن اچ

  کارودیلول(-ایندرال– پروپرانولول-پرازوسین– بلوک کننده های سمپاتیک ) مانند آتنولول

  یا نیتروپروساید سدیم(  آمیلودیپین و نیفیدیپین شل کننده عروق ) مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل

  مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ) مانند اناالپریل ، لوزارتان ،والزارتان(

   متیل دوپا
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  دارو های ترکیبی

   سایر

   نام دارو عدم توانایی خواندن

  ترجیحا داروی بیمار توسط پرسشگر مشاهده گردد و نام ژنریک آن ثبت گردد.

  اسامی تجاری:

  تریامترن اچ تریامترن اچ:

  : دیورزید، هیدروکلروتیازیدهیدروکلروتیازید

  اسالکتون، اسپیداکتون اسپیرونوالکتون:

  فورزماید، ام دی فورزماید، الزیکس فورزماید:

  هیپرس، اتنوکیم، اکتولول، اتنولول اتنولول:

  رازوپراسین پرازوسین:

  پروپراتد، ایندرالپرانول،  پروپرانولول:

  آپو کارودیلول، کارویمود، کارویدال، کارویلول، کاردیلکس، کاردول، سوکاردیل، کوریول، آپوکارودیلول، اینوتیو، : کارودیلول

آملوفار، آملوژین، آملوبر، آنژیوواسک، نورواسک، نورمودیپین، آملوتد، مداوسک، نورواسک، نورمودیپین،  : آمیلودیپین

  آملوتیدی، آملوپرس، نوروینکاردیواسک، 

  نیفی ژل، زانیفد، اداالت ال : نیفیدیپین

  نیپروس، نیتریات : سدیم نیتروپروساید

  : رازواناالپریل، اناپرلناالپریلا

  لوستار، لوتنسین، پوزارکس، لوزن، لوزار، لوزاتن، لوزامد، کاردیوزان، لوزاور، کاردیوسان : لوزارتان

  ، والزارکس، دیووان، والزامین، وازاران، والساکور، وال وانآدووان، والزار والزارتان:

  متیل دوپا متیل دوپا:

  آیا شما تا کنون برای بیماری فشار خون باال یا افزایش فشار خود به اطبا ی سنتی مراجعه نموده اید؟

  خیر       بلی

  کل زندگی فرد می باشد. "تاکنون"منظور از 

  سنتی یا گیاهی برای کنترل فشار خون خود مصرف می نمایید؟ آیا شما در حال حاضر داروی

  خیر       بلی

  ماه اخیر می باشد. 12 "حال حاضر"منظور از 

  )فشارسنج( دارید؟ فشارخون گیریاندازه آیا در منزل وسیله

  برای شرکت کننده در مورد دستگاه فشار سنج توضیح داده می شود.

  سواالت توجه شود.شده در  ذگر به زمان لطفا

  دیابت سابقه

    اندازه گیری شده است؟ ،پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی قند خون شما توسط تاکنون آیا

  (15خیر)پرش به سوال        بلی
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شده را ذکر کنید که توسط یک پزشک یا کارمند بهداشتی اندازه گیری  مواردی فقط  کل زندگی فرد است. "تا کنون "منظور از 

  است. رد ضمن کلیه کادر بهداشت و درمان جز کارمندان بهداشتی در نظر گرفته می شوند.

  ؟دارید دیابت یا باالست قند خونتان که است گفته شما پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی به تاکنون آیا

  (15خیر)پرش به سوال        بلی

  

  .اند فقط برای افرادی که تشخیص دیابت را برای آنها گذاشته  کل زندگی فرد است. "تا کنون "منظور از 

یا  باالست خونتان قند که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12 طی آیا

  دارید؟ دیابت بیماری

  خیر       بلی

  تشخیص گذاشته است. نها ماه اخیر برای آ 12است که طی  مواردی هدف از این سوال یافتن

   کرده است؟ انسولین( تجویز یا خوراکی شما دارو )شامل داروهای تا کنون پزشک به علت قند خون باال برای آیا

  (11پرش به (خیر       بلی

  

تجویز شده کل زندگی فرد است. فقط داروهایی که برای فشار خون باال توسط پزشک یا کارمندان بهداشتی  "تا کنون "منظور از 

  است را در نظر داشته باشید.

  انسولین( مصرف میکنید؟ یا خوراکی )شامل داروهای  کاهش قند خون قند خون باال، داروی یا در حال حاضر به علت دیابت آیا

  (11خیر)پرش به        بلی

  ماه اخیر است. 12منظور از در حال حاضر طی 

  کنید؟ کاهش قند خون خود مصرف می تزریقی( برای یا )خوراکی انسولینی غیر شما داروی آیا

  (8خیر)پرش به        بلی

  ؟ کنید کاهش قند خون خود استفاده می تزریقی( برای یا )خوراکی انسولینی غیر چه داروی

   بی گوانید ها ) مانند متفورمین(

  (،گلیکالزید بن گالمید نسل دوم )مانند گلی ی اوره ها سولفونیل

  () مانند رپا گلیناید مگلیتینیدها

  (گلیتازون ها ) مانند پیو تیازولیدون

  )مانند آکاربوز( مهار کننده آلفا گلوکوزیداز

  (سپتاگلیپتین  ) مانند آنالوگ پپتیدی

  )ویکتوزا(1پپتید گلوکاگون نوع 

   عدم توانایی خواندن نام دارو

  . و نام ژنریک آن ثبت گرددترجیحا داروی بیمار توسط پرسشگر مشاهده گردد 

  اسامی تجاری دارو:

واریومت، دیگامت، گالی وانس، اسلومت، متلین، نودیاکس، متفیدکس، گلوکوفاژ ایکس، گلوکودر، متفوکسیر،  متفورمین: 

  گلومت، متفورتکس، متوور، رهامت، بروت، گلوکوفاژ، متگلیندین، متفوربایوکس، متفوربت

  گلی مد، آپوگیبوراید، ملیکس، دائونیل گلیبوتکس، : بن گالمید گلی 

  کالزکس، دیابزید، دیامیکرون ام ار، گلیزیتکس، زیدامد : گلیکالزید 

  گلیرز، پراگلیناید، نوونورم، رپاگینید، رپاگین، نیوبت، ریپاگلینید : رپا گلیناید 
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  دیادر، گلوتازون، دیاکت، پیتوز، گلوتازون، گلیتوز، پیوگزار : گلیتازون پیو 

  آکارمکس، آکاربکس، گلوکوبای، گلوکونورم آکاربوز: 

  کنید؟ استفاده می شما از انسولین آیا 

  خیر       بلی

  چه انسولینی مصرف می کنید؟

  ( ASPART,GLULISINاثر ) مانند سریع

  (NOVOLIN یا  REGULAR HUMULIN کوتاه اثر )مانند

  (NPH متوسط اثر ) مانند

  (LEVEMIR یا  LANTUS،DETEMIR  یا  GLARGINE طوالنی اثر ) مانند

  (Novomix, NOVOLINE 70/30,NOVOLOG 70/30 مخلوط ) مانند

  ترجیحا انسولین تزریقی بیمار توسط پرسشگر مشاهده گردد و نام ژنریک آن ثبت گردد.

و منظور از قلم   regular رنجیدر ضمن برخی از مردم انسولین ها را با رنگ می شناسند به این صورت که منظور از قلم نا

  می باشد. NPH توسی

       ؟کنید ( استفاده میPEN) از قلم انسولین/پن انسولین آیا

       خیر       بلی

  از چه سنی دیابت شما تشخیص داده شده است؟

  سالگی                  

  چند سال یا ماه قبل بوده است.در صورتی که فرد سن دقیق را به خاطر نمی آورد می توانید بپرسید 

  تا به حال دچار افت قند خون )هایپوگالیسمی( شده اید؟ آیا

       خیر       بلی

  

  منظور از تا کنون کل زندگی فرد می باشد.

منظور از افت قند ، حالت گیجی ، سیاهی رفتن جلو چشم ، سبکی سر ، و حتی کاهش هوشیاری به دنبال مصرف داروی کاهنده 

   قند خون می باشد

  مراجعه نموده اید؟ سنتی ی قند خون خود به اطبا افزایش یا دیابت بیماری شما تا کنون برای آیا

       خیر       بلی

  

  منظور از تا کنون کل زندگی فرد می باشد.

  آیا شما در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می نمایید؟

       خیر       بلی

  

  ماه اخیر می باشد. 12منظور از در حال حاضر 

    آیا در منزل وسیله اندازه گیری قند خون )گلوکومتر( دارید؟

     خیر       بلی

  برای شرکت کننده در مورد دستگاه اندازه گیری قند خون )گلوکومتر( توضیح داده می شود.
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  باال تام کلسترول سابقه

  *اندازه گیری شده است؟ ،پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی کلسترول شما توسط تاکنون آیا

  خیر )پرش به پرسشنامه بعد (                                     بلی

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            

                                                                     

  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی اندازه گیری شده است را گزارش کنید مواردی فقط است.  Total cholestrol منظور

  

  * باالست؟ میزان کلسترول خونتان که است گفته شما بهداشتی درمانی بهپزشک یا کارمند  تاکنون آیا

  

  خیر )پرش به پرسشنامه بعد (                                     بلی

  

  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی بیان شده است را گزارش کنید. مواردی فقط

  

  *باالست؟ خونتان کلسترول که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12 طی آیا  -

  

   خیر                                     بلی

  که تشخیص کلسترول باال برای آنها گذاشته شده است. کنندگانی فقط شرکت

  است؟* کرده تجویز خوراکی داروی شما برای کلسترول خون باال علت به تاکنون پزشک آیا

  

  ( 7خیر )پرش به سوال                                      بلی

  منظور از تا کنون کل زندگی فرد می باشد.

  ، به علت کلسترول خون باال داروی خوراکی مصرف می کنید؟*در حال حاضر آیا -

  

  ( 7خیر )پرش به سوال                                      بلی

  ماه اخیر می باشد. 12در حال حاضر منظور از 

  کنید؟* کاهش کلسترول خون خود استفاده می برای هایی دارو یا چه دارو

   کلستیرامین( دارو های متصل شونده به اسید ها ی صفراوی )مانند

  نیاسین یا نیکوتینیک اسید

  رزوستاتین( آتورواستاتین، سیمواستاتین، لووستاتین، مانند ( ردوکتاز HM-COA مهار کنند آنزیم

   عدم توانایی خواندن نام دارو

  . لطفا دارو ها را مشاهده و نام ژنریک آنها که در زیر نام تجاری به صورت کوچک بیان شده را مبنای انتخاب خود قرار دهید

   اسامی تجاری داروها:

  نیاسین یا اسید نیکوتینیک

  لوواسترول لیپوستین، لواستاتین، :لووستاتین

  سیمواهگزال واستاتین، فارم سیمواسترول، :سیمواستاتین
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لیپوفل آتورکسین، تیداتور، لیپوفلکس، بایوتور، تیداتور، لیپیمد، لیپاستین، آتوواست، آتوسترول، آتوکیم، آتورواستاتین:

  لیپیکات کس،

رو رزال، رزوکسل، لیپروز، روزوتکس، بایورز، مینکور، آمیستور، روسوتین، روپیکسون، رزوکل، رزورکسین، رزواستاتین:

  رزوکل رزوکسون، رزامکس، آریستاتین، رووستات، کرستوسد، لیپومیس، روزانا، ستاتین،

  

  ؟* آیا شما تا کنون برای کلسترول خون باالی خود به اطبا ی سنتی مراجعه نموده اید؟

  

   خیر                                     بلی

  از تا کنون کل زندگی فرد می باشد.منظور 

  *آیا شما در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل کلسترول خون باالی خود مصرف می نمایید؟

  

   خیر                                     بلی

  ماه اخیر می باشد. 12منظور از در حال حاضر 

 

 

  عروقی قلبی بیماریهای سابقه

 

  *به شما گفته است که دچار سکته قلبی شده اید؟ پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی حال آیا تا به

  

  (3)پرش به سوال  خیر                                     بلی              

  

  منظور از این سوال کل زندگی فرد است.

  *؟ ماه گذشته بوده است 12در   آیا اولین باری که دچار سکته قلبی شدید

  

  خیر                                     بلی

  ماه اخیر بوده است یا نه. 12هدف از پرسیدن این سوال این است که دریابیم که آیا اولین سکته فرد در طول 

  *؟اید شدهبه شما گفته است که دچار سکته مغزی  یا کارمند بهداشتی درمانی پزشک آیا تا به حال

  (5خیر)پرش به سوال                                      بلی             

  منظور از این سوال کل زندگی فرد است.

  *برای اولین بار برای شما افتاده است؟ ماه گذشته این اتفاق 12آیا در 

  خیر                                     بلی           

  ماه اخیر بوده است یا نه. 12پرسیدن این سوال این است که دریابیم که آیا اولین سکته فرد در طول هدف از 

سیمواستاتین،  لوستاتین، ( استاتین قلبی، بیماری درمان یا پیشگیری برای حاضر حال در آیا

   * کنید؟ می مصرف )ها استاتین سایر و آترواستاتین

  خیر                                     بلی           

  ماه اخیر می باشد و مصرف مرتب و روزانه دارو مورد نظر می باشد 12  منظور از حال حاضر
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  *  آیا در حال حاضر برای پیشگیری یا درمان بیماری قلبی آسپرین مصرف می کنید؟

  خیر                                     بلی           

  ماه اخیر می باشد و مصرف مرتب و روزانه دارو مورد نظر می باشد. 12  منظور از حال حاضر

توسط پزشک، سکته قلبی   افراد درجه یک خانواده شما )شامل خود شما، پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزندان(  آیا بیش از یک نفر از

فنر قرار   تشخیص داده شده اند و یا تحت عمل جراحی بالون یا  ها(خانمسال برای  55و زیر  سال برای آقایان 45زودرس )زیر 

  * گرفته اند؟

  خیر                                     بلی           

در صورتی که خود فرد و یکی از افراد درجه یک خانواده دارای تشخیص سکته قلبی زودرس باشند یا اگر خود فرد سالم باشد ولی 
  درج شود.« بلی»ز یک نفر از افراد درجه یک خانواده فرد دارای تشخیص سکته قلبی زودرس باشند، گزینه بیش ا

  سال در خانم ها 55 ≥ و سن درآقایان سال 45 ≥ تعریف سکته قلبی زودرس: تشخیص سکته قلبی توسط پزشک در سن

سکته قلبی زودرس در خانواده درجه یک فرد شامل  تعریف سکته قلبی زودرس دارای عامل خطر ژنتیک: وجود حداقل دو مورد
  (خود فرد، پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزندان

  هدف از این سوال یافتن موارد سکته قلبی زودرس دارای عامل خطر ژنتیک است

 

  اهمیت دارای ی ها بیماری سایر سابقه

 

  *گفته است که دچار سرطان شده اید؟به شما  پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی ماه گذشته 12آیا در 

  خیر                                     بلی           

  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی بیان شده است را گزارش کنید. مواردی فقط

  *انسدادی مزمن شده اید؟به شما گفته است که دچار آسم و یا بیماری ریوی  پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی آیا تا به حال

  خیر                                     بلی           

  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی بیان شده است را گزارش کنید مواردی فقط

  

شده    مزمنو یا بیماری ریوی انسدادی  به شما گفته است که دچار آسم پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی ماه گذشته 12آیا در 

  *اید؟

  خیر                                     بلی           

  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی بیان شده است را گزارش کنید. مواردی فقط

  ؟*آیا یائسه شده اید

    (6عمل خارج نمودن رحم داشته ام )پرش به سوال          (6)پرش به سوال خیر                                     بلی           

   شود نمی فقط از خانم ها پرسیده می شود و در صفحه برای آقایان باز

  *شده اید؟ یائسه در چه سنی 

   .......سال

  ؟*ماه گذشته دندان درد یا درد در حفره دهان خود داشته اید 3آیا طی 

  خیر                                     بلی           

  ؟*آیا هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان لثه هایتان خونریزی کرده است

  خیر                                     بلی           
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  زندگی سبک های توصیه

 

توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، در راستای اصالح سبک زندگی به شما توصیه   ماه گذشته 12زیر طی   کدامیک از موارد

  * شده است ؟

  خیر               بلی                                                                                          ترک مواد دخانی

  خیر               بلی                                                                                      کاهش مصرف نمک

  خیر               بلی                                                                     مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات

  خیر               بلی                                                                  کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی

  خیر               بلی                                                         مصرف کم مواد فرآوری شده و گوشت قرمز

  منظور سوسیس کالباس و غذا های کنسروی می باشد

             خیر               بلی                                                                                     افزایش مصرف ماهی

  خیر               بلی                                                 افزایش مصرف نان سبوس دار و کربوهیدرات سالم

        خیر               بلی                                                                               کاهش مصرف مواد قندی

  خیر               بلی                                                                انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی

کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد 

                                                                                      خیر               بلی                                                        طبیعی

                                                               
  را ذکر کند که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی ذکر شده است مواردی از شرکت کننده بخواهید فقط

گروه حاالتی ذکر شده است . شماره ی حالتی را که  5سواالت بعد در مورد سالمت شما در حال حاضر است . برای هر یک از 

  سالمت امروز شما را بهتر توصیف می کند مشخص کنید.

  *حرکت در محیط اطراف

   در محیط اطراف خودم مشکلی ندارممن برای حرکت 

   من برای حرکت در محیط اطراف خودم تا اندازه ای مشکل دارم

   توانم در محیط اطراف خودم حرکت کنم نمی من زمین گیر شده ام و

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید. لطفا

  * مراقبت از خود

   من برای مراقبت از خودم مشکلی ندارم

   تا اندازه ای مشکل دارم هایم شست و شوی خودم ) استحمام و دستشویی( و تعویض لباس من برای

   نیستم هایم ) استحمام و دستشویی( و تعویض لباس  من قادر به شست و شوی خودم

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید. لطفا

  * خانواده ، اوقات فراغت(فعالیت های معمول ) شامل کار، کار های خانه ، امور مرتبط به 

   من برای انجام فعالیت های معمول خودم مشکلی ندارم

  من برای انجام فعالیت های معمول خودم تا اندازه ای مشکل دارم
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  من قادر به انجام فعالیت های معمول خودم نیستم

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید. لطفا

  *  درد/ناراحتی جسمانی

   گونه درد یا ناراحتی ندارممن هیچ 

   من تا اندازه ای درد و ناراحتی دارم

   من بیش از حد درد و ناراحتی دارم

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید لطفا

  * اضطراب و افسردگی

   من مضطرب یا افسرده نیستم

   من تا اندازه ای مضطرب یا افسرده هستم

   افسرده هستممن بیش از اندازه مضطرب یا 

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید. لطفا

چیست؟ در این مقیاس بهترین حالت سالمتی قابل  امروزتان حاال من می خواهم شما به من بگویید که نظرتان درباره ی سالمت

  *و بدترین حالت معادل صفر است. نظر خود را در این مورد اعالم کنید 100تصور 

 ......................  
   انتخاب شود 100اعداد بین صفر تا 

 

   مردان سرطان غربالگری

 

  * ؟ اید کدامیک از تست های غربالگری را تا به حال انجام داده

   داند نمی                 خیر                  بلی                                                 تست غربالگری سرطان روده

  انجام می گیرد کولونوسکوپی غربالگری سرطان روده با

  داند نمی                 خیر                  بلی                                                      تست غربالگری پروستات

   ها خانم سرطان غربالگری

  * ؟ اید داده کدامیک از تست های غربالگری را تا به حال انجام

  داند نمی                 خیر                  بلی                                               تست غربالگری سرطان دهانه رحم

سوال فقط از  گیرد.این انجام می pap smear and Human Papillomavirus (HPV) test غربالگری سرطان دهانه رحم با
  است. اسمیر شود. این تست همان پاپ زنان پرسیده

  داند نمی                 خیر                  بلی                                     تست غربالگری سرطان پستان)ماموگرافی (

  داند نمی                 خیر                  بلی                                                       تست غربالگری سرطان روده

  انجام می گیرد کولونوسکوپی غربالگری سرطان روده با

  ؟* اید کرده از سرطان دهانه رحم دریافت به منظور پیشگیری HPV تا به حال واکسن آیا 

  خیر                                     بلی           
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 : حوادث

 

  *   آسیب جسمی برای شما شده باشد؟ که منجر به است افتاده اتفاق شما برای ای حادثه ماه گذشته 12در آیا 

  (6خیر )پرش به سوال                   بلی               

  
است که  بینیپیش و غیرقابل ناگهانی حادثه، سانحه یا تصادف، مشخص، ، یک به زمان ذکر شده در سواالت توجه شود. منظور لطفا

  منجر به آسیب فیزیکی شود.

  توجه: اگر فرد ذکر نماید که بیش از یک بار چنین تجربه ای داشته است، معیار ما آخرین باری است که فرد حادثه داشته است.

  *   آیا این آسیب منجر به دریافت خدمات پزشکی شده است؟ 

  (6ل خیر )پرش به سوا                   بلی               

  به این سوال آخرین باری است که فرد دچار حادثه شده است.  معیار پاسخ گویی

  *   آیا این آسیب منجر به دریافت خدمات بستری شده است؟ ؟

  (6خیر )پرش به سوال                    بلی               

  ه است.به این سوال آخرین باری است که فرد دچار حادثه شد  معیار پاسخ گویی

  *   در آخرین بار، نوع حادثه چه بوده است؟

  ترافیکی

   سوختگی

  سقوط و زمین خوردن

  شدگی غرق

  برق گرفتگی

  مسمومیت غیر عمدی

  خودکشی

  خشونت

  گزش مار و عقرب

  حمله حیوانات

  ضربه

  سایر موارد..............

  پرسشگر نوشته شود.در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، نوع حادثه توسط 

  
   آسیب رخ داده به چه نحو پیش رفته است؟

  آسیب رخ داده در کمتر از یک ماه بهبود پیدا کرده است

  ماه بهبود پیدا کرده است 6آسیب رخ داده بین یک ماه تا 

  پیدا کرده است بهبود ماه بهبود 12ماه تا  6آسیب رخ داده بین 

  استآسیب رخ داده بهبود پیدا نکرده 
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  ؟* اید عمومی( استفاده نموده نقلیه وسیله یا )شخصی از خودرو سواری مسافرت درون شهری ماه گذشته برای 12در  آیا

  (9خیر)پرش یه سوال                                      بلی           

  شامل این سوال می شود. ندا و سایر خودروهای سواری که در داخل شهر استفاده شده اسنپ تاکسی و آژانس و

  
  ؟*اید کرده استفاده ایمنی بند از کمر  )سرنشین یا و راننده عنوان به (اید نشسته خودرو جلوی های صندلی در که باری آخرین در آیا

  خیر                                     بلی           

  است.دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت درون شهری 

  ؟*ایدکرده استفاده ایمنی بند از کمر اید نشسته خودرو عقب های صندلی در که باری آخرین در آیا

  خیر                                     بلی          

  دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت درون شهری است و درباره صندلی عقب پرسیده شده است.

  * ؟اید شهری از خودرو سواری استفاده نموده  گذشته برای مسافرت برونماه  12آیا در 

  (12خیر)پرش به سوال                                      بلی         

  شامل این سوال می شود. اند و سایر خودروهای سواری که در خارج شهر استفاده شده اسنپ تاکسی و آژانس و

از   )سرنشین یا و راننده عنوان به (اید نشسته خودرو جلوی های صندلی در که باری آخرین در آیا -

  * ؟اید کرده استفاده ایمنی بند کمر

  مسافرت برون شهری نداشته ام                       خیر                                     بلی           

  است.دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت برون شهری 

  
  ؟*ایدکرده استفاده ایمنی بند ازکمر اید نشسته خودرو عقب های صندلی در که باری آخرین در آیا -

   مسافرت برون شهری نداشته ام                       خیر                                     بلی           

  است.دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت برون شهری 

بار حین استفاده از خودرو؛ از صندلی خودرو کودک یا نوزاد مناسب سن آنان  درآخرین درصورت داشتن نوزاد یا کودک،

  ؟*ایدکرده استفاده

  کودک یا نوزاد ندارم                       خیر                                     بلی           

  * ؟اید موتور سیکلت شدهماه گذشته سوار  12آیا در 

                       )پرش به پرسشنامه بعد (   خیر                                     بلی        

  ماه گذشته می باشد. 12دقت کنید که این سوال در مورد 

  
  ؟اید نموده استفاده ایمنی کاله همراه( از یا راننده عنوان به (اید کرده تردد موتورسیکلت با که باری آخرین در آیا

   خیر-2      بلی -1

  
  دقت کنید که این سوال در مورد آخرین بار می باشد.

  
  : فرمائید نوع کاله ایمنی مورد استفاده خود را مشخص

  
  کاله تمام رخ
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  (جلوباز ربعی ) سه کاله

  با پوشش کمتر از سه ربع هایی کاله

 

پیچیدگی پرش ها ، داخل خود هر سوال توضیح داده شده که کی سوال می  ) با توجه بهاستعمال دخانیات

   شود (

  توجه شود که سواالت استعمال دخانیات از هر دوجنس زن و مرد پرسیده می شود و محدود به مردان نیست.

  در سواالت این بخش به زمان ذکر شده در هر پرسش توجه شود.

درج می شود ولی تالش گردد با استفاده از اصول پرسشگری از بروز این  7777وال ندارد کد در صورتیکه تمایل به پاسخ دادن به س

  حالت پیشگیری کرد زیرا موجب از دست دادن اطالعات حائز اهمیتی خواهد شد.

ن دود ) شامل بدو تنباکوهای مواد دخانی شامل سیگار) هر نوع سیگار کارخانه ای یا دست پیچ، سیگار برگ(، قلیان، پیپ یا انواع

  می باشد. پراک پان مثل ناس و  مکیدنی ای یا انفیه جویدنی،

  .  گذشته ، در معرض دود فرد ثالث پرسیده می شود  این سواالت در سه حیطه: حال، 

  

بدون  تنباکوهای انواع یا چپق/ پیپ یا قلیان یا برگ( سیگار دست پیچ، یا ایکارخانه شامل سیگار) هر نوع سیگار تاکنون مواد دخانی آیا

  ؟*اید مصرف کرده سیگار الکترونیک پراک( و یا پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،دود ) شامل جویدنی

         ( 34)پرش به سوال   خیر                                     بلی        

  مصرف مواد دخانی در کل زندگی فرد می باشد. "تا کنون"منظور از  

  معیار مصرف انواع مختلف دخانیات به صورت زیر می باشد:

  نخ در کل زندگی 100سیگار: 

  بار 10قلیان: 

  بار 10: چپق پیپ یا

  بار 10بدون دود:  تنباکوهای انواع

  بار 100سیگار الکترونیک : 

  * ؟ اید کرده مصرف  تا به حال را از موارد زیر یک کدام

               سیگار

                   قلیان

            چپق پیپ/

   (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع

       الکترونیک سیگار 

    هر کدام را که در حال حاضر یا گذشته با معیار مصرف زیر استفاده شده عالمت بزنید

  دخانیات به صورت زیر می باشد:معیار مصرف انواع مختلف 

  نخ در کل زندگی 100سیگار: 

  بار 10قلیان: 

  بار 10: چپق پیپ یا

  بار 10بدون دود:  تنباکوهای انواع

  بار 100سیگار الکترونیک : 
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  ؟*کنیدمی مصرف دخانی مواد حاضر درحال آیا

     به بعد ( 22)پرش به سوال   خیر                                     بلی        

      

ماه گذشته است. چه هر روز مصرف کرده باشد و چه گه گاهی، پاسخ این سوال بلی  12 "در حال حاضر"توجه شود که منظور از 

  می باشد

  * کنید؟ را در حال حاضر مصرف می از موارد زیر یک کدام

               سیگار

                   قلیان

            چپق پیپ/

   (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع

       الکترونیک سیگار 

 2که انتخاب می شود سوال در حال حاضر پرسیده می شود و بقیه موارد انتخاب شده در سوال  مواردی توجه شود در نرم افزار تنها

   تیک سوال می شود .در گذشته به صورت اتوما

ماه گذشته است. چه هر روز مصرف کرده باشد و چه گه گاهی، پاسخ این سوال بلی  12 "در حال حاضر"توجه شود که منظور از 

می باشد. در هر یک از انواع مواد دخانی ، مقدار مصرف ابتدا به صورت روزانه پرسیده شده و در صورتیکه فرد میزان مصرف روزانه 

دانست به ترتیب ابتدا مقدار مصرف ماده دخانی در هفته و مجددا در صورت ندانستن پاسخ میزان مصرف در ماه پرسیده می  نمی را

  شود. بدین ترتیب تنها میزان مصرف در واحد زمانی ای که فرد دقیق بیان می نماید تکمیل می گردد.

   انتخاب شود سایر موارد غیر فعال می گردنددر صورتیکه یکی از گزینه های روزانه یا هفتگی یا ماهیانه 

  

بار مصرف می باشد ) منظور از هر بار مصرف  10پاکت می باشد . حداکثر مصرف قلیان روزانه  4نخ یا  80نخ روزانه سیگار   حداکثر

  باشد بلکه منظور مصرف مستقل یک قلیان می باشد ( نمی قلیان دست به دست شدن یک قلیان

  .مورد نظر جلوی آن صفر بگذارید آیتم کند به جای خالی گذاشتن نمی رد مصرفدر صورتی که ف

  

  در حال حاضر چند نخ سیگار مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( *

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه               

   در صورتیکه گزینه سیگار در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  در حال حاضر چند بار قلیان مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( *

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   در صورتیکه گزینه قلیان در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( * در حال حاضر چند بار پیپ/چپق

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود  در صورتیکه گزینه پیپ/چپق

  مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( *  در حال حاضر چند بار انواع تنباکو بدون دود

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   می شود در صورتیکه گزینه انواع تنباکو بدون دود در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده

  در حال حاضر چند بار سیگار الکترونیک مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( *
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              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   الکترونیک در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شوددر صورتیکه گزینه سیگار 

  

  ؟*اید را آغاز کرده بار مصرف سیگار اولین برای از چه سنی  -

  کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود

دقیقا  این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در حال حاضر سیگار می کشند. بپرسید زمانی که مصرف دخانیات را آغاز کرد

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5چند سال سن داشت.از 

  در صورتیکه گزینه سیگار در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده قلیان بار مصرف اولین برای از چه سنی 

   کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود

پرسیده شود که در حال حاضر قلیان می کشند. بپرسید زمانی که مصرف قلیان را آغاز کرد دقیقا این سوال فقط از کسانی 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه قلیان در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده پیپ/چپق بار مصرف اولین برای از چه سنی  

   کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در حال حاضر پیپ یا چپق می کشند. بپرسید زمانی که مصرف پیپ یا چپق را آغاز 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود  گزینه پیپ/چپقدر صورتیکه 

  

را آغاز  (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،) شامل جویدنی انواع تنباکو بدون دود بار مصرف اولین برای از چه سنی  

  ؟*اید کرده

  کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود.

شود که در حال حاضر تنباکوی بدون دود می کشند. بپرسید زمانی که مصرف تنباکوی بدون دود  این سوال فقط از کسانی پرسیده

  سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5را آغاز کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه انواع تنباکو بدون دود در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده  الکترونیک بار مصرف سیگار اولین برای سنیاز چه   

  کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود.

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در حال حاضر سیگار الکترونیک می کشند. بپرسید زمانی که مصرف سیگار الکترونیک را 

   . ن فعلی فرد قابل قبول استسالگی تا س 5آغاز کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه سیگار الکترونیک در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  

  ؟*بار چند وقت قبل بوده است اولین برای مصرف سیگار دارید یاد به 

  یا .............................ماه  ......................سال
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 6صفر و اگر باالی   ماه است عدد 6سن دقیق را به خاطر نمی آورد بپرسید حدودا سال قبل بوده است اگر زیر اگر شرکت کننده 

   .است عدد یک را قرار دهید  ماه تا یکسال

  ؟* اید ماه گذشته آیا تالشی برای ترک سیگار داشته 12در طی 

      خیر                                     بلی    

داشته  ترک سیگار برای ماه اخیر 12را که در  تالش هایی باشد. از مصرف کننده بخواهید می مصرف کنندگان فعلی سوال ویژه این

  است ذکر کند.

   در صورتیکه گزینه سیگار در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟* اید ماه گذشته آیا تالشی برای ترک قلیان داشته 12در طی 

      خیر                                     بلی       

ماه  12را که در  هایی تالش باشد. از مصرف کننده بخواهید می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  داشته است ذکر کند. قلیان ترک برای اخیر

   در صورتیکه گزینه قلیان در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟* اید داشته ماه گذشته آیا تالشی برای ترک پیپ/چپق 12در طی 

      خیر                                     بلی         

پیپ  ترک برای ماه اخیر 12را که در  هایی تالش باشد. از مصرف کننده بخواهید می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  داشته است ذکر کند چپق یا

   در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود  صورتیکه گزینه پیپ/چپقدر 

  

پراک(  پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع ماه گذشته آیا تالشی برای ترک 12در طی 

  ؟* اید داشته

      خیر                                     بلی     

ماه  12را که در  هایی تالش باشد. از مصرف کننده بخواهید می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  داشته است ذکر کند. بدون دود تنباکوهای انواع ترک برای اخیر

   در صورتیکه گزینه انواع تنباکو بدون دود در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟* اید داشته سیگارالکترونیک یا تالشی برای ترکماه گذشته آ 12در طی 

      خیر                                     بلی          

سیگار  ترک برای ماه اخیر 12را که در  هایی تالش باشد. از مصرف کننده بخواهید می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  داشته است ذکر کند. الکترونیک

   گزینه سیگار الکترونیک در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شوددر صورتیکه 

  

  ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی به شما توصیه کرده است که مصرف مواد دخانی را ترک کنید؟* 12آیا طی 

  کارمند بهداشتی مالقات نداشته ام ماه گذشته با پزشک یا 12طی             خیر                                     بلی     

پزشک نداشته است  که ویزیت ماه گذشته داشته است فکر کند. در صورتی 12که در  هایی به ویزیت از شرکت کننده بخواهید

  سوم را انتخاب کند. گزینه
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  در گذشته چند نخ سیگار مصرف می کردید؟ )فقط یکی از گزینه ها پر شود ( *

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

  در گذشته چند بار قلیان مصرف می کردید؟ )فقط یکی از گزینه ها پر شود ( *

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

  مصرف می کردید؟ )فقط یکی از گزینه ها پر شود (* در گذشته چند بار پیپ/چپق

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

مصرف می کردید؟ )فقط یکی    پراک( پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع در گذشته چند بار

  از گزینه ها پر شود (*

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

  شود (* در گذشته چند بار سیگار الکترونیک مصرف می کردید؟ )فقط یکی از گزینه ها پر

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

در هر یک از انواع مواد دخانی ، مقدار مصرف ابتدا به صورت روزانه پرسیده شده و در صورتیکه فرد میزان مصرف روزانه 

دانست به ترتیب ابتدا مقدار مصرف ماده دخانی در هفته و مجددا در صورت ندانستن پاسخ میزان مصرف در ماه پرسیده می  نمی را

  میزان مصرف در واحد زمانی ای که فرد دقیق بیان می نماید تکمیل می گردد. شود. بدین ترتیب تنها

   در صورتیکه یکی از گزینه های روزانه یا هفتگی یا ماهیانه انتخاب شود سایر موارد غیر فعال می گردند

  

بار مصرف می باشد ) منظور از هر بار مصرف  10پاکت می باشد . حداکثر مصرف قلیان روزانه  4نخ یا  80نخ روزانه سیگار   حداکثر

  باشد بلکه منظور مصرف مستقل یک قلیان می باشد ( نمی قلیان دست به دست شدن یک قلیان

  وی آن صفر بگذارید.مورد نظر جل آیتم کند به جای خالی گذاشتن نمی در صورتی که فرد مصرف

  

  ؟*اید را آغاز کرده بار مصرف سیگار اولین برای از چه سنی  -

  کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در گذشته سیگار می کشند. بپرسید زمانی که مصرف دخانیات را آغاز کرد دقیقا 

   . فعلی فرد قابل قبول استسالگی تا سن  5چند سال سن داشت.از 

  در صورتیکه گزینه سیگار در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده قلیان بار مصرف اولین برای از چه سنی 

   کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود

گذشته قلیان می کشند. بپرسید زمانی که مصرف قلیان را آغاز کرد دقیقا چند این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه قلیان در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده پیپ/چپق بار مصرف اولین برای از چه سنی  

   کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در گذشته پیپ یا چپق می کشند. بپرسید زمانی که مصرف پیپ یا چپق را آغاز کرد 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود  پیپ/چپقدر صورتیکه گزینه 
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را آغاز  (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،) شامل جویدنی انواع تنباکو بدون دود بار مصرف اولین برای از چه سنی  

  ؟*اید کرده

  کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود.

فقط از کسانی پرسیده شود که در گذشته تنباکوی بدون دود می کشند. بپرسید زمانی که مصرف تنباکوی بدون دود را آغاز این سوال 

  سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   ( این سوال پرسیده می شود در صورتیکه گزینه انواع تنباکو بدون دود در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد

  

  ؟*اید را آغاز کرده  الکترونیک بار مصرف سیگار اولین برای از چه سنی  

  کمتر از یکسال عدد صفر وارد می شود.

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در گذشته سیگار الکترونیک می کشند. بپرسید زمانی که مصرف سیگار الکترونیک را آغاز 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5دقیقا چند سال سن داشت.از کرد 

   در صورتیکه گزینه سیگار الکترونیک در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود

  

  

  ؟*بار چند وقت قبل بوده است اولین برای مصرف سیگار دارید یاد به 

  یا .............................ماه  ......................سال

ماه تا  6صفر و اگر باالی   ماه است عدد 6اگر شرکت کننده سن دقیق را به خاطر نمی آورد بپرسید حدودا سال قبل بوده است اگر زیر 

   .است عدد یک را قرار دهید  یکسال

  بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شوددر صورتیکه گزینه سیگار در گذشته تیک 

  *ترک کرده اید؟ را چند وقت پیش مواد دخانی

   .......سال

  

  مصرف کرده است؟*  مواد دخانی دود زا شمادرحضورتان روز گذشته فردی درخانه 30آیا در  

      خیر                                     بلی        

  ( است.PASSIVE SMOKINGمنظور از پرسیدن این سوال کسب اطالعات در خصوص استعمال دخانیات دست دوم )

  روز گذشته است. 30لطفا توجه شود که سوال مربوط به

شرکت کننده جهت پاسخ دهی به این سوال فقط باید به سایر افراد فکر کند و ربطی به خود این فرد ندارد. همچنین منظور 

  مناطق سربسته خانه است.فقط 

  

  مصرف کرده است؟  مواد دخانی دود زا درحضورتان (سربسته محیط) روز گذشته فردی در محل کار شما 30آیا در 

      خیر                                     بلی    

  

  این سوال برای کسانی است که در محیط سربسته کار می کنند.

  

  ؟ * اید برخورده گذشته به تبلیغات مستقیم استفاده از سیگارماه  12آیا در طی 

      خیر                                     بلی
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منظور از تبلیغات مستقیم تبلیغ و تشویق به مصرف سیگار به صورت مستقیم در رسانه ها و یا سایر ابزارهای اطالع رسانی  

   یا مکان های عمومی است  عمومی

  ؟ * اید برخورده ماه گذشته به تبلیغات غیر مستقیم استفاده از سیگار 12طی آیا در 

      خیر                                     بلی

هدایای تبلغاتی  منظور از تبلیغات غیر مستقیم استفاده از سیگار توسط بازیگران سریال ها یا سینما بویژه نقش اول و مثبت است .

خاص سیگار بر روی آنها نقش بسته است یا اسپانسرشیپی رویدادهای ورزشی بلیغ در نقطه فروش، ارتقای برند  که تصویر یک برند

به کمک فعالیت های پوششی ) مثل پوشاک کالسیک مارلبورو (، پست مستقیم، اهدای جایزه، فروش ویژه و ... از جمله دیگر شیوه 

  .شوند های تبلیغ غیرمستقیم در صنعت دخانیات محسوب می

 

 

  الکل مصرف

 

  توجه شود که سواالت مصرف الکل از هر دوجنس زن و مرد پرسیده می شود و محدود به مردان نیست.

  در سواالت این بخش به زمان ذکر شده در هر پرسش توجه شود.

   روز گذشته پرسیده می شود 30ماه گذشته ، و  12سواالت بخش الکل در سه حیطه ، تاکنون ،  

واالت تالش می شود مقدار مصرف الکل با ذکر لیوان آبجو یا شراب به عنوان یک پیمانه ، و لیوان کوچک عرق الکلی، ویسکی در س 

   از نظر مقدار الکل ، محاسبه شود  ، ودکا و رام و غیره به عنوان پیمانه مشابه

پیمانه ذکر شده در باال ، در یک وعده مصرف ) زمانی که نشسته و پشت سر هم مصرف الکل دارند(  6بیشتر از   مصرف مساوی و

   بینج است که پرسش می شود نشانه مصرف

   ( HEAVY EPISOD DRINKINGاست که سوال می شود) HED مصرف بینج در یک ماه گذشته نشانه

   *  ؟اید مصرف کرده الکلی های تاکنون نوشیدنی آیا

   (12)پرش به سوال       خیر                                     بلی

دقت کنید که هرگونه مصرف الکل اعم از آبجو، شراب و سایر نوشیدنی های الکلی حتی برای یک بار و به اندازه کم نیز باید پاسخ 

   و با مقاصد درمانی مصرف می شوند.بله در نظر گرفته شود. به استثنای داروهایی که حاوی الکل هستند 

  کل زندگی فرد می باشد« تاکنون»منظور از لفظ 

   * ؟اید مصرف کرده الکلی های ماه گذشته نوشیدنی 12طی آیا در 

  (12)پرش به سوال        خیر                                     بلی 

  
پاسخ  باید بار و به اندازه کم نیز یک برای حتی الکلی های نوشیدنی و سایرآبجو، شراب  که هرگونه مصرف الکل اعم از دقت کنید

   شوند. مصرف می الکل هستند و با مقاصد درمانی که حاوی داروهایی بله در نظر گرفته شود. به استثنای

  ماه گذشته است. 12دقت کنید که این سوال در مورد 

  ؟*اید کرده مصرف الکلی های نوشیدنی ای فاصله چه با گذشته ماه 12 در طی

   روزانه

   هفتگی

   ماهانه

   فصلی
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   ماه و بیشی   6
  اند ماه اخیر الکل مصرف کرده 12این سوال ویژه افرادی است که در 

  
  ؟* اید کرده مصرف الکلی نوشیدنی لیوان انتخاب شده، چند با توجه به پاسخ به سوال فوق، در فاصله زمانی

             ............................................  
  به طور معمول در هر وعده ، مصرف میزان مصرف نوشیدنی الکلی شما چقدر بوده است؟ *

   شراب/ آبجو ....... لیوان معمول              

  رامکنیاک/ / ویسکی /  ودکا / تکیال الکلی / عرقیات ........لیوان کوچک / استکان            

  تعداد لیوان های مصرفی درج گردد لطفا

  
لیوان   6شراب یا  /  لیوان معمولی آب جو 6شما حداقل   میزان مصرف نوشیدنی الکلی  در یک وعده، ماه گذشته 12 آیا در طی 

  بوده است؟ * ودکا / تکیال الکلی / عرقیات کوچک یا استکان

         خیر                                     بلی            

  
آب جو /  معمولی لیوان 6شما حداقل  الکلی مصرف نوشیدنی میزان ، وعده یک در ی،ماه گذشته با چه فاصله ا 12 در طی

  ؟ *بوده است ودکا / تکیال /  الکلی عرقیات استکان یا کوچک یوانل 6 یا شراب

   روزانه

   هفتگی

   ماهانه

  بیشتر از یک ماه

  ؟*اید کرده مصرف الکلی های نوشیدنی گذشته روز 30 در طی آیا

    (11)پرش به سوال      خیر                                     بلی

  حتی اگر شرکت کننده مقادیر اندکی از الکل را مصرف کرده است پاسخ این سوال بله می باشد.

لیوان کوچک یا   6و یا   شراب /  لیوان معمولی آب جو 6شما   میزان مصرف نوشیدنی الکلی روز گذشته حداقل 30آیا در طی 

  بوده است؟ * ودکا / تکیال الکلی / عرقیات استکان

         خیر                                     بلی

آب جو /  ولیمعم لیوان 6شما   الکلی مصرف نوشیدنی یزانروز گذشته، چند بار حداقل م 30 در طی

  *بوده است؟ ودکا / تکیال /  الکلی عرقیات استکان یا کوچک یوانل  6 یا و  شراب

 ............................  
  ؟*اید ماه گذشته تحت تاثیر الکل رانندگی کرده 12آیا در طی  

         خیر                                     بلی

  ؟ *کرده است می رانندگی که راننده آن در حالت مستی اید شده خودرویی ماه گذشته سوار 12 در طی آیا

       خیر                                     بلی  

 

 

  :  جسمانی سنجش دوم گام
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   ؟اید چند ساعت قبل از اندازه گیری غذا مصرف نموده

 ........................  

   بوده استآخرین وعده غذایی مصرف شده چه زمانی 

  

  (صورت گیرد از همدیگر دقیقه 3 فشار خون سه بار و به فاصله )اندازه گیری فشار خون

  فشار خون اندازه گیری کد وسیله

   توسط سیستم پر می شود

       دستگاه فشارسنج کاف اندازه

     متوسط

   بزرگ

متوسط است . دانشگاه موظف است در موارد مورد نیاز  غیرواگیر فشار سنج ارسالی از مرکز تحقیقات بیماری های کاف اندازه

   قرار دهد. پرسشگران بزرگ آن را تامین و در اختیار کاف به

  ..........................  دیاستول ......................  سیستول  بار اول فشار خون میزان

  ..........................  دیاستول ......................  سیستول بار دوم فشار خون میزان

  ..........................  دیاستول ......................  سیستول بار سوم فشار خون میزان

   دقیقه پس از رسیدن مصاحبه شونده صورت می پذیرد. 15اندازه گیری فشار خون 

  .دقیقه باشد 3بین اندازه گیری مرتبه سوم با دوم نیز دقیقه و فاصله  3فاصله بین اندازه گیری مرتبه دوم با اول ،

   از شرکت کننده بخواهید بین دفعات مختلف اندازه گیری فشار خون استراحت کند

  نحوه اندازه گیری فشار خون:

  .بنشانید صندلی او را بر روی کنید، می را اندازه گیری فشار خون شخص دیگری وقتی

حالت بهتر است فرد لباس  شدن کامل بازوها باال ببرید. )در این او را تا نمایان های است، آستین پوشیدهبلند  فرد لباس آستین اگر

  شود( اندازه گیری به درستی فشارخون کوتاه بپوشد تا هم خود او راحت باشد و هم آستین

  .کف دست رو به باال باشد، قرار دهیدکه  به طوری پایش از دستان او را بر روی یکی است فرد در حالت آرامش باشد، سپس مهم

  .ضربان قلب او را احساس کنید یا تا احساس پالس آرنج فرد قرار دهید دو انگشت خود را بر روی

  باشد. اصلی شریان داخل آرنج بر روی در نزدیکی ضربان قلب باید احساس

  .تا آن را احساس کنید آرنج حرکت دهیددشوار است، انگشتان را در اطراف  برایتان کردن ضربان قلب پیدا اگر

  خم آرنج بسته شود. متر باالی سانتی 3 تقریبا باید کاف .فرد قرار دهید بازوی بر روی حلقه فلزی را از طریق کاف نتهای

  بست. در اطراف بازوی خود است تا بتوان آن را به درستی بر روی هایی فلش یا خط یک دارای کاف

   MMHG 300و حد باال  WHO 40 MMHG اساسبر  سیستول حد پایین

   MMHG 200و حد باال  WHO 30 MMHG بر اساس دیاستول حد پایین

 

 

 وزن و قد
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  کد وسیله اندازه گیری قد

   توسط سیستم پر می شود

  

  کد وسیله اندازه گیری وزن

   توسط سیستم پر می شود

  

  (اندازه قد )به سانتیمتر

  ثبت کنید.اندازه را بدون اعشار 

  .بایستد به طور عمودی فرد باید

نرم  کفپوش های یا توسط فرش ، موزائیک( ونباید صاف و سفت باشد. )سطح سیمانی باید سطح زمین

  پا استفاده کرد. زیر صاف برای تخته چوبی یک از طور باشد باید این اگر.باشد شده  پوشیده

  به همراه نداشته باشد. سنگین کفش خود را در آورده و وسایل فرد باید

داده  به طور مستقبم به قد سنج تکیه دهد .پشت سر ، پشت تنه ،باسن ، ساق، و پاشنه پاها باید پشتش را به قد سنج تکیه فرد باید

  .کند نگاه  نقطه در مقابل یک به سمت جلو نگه دارد و به سر را به طور مستقیم شود.فرد باید

از خط  یا و را اندازه بگیرید تا پایین مو فشار آورد .سپس از محل تقاطع خط کش با دیوار ر رویسر گذاشته تا ب خط کش روی یک

  .کش قد سنج استفاده کنید

  .رقم اعشار بنویسید یک متر و با قد را بر حسب سانتی

  نمود. یادداشت و خود فرد پرسیدتوان اندازه قد را از  می که قادر به حرکت نیستند فقط در مورد افرادی گفته خود فرد مالک نیست

  WHO  سانتی متر است بر اساس 270تا  100قد بین 

  (اندازه وزن )به کیلوگرم

   وارد می شود. 6666در صوریکه میزان وزن فرد بیش از مقیاس وسیله اندازه گیری وزن بود، عدد 

    باردار صورت نمی گیرد.اندازه را بدون اعشار ثبت کنید. این اندازه گیری ها بر ای خانم های 

  سفت و صاف باشد و مفروش نباشد. باید سطح زمین

  شود. صفر تنظیم روی وزنه باید

  .و در مرکز ثقل بایستد مستقیم فرد باید

  .است، پس از ثابت شدن عدد را بخوانید اگر وزنه از نوع دیجیتالی

  .رقم اعشار بنویسید یک گرم و با وزن را برحسب کیلو میزان

خواندن  خوانده شود چون با خم شدن برای شخص دیگری یا پرسشگر  توسط وزن را بخواند بلکه حتما باید خودش میزان فرد نباید

  کند. وزن ،مقدار آن ممکن است تغیر

   کیلوگرم می باشد350تا  20وزن بین  WHO بر اساس

   حتما قبل از اندازه گیری وزن ترازو کالیبره شود .

  کالیبراسیون ترازو هانحوه 

قابل اطمینان در بخش سنجش های جسمانی به خصوص در بخش اندازه گیری وزن الزم است   به منظور دستیابی به نتایج

  پس از هربار جابه جایی، کالیبره)تنظیم( بودن ترازو ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

  ه جایی ترازو ها مد نظر قرار دهید:بدین منظور خواهشمند است مراحل زیر را در هر بار جاب

  ترازو را روشن نمایید ) در پشت ترازو کنار جای باتری کلیدی برای این کار تعبیه شده است(
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  نشان دهد. Kg پس از روشن شدن ترازو با همین کلید ترازو را در حالتی قرار دهید که وزن را با واحد

قرار دهید ) دقت فرمایید بهتر است ترازو روی فرش، موکت یا  رامیک و یا موزاییکتراز و محکم مانند س سطح حتما ترازو را روی

  پارکت چوبی قرار نگیرد.(

   را روی ترازو قرار داده و منتظر بمانید تا عددی ثابت را نمایش دهد. kg 5وزنه شاهد 

کیلوگرم را نشان دهد  5.1یا 4.9 ترازو عددرا نمایش دهد کالیبره می باشد )در این مرحله اگر KG  5چنانچه ترازو عدد صحیح 

  نیز مورد قبول می باشد(

و منتظر باشید تا نمایشگر  در صورتی که عدد نمایش داده شده مورد قبول نباشد می بایست وزنه شاهد را از روی ترازو برداشته

  شده است(سپس مجددا ترازو را روشن نمایید ) در این مرحله ترازو کالیبره  ترازو خاموش شود.

  برای حصول اطمینان بیشتر یک بار دیگر ترازو را با وزنه شاهد چک نمایید.

 

 

  کمر دور

 

  کمر دور اندازه گیری کد وسیله

   توسط سیستم پر می شود

  ()به سانتیمتر کمر اندازه دور 

  اندازه را با بدون اعشار ثبت کنید.

    نمی گیرد. این اندازه گیری ها بر ای خانم های باردار صورت

  .کنید را پیدا استخوان لگن لبه باالیی و در پایین دنده پایینی لبه باال از  تانانگشتان از استفاده با

صورت معموال  بپیچید. نوار در این کردید، پیدا که در مرحله قبلی ایاز دو نقطه در فاصله مساوی به دور شکم گیرینوار اندازه یک

  تان( خواهد گذشت.)بخش برجسته استخوان لگن در پهلوی ایلیاک و ستیع ار حدود ناف در وسط

  .شکمتان را تو ندهید یا نکنید حبس را نفستان – دهید بیرون تان را به طور طبیعینفس

دور کمرتان که نوار را کج  سفت باشد، و مطمئن شوید شل و نه خیلی تان نه خیلیدور کم و شکم گیریکه نوار اندازه مراقب باشید

  .باشید نپیچیده

   سانتی متر می باشد200تا  30دور کمر بین  WHO بر اساس

  باسن دور

  )به سانتیمتر( باسن اندازه دور

  اندازه را با بدون اعشار ثبت کنید.

    این اندازه گیری ها بر ای خانم های باردار صورت نمی گیرد.

  بوده و کج نشده باشد. موازی متر با زمین قرار دهید. دقت کنید لگن خود یا قسمت باسن متر را دورِ پهن ترین

   می باشد  سانتی متر 300تا  45بین   دور باسن WHO بر اساس

  قلب ضربان

  تعداد ضربان قلب در یک دقیقه

   می باشد  WHO بر اساس تعریف 200بیت بر دقیقه و حداکثر  30حداقل ضربان قلب 

   دارد ؟ساعته  24آیا فرد ادرار  
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   خیر                    بلی                           

 

 

  ساعت 24 طی فرد های گام تعداد

 

  ؟اید به این شرکت کننده گام شمار داده  ساعت 24آیا شما برای سنجش تعداد گامها طی 

   خیر                    بلی                      

    قدم در روز در نظر گرفته شده است 50000حداکثر تعدا قدم ها 

  پدومتر شماره سریال

   توسط سیستم پر می شود

  ساعت 24)گام شمار( طی  پدومتر تعداد گام ها بر اساس

   توسط سیستم پر می شود

   آزمایشگاه سوم گام 

سال برای مراجعه به آزمایشگاه  25که پرسشگر باید در زمان پرسشگری افراد باالی  مواردی

  انجام دهد:

   کنندگان شرکت به فرد کارت تحویل

و سال تولد است که همه موارد توسط پرسشگر پر  کدملی این کارت شامل مشخصات فرد اعم از کد فرد، نام و نام خانوادگی،

  توسط پذیرش پر می شود. ازمایشگاه میشود بجز کد فرد که در

  این کارت را به همراه داشته باشد. ازمایشگاه مراجعه بهپرسشگر باید به فرد متذکر شود که حتما باید روز 

  آزمایشگاه به مراجعه برای فرد آمادگی برگه تحویل

   فرد آمادگی آموزش برگه

  :گیری نمونه برای آمادگی

تان تغییر داده و سعی کنید وزن  ادامه را خود معمول غذایی رژیم گیری، نمونه برای مراجعه زمان تا فرم این دریافت زمان از

   نکند.

که  معنا این باشید. به ناشتا گیری نمونه از قبل ساعت 12 الزم است دست کم

آب و  نوشیدن تنها فاصله، این در .فرمایید چرب( میل کم و حجم سبک )غذای کم شام گیری، نمونه از قبل شب 8 ساعت حدود

  .است بالمانع داروهای تجویز شده از طرف پزشک معالج

  .ندهید انجام سنگین بدنی فعالیت یا ورزش گیری، نمونه از قبل ساعت 14 از حداقل

  .دهید اطالع آزمایشگاه مسول به گیری نمونه روز در کنید، می مصرف دارو که صورتی در

 فرد شرکت کننده باید داروهای خود را طبق روال معمول مصرف نماید و در روز نمونه گیری داروهایی که میل نموده است را

  همراه داشته باشد و به نمونه گیر نشان دهد.

برای انجام نمونه گیری ادرار الزم است پس از بیدار شدن، ادرار صبحگاهی خود را در خانه تخلیه نمایید و پس از آن برای 

  نمونه گیری به آزمایشگاه منتخب مراجعه نمایید.
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سال برای  25همکاری است )از هر سه خوشه یک فرد باالی ساعته به فردی که مایل به  24ادرار  اوری توضیح جمع

  ساعته کافیست( 24ادرار  اوری جمع

 24ها بر روی ظرف ادرار  لیبل چسباندن های داخل بسته )نام و نام خانوادگی و کد ملی( و لیبل نوشتن مشخصات فرد بر روی

  ه فردساعته ب 24ساعته، لوله واسط و فرم و تحویل بسته مربوط به ادرار 

ادرار مطابق با  اوری شروع به جمع ازمایشگاه پرسشگر باید به فرد متذکر شود که حتما باید از صبح روز قبل از مراجعه به)

ساعته ، فرم تکمیل  24موارد ذکر شده در فرم کند و موارد مورد نیاز در فرم را تکمیل کرده و حتما در روز نمونه گیری ظرف ادرار 

  را به همراه داشته باشد.(شده و لوله واسط 

  کاغذی( 4 شماره )فرم ساعته 24 ادرار  فرم

  نام استان:

  نام شهرستان:

  نام و نام خانوادگی:

  کد فرد:

  کد ملی:

  حجم نمونه:

 

  ساعته 24 ادرار آوری جمع دستوالعمل

 

غیره(  و کراتینین ،سدیم )مثل از ترکیباتبرخی  دفع میزان ارزیابی و گیری ساعته اندازه 24نمونه ادرار  آوری هدف از جمع

   .گیردمی قرار شما اختیار در آزمایشگاه سوی از هاییگالن منظور همین به باشد. می در ادرار

شما  اختیار در آزمایشگاه که هاییظرف از غیر ظروفی عنوان از هیچ ساعته به 24ادرار  آوریجمع برای

  .نکنید استفاده دهدمی قرار

  است ضروری زیر موارد رعایت

در  االمکانحتی که کنید ساعته انتخاب 24ادرار  آوری را جهت جمع روزی

  .باشید نداشته شدید فیزیکی فعالیتهای و هستید منزل

صبح( باید شخص  8ساعت که قرار است نمونه گیری ادرار انجام گیرد، در ساعت ابتدایی شروع نمونه گیری ) 24 درطول

ادرار خود را در ظرف مخصوص جمع  تمامی ساعت 24و از این ساعت به بعد به مدت  )دور بریزد( کامل تخلیه کندادرار خود را 

   ثبت کند. 1آوری ادرار که در اختیار او قرار داده شده بریزد و زمان شروع و خاتمه نمونه گیری را در جدول شماره 

شده و بالفاصله پس از  نگهداری ،خنک جای و در کودکان دسترسدور از  آوریجمع ظرف باید ادرار آوریجمع در طول

  داده شود. تحویل آزمایشگاه به کار اتمام

  نباید با بخش داخلی ظرف تماس داشته باشد. بدن دیگر یا هر نقطه است. دست شیمیایی مواد نگهدارنده حاوی ظرف این

  شروع شده بود، انجام شود. ادرار آوریجمع که ساعتی همان باید نوبت دفع ادرار آخرین

  .طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید

ساعت، فراموش کردید تخلیه ادرار را در ظرف مخصوص انجام دهید ساعت تخلیه ادرار و حجم تقریبی آن را در  24اگر در طول 

  ثبت کنید. 2 جدول شماره

  .ثبت کنید 3 و در جدول شماره نمایید هماهنگ مسؤول آزمایشگاه با نمایید مدت مصرف این است در ممکن که را داروهایی
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 : روز و مدت زمان جمع آوری نمونه ادرار -1جدول شماره 

  ساعت  تاریخ 
 

 
  زمان شروع نمونه گیری ادرار   

 
  زمان پایان نمونه گیری ادرار   

 

 : ادرار از دست رفته2-  جدول شماره

  روز  ساعت

    

 : قرص های مصرف شده توسط فرد3-  جدول شماره

   1 

   2 

 

 

  ناظر محترم طرح موردانتظار راهنمای پرسشگری پس از اعمال تغییرات -2پیوست 

فقط از فرد پاسخگو ی اول  الزم به ذکر است فرم های ثبت آدرس ، ثبت خانوار ، ثبت فرد و اطالعات مراجعه طبق پروتکل

پس از یکبار پرسش مجددا از فرد  اطالعات ثبت خانوار از سرپرست یا فرد آگاه خانواده سوال شده و و شودمطالعه پرسیده می 

شود و تنها توسط نرم افزار نمایش می شود که در صورت اشتباه در هر مرحله اصالح قبل از شروع پرسشگری صورت  نمی سوال

   شود . نمی پذیرد و هیچ سوالی تکراری پرسیده

  ظاهر موجه و لباس رسمی )کت و شلوار برای آقایان ( و پوشش مناسب اداری برای خانمها استفاده نمایند . سشگرانپر لطفا

   سال باشد . 35تا  25انتخابی بین  پرسشگران سن

  فرم ثبت آدرس 

  اطالعات آدرس را وارد کنید:

  کد پستی:

  آدرس:

بتوان از طریق آن با خانوار مکاتبه پستی  نحویکه به کامل تکمیل شود بصورت توسط پرسشگر این قسمت از پرسشنامه باید
  گردد. خودداری از نوشتن جمالت یا کلمات کوتاه و خالصه که ارزش آدرس پستی نداشته باشد لطفا داد. انجام

   :شامل بخشهای زیر است یک آدرس پستی کامل،

  کد پستی-واحد-پالک -کوچه -خیابان فرعی -خیابان اصلی -(در مناطق شهری کاربرد دارد محله )گاهی

  فرم ثبت خانوار

  

  اطالعات سرپرست خانوار را وارد کنید: لطفا
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  نام:

  نام خانوادگی:

به مصاحبه شونده اطمینان خاطر داده می شود که نام و نام خانوادگی ایشان محرمانه حفظ می شود و به دلیل پیگیری احتمالی 

  سوال می شود.

به این عنوان معرفی می کنند. در صورتی اعضای خانواده قادر به   خانوار، عضوی از خانوار است که اعضای خانوار وی راسرپرست 

یک نفره همان شخص  خانوارهای عضو خانوار به عنوان سرپرست تلقی می شود. در تریت تعیین سرپرست خانوار نباشد، مسن

  (.1375سرپرست خانوار است )مرکز آمار ایران 

  به افرادی که خرج مشترک دارند و سر یک سفره غذا می خورند خانوار گفته می شود.

  

         .زن2             .مرد1   :جنسیت

  

  پاسخ این سوال بسیار حائز اهمیت است.

  

  
  فرم ثبت فرد

  

موظف است پس از تکمیل فرم پرسشگر  "تکمیل فرم اطالعات فرد که برای تمام افراد یک خانواده باید تکمیل گردد 
بنابراین به این تعداد فرد در  :اطالعات فرد برای تمام افراد یک خانواده و تعیین تعداد افراد یک خانواده ، از آنها مجددا سوال نماید

در  کار پرسشگری در بخش اطالعات فرد به اتمام رسیده است ،درصورتیکه جواب بله باشد  ؟این خانواده زندگی می نمایند
صورتیکه پاسخ دهندگان اعالم نمایند تعداد افراد بیشتر است ، برای آن افراد فرم اطالعات فرد تکمیل می گردد . گر چه بسیار 

بعید است که اعالم شود تعداد افراد کمتر است ، اما در این صورت از سرپرست خانوار خواسته می شود مشخص نماید کدامیک از 

  .  ر با تعریفی که ارائه شد نیستند و آن فرد حذف می گرددافراد ثبت شده عضو خانوا

  

  نام:

  نام خانوادگی:

به مصاحبه شونده اطمینان خاطر داده می شود که نام و نام خانوادگی ایشان محرمانه حفظ می شود و به دلیل پیگیری احتمالی 
  سوال می شود. همچنین نام شناسنامه ای فرد باید پرسیده و قید گردد.

  

   با این خانواده زندگی کرده است؟  یک ماه آینده و ماه گذشته 6آیا فرد حداقل 

  خیر                            بلی

  مونث                    مذکر             جنسیت:

  گانه مطالعه را دارد؟ 3 فازهای آیا فرد توانایی شرکت در کلیه

فردی که توانایی پاسخگویی به سواالت  -2را از او اندازه گرفت.  انتروپومتری نتوان شاخص هایفردی که  -1)تعریف فرد ناتوان: 
  فردی که توانایی رفتن به آزمایشگاه را نداشته باشد.( -3پرسشنامه را نداشته باشد .

خواهد به هر علتی مراجعه  نمی ولیبا خواستن متفاوت است و اگر فردی توانایی رفتن به آزمایشگاه را دارد  توانستن توجه کنید که
   نماید باید وارد شود

  خیر                                  بلی
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  تاریخ تولد:

   

     اظهاری خود

  مبتنی بر مستندات

  

کنترل  بیمه گواهینامه رانندگی و یا دفترچه دیگرمانند الزم است تاریخ تولد بر اساس کارت ملی یا شناسنامه و هر مدرک معتبر
دانست از خانواده و اطرافیان سوال می شود  نمی صورت نبود مدرک معتبر از خود فرد سوال می شود . اگر خود فرد شود.در ثبت و

   دانستند فرد از مطالعه خارج می شود . نمی و اگر آنها نیز

  1360رقمی نوشته شود یعنی سال  4الزم است سال تولد به صورت 

ثبت می شود) اول مهر ماه سال مورد نظر ( .  1و روز  7سال تولد یادش بود و ماه و روز یادش نبود سال را ثبت و ماه اگر فرد فقط 
  وارد شود . 15دانست اول سال و بعد ماه و به جای روز عدد  نمی اگر عالوه بر سال تولد ماه تولد را هم به یاد داشت ولی روز را

  

  

  وضعیت تاهل:

          نکرده هرگز ازدواج

   متاهل

  کند. می از همسر خود جدا زندگی ولی مطلقه نیست /مطلقه

  (که همسر او فوت شده است و در حال حاضر متاهل نیست مردی یا ) زنبیوه

  پاسخ بر اساس اظهارات فرد مشخص می گردد.

  اظهار نمایند متاهل در نظر گرفته می شوند .اگر دو فرد زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند و خودشان این موضوع را 

   وضعیت بارداری:

  خیر          بلی

پاسخ بر اساس اظهارات فرد مشخص می گردد. اگر فرد از وضعیت بارداری خود بی اطالع بود باز هم پاسخ خیر باید ثبت گردد. این 
  سوال از افراد مجرد نباید پرسیده شود.

  کد ملی:

  کد ملی فرد در حال تکمیل است.                         تکمیل کد ملی

  کد ملی

  ثبت شود. کنترل و بیمه گواهینامه رانندگی و یا دفترچه دیگرمانند الزم است بر اساس کارت ملی یا شناسنامه و هر مدرک معتبر

  .نمایید را بررسی وی کارت شناسایی فرد نمیداند در صورتیکه

  .حائز اهمیت است پاسخ این سوال بسیار

  به مصاحبه شونده توضیح داده شود که کد ملی برای موارد زیر الزم می باشد:

  و ثبت می شوند.  حین مراجعه به آزمایشگاه لوله های آزمایشگاه با کد ملی افراد مشخص

  جواب آزمایشات بر اساس کد ملی افراد داده می شود.

بدون  پرسشگران افراد پرسشگر توسط ستاد مرکزی وجود ندارد، و ممکن است برخیدر صورت ثبت نکردن کد ملی امکان کنترل 
مصاحبه با افراد اقدام به پر کردن پرسشنامه بکنند، با ثبت کد ملی افراد ستاد مرکزی می توانند اطالعات جمع آوری شده را 

  کنترل کند و از واقعی بودن افراد اطمینان حاصل کنند.
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  هفرم اطالعات مراجع

  آیا فرد در مراجعه فعلی در دسترس است؟

  آیا برای شرکت در مطالعه رضایت دارد؟

  از مصاحبه شونده کسب رضایت

در  فرد شرکت کننده شفاهی شود و اعالم رضایت داده می توضیح اهداف مطالعه به شرح ذیل کتبی رضایتنامه کسب متعاقب

پزشکی(  )نام دانشگاه/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوماز طرف  ما .شود در نرم افزار وارد می  مطالعه،

موارد با  این درباره هستیم مایل .نماییم می پرسشگری غیرواگیر های و در حال حاضر در خصوص عوامل خطر بیماری ایم آمده

که از شما  هایی العات و پاسخانجامد. تمام اط می به طول دقیقه  60بخش از مصاحبه حدود  این .نماییم شما مصاحبه

گذاشته نخواهد شد.  میان مطالعه ما در تیم کس به جز افراد هیچ ماند و با می باقی محرمانه کنیم، کامالً می کسب

شما  اطالعات سالمتی در صورت تمایل  و نیز به طور رایگان و آزمایشگاهی جسمانی های اندازه گیری نتایج همچنین

شبکه  شود تا از طریق شما فراهم می امکان برای مطالعه، این دنبال شرکت در این به .خواهد گرفتقرار  اختیارتان در

و  تن سنجی های اندازه گیری به نتایج دسترسی و سالمت خود وضعیت عالوه بر اطالع از ارتباطی روشهای و سایر اجتماعی های

که اوال  داشته باشید توجه .نمائید از بخش ها، دریافت یک در هر نیاز مورد بهداشتی مراقبتهای را در زمینه اطالعاتی ،آزمایشگاهی

موارد اطالعات به صورت محرمانه و تنها در  در کلیه نخواهد داشت و ثانیا؛ ای بوده و هزینه شما رایگان موارد برای این کلیه

  خود شما قرار خواهد گرفت. اختیار

  نام:

  نام خانوادگی:

   :جنسیت

  تاریخ تولد:

   وضعیت تاهل شما چگونه است؟

               هرگز ازدواج نکرده

   متاهل

  کند. می از همسر خود جدا زندگی ولی مطلقه/ مطلقه نیست

  (که همسر او فوت شده است و در حال حاضر متاهل نیست مردی یا ) زن بیوه

  

  پاسخ بر اساس اظهارات فرد مشخص می گردد.

  زندگی مشترک داشته باشند و خودشان این موضوع را اظهار نمایند متاهل در نظر گرفته می شوند .اگر دو فرد زیر یک سقف 

  

  خیر                 ؟ بلی نسبت فامیلی دارید همسر فعلی خود آیا با

  منظور از ازدواج فامیلی ازدواج با اوالد عمه، عمو، دائی، خاله و یا نوه های آن ها می باشد.

  خیر                 ؟ بلی مادر شما با هم نسبت فامیلی دارندآیا پدر و 

   ؟چیست خانوار سرپرست با نسبت

 

سر  01

  پرست

خواهرزاد / برادرزاده 09  نوه  05

  ه
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هم  02

شوهر /زن )سر
 )  

پسر  03

  دختر /

عرو  04

  داماد /س

سرپ والدین .6

  همسر یا رست

خواهر / برادر 07

  همسر یا سرپرست 

/ دایی / عمو 08

  عمه / خاله 

فرز /خوانده فرزند .10

  رضاعی فرزند /همسر ند

غ / وابستگان دیگر .11

  خویشاوند یر

  داند نمی 9999

 

  خانوار تکمیل می گردد. اعضای فهرست براساس جدول کد های

  خیر                 بلی وضعیت بارداری:

   کد ملی:

  

  

   گام اول :پرسشنامه

  :شناسی اطالعات بوم

  :ذکر کد شهرستان بدون شماره تلفن ثابت فرد مصاحبه شونده

تلفن منزل و شماره تلفن ثابت دوم شماره تلفن محل کار درج گردد. در صورت نداشتن خط  اول،شماره در بخش شماره تلفن ثابت

  .درج می گردد 9999 رقمی چهار عدد تلفن ثابت در هیچ یک از موارد،

  

  :همراه فرد مصاحبه شوندهشماره تلفن 

فاقد شماره تلفن همراه می باشد شماره  فرد ثبت می گردد در صورتی که فرد مصاحبه شونده در این قسمت شماره تلفن همراه
درج  9999 رقمی چهار عدد تلفن همراه یکی از اعضای خانوار ثبت می شود. در صورتی که این خانوار فاقد تلفن همراه می باشد

  گردد.

   آیا تلفن همراه شما قابلیت اتصال به اینترنت و شبکه های اجتماعی را دارد؟

  هدف از این سوال مشخص کردن گوشی های هوشمند است.

  :همراه( سه نفر از بستگان که در صورت لزوم بتوان با آنان تماس گرفت یا شماره تلفن ) ثابت

  نام و نام خانوادگی

  نسبت با فرد مصاحبه شونده

  همراه  یا   ذکر کد شهرستان با شماره تلفن ثابت

  نام و نام خانوادگی

  نسبت با فرد مصاحبه شونده

   همراه        ذکر کد شهرستان یا با شماره تلفن ثابت

  نام و نام خانوادگی

  نسبت با فرد مصاحبه شونده

   همراه       یا   ذکر کد شهرستان با شماره تلفن ثابت

  قل دو شماره ثابت و دو شماره همراه از بستگان فرد مصاحبه شونده درج گردد.الزم است حدا
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  شماره تلفن بستگان به ترتیب اولویت نزدیکی نسبت با فرد مصاحبه شونده درج گردد.

  ذکر گردد. 9999اگر افراد فاقد این شماره ها بودند به جای شماره تلفن عدد چهار رقمی 

  (؟مدرک تحصیلی است؟ )باالترین از موارد ذیل شما کدامیک تحصیالت میزان

  سواد بی

  نهضت /ابتدایی

  راهنمایی

  سیکل

  دبیرستان

  دیپلم

  فوق دیپلم/لیسانس

  فوق لیسانس/ دکتری حرفه ای

  دکترا فوق و تخصصی دکترای

  حوزوی

  سایر

در دوره راهنمایی تحصیل کرده است، میزان منظور مقطعی است که به اتمام رسیده باشد. به عنوان مثال اگر فردی چند ماه 
  تحصیالت ابتدایی لحاظ می گردد یا چنانچه فرد دانشجو باشد دیپلم درج می شود.

  توجه: در مورد انتخاب گزینه سایر الزم است تحصیالت فرد به دقت تایپ شود.

سوب می شود و اگر تمام سال ها ی راهنمایی را اگر فردی حداقل یک سال از راهنمایی را به اتمام رسانیده باشد ، راهنمایی مح
   گذرانده باشد سیکل محسوب می شود .

اگر فردی حداقل یک سال از دبیرستان را به اتمام رسانیده باشد ، دبیرستان محسوب می شود و اگر تمام سال ها ی دبیرستان را 
  محسوب می شود  گذرانده باشد دیپلم

  

     (؟دبستانی )بدون در نظر داشتن پیش اید موفق داشته چند سال تحصیلی

یا پشت  اند خوانده جهشی که هایی پرسشگر در صورت لزوم به شمارش تعداد سالهای تحصیل مصاحبه شونده کمک نماید. سال
   را در نظر نگیرید. اند کنکور بوده

  ماه گذشته چه بوده است؟ 12شما در  وضعیت اشتغال

  

                   دولتی بخش کارمند

                                                                    دولتی شاغل در بخش کارگر

  غیردولتی بخش کارمند

                                                           غیردولتی شاغل در بخش کارگر

درآمد ثابت و  کند ولی کار می فرد دیگری برای یا کند درآمد کسب می شخصی کاری که از طریق )فردی فرماخویش یا شغل آزاد

  ندارد.( منظمی

  کند.( نمی دریافت حقوقی کند ولی کمک می در کار خانوادگی یا کند که به عنوان داوطلب کار می )فردی بدون مزد کار

   آموز، دانشجودانش

  سرباز
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  دارخانه

  بازنشسته

  کار کردن ندارد( توانایی مشکل در سالمتی )به دلیل ناتوانیبه علت  بیکار

  کار کردن دارد( )توانایی کار جویای بیکار

  کند( نمی کار که درآمد دارد ولی )فردی کار جویای غیر بیکار

فرد شاغل دولتی یا خصوصی بودن شغل فرد معیار جائی است که بیمه  تعئین در مورد آخرین شغل فرد سوال پرسیده شود. جهت
  را رد می کند.

  

  

  : معتبر( کارت یا دارید؟ )دفترچه )اصلی( پایه بیمه آیا

   بلی

  خیر

منظور از بیمه پایه و اصلی ، بیمه سالمت ایران ، نیروهای مسلح ، کمیته امداد ، خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، خویش فرما ، 

می   نفت ، بیمه روستایی و پزشک خانواده )بیمه سالمت ایرانیان (بیمه دانش آموزی و دانشجویی ، بانک ها و شرکت 

                         .باشد

  

  :کنید را مشخص بیمه نوع

   سالمت ایران بیمه

   اجتماعی تامین

   مسلح نیروهای

   امداد کمیته

  مکمل دولتی غیر های بیمه سایر

  گردد. این سوال باید قابلیت انتخاب چند گزینه ای داشته باشد.بیمه روستایی جزء بیمه سالمت ایران محسوب می 

    ؟دارید مکمل بیمه آیا

  خیر                بلی

 

 

 

  تغذیه

 

    کنید؟چند وعده غذایی اصلی در روز مصرف می

  وعده های اصلی غذایی شامل صبحانه و ناهار و شام می باشد.

و  مذهبی ،مراسمات فرهنگی که تحت تاثیر را در نظر بگیرید معمولیروز  یک سواالت به این جهت پاسخ دهی

     نبوده باشد. رویدادها سایر

  چند میان وعده در روز مصرف می کنید؟
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جهت پاسخ دهی به این سواالت یک روز معمولی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر مراسمات فرهنگی، مذهبی و سایر رویدادها نبوده 

   باشد.

  وعده می تواند شامل میوه و سبزی جات، غالت، آجیل، تخمه و تنقالت باشدمیان 

  کنید؟صبحانه مصرف می یکبار هر چند وقت

  هرگز-5  تا دو روز 1 -2   روز 4تا  3-3  روز 6تا  5-2 هر روز-1

    کند.باید به صورت واضح از فرد پرسیده شود چند وقت یکبار در هفته وعده غذایی صبحانه را میل می 

جهت پاسخ دهی به این سواالت یک روز معمولی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر مراسمات فرهنگی، مذهبی و سایر رویدادها نبوده 

  باشد.

  کنید؟ می مصرف میوه هفته در روز چند ،معمولی هفته یک طی

  هرگز                                     تعداد روز

معمولی هفته ای است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار منظور از هفته 

  نگرفته باشند.

   میوه شامل آب میوه طبیعی نیز می باشد

            تعداد واحد میوه در یکی از آن روز ها بیان کنید.

         مقدار واحد میوه:

مقدار میوه مصرفی در یکی از آن روزها را ذکر کند. جهت نشان دادن اندازه واحد میوه مصرفی راهنما را از شرکت کننده بخواهید 

  نشان دهید.

  

  

  کنید؟ می مصرف چند روز در هفته سبزیجات ،هفته معمولی یک طی

  هرگز                         تعداد روز:

غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار منظور از هفته معمولی هفته ای است که عادات 

  نگرفته باشند.

   سبزیجات شامل سبزی خام یا پخته می باشد

  

  

          کنید را بیان کنید.مقدار سبزیجات در یکی از آن روزهایی که مصرف می

    تعداد واحد

در یکی از آن روزها را ذکر کند. جهت نشان دادن اندازه واحد سبزیجات مصرفی از شرکت کننده بخواهید مقدار میوه مصرفی 

  راهنما را نشان دهید.

   . یا وعده ی سبزیجات پخته ، نصف خام است سروینگ میزان
  

  

  کنید؟( مصرف می و کشک دوغ و ماست، پنیر شیر، هر چند وقت یکبار لبنیات )شامل

کمتر از  -1

یکبار در ماه یا 

  هرگز

بار  3تا  1 -2

  در ماه

بار  3تا  1 -3

  در هفته

بار  6تا  4 -4

  در هفته

بار  2تا  1 -5

  در روز

بار یا  3 -6

  بیشتر در روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.
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بار در ماه مصرف نمایند یعنی حداقل به  4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1ماه مصرف می نمایند گزینه  افرادی که یک بار تا سه بار در

روز در هفته باشد  7صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از 

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

  

  کنید؟چه نوع لبنیاتی مصرف میاغلب 

  کم چرب

  پرچرب

   معمولی / نیم چرب

   محلی

  

  استفاده می کند لبنیاتی از فرد پرسیده شود به طور معمول اغلب از چه نوع

  ؟کنیدمی گوشت قرمز )مانند گوشت گاو، گوساله، گوسفند، بره ، بز و شتر( مصرف یکبار هر چند وقت

  

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا ماهدر  یکبار کمتر از -1

   بیشتر یا بار 3 -6  روز

  روز در

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

بار در ماه مصرف نمایند یعنی حداقل به  4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1سه بار در ماه مصرف می نمایند گزینه افرادی که یک بار تا 

روز در هفته باشد  7صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از 

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

  کنید؟هر چند وقت یکبار ماهی مصرف می

  

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

   بیشتر یا بار 3 -6  روز

  روز در

  مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و 

بار در ماه مصرف نمایند یعنی حداقل به  4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1افرادی که یک بار تا سه بار در ماه مصرف می نمایند گزینه 

روز در هفته باشد  7ش از صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بی

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

  

  

  کنید؟ژامبون( مصرف می و کالباس ،سوسیس های فرآوری شده )مانندهر چند وقت یکبار گوشت

بار در  2 تا 1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  روز در بیشتر یا بار 3 -6  روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.
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یعنی حداقل به  بار در ماه مصرف نمایند 4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1افرادی که یک بار تا سه بار در ماه مصرف می نمایند گزینه 

روز در هفته باشد  7صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از 

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

  

  کنید؟هر چند وقت یکبار برنج مصرف می

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 در ماهبار  3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  روز در بیشتر یا بار 3 -6  روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

بار در ماه مصرف نمایند یعنی حداقل به  4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1گزینه  افرادی که یک بار تا سه بار در ماه مصرف می نمایند

روز در هفته باشد  7صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از 

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

  

  

  کنید؟مصرف میهر چند وقت یکبار نان 

  

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  در روز بیشتر یا بار 3 -6  روز

  نگرفته باشند.منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار 

بار در ماه مصرف نمایند یعنی حداقل به  4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1افرادی که یک بار تا سه بار در ماه مصرف می نمایند گزینه 

روز در هفته باشد  7صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از 

   بار در روز انتخاب شود. 2  نه یک تاگزی

  

  

  کنید؟سبوس دار( مصرف می ماکارونی و نان با غالت کامل، نان جو، بلغور ،ایبرنج قهوه هر چند وقت یکبار غالت کامل )شامل

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  در روز بیشتر یا بار 3 -6  روز

  منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.

مایند یعنی حداقل به بار در ماه مصرف ن 4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1افرادی که یک بار تا سه بار در ماه مصرف می نمایند گزینه 

روز در هفته باشد  7صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از 

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

  

  

  کنید؟صنعتی( مصرف می آبمیوه و زا انرژی نوشابه، دلستر، نوشیدنی هر چند وقت یکبار نوشیدنی های شیرین )مانند

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  در روز بیشتر یا بار 3 -6  روز

  یدادها قرار نگرفته باشند.منظور ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رو
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بار در ماه مصرف نمایند یعنی حداقل به  4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1افرادی که یک بار تا سه بار در ماه مصرف می نمایند گزینه 

هفته باشد روز در  7صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از 

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

  

  

   کنید؟هر چند وقت یکبار آجیل یا تخمه مصرف می

بار در  2تا  1 -5  بار در هفته 6تا  4 -4 بار در هفته 3تا  1 -3 بار در ماه 3تا  1 -2 هرگز یا در ماه یکبار کمتر از -1

  در روز بیشتر یا بار 3 -6  روز

  ایامی است که عادات غذایی در آن تحت تاثیر مراسم های فرهنگی و مذهبی و سایر رویدادها قرار نگرفته باشند.منظور 

بار در ماه مصرف نمایند یعنی حداقل به  4بار در ماه ، ولی اگر  3تا  1افرادی که یک بار تا سه بار در ماه مصرف می نمایند گزینه 

روز در هفته باشد  7نمایند و باید گزینه یک تا سه بار در هفته انتخاب شود و اگر بیش از صورت میانگین ماهی یکبار مصرف می 

   بار در روز انتخاب شود. 2  گزینه یک تا

 

 

     است، آشنا هستید؟ محصوالت غذایی که روی غذایی چراغ راهنمایی با آیا

  خیر     بلی

یک راهنمای سریع بر روی برچسب محصوالت غذایی هستند که  غذاییبرا ی افراد توضیح داده شود که چراغ راهنمایی 

جهت توضیح چراغ راهنمایی تغذیه ای از عکس و راهنما  .خود را ارزیابی کند ایتغذیه تا میزان مواد کنندمی کمک کنندهمصرف به

  استفاده کنید.

  کنید؟می توجه غذایی راهنمایی به چراغ غذایی محصوالت خرید هنگام در آیا

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-.1

  .سوال در نظر بگیرد به این را جهت پاسخ گویی روز عادی یک از شرکت کننده بخواهید

  کنید؟می توجه است، محصوالت غذایی که روی ای تغذیه حقایق جدول به غذایی محصوالت خرید هنگام در آیا

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-1

  .سوال در نظر بگیرد به این را جهت پاسخ گویی روز عادی یک از شرکت کننده بخواهید

       استفاده کرده اید؟در سر سفره از نمکدان  کرده اید، میل که شام یا ناهار وعده غذایی در آخرین آیا

  خیر     بلی

   ؟ نمایید خود نمک اضافه می ی درست قبل از شروع غذا ، به غذا یا غذا خوردن ،در حین یکبار هر چند وقت

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-1

  کنید؟هنگام آماده کردن غذا از نمک استفاده میهر چند وقت یکبار هنگام پخت و پز یا 

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-1

هر چند وقت یکبار از غذاهای فرآوری شده پرنمک )مانند خیارشور، ترشی شور، پاپ کرن، پفک، چیپس، سوسیس، کالباس، غذاهای 

  کنید؟اده میکنسروی( استف

  هرگز -5         به ندرت-4          اوقات یگاه-3               اغلب-2         همیشه-1

             .فرمائید شده راهنما را مطالعه فراوری کلیه گزینه ها را مطالعه کنید و جهت اطالع از انواع غذاهای

  کنید؟کنید چه مقدار نمک استفاده میفکر می
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  خیلی کم              کم         به مقدار مناسب               زیاد        زیادخیلی 

  جهت پاسخ دهی راهنمای مربوط به نمک را مطالعه فرمایید و درست ترین گزینه را انتخاب کنید.

  شود؟در سالمت می شور باعث مشکلی غذاهای یا نمک که مصرف مقدار زیاد کنیدفکر می آیا

  خیر                                 بلی

   ؟چقدر کاهش میزان نمک غذا برای شما مهم است

اصال مهم                   تا حدودی مهم است                     خیلی مهم است

  نمیدانم                      نیست

 

 

  فعالیت بدنی

 

   شونده برای وی خوانده شوددر این قسمت حتما مثالها متناسب با فرد مصاحبه 

مداوم طول بکشد و موجب افزایش شدید تنفس و  طوربه دقیقه 10که حداقل ) به نوعی است که شامل فعالیت با شدت زیاد شما آیا کار

) مانند حمل بارهای سنگین و کارهای ساختمانی، اره کردن چوب، حفاری ، آسیاب کردن با  گردد؟ .(ضربان قلب شود

     زدن، مربی ورزشهای سنگین، مربی ورزشهای هوازی( هاون،بیل دسته

  (4 خیر )پرش به سوال      بلی

اره  ،ساختمانی و کارهای سنگین ) مانند حمل بارهای تنفس و ضربان قلب شود.  شدید موجب افزایش منظور فعالیتی است که

          هوازی( ورزشهای مربی سنگین، ورزشهای زدن، مربی هاون،بیل کردن با دسته ، آسیاب کردن چوب، حفاری

مثالها قبال توسط پرسشگر خوانده شود و متناسب با اوضاع خانوار و فرد برای او مثال مناسب آورده شود مثال در افراد ساکن  لطفا

هتر است جزو مثال طبیعی است ولی آسیاب کردن با دسته هاون چندان روتین نیست . و ب کارساختمانی شهر ،حمل بار سنگین و

  . روستایی آورده شود

  
   دارید؟ با شدت زیاد بدنی در هنگام کار فعالیت هفته معمولی یک چند روز در طول  

  تعداد روز

یا مذهبی مانند ) عید  قومیتی منظور از هفته معمولی هفته ای است که کار فرد تحت تاثیر مراسم خاصی مانند مراسم مناسبتی،
   قرار نگیرد.  و ..(  و اربعین و شهادت ائمه وعاشورا قربان غدیرفطر نوروز 

  بین یک تا هفت باشد. اعدادی پاسخ باید

هر بار چند ساعت بوده است مثال  پرسیم بار در هفته ، سپس از وی می 0.5اگر فردی گفت دو بار در ماه می روم یعنی 

و به سوال  1نیم در هفته بوده است لذا شما باید به این سوال پاسخ  ساعت و 1ساعت در ماه یا  6اگر سه ساعت بوده می شود 

   دقیقه بدهید . 30بعد پاسخ یک ساعت و 

                       ؟اید گذرانده با شدت زیاد بدنی چه مدت را به فعالیت از آن روزها ، هنگام کار یکی در 

                                                      دقیقه      ساعت

بپرسید که یک روز معمولی را به خاطر آورد و ببیند در چنین روزی چند دقیقه را به فعالیت های بدنی شدید همراه با افزایش 

ضمن  باشد.در ه طول کشیدهدقیق 10شدید ضربان قلب و تنفس گذرانده است. الزم به ذکر است که این فعالیت شدید باید حداقل 

    .تعداد ساعات باید با دقت سوال و ثبت شود  ساعت در روز باشد. 4الزم به ذکر است که حداکثر ساعات تمرین نباید بیش از 
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مداوم طول بکشد و موجب  طوربه دقیقه 10که حداقل ) متوسط به نوعی است که شامل فعالیت با شدت شما آیا کار

کارگر نظافت، باغبانی، دوشیدن شیر، تراشیدن چوب، هم زدن سیمان، مراقبت  ) مانند گردد؟ .(و ضربان قلب شودتنفس  خفیف افزایش

     ( از حیوانات و ...

   (7 خیر)پرش به سوال      بلی

  
این  است که فقط باعث افزایش خفیف ضربان قلب و تنفس می گردد. البته هایی فعالیت های با شدت متوسط شامل فعالیت

  دقیقه طول بکشد. 10فعالیت نیز باید حداقل 

مثالها قبال توسط پرسشگر خوانده شود و متناسب با اوضاع خانوار و فرد برای او مثال مناسب آورده شود مثال در افراد ساکن  لطفا

  . شودچندان روتین نیست . و بهتر است جزو مثال روستایی آورده   دوشیدن شیر طبیعی است ولی شهر ،نظافت

  

     دارید؟ متوسط چند روز در طول یک هفته معمولی در هنگام کار فعالیت بدنی با شدت

  تعداد روز

یا مذهبی مانند  قومیتی منظور از هفته معمولی هفته ای است که کار فرد تحت تاثیر مراسم خاصی مانند مراسم مناسبتی،
  بین یک تا هفت باشد. اعدادی پاسخ باید قرار نگیرد.  و ..(  شهادت ائمهو اربعین و  وعاشورا فطر نوروز قربان غدیر عیر )

  
  ؟اید گذرانده متوسط چه مدت را به فعالیت بدنی با شدت در یکی از آن روزها، هنگام کار

  دقیقه    ساعت

به فعالیت های بدنی شدید از شرکت کننده بپرسید که یک روز معمولی را به خاطر آورد و ببیند در چنین روزی چند دقیقه را 

دقیقه طول  10همراه با افزایش شدید ضربان قلب و تنفس گذرانده است. الزم به ذکر است که این فعالیت شدید باید حداقل 

تعداد ساعات باید با دقت   ساعت در روز باشد. 16کشیده باشد. در ضمن الزم به ذکر است که حداکثر ساعات فعالیت نباید بیش از 

  و ثبت شود.سوال 

دقیقه به صورت مداوم طول کشیده باشد برای رفت و آمد هفتگی خود استفاده می  10آیا از پیاده روی یا دوچرخه سواری که حداقل 

    کنید ؟

  (10 خیر)پرش به سوال      بلی

سواری و یا پیاده روی به لطفا یک هفته معمولی را که تحت تاثیر رویداد خاصی نبوده است در نظر بگیرید در ضمن دو چرخه 

  منظور تفریح مد نظر نیست . این فعالیت باید حداقل ده دقیقه به صورت مداوم انجام شده باشد.

جدای فعالیت های قبلی فرد است ، و فعالیت در محیط کار و فعالیت ورزشی و  در این سوال منظور فعالیت برای رفت و آمد،

   مورد هدف نیست.  تفریحی

  
کشیده  مداوم طول به طور دقیقه 10که حداقل  سواریدوچرخه یا رویپیاده ،آمد و برای رفت ،هفته معمولی در یک چند روز

  ؟ اید انجام داده باشد،

  تعداد روز

روزمره و معمول خود  کارهای است که شرکت کننده درگیر زمانی تا هفت باشد. منظور از هفته معمولی یک بین پاسخ باید

  باشد. می

  ؟اید انجام داده سواریدوچرخه یا رویپیاده در یکی از آن روزها ، برای رفت و آمد چه مدت

  ساعت دقیقه.
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از شرکت کننده بخواهید یک روز معمولی که به راحتی به یاد می آورد را در نظر بگیرد و ببیند چه مقدار وقت را صرف فعالیت 

  باید حداقل ده دقیقه طول کشیده باشد.مرتبط با رفت و آمد کرده است. این فعالیت 

تنفس و ضربان  به طول انجامیده و مداوم دقیقه 10 اقلحد که و تفریحی با شدت زیاد آیا هیچگونه فعالیت ورزشی

(   دویدن سریع ،کوهنوردی، ورزش هوازی، شنای سریع، دویدن سریع و ) مثل بازی فوتبال  افزایش دهد شدتبه را شما قلب

  ؟دهیدمی  انجام

  (13 خیر)پرش به سوال      بلی

  شود موارد محسوب می جزو این نیز تردمیل روی دویدن

  شوند. وتنفس ضربان قلب شدید شوند که منجر به افزایش محسوب می شدید هایی فعالیت

محیط کار و رفت و آمد مورد جدای فعالیت های قبلی فرد است ، و فعالیت در  در این سوال منظور فعالیت برای فعالیت ورزشی ،

  هدف نیست. مثال دوچرخه سواری و یا پیاده روی برای کارهای روزانه جزو این قسمت نیست.

  ؟اید انجام داده و تفریحی با شدت زیاد  فعالیت ورزشی در هفته معمولی، چند روز

  تعداد روز  

  ؟اید انجام داده و تفریحی با شدت زیاد  فعالیت ورزشی در یکی از آن روزها ، چه مدت 

  دقیقه   ساعت 

تنفس و ضربان  به طول انجامیده و مداوم دقیقه 10 اقلحد که متوسط آیا هیچگونه فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت

      ؟دهیدمی  انجامیوگا، دویدن غیر سریع(  ، والیبال، شنا معمولی ، دوچرخه سواری ) مثل  دهد می افزایش اندکی را شما قلب

  (16 خیر)پرش به سوال      بلی

که منجر به افزایش خفیفی در شدت ضربان قلب و یا تنفس  هایی نیز جزو این موارد محسوب می شود فعالیت تردمیل دویدن روی

  .اند شوند جز این دسته

  ؟اید متوسط انجام داده فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت در هفته معمولی، چند روز

  تعداد روز

  ؟اید متوسط انجام داده و تفریحی با شدت  فعالیت ورزشی در یکی از آن روزها ، چه مدت

  دقیقه  ساعت

موبایل و  کامپیوترو )مانند تماشا کردن تلویزیون، استفاده از ؟اید گذرانده چه مدت زمان را به نشستن یک روز معمولی در

و قطار  نشستنی، کتاب خواندن، نشستن در تاکسی و اتوبوس آشنایان، بازی های نشستن با دوستان و و تبلت و تاپ لپ

  ( یا مترو
  ساعت دقیقه

از شرکت کننده بخواهید مدت زمانی را که در محیط کار و یا حین مطالعه کردن و یا کار با کامپیوتر و یا ساخت صنایع دستی 

  شود. نمی ن شامل اینصرف نشستن می کند را بیان کند. در ضمن ساعات خوابید

  

  انجام دهید؟ بیشتری بدنی ورزش و فعالیت نتوانید باعث میشود از موارد زیر به نظر شما کدامیک

  ندارد. به افزایش است و نیازی من کافی بدنی ورزش و فعایت میزان

  انجام دهم. بدنی ورزش و فعالیتمن  گذارد نامناسب نمی جسمانی شرایط یا و خستگی معلولیت، ،دیدگی درد، آسیب ،بیماری

  ندارم. بدنی انجام ورزش و فعالیت برای فرصتی زیاد، و ساعات کاری شغلی دغدغه های به دلیل

  ندارم. بدنی انجام ورزش و فعالیت برای تعهد به خانه و خانواده خود،زمانی به دلیل

  . و ... میکنم تلویزیون تماشای ،کامپیوتری های بازی ،مجازی مثل فضای نشستنی های اوقات فراغت خود را صرف فعالیت
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  . قادر به انجام آنها نیستم بدنی ورزش و فعالیت باالی های نامناسب و هزینه اقتصادی به علت وضعیت

من وجود  در نزدیکی و اماکن ورزشی و دوچرخه سواری روی پیاده مثل پارک، مسیر بدنی انجام ورزش و فعالیت مکان مناسب برای

  ندارد.

  . امن نیستند بدنی انجام ورزش و فعالیت  مناسب برای مکان های

  انجام دهم. بدنی ورزش و فعالیت چگونه باید نمیدانم

  انجام آن ندارم. برای ای است و انگیزه فایده بی بدنی ورزش و فعالیت

  . میشود بدنی انجام ورزش و فعالیت  مانع از در سطح جامعه و اطرافیانم و مسائل فرهنگی اجتماعی باورهای

  ندارم. بدنی انجام ورزش و فعالیت  برای دوست و همراهی

  . من میشود بدنی انجام ورزش و فعالیت  مانع از هوا و محیط آلودگی

  سایر

   وجود دارد گرینه امکان انتخاب چند

  سابقه فشار خون باال

  به زمان ذکر شده در سواالت توجه شود. لطفا

     ؟ شما را اندازه گیری کرده است فشار خون ،پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی تاکنون آیا

  (9خیر)پرش به سوال         بلی

را ذکر کنید که توسط یک پزشک یا کارمند بهداشتی اندازه گیری شده  مواردی فقط  کل زندگی فرد است. "تا کنون "منظور از 

  و درمان جز کارمندان بهداشتی در نظر گرفته می شوند. ضمن کلیه کادر بهداشت در است.

  .  دانم شما خیر در نظر بگیرید نمی اگر فرد گفت

  
   ؟فشار خون باال دارید  یا بیماری باالست که فشار خونتان است گفته شما پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به تاکنون آیا

   

  (9خیر)پرش به سوال         بلی

  .اند فقط برای افرادی که تشخیص فشار خون را برای آنها گذاشته  کل زندگی فرد است. "تا کنون " منظور از

یا  باالست خونتان فشار که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12 طی آیا

  ؟دارید باال خون فشار بیماری

  خیر        بلی

  تشخیص گذاشته است. نها ماه اخیر برای آ 12است که طی  مواردی سوال یافتنهدف از این 

  آیا تا کنون پزشک به علت فشار خون باال برای شما دارو تجویز کرده است ؟

  (7خیر)پرش به سوال         بلی

کارمندان بهداشتی تجویز شده  کل زندگی فرد است. فقط داروهایی که برای فشار خون باال توسط پزشک یا "تا کنون "منظور از 

  است را در نظر داشته باشید.

  کنید؟ دارو مصرف می فشارخون کنترل در حال حاضر، برای آیا

  (7خیر)پرش به سوال         بلی

فقط داروهایی که برای فشار خون باال توسط پزشک یا کارمندان بهداشتی تجویز  باشد. اخیرمی هفته 2  "حال حاضر"منظور از 

  شده است را در نظر داشته باشید.

  چه دارو یا دارو هایی برای کنترل فشار خون خود استفاده می کنید؟



62 

 

  الزیکس( یا فورزوماید– اسپیرونوالکتون-هیدروکلروتیازید ها– دیورتیک ها ) مانند تریامترن اچ

  کارودیلول(-ایندرال– پروپرانولول-پرازوسین– بلوک کننده های سمپاتیک ) مانند آتنولول

  یا نیتروپروساید سدیم(  شل کننده عروق ) مانند بلوک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپین و نیفیدیپین

  مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین ) مانند اناالپریل ، لوزارتان ،والزارتان(

   متیل دوپا

  دارو های ترکیبی

   سایر

   نام دارو عدم توانایی خواندن

  ترجیحا داروی بیمار توسط پرسشگر مشاهده گردد و نام ژنریک آن ثبت گردد.

  اسامی تجاری:

  تریامترن اچ تریامترن اچ:

  : دیورزید، هیدروکلروتیازیدهیدروکلروتیازید

  اسالکتون، اسپیداکتون اسپیرونوالکتون:

  فورزماید، ام دی فورزماید، الزیکس فورزماید:

  اتنوکیم، اکتولول، اتنولولهیپرس،  اتنولول:

  رازوپراسین پرازوسین:

  پرانول، پروپراتد، ایندرال پروپرانولول:

  آپو کارودیلول، کارویمود، کارویدال، کارویلول، کاردیلکس، کاردول، سوکاردیل، کوریول، آپوکارودیلول، اینوتیو، : کارودیلول

نورواسک، نورمودیپین، آملوتد، مداوسک، نورواسک، نورمودیپین، آملوفار، آملوژین، آملوبر، آنژیوواسک،  : آمیلودیپین

  کاردیواسک، آملوتیدی، آملوپرس، نوروین

  نیفی ژل، زانیفد، اداالت ال : نیفیدیپین

  نیپروس، نیتریات : سدیم نیتروپروساید

  : رازواناالپریل، اناپرلناالپریلا

  زاتن، لوزامد، کاردیوزان، لوزاور، کاردیوسانلوستار، لوتنسین، پوزارکس، لوزن، لوزار، لو : لوزارتان

  آدووان، والزار، والزارکس، دیووان، والزامین، وازاران، والساکور، وال وان والزارتان:

  متیل دوپا متیل دوپا:

  آیا شما تا کنون برای بیماری فشار خون باال یا افزایش فشار خود به اطبا ی سنتی مراجعه نموده اید؟

  خیر       بلی

  کل زندگی فرد می باشد. "تاکنون"منظور از 

  آیا شما در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل فشار خون خود مصرف می نمایید؟

  خیر       بلی

  می باشد. هفته اخی   2 "حال حاضر"منظور از 

  )فشارسنج( دارید؟ فشارخون گیریاندازه آیا در منزل وسیله

  در مورد دستگاه فشار سنج توضیح داده می شود. برای شرکت کننده

  در صورت خرابی فشار سنج پاسخ این سوال خیر می باشد.
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  سابقه دیابت

    اندازه گیری شده است؟ ،پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به توصیه قند خون شما تاکنون آیا

  (15خیر)پرش به سوال        بلی

  
را ذکر کنید که توسط یک پزشک یا کارمند بهداشتی اندازه گیری شده  مواردی فقط  زندگی فرد است.کل  "تا کنون "منظور از 

  ضمن کلیه کادر بهداشت و درمان جز کارمندان بهداشتی در نظر گرفته می شوند. در است.

  ؟دارید بتدیا یا باالست قند خونتان که است گفته شما پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی به تاکنون آیا

  (15خیر)پرش به سوال        بلی

  
  . اند فقط برای افرادی که تشخیص دیابت را برای آنها گذاشته  کل زندگی فرد است. "تا کنون "منظور از 

یا  باالست خونتان قند که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12 طی آیا

  ؟دارید دیابت بیماری

  خیر       بلی

  تشخیص گذاشته است. نها ماه اخیر برای آ 12است که طی  مواردی هدف از این سوال یافتن

   کرده است؟ انسولین( تجویز یا خوراکی شما دارو )شامل داروهای تا کنون پزشک به علت قند خون باال برای آیا

  (11پرش به (خیر       بلی

  
کل زندگی فرد است. فقط داروهایی که برای فشار خون باال توسط پزشک یا کارمندان بهداشتی تجویز شده  "کنونتا  "منظور از 

  است را در نظر داشته باشید.

  انسولین( مصرف میکنید؟ یا خوراکی )شامل داروهای  کاهش قند خون قند خون باال، داروی یا در حال حاضر به علت دیابت آیا

  (11 خیر)پرش به       بلی

  است. هفته اخی   2   منظور از در حال حاضر طی

  کنید؟ کاهش قند خون خود مصرف می تزریقی( برای یا )خوراکی انسولینی غیر شما داروی آیا

  (8خیر)پرش به        بلی

  ؟ کنید کاهش قند خون خود استفاده می تزریقی( برای یا )خوراکی انسولینی غیر چه داروی

   گوانید ها ) مانند متفورمین(بی 

  (،گلیکالزید کالمید بن نسل دوم )مانند گلی ی اوره ها سولفونیل

  () مانند رپا گلیناید مگلیتینیدها

  (گلیتازون ها ) مانند پیو تیازولیدون

  )مانند آکاربوز( مهار کننده آلفا گلوکوزیداز

  (سیتاگلیپتین  ) مانند آنالوگ پپتیدی

  )ویکتوزا(1گلوکاگون نوع  شبه پپتید

   عدم توانایی خواندن نام دارو

  . ترجیحا داروی بیمار توسط پرسشگر مشاهده گردد و نام ژنریک آن ثبت گردد

  اسامی تجاری دارو:
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واریومت، دیگامت، گالی وانس، اسلومت، متلین، نودیاکس، متفیدکس، گلوکوفاژ ایکس، گلوکودر، متفوکسیر،  متفورمین: 

  متفورتکس، متوور، رهامت، بروت، گلوکوفاژ، متگلیندین، متفوربایوکس، متفوربتگلومت، 

  گلیبوتکس، گلی مد، آپوگیبوراید، ملیکس، دائونیل : بن گالمید گلی 

  کالزکس، دیابزید، دیامیکرون ام ار، گلیزیتکس، زیدامد : گلیکالزید 

  ین، نیوبت، ریپاگلینیدگلیرز، پراگلیناید، نوونورم، رپاگینید، رپاگ : رپا گلیناید 

  دیادر، گلوتازون، دیاکت، پیتوز، گلوتازون، گلیتوز، پیوگزار : گلیتازون پیو 

  آکارمکس، آکاربکس، گلوکوبای، گلوکونورم آکاربوز: 

  کنید؟ استفاده می شما از انسولین آیا 

  (11خیر) پرش به        بلی

   باشد و مصرف انسولین حین بستری نباید در نظر گرفته شود.هدف از این سوال بررسی مصرف انسولین در منزل می 

  چه انسولینی مصرف می کنید؟

  ( ASPART,GLULISINاثر ) مانند سریع

  (NOVOLIN یا  REGULAR HUMULIN کوتاه اثر )مانند

  (NPH متوسط اثر ) مانند

  (LEVEMIR یا  LANTUS،DETEMIR  یا  GLARGINE طوالنی اثر ) مانند

  (Novomix, NOVOLINE 70/30,NOVOLOG 70/30 ) مانند مخلوط

  ترجیحا انسولین تزریقی بیمار توسط پرسشگر مشاهده گردد و نام ژنریک آن ثبت گردد.

و منظور از قلم   regular در ضمن برخی از مردم انسولین ها را با رنگ می شناسند به این صورت که منظور از قلم نارنجی

 می باشد. NPH توسی

       ؟کنید ( استفاده میPEN) از قلم انسولین/پن انسولین آیا

       خیر       بلی

  از چه سنی دیابت شما تشخیص داده شده است؟

  سالگی                  

  در صورتی که فرد سن دقیق را به خاطر نمی آورد می توانید بپرسید چند سال یا ماه قبل بوده است.

  خون )هایپوگالیسمی( شده اید؟ دچار افت قند  ، اخیرهفته  2در   آیا

       خیر       بلی

پریدگی، عرق سرد، تپش قلب، سرگیجه، گیجی، اند از: احساس ضعف یا گرسنگی، رنگعالئم هیپوگلیسمی عبارت یا  افت قند

  شودنهایتاً باعث بیهوشی و مرگ میآلودگی. در صورتی که به این عالئم توجه نشود و عوارض ادامه پیدا کند، خواب

  مراجعه نموده اید؟ سنتی ی قند خون خود به اطبا افزایش یا دیابت بیماری شما تا کنون برای آیا

       خیر       بلی

  
  منظور از تا کنون کل زندگی فرد می باشد.

  نمایید؟ آیا شما در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل قند خون خود مصرف می

       خیر       بلی
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  می باشد.  دو هفته منظور از در حال حاضر

    آیا در منزل وسیله اندازه گیری قند خون )گلوکومتر( دارید؟

     خیر       بلی

  برای شرکت کننده در مورد دستگاه اندازه گیری قند خون )گلوکومتر( توضیح داده می شود.

  پاسخ این سوال خیر می باشد. گلوکومتر در صورت خرابی

  ؟اند داشته قندي ديابت  دختر( يا پسر خواهر، برادر، مادر، پدر، شما ) يك درجه بستگان از يك هيچ آيا

  داند نمي (٩ خير (٢ بله1

  اگر بله چند نفر

  سابقه کلسترول تام باال

  *اندازه گیری شده است؟ ،پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به توصیه کلسترول شما تاکنون آیا

  خیر )پرش به پرسشنامه بعد (                                     بلی

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            

                                                                     

یک پزشک یا کارمند بهداشتی اندازه گیری  به توصیه را ذکر کنید که مواردی فقط  کل زندگی فرد است. "تا کنون "منظور از 

  بهداشت و درمان جز کارمندان بهداشتی در نظر گرفته می شوند.ضمن کلیه کادر  در شده است.

  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی اندازه گیری شده است را گزارش کنید مواردی فقط .

  
  * باالست؟ میزان کلسترول خونتان که است گفته شما پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی به تاکنون آیا

  
  خیر )پرش به پرسشنامه بعد (                                     بلی

  
  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی بیان شده است را گزارش کنید. مواردی فقط

  

  *باالست؟ خونتان کلسترول که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12 طی آیا  -

  
   خیر                                     بلی

  که تشخیص کلسترول باال برای آنها گذاشته شده است. کنندگانی فقط شرکت

  *است؟ کرده تجویز خوراکی داروی شما برای کلسترول خون باال علت به تاکنون پزشک آیا

  
  ( 7خیر )پرش به سوال                                      بلی

کل زندگی فرد است. فقط داروهایی که برای کلسترول خون باال توسط پزشک یا کارمندان بهداشتی تجویز  "تا کنون "منظور از 

  شده است را در نظر داشته باشید.

  *، به علت کلسترول خون باال داروی خوراکی مصرف می کنید؟در حال حاضر آیا -

  
  ( 7خیر )پرش به سوال                                      بلی

  می باشد.  دو هفته اخیر منظور از در حال حاضر

  *کنید؟ کاهش کلسترول خون خود استفاده می برای هایی دارو یا چه دارو
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   (کلستیرامین دارو های متصل شونده به اسید ها ی صفراوی )مانند

  نیاسین یا نیکوتینیک اسید

  (رزوستاتین ،آتورواستاتین ،سیمواستاتین ،لوواستاتین مانند ( ردوکتاز HM-COA مهار کنند آنزیم

   عدم توانایی خواندن نام دارو

  . لطفا دارو ها را مشاهده و نام ژنریک آنها که در زیر نام تجاری به صورت کوچک بیان شده را مبنای انتخاب خود قرار دهید

   اسامی تجاری داروها:

  نیاسین یا اسید نیکوتینیک

  لوواسترول ،لیپوستین ،لواستاتین :لووستاتین

  سیمواهگزال ،واستاتین فارم ،سیمواسترول :سیمواستاتین

لیپوفل ،آتورکسین ،تیداتور ،لیپوفلکس ،بایوتور ،تیداتور ،لیپیمد ،لیپاستین ،آتوواست ،آتوسترول ،آتوکیم :آتورواستاتین

  لیپیکات ،کس

رو ،رزال ،رزوکسل ،لیپروز ،روزوتکس ،بایورز ،مینکور ،آمیستور ،روسوتین ،روپیکسون ،رزوکل ،رزورکسین :رزواستاتین

  رزوکل ،رزوکسون ،رزامکس ،آریستاتین ،رووستات ،کرستوسد ،لیپومیس ،روزانا ،ستاتین

  ؟* اید؟آیا شما تا کنون برای کلسترول خون باالی خود به اطبا ی سنتی مراجعه نموده 

  
   خیر                                     بلی

  منظور از تا کنون کل زندگی فرد می باشد.

  *آیا شما در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل کلسترول خون باالی خود مصرف می نمایید؟

  
   خیر                                     بلی

  می باشد.  دو هفته اخیر منظور از در حال حاضر

  
  سابقه بیماریهای قلبی عروقی

شده اید؟ و یا مداخالت   آنژین صدری و به شما گفته است که دچار سکته قلبی پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی آیا تا به حال

  *  بای پس ) تعویض عروق قلبی ( ، آنژیو پالستی ) بالون ( ، استنت ) فنر ( را داشته اید  پزشکی همانند

  
  (3)پرش به سوال  خیر                                     بلی              

  
  منظور از این سوال کل زندگی فرد است.

دارد ولی هنوز منجر به سکته قلبی نشده و خود را به شکل درد آنژین صدری: مشکالت عروق قلب که در آن گرفتگی عروق وجود 

   در قفسه سینه در زمان فعالیت شدید نشان می دهد .و البته باید حتما پزشک به فرد گفته باشد که آنژین صدری دارد.

  *؟ ماه گذشته بوده است 12در  ،آیا اولین بار هریک از موارد سوال فوق که به آن پاسخ بلی داده اید

  
  خیر                                     بلی

  ماه اخیر بوده است یا نه. 12هدف از پرسیدن این سوال این است که دریابیم که آیا اولین سکته فرد در طول 

  *؟اید به شما گفته است که دچار سکته مغزی شده یا کارمند بهداشتی درمانی پزشک آیا تا به حال

  (5خیر)پرش به سوال                                      بلی             
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  منظور از این سوال کل زندگی فرد است.

  *برای اولین بار برای شما افتاده است؟ ماه گذشته این اتفاق 12آیا در 

  خیر                                     بلی           

  ماه اخیر بوده است یا نه. 12دریابیم که آیا اولین سکته فرد در طول هدف از پرسیدن این سوال این است که 

سیمواستاتین،  لوستاتین، ( استاتین قلبی، بیماری درمان یا پیشگیری برای حاضر حال در آیا

   * کنید؟ می مصرف )ها استاتین سایر و آترواستاتین

  خیر                                     بلی           

  می باشد و مصرف مرتب و روزانه دارو مورد نظر می باشد  دو هفته اخیر  منظور از حال حاضر

  *  آیا در حال حاضر برای پیشگیری یا درمان بیماری قلبی آسپرین مصرف می کنید؟

  خیر                                     بلی           

  و مصرف مرتب و روزانه دارو مورد نظر می باشد. می باشد  دو هفته اخیر  منظور از حال حاضر

 قلبي سكته به مبتال سالگي ٦٥ سن زير در دخترتان يا خواهر مادر، يا و سالگي ٥٥ سن زير شما پسر يا برادر پدر، آيا 
  ؟اند ه شد ناگهاني مرگ يا مغزي يا

  داند نمي (٩  خير (٢  بله
  

  اگر بله چند نفر ..............
  

   نفر می تواند باشد 5تا  1افراد وارد شده بین  تعداد

  سابقه سایر بیماری ها ی دارای اهمیت

  *به شما گفته است که دچار سرطان شده اید؟ پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی ماه گذشته 12آیا در 

  خیر                                     بلی           

  کارمند بهداشتی بیان شده است را گزارش کنید. که توسط پزشک یا مواردی فقط

  *به شما گفته است که دچار آسم و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن شده اید؟ پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی آیا تا به حال

  خیر                                     بلی           

  بیان شده است را گزارش کنیدکه توسط پزشک یا کارمند بهداشتی  مواردی فقط

تشخیص اصلی این بیماری ها با تست اسپیرومتری و توسط پزشک باید صورت بگیرد. اما در صورت عدم دسترسی به تست 

  تنفسی عالئم زیر می تواند کمک کننده باشد:

  آسم: سرفه و تنگی نفس به طوری که معموال سرفه ها شبانه افزایش می یابد.

انسدادی مزمن: این بیماری باید در بیمارانی که سرفه مزمن و تنگی نفس و همچنین سرفه های خلط دار دارند و با بیماری ریوی 

نانوایی در  فاکتورهای آن شامل استعمال دخانیات و کار با تنور مد نظر قرار گیرد. ریسک اند ریسک فاکتورهای آن مواجه داشته

   می باشد. گذشته

شده    و یا بیماری ریوی انسدادی مزمن به شما گفته است که دچار آسم پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی ماه گذشته 12آیا در 

  *اید؟

  خیر                                     بلی           

  که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی بیان شده است را گزارش کنید. مواردی فقط

  ؟*آیا یائسه شده اید

    (6عمل خارج نمودن رحم داشته ام )پرش به سوال          (6)پرش به سوال خیر                                     بلی           
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   شود نمی فقط از خانم ها پرسیده می شود و در صفحه برای آقایان باز

  *شده اید؟ یائسه در چه سنی 

   .......سال

  ؟*درد یا درد در حفره دهان خود داشته ایدماه گذشته دندان  3آیا طی 

  خیر                                     بلی           

   آیا شما دچار مشکل بی دندانی کامل هستید ؟

   بله بی دندان کامل هستم و از پروتز استفاده می کنم

  کنم نمی بله بی دندان کامل هستم و از پروتز استفاده

    کامل ندارمخیر بی دندانی 

   معنی اینست که حتی یک دندان هم نداشته باشد .

   کدامیک از موارد زیر را برای بهداشت دهان و دندان خود به کار می برید ؟

   هیچکدام-4   دهانشویه -3نخ دندان -2  مسواک-1
   گزینه ها چند انتخابی می باشند

  ؟*نخ دندان لثه هایتان خونریزی کرده استآیا هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن یا استفاده از 

  خیر                                     بلی           

  توصیه های سبک زندگی

  * ، در راستای اصالح سبک زندگی به شما توصیه شده است ؟  ماه گذشته 12زیر طی   کدامیک از موارد

که در راستای سالمت مشغول به فعالیت هست را شامل می شود . بدیهی است   یا هر فردی یا سازمان یاکارمندبهداشتی پزشک

هدف از این سوال سنجش میزان انتقال توصیه های سالمت به افراد بدون توجه به وضعیت سالمت آنان است به عنوان مثال هر 

کشد  نمی ا ترک نماید و هر فرد که سیگارالزم دارد به وی توصیه شود که سیگار ر  فرد در جامعه که دارای اعتیاد به سیگار است

یا مثال دیگر ما  الزم دارد که به وسیله نظام سالمت ترغیب شود تا به واسطه آگاهی از عوارض سیگار به سمت مصرف سیگار نرود .

شهرداری بلکه می خواهیم بدانیم آیا سیستم سالمت ) شامل  پرسیم نمی در این قسمت  از میزان مصرف نمک مصاحبه شونده

   که نمک مصرف نکند . اند ، رسانه های ملی مثل رادیو و تلویزیون ( به فرد اطالع داده بیلبورد ،

  خیر               بلی                                                                       مواد دخانی یا عدم شروع  ترک

  خیر               بلی                                                                                      کاهش مصرف نمک

  خیر               بلی                                                                     مصرف روزانه میوه و یا سبزیجات

  خیر               بلی                                                                  ییکاهش مصرف چربی در رژیم غذا

  خیر               بلی                                                         مصرف کم مواد فرآوری شده و گوشت قرمز

  منظور سوسیس کالباس و غذا های کنسروی می باشد

             خیر               بلی                                                                                     افزایش مصرف ماهی

  خیر               بلی                                                 افزایش مصرف نان سبوس دار و کربوهیدرات سالم

   خیر               بلی                                                                               رف مواد قندیکاهش مص

        مانند نوشابه های قنددار

  خیر               بلی                                                                انجام یا افزایش ورزش یا فعالیت بدنی
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کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد 

                                                                                      خیر               بلی                                                        طبیعی

                                                               
  را ذکر کند که توسط پزشک یا کارمند بهداشتی ذکر شده است مواردی از شرکت کننده بخواهید فقط

گروه حاالتی ذکر شده است . شماره ی حالتی را که  5سواالت بعد در مورد سالمت شما در حال حاضر است . برای هر یک از 

  ند مشخص کنید.سالمت امروز شما را بهتر توصیف می ک

  *حرکت در محیط اطراف

   من برای حرکت در محیط اطراف خودم مشکلی ندارم

   من برای حرکت در محیط اطراف خودم تا اندازه ای مشکل دارم

   توانم در محیط اطراف خودم حرکت کنم نمی من زمین گیر شده ام و

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید. لطفا

  * خودمراقبت از 

   من برای مراقبت از خودم مشکلی ندارم

   تا اندازه ای مشکل دارم هایم من برای شست و شوی خودم ) استحمام و دستشویی( و تعویض لباس

   نیستم هایم ) استحمام و دستشویی( و تعویض لباس  من قادر به شست و شوی خودم

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید. لطفا

  * های معمول ) شامل کار، کار های خانه ، امور مرتبط به خانواده ، اوقات فراغت(فعالیت 

   من برای انجام فعالیت های معمول خودم مشکلی ندارم

  من برای انجام فعالیت های معمول خودم تا اندازه ای مشکل دارم

  من قادر به انجام فعالیت های معمول خودم نیستم

  
  حال حاضر بیان کنید.وضعیت خود را در  لطفا

  *  درد/ناراحتی جسمانی

   من هیچ گونه درد یا ناراحتی ندارم

   من تا اندازه ای درد و ناراحتی دارم

   من بیش از حد درد و ناراحتی دارم

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید لطفا

  * اضطراب و افسردگی

   من مضطرب یا افسرده نیستم

   مضطرب یا افسرده هستممن تا اندازه ای 

   من بیش از اندازه مضطرب یا افسرده هستم

  
  وضعیت خود را در حال حاضر بیان کنید. لطفا
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چیست؟ در این مقیاس بهترین حالت سالمتی قابل  امروزتان حاال من می خواهم شما به من بگویید که نظرتان درباره ی سالمت

  *نظر خود را در این مورد اعالم کنیدو بدترین حالت معادل صفر است.  100تصور 

 ......................  
   انتخاب شود 100اعداد بین صفر تا 

 

 

   غربالگری سرطان مردان

 

  * ؟ اید کدامیک از تست های غربالگری را تا به حال انجام داده

   داند نمی                 خیر                  بلی                                                 روده بزرگ تست غربالگری سرطان

  انجام می گیرد  کولونوسکوپی  و  خون مخفی در مدفوع باتست بزرگ غربالگری سرطان روده

  . داند نمی                 خیر                  بلی                                                      تست غربالگری پروستات

  .انجام می گیرد  PSA خون باتست پروستات غربالگری سرطان

  
   غربالگری سرطان خانم ها

  * ؟ اید کدامیک از تست های غربالگری را تا به حال انجام داده

مورد ندارد / داند نمی                 خیر                  بلی                                               تست غربالگری سرطان دهانه رحم

    ) رحم را خارج نموده است (

سوال فقط از  گیرد.این انجام می pap smear and Human Papillomavirus (HPV) test غربالگری سرطان دهانه رحم با
  است. اسمیر زنان پرسیده شود. این تست همان پاپ

  داند نمی                 خیر                  بلی                                     تست غربالگری سرطان پستان)ماموگرافی (

  داند نمی                 خیر                  بلی                                                      بزرگ تست غربالگری سرطان روده

  انجام می گیرد  کولونوسکوپی  و  مخفی در مدفوعخون  باتست بزرگ غربالگری سرطان روده

  ؟* اید کرده از سرطان دهانه رحم دریافت به منظور پیشگیری HPV تا به حال واکسن آیا 

  نمی داند              خیر            بلی           

 

  حوادث:

  *   آسیب جسمی برای شما شده باشد؟ که منجر به است افتاده اتفاق شما برای ای حادثه ماه گذشته 12در آیا 

  (6خیر )پرش به سوال                   بلی               

  
است که  بینیپیش و غیرقابل ناگهانی حادثه، سانحه یا تصادف، مشخص، ، یک به زمان ذکر شده در سواالت توجه شود. منظور لطفا

  منجر به آسیب فیزیکی شود.

  چنین تجربه ای داشته است، معیار ما آخرین باری است که فرد حادثه داشته است.توجه: اگر فرد ذکر نماید که بیش از یک بار 

  *   آیا این آسیب منجر به دریافت خدمات پزشکی شده است؟ 

  (6خیر )پرش به سوال                    بلی               

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%20/o%20%22%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%20/o%20%22%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%22%20/o%20%22%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
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  به این سوال آخرین باری است که فرد دچار حادثه شده است.  معیار پاسخ گویی

  *    آیا این آسیب منجر به دریافت خدمات بستری شده است؟

  (6خیر )پرش به سوال                    بلی               

  به این سوال آخرین باری است که فرد دچار حادثه شده است.  معیار پاسخ گویی

در بیمارستان   ساعت پذیرش 6 بق استاندارد های درمان در کشور به موارد بستری با بیش ازخدمات بستری مطا

  گفته می شود
   *  در آخرین بار، نوع حادثه چه بوده است؟

  ترافیکی

   سوختگی

  سقوط و زمین خوردن

  شدگی غرق

  برق گرفتگی

  مسمومیت غیر عمدی

  خودکشی

  خشونت

  گزش مار و عقرب

  حیواناتحمله 

  ضربه

  سایر موارد..............

  در صورت انتخاب گزینه سایر موارد، نوع حادثه توسط پرسشگر نوشته شود.

  
  آسیب رخ داده چند وقت پیش اتفاق افتاده است ؟

   کمتر از یک ماه

   ماه 6یک تا کمتر از 

   ماه 12ماه و کمی  از  6
   ماه 12بیش از 

   نحو پیش رفته است؟به چه   آسیب رخ داده 

  بهبود کامل پیدا کرده است..

  بهبود نسبی پیدا کرده است..

  بهبود پیدا نکرده است.

  
  ؟* اید عمومی( استفاده نموده نقلیه وسیله یا )شخصی از خودرو سواری مسافرت درون شهری ماه گذشته برای 12در  آیا

  (9خیر)پرش یه سوال                                      بلی           

  شامل این سوال می شود. اند و سایر خودروهای سواری که در داخل شهر استفاده شده اسنپ تاکسی و آژانس و

  
  ؟*اید کرده استفاده ایمنی بند از کمر  )سرنشین یا و راننده عنوان به (اید نشسته خودرو جلوی های صندلی در که باری آخرین در آیا

  خیر                                     بلی           
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  دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت درون شهری است.

  ؟*ایدکرده استفاده ایمنی بند از کمر اید نشسته خودرو عقب های صندلی در که باری آخرین در آیا

  من همواره راننده بوده ام        خیر                                     بلی          

  دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت درون شهری است و درباره صندلی عقب پرسیده شده است.

  * ؟اید شهری از خودرو سواری استفاده نموده  ماه گذشته برای مسافرت برون 12آیا در 

    نداشته ام مسافرت برون شهری     (12خیر)پرش به سوال              بلی         

  شامل این سوال می شود. اند و سایر خودروهای سواری که در خارج شهر استفاده شده اسنپ تاکسی و آژانس و

از   )سرنشین یا و راننده عنوان به (اید نشسته خودرو جلوی های صندلی در که باری آخرین در آیا -

  * ؟اید کرده استفاده ایمنی بند کمر

                         خیر                                     بلی           

  دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت برون شهری است.

  
  ؟*ایدکرده استفاده ایمنی بند ازکمر اید نشسته خودرو عقب های صندلی در که باری آخرین در آیا -

   من همواره راننده بوده ام                       خیر                                     بلی           

  دقت کنید که منظور آخرین بار در مسافرت برون شهری است.

مناسب سن آنان بار حین استفاده از خودرو؛ از صندلی خودرو کودک یا نوزاد  درآخرین درصورت داشتن نوزاد یا کودک،

  ؟*ایدکرده استفاده

  کودک یا نوزاد ندارم                       خیر                                     بلی           

  * ؟اید ماه گذشته سوار موتور سیکلت شده 12آیا در 

                       ()پرش به پرسشنامه بعد    خیر                                     بلی        

  ماه گذشته می باشد. 12دقت کنید که این سوال در مورد 

  
  ؟اید نموده استفاده ایمنی کاله همراه( از یا راننده عنوان به (اید کرده تردد موتورسیکلت با که باری آخرین در آیا

   خیر-2      بلی -1

  
  باشد.دقت کنید که این سوال در مورد آخرین بار می 

  
  : فرمائید نوع کاله ایمنی مورد استفاده خود را مشخص

  
  کاله تمام رخ

  (جلوباز ربعی ) سه کاله

  با پوشش کمتر از سه ربع هایی کاله

 

1 2 3 

 کاله تمام رخ

 

 ربعی ) جلوباز( سه کاله

 

کاله هایی با پوشش کمتر 

 از سه ربع
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   پرش ها ، داخل خود هر سوال توضیح داده شده که کی سوال می شود ( ) با توجه به پیچیدگیاستعمال دخانیات

  توجه شود که سواالت استعمال دخانیات از هر دوجنس زن و مرد پرسیده می شود و محدود به مردان نیست.

  در سواالت این بخش به زمان ذکر شده در هر پرسش توجه شود.

درج می شود ولی تالش گردد با استفاده از اصول پرسشگری از بروز این  7777د کد در صورتیکه تمایل به پاسخ دادن به سوال ندار

  حالت پیشگیری کرد زیرا موجب از دست دادن اطالعات حائز اهمیتی خواهد شد.

شامل بدون دود )  تنباکوهای مواد دخانی شامل سیگار) هر نوع سیگار کارخانه ای یا دست پیچ، سیگار برگ(، قلیان، پیپ یا انواع

  می باشد. پراک پان مثل ناس و  مکیدنی ای یا انفیه جویدنی،

، در معرض دود فرد ثالث پرسیده می  ماه گذشته( 12گذشته)بیشتر از  ماه گذشته(، 12این سواالت در سه حیطه: حال)کمتر از 

  .  شود

  

  

بدون  تنباکوهای انواع یا چپق/ پیپ یا قلیان یا برگ( سیگار دست پیچ، یا ایکارخانه شامل سیگار) هر نوع سیگار تاکنون مواد دخانی آیا

  ؟*اید مصرف کرده سیگار الکترونیک پراک( و یا پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،دود ) شامل جویدنی

         ( 34)پرش به سوال   خیر                                     بلی        

  مواد دخانی در کل زندگی فرد می باشد.مصرف  "تا کنون"منظور از  

  معیار مصرف انواع مختلف دخانیات به صورت زیر می باشد:

  نخ در کل زندگی 100سیگار: 

  بار 10قلیان: 

  بار 10: چپق پیپ یا

  بار 10بدون دود:  تنباکوهای انواع

  بار 100سیگار الکترونیک : 

  * ؟ اید کرده مصرف  تا به حال را از موارد زیر یک کدام

               سیگار

                   قلیان

            چپق پیپ/

   (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع

       الکترونیک سیگار 

    بزنیدهر کدام را که در حال حاضر یا گذشته با معیار مصرف زیر استفاده شده عالمت 
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  معیار مصرف انواع مختلف دخانیات به صورت زیر می باشد:

  نخ در کل زندگی 100سیگار: 

  بار 10قلیان: 

  بار 10: چپق پیپ یا

  بار 10بدون دود:  تنباکوهای انواع

  بار 100سیگار الکترونیک : 

  

  ؟*کنیدمی مصرف دخانی مواد حاضر درحال آیا

     به بعد ( 22)پرش به سوال   خیر                                     بلی        

      

ماه گذشته است. چه هر روز مصرف کرده باشد و چه گه گاهی، پاسخ این سوال بلی  12 "در حال حاضر"توجه شود که منظور از 

  می باشد

  * کنید؟ را در حال حاضر مصرف می از موارد زیر یک کدام

               سیگار

                   قلیان

            چپق پیپ/

   (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع

       الکترونیک سیگار 

 2انتخاب شده در سوال  که انتخاب می شود سوال در حال حاضر پرسیده می شود و بقیه موارد مواردی توجه شود در نرم افزار تنها

   در گذشته به صورت اتوماتیک سوال می شود .

ماه گذشته است. چه هر روز مصرف کرده باشد و چه گه گاهی، پاسخ این سوال بلی  12 "در حال حاضر"توجه شود که منظور از 

و در صورتیکه فرد میزان مصرف روزانه  می باشد. در هر یک از انواع مواد دخانی ، مقدار مصرف ابتدا به صورت روزانه پرسیده شده

دانست به ترتیب ابتدا مقدار مصرف ماده دخانی در هفته و مجددا در صورت ندانستن پاسخ میزان مصرف در ماه پرسیده می  نمی را

  شود. بدین ترتیب تنها میزان مصرف در واحد زمانی ای که فرد دقیق بیان می نماید تکمیل می گردد.

   از گزینه های روزانه یا هفتگی یا ماهیانه انتخاب شود سایر موارد غیر فعال می گردند در صورتیکه یکی

  

بار مصرف می باشد ) منظور از هر بار مصرف  10پاکت می باشد . حداکثر مصرف قلیان روزانه  4نخ یا  80نخ روزانه سیگار   حداکثر

  ف مستقل یک قلیان می باشد (باشد بلکه منظور مصر نمی قلیان دست به دست شدن یک قلیان

  .مورد نظر جلوی آن صفر بگذارید آیتم کند به جای خالی گذاشتن نمی در صورتی که فرد مصرف

  

  در حال حاضر چند نخ سیگار مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( *

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه               

   در صورتیکه گزینه سیگار در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  * تکمیل شود(در حال حاضر چند بار قلیان مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها 

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   در صورتیکه گزینه قلیان در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  * )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود(مصرف می کنید ؟  در حال حاضر چند بار پیپ/چپق
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              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود  در صورتیکه گزینه پیپ/چپق

  مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( *  انواع تنباکو بدون دود در حال حاضر چند بار

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   ک بخورد این سوال پرسیده می شوددر صورتیکه گزینه انواع تنباکو بدون دود در حال حاضر تی

  در حال حاضر چند بار سیگار الکترونیک مصرف می کنید ؟ )تنها یکی از گزینه ها تکمیل شود( *

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

   صورتیکه گزینه سیگار الکترونیک در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شوددر 

  

  ؟*اید را آغاز کرده بار مصرف سیگار اولین برای از چه سنی  -

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در حال حاضر سیگار می کشند. بپرسید زمانی که مصرف دخانیات را آغاز کرد دقیقا 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5سن داشت.از چند سال 

  در صورتیکه گزینه سیگار در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده قلیان بار مصرف اولین برای از چه سنی 

که مصرف قلیان را آغاز کرد دقیقا این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در حال حاضر قلیان می کشند. بپرسید زمانی 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه قلیان در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده پیپ/چپق بار مصرف اولین برای از چه سنی  

که در حال حاضر پیپ یا چپق می کشند. بپرسید زمانی که مصرف پیپ یا چپق را آغاز  این سوال فقط از کسانی پرسیده شود

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود  در صورتیکه گزینه پیپ/چپق

  

را آغاز  (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،) شامل جویدنی انواع تنباکو بدون دود بار مصرف اولین برای از چه سنی  

  ؟*اید کرده

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در حال حاضر تنباکوی بدون دود می کشند. بپرسید زمانی که مصرف تنباکوی بدون دود 

  سن فعلی فرد قابل قبول استسالگی تا  5را آغاز کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه انواع تنباکو بدون دود در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده  الکترونیک بار مصرف سیگار اولین برای از چه سنی  

بپرسید زمانی که مصرف سیگار الکترونیک را  این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در حال حاضر سیگار الکترونیک می کشند.

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5آغاز کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه سیگار الکترونیک در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  

  ؟*است بار چند وقت قبل بوده اولین برای مصرف سیگار دارید یاد به 
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  یا .............................ماه  ......................سال

 6صفر و اگر باالی   ماه است عدد 6اگر شرکت کننده سن دقیق را به خاطر نمی آورد بپرسید حدودا سال قبل بوده است اگر زیر 

   .است عدد یک را قرار دهید  ماه تا یکسال

  ؟* اید برای ترک سیگار داشتهماه گذشته آیا تالشی  12در طی 

      خیر                                     بلی    

داشته  ترک سیگار برای ماه اخیر 12را که در  تالش هایی باشد. از مصرف کننده بخواهید می مصرف کنندگان فعلی سوال ویژه این

  است ذکر کند.

   این سوال پرسیده می شوددر صورتیکه گزینه سیگار در حال حاضر تیک بخورد 

  

  ؟* اید ماه گذشته آیا تالشی برای ترک قلیان داشته 12در طی 

      خیر                                     بلی       

ماه  12را که در  هایی تالش باشد. از مصرف کننده بخواهید می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  است ذکر کند.داشته  قلیان ترک برای اخیر

   در صورتیکه گزینه قلیان در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  ؟* اید داشته ماه گذشته آیا تالشی برای ترک پیپ/چپق 12در طی 

      خیر                                     بلی         

پیپ  ترک برای ماه اخیر 12را که در  هایی تالش کننده بخواهیدباشد. از مصرف  می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  داشته است ذکر کند چپق یا

   در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود  در صورتیکه گزینه پیپ/چپق

  

پراک(  پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع ماه گذشته آیا تالشی برای ترک 12در طی 

  ؟* اید داشته

      خیر                                     بلی     

ماه  12را که در  هایی تالش باشد. از مصرف کننده بخواهید می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  داشته است ذکر کند. بدون دود تنباکوهای انواع ترک برای اخیر

   انواع تنباکو بدون دود در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شوددر صورتیکه گزینه 

  

  ؟* اید داشته سیگارالکترونیک ماه گذشته آیا تالشی برای ترک 12در طی 

      خیر                                     بلی          

سیگار  ترک برای ماه اخیر 12را که در  هایی تالش بخواهیدباشد. از مصرف کننده  می فعلی کنندگان مصرف سوال ویژه این

  داشته است ذکر کند. الکترونیک

   در صورتیکه گزینه سیگار الکترونیک در حال حاضر تیک بخورد این سوال پرسیده می شود

  

  کنید؟* ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی به شما توصیه کرده است که مصرف مواد دخانی را ترک 12آیا طی 

  ماه گذشته با پزشک یا کارمند بهداشتی مالقات نداشته ام 12طی             خیر                                     بلی     
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پزشک نداشته است  که ویزیت ماه گذشته داشته است فکر کند. در صورتی 12که در  هایی به ویزیت از شرکت کننده بخواهید

  کند. سوم را انتخاب گزینه

  در گذشته چند نخ سیگار مصرف می کردید؟ )فقط یکی از گزینه ها پر شود ( *

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

  گزینه ها پر شود ( *در گذشته چند بار قلیان مصرف می کردید؟ )فقط یکی از 

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

  مصرف می کردید؟ )فقط یکی از گزینه ها پر شود (* در گذشته چند بار پیپ/چپق

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

مصرف می کردید؟ )فقط یکی    پراک( پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،بدون دود )شامل جویدنی تنباکوهای انواع در گذشته چند بار

  از گزینه ها پر شود (*

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

  شود (* در گذشته چند بار سیگار الکترونیک مصرف می کردید؟ )فقط یکی از گزینه ها پر

              ماهانه                                        هفتگی                                                         روزانه

در هر یک از انواع مواد دخانی ، مقدار مصرف ابتدا به صورت روزانه پرسیده شده و در صورتیکه فرد میزان مصرف روزانه 

پاسخ میزان مصرف در ماه پرسیده می  دانست به ترتیب ابتدا مقدار مصرف ماده دخانی در هفته و مجددا در صورت ندانستن نمی را

  شود. بدین ترتیب تنها میزان مصرف در واحد زمانی ای که فرد دقیق بیان می نماید تکمیل می گردد.

   در صورتیکه یکی از گزینه های روزانه یا هفتگی یا ماهیانه انتخاب شود سایر موارد غیر فعال می گردند

  

بار مصرف می باشد ) منظور از هر بار مصرف  10پاکت می باشد . حداکثر مصرف قلیان روزانه  4نخ یا  80نخ روزانه سیگار   حداکثر

  باشد بلکه منظور مصرف مستقل یک قلیان می باشد ( نمی قلیان دست به دست شدن یک قلیان

  وی آن صفر بگذارید.مورد نظر جل آیتم کند به جای خالی گذاشتن نمی در صورتی که فرد مصرف

  

  ؟*اید را آغاز کرده بار مصرف سیگار اولین برای از چه سنی  -

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در گذشته سیگار می کشند. بپرسید زمانی که مصرف دخانیات را آغاز کرد دقیقا 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5چند سال سن داشت.از 

  صورتیکه گزینه سیگار در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شوددر 

  

  ؟*اید را آغاز کرده قلیان بار مصرف اولین برای از چه سنی 

 این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در گذشته قلیان می کشند. بپرسید زمانی که مصرف قلیان را آغاز کرد دقیقا چند

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5از  سال سن داشت.

   در صورتیکه گزینه قلیان در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده پیپ/چپق بار مصرف اولین برای از چه سنی  

گذشته پیپ یا چپق می کشند. بپرسید زمانی که مصرف پیپ یا چپق را آغاز کرد این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود  در صورتیکه گزینه پیپ/چپق
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را آغاز  (پراک پان مثل ناس و مکیدنی یا ایانفیه ،) شامل جویدنی انواع تنباکو بدون دود بار مصرف اولین برای از چه سنی  

  ؟*اید کرده

این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در گذشته تنباکوی بدون دود می کشند. بپرسید زمانی که مصرف تنباکوی بدون دود را آغاز 

  لگی تا سن فعلی فرد قابل قبول استسا 5کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه انواع تنباکو بدون دود در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود

  

  ؟*اید را آغاز کرده  الکترونیک بار مصرف سیگار اولین برای از چه سنی  

  

گذشته سیگار الکترونیک می کشند. بپرسید زمانی که مصرف سیگار الکترونیک را آغاز این سوال فقط از کسانی پرسیده شود که در 

   . سالگی تا سن فعلی فرد قابل قبول است 5کرد دقیقا چند سال سن داشت.از 

   در صورتیکه گزینه سیگار الکترونیک در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود

  

  

  ؟*بار چند وقت قبل بوده است اولین برای مصرف سیگار دارید یاد به 

  یا .............................ماه  ......................سال

ماه تا  6صفر و اگر باالی   ماه است عدد 6اگر شرکت کننده سن دقیق را به خاطر نمی آورد بپرسید حدودا سال قبل بوده است اگر زیر 

   .است عدد یک را قرار دهید  یکسال

  در صورتیکه گزینه سیگار در گذشته تیک بخورد ) در حال حاضر تیک نخورد ( این سوال پرسیده می شود

  *اید؟ کرده ترک پیش وقت چند را دخانی مواد

   .......سال

  

  مصرف کرده است؟*  مواد دخانی دود زا شمادرحضورتان روز گذشته فردی درخانه 30آیا در  

      خیر                                     بلی        

  ( است.PASSIVE SMOKINGمنظور از پرسیدن این سوال کسب اطالعات در خصوص استعمال دخانیات دست دوم )

  روز گذشته است. 30لطفا توجه شود که سوال مربوط به

باید به سایر افراد فکر کند و ربطی به خود این فرد ندارد. همچنین منظور  شرکت کننده جهت پاسخ دهی به این سوال فقط

  فقط مناطق سربسته خانه است.

  

  مصرف کرده است؟  مواد دخانی دود زا درحضورتان (سربسته محیط) روز گذشته فردی در محل کار شما 30آیا در 

      خیر                                     بلی    

  

  این سوال برای کسانی است که در محیط سربسته کار می کنند.

  

  ؟ * اید برخورده استفاده از سیگار تبلیغات مستقیم ماه گذشته به 12آیا در طی 

      خیر                                     بلی
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رسانه ها و یا سایر ابزارهای اطالع رسانی منظور از تبلیغات مستقیم تبلیغ و تشویق به مصرف سیگار به صورت مستقیم در  

یا مکان های عمومی است. برای مثال چاپ انواع مختلف سیگار یا مارک سیگار روی لباس و پوشاک یا استفاده سیگار   عمومی

  توسط هنرپیشه های معروف سینما.

  * ؟ اید برخورده استفاده از سیگار به تبلیغات غیر مستقیم ماه گذشته 12آیا در طی 

      خیر                                     بلی

هدایای تبلغاتی  منظور از تبلیغات غیر مستقیم استفاده از سیگار توسط بازیگران سریال ها یا سینما بویژه نقش اول و مثبت است .

بلیغ در نقطه فروش، ارتقای که تصویر یک برند خاص سیگار بر روی آنها نقش بسته است یا اسپانسرشیپی رویدادهای ورزشی 

برند به کمک فعالیت های پوششی ) مثل پوشاک کالسیک مارلبورو (، پست مستقیم، اهدای جایزه، فروش ویژه و ... از جمله دیگر 

  .شیوه های تبلیغ غیرمستقیم در صنعت دخانیات محسوب می شوند

 

 الکل مصرف

 

  رد پرسیده می شود و محدود به مردان نیست.توجه شود که سواالت مصرف الکل از هر دوجنس زن و م

  در سواالت این بخش به زمان ذکر شده در هر پرسش توجه شود.

   روز گذشته پرسیده می شود 30ماه گذشته ، و  12سواالت بخش الکل در سه حیطه ، تاکنون ،  

یک پیمانه ، و لیوان کوچک عرق الکلی، ویسکی در سواالت تالش می شود مقدار مصرف الکل با ذکر لیوان آبجو یا شراب به عنوان  

   از نظر مقدار الکل ، محاسبه شود  ، ودکا و رام و غیره به عنوان پیمانه مشابه

پیمانه ذکر شده در باال ، در یک وعده مصرف ) زمانی که نشسته و پشت سر هم مصرف الکل دارند(  6بیشتر از   مصرف مساوی و

   ش می شودبینج است که پرس نشانه مصرف

   *  ؟اید مصرف کرده الکلی های تاکنون نوشیدنی آیا

  (12)پرش به سوال   تمایل به پاسخ ندارم  (12)پرش به سوال       خیر                                     بلی

به اندازه کم نیز باید پاسخ دقت کنید که هرگونه مصرف الکل اعم از آبجو، شراب و سایر نوشیدنی های الکلی حتی برای یک بار و 

   بله در نظر گرفته شود. به استثنای داروهایی که حاوی الکل هستند و با مقاصد درمانی مصرف می شوند.

  کل زندگی فرد می باشد« تاکنون»منظور از لفظ 

   * ؟اید مصرف کرده الکلی های ماه گذشته نوشیدنی 12طی آیا در 

  (12)پرش به سوال        خیر                                     بلی 

  

پاسخ  باید بار و به اندازه کم نیز یک برای حتی الکلی های نوشیدنی آبجو، شراب و سایر که هرگونه مصرف الکل اعم از دقت کنید

   شوند. مصرف می درمانیالکل هستند و با مقاصد  که حاوی داروهایی بله در نظر گرفته شود. به استثنای

  ماه گذشته است. 12دقت کنید که این سوال در مورد 

  ؟*اید کرده مصرف الکلی های نوشیدنی ای فاصله چه با گذشته ماه 12 در طی

   روزانه

   هفتگی

   ماهانه

   فصلی

   ماه و بیشی   6
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  اند ماه اخیر الکل مصرف کرده 12این سوال ویژه افرادی است که در 

ماه و بیشتر  6ماه یکبار لذا گزینه  6دفعه مصرف داشتم یعنی به صورت متوسط هر  2ماه گذشته  12فردی گفت در اگر 

ماه یکبار مصرف داشته و گزینه فصلی  4تا  3هر  حدودا بار مصرف داشتم یعنی 4  یا 3انتخاب خواهد شد و اگر بیان نمود 

  انتخاب شود .

  ؟* اید کرده مصرف الکلی نوشیدنی لیوان انتخاب شده، چند فاصله زمانی با توجه به پاسخ به سوال فوق، در

             ............................................  

  در اینجا نوشته شود فاصله زمانی انتخاب شده ، کل لیوان الکل مصرفی در طی

  را وارد نمایید . 1اگر فرد کمتر از یک لیوان مصرف نموده عدد 

  به طور معمول در هر وعده ، مصرف میزان مصرف نوشیدنی الکلی شما چقدر بوده است؟ *

   شراب/ آبجو ....... لیوان معمول              

  کنیاک/ رام/ ویسکی /  ودکا / تکیال الکلی / عرقیات ........لیوان کوچک / استکان            

  تعداد لیوان های مصرفی درج گردد لطفا

  

لیوان   6شراب یا  /  لیوان معمولی آب جو 6شما حداقل   میزان مصرف نوشیدنی الکلی  در یک وعده، ماه گذشته 12 در طی آیا 

  بوده است؟ * ودکا / تکیال الکلی / عرقیات کوچک یا استکان

         خیر                                     بلی            

  

آب جو /  معمولی لیوان 6شما حداقل  الکلی مصرف نوشیدنی میزان ، وعده یک در ی،فاصله اماه گذشته با چه  12 در طی

  ؟ *بوده است ودکا / تکیال /  الکلی عرقیات استکان یا کوچک یوانل 6 یا شراب

   روزانه

   هفتگی

   ماهانه

  بیشتر از یک ماه

  ؟*اید کرده مصرف الکلی های نوشیدنی گذشته روز 30 در طی آیا

    (11)پرش به سوال      خیر                                     بلی

  حتی اگر شرکت کننده مقادیر اندکی از الکل را مصرف کرده است پاسخ این سوال بله می باشد.

لیوان کوچک یا   6و یا   شراب /  لیوان معمولی آب جو 6شما   روز گذشته حداقل میزان مصرف نوشیدنی الکلی 30آیا در طی 

  بوده است؟ * ودکا / تکیال الکلی / عرقیات استکان

         خیر                                     بلی

آب جو /  معمولی لیوان 6شما   الکلی مصرف نوشیدنی یزانروز گذشته، چند بار حداقل م 30 در طی

  *بوده است؟ ودکا / تکیال /  الکلی عرقیات استکان یا کوچک یوانل  6 یا و  شراب

 ............................  

  ؟*اید ماه گذشته تحت تاثیر الکل رانندگی کرده 12آیا در طی  

         خیر                                     بلی

  ؟ *کرده است می رانندگی که راننده آن در حالت مستی اید شده خودرویی ماه گذشته سوار 12 در طی آیا

         خیر                                     بلی  
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  دارایی خانواده

پر شده   این قسمت تنها توسط یکی از اعضای خانواده) ترجیحا سرپرست یا یک عضو آگاه خانواده در مورد دارایی ها(

اقتصادی با وضعیت سالمت  . دلیل پرسش این سواالت بررسی میزان وضعیت سپس از صفحه پرسشنامه خانوار خارج می شود

   افراد می باشد .

  محل سکونت چگونه است؟ وضعیت

  آرمه اسکلت فلزی یا بتون

  تیرآهن ساختمان آجری با سقف

  خشتی یا گلی

  کانکس کپر، چادر یا کلبه یا

  

  محل سکونت شما چگونه است؟ نوع مالکیت

  شخصی

  استیجاری

  سازمانی

  .محل سکونت فرد دیگری زندگی می کند و نوع مالکیت مشخصی بر محل سکونت ندارد() مانند افرادی که در  سایر

  شوند( اتاق در نظر گرفته می هال خانه )توجه شود که آشپزخانه و تعداد اتاق های

   ؟ است اتومبیل شخصی  دارای خودتان یا فردی از افراد خانواده شما آیا

  بلی

  خیر

است یعنی اگر پدر، مادر، خواهر و یا برادر آن فرد در خانوار اتومبیل دارند پاسخ این سوال بله می توجه شود که منظور کل خانوار 

  باشد.

  

  دارید؟ چند اتومبیل

  

  شما چیست؟ نوع اتومبیل

  

   پراید

  پژو

  سمند

  بار وانت

  ساخت داخل شخصی های اتومبیل سایر

  خارجی های اتومبیل سایر

  داند اتومبیل ساخت داخل است یا خارج می توان با پرسیدن نام اتومبیل به فرد کمک کرد. نمی در صورتیکه فرد

  اغلب به چه منظور از اتومبیل شخصی خود استفاده می نمایید؟

  استفاده خودم و خانواده

  به عنوان وسیله کار )مانند آژانس و تاکسی و...(

  استفاده نمی کنم
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  ت.منظور بیشترین مورد استفاده اس

  از کدامیک از تسهیالت زیر برخوردارید؟

  خیر-2       بلی -1                                                          آب لوله کشی

  خیر-2       بلی -1                                                                 لوله گاز

  خیر-2       بلی -1                                                                      برق

  خیر-2       بلی -1                                                                    حمام

  خیر-2       بلی -1                                                              تلفن ثابت

  خیر-2       بلی -1                                                              آشپزخانه

        (شودآشپزخانه اپن به عنوان فضای مستقل درنظرگرفته می/فضای مستقل به عنوان آشپزخانه)

  خیر -2       بلی -1                                                          کولرآبی ثابت

  خیر-2       بلی -1                                                       کولرگازی ثابت

  (اسپلیت گرمایی وسرمایی مورد قبول است)

  خیر-2       بلی -1                                  شوفاژ یا سیستم حرارتی مرکزی

  خیر-2       بلی -1                                                                 اینترنت

  در خصوص هر یک از گزینه ها در صورت لزوم مصاحبه کننده توضیحات الزم را ارایه دهد.

  باشید؟ را دارا می از لوازم زیر کدامیک

  

  خیر-2       بلی -1                       تلویزیون رنگی معمولی

  

  خیر-2       بلی -LCD/LED               1 تلویزیون رنگی

  

  خیر-2       بلی -1                                یخچال معمولی

  

  خیر-2   بلی -1                                             فریزر

  

  خیر-2       بلی -Side by side                     1 یخچال

  

  خیر-2       بلی -1                                  اجاق گاز فردار

  

  خیر-2       بلی -1                                        جاروبرقی

  

  خیر-2       بلی -1                      ماشین لباسشویی دوقلو

  

  خیر-2       بلی -1                  ماشین لباسشویی اتوماتیک

  

  یرخ-2       یبل -1                              ماشین ظرفشویی

  

  خیر-2       بلی -1                                       خشک کن
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  یرخ-2       یبل -1                                           (PC)  رایانه

  خیر-2       بلی - 1                                           لپ تاپ

  خیر-2       بلی -1                                      تلفن همراه

و اگر گفت تلفن همراه ندارم شما از  بزنید و دیگر نخوانید بله اگر در ابتدا گفتند که من تلفن همراه دارم شما خودتان این سوال را

   صاحبه شونده بپرسید آیا اعضای خانواده شما تلفن همراه دارند ؟ و سپس عالمت بزنیدم

  خیر-2    بلی -1                                            مایکروفر

  استفاده می نمایید؟  اغلب برای پخت و پز از چه سوخت مصرفی  شما

  . سایر5      . هیزم و چوب4      . الکتریسیته3     . گاز2     نفت

  

  شما اغلب برای ایجاد گرمایش منزل از چه سوخت مصرفی استفاده می نمایید؟

  . سایر5      . هیزم و چوب4      . الکتریسیته3     . گاز2     نفت .1

  

  استفاده می نمایید؟  شما برای تهیه آب گرم/ استحمام بیشتر از چه سوخت مصرفی

  .سایر5      .هیزم و چوب4      .الکتریسیته3     .گاز2     .نفت1

  

  در خصوص هر یک از گزینه ها در صورت لزوم مصاحبه کننده توضیحات الزم را ارایه دهد.

 

 

  :  گام دوم سنجش جسمانی

 

   ؟اید چند ساعت قبل از اندازه گیری غذا مصرف نموده

 ........................  

   مصرف شده چه زمانی بوده استآخرین وعده غذایی 

  

  (صورت گیرد از همدیگر دقیقه 3 فشار خون سه بار و به فاصله )اندازه گیری فشار خون

  ..........................  دیاستول ......................  سیستول  بار اول فشار خون میزان

  ..........................  دیاستول ......................  سیستول بار دوم فشار خون میزان

  ..........................  دیاستول ......................  سیستول بار سوم فشار خون میزان

   دقیقه پس از رسیدن مصاحبه شونده صورت می پذیرد. 15اندازه گیری فشار خون 

  .دقیقه باشد 3اندازه گیری مرتبه سوم با دوم نیز  دقیقه و فاصله بین 3فاصله بین اندازه گیری مرتبه دوم با اول ،

  . از شرکت کننده بخواهید بین دفعات مختلف اندازه گیری فشار خون استراحت کند

  نحوه اندازه گیری فشار خون:

  .بنشانید صندلی فشار خون شخص را بر روی حین اندازه گیری

حالت بهتر است فرد لباس  شدن کامل بازوها باال ببرید. )در این را تا نمایاناو  های است، آستین بلند پوشیده فرد لباس آستین اگر

  شود( اندازه گیری به درستی فشارخون کوتاه بپوشد تا هم خود او راحت باشد و هم آستین

  .رار دهیدکه کف دست رو به باال باشد، ق به طوری پایش از دستان او را بر روی یکی است فرد در حالت آرامش باشد، سپس مهم
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  .ضربان قلب او را احساس کنید یا تا احساس پالس آرنج فرد قرار دهید دو انگشت خود را بر روی

  باشد. اصلی شریان داخل آرنج بر روی در نزدیکی ضربان قلب باید احساس

  .احساس کنیدتا آن را  دشوار است، انگشتان را در اطراف آرنج حرکت دهید برایتان کردن ضربان قلب پیدا اگر

  خم آرنج بسته شود. متر باالی سانتی 3 تقریبا باید کاف .فرد قرار دهید بازوی بر روی حلقه فلزی را از طریق کاف انتهای

  بست. در اطراف بازوی خود است تا بتوان آن را به درستی بر روی هایی فلش یا خط یک دارای کاف

   MMHG 300باال و حد  WHO 40 MMHG بر اساس سیستول حد پایین

   MMHG 200و حد باال  WHO 30 MMHG بر اساس دیاستول حد پایین

  قد و وزن

          

  

  (اندازه قد )به سانتیمتر

  اندازه را بدون اعشار ثبت کنید.

  .بایستد به طور عمودی فرد باید

نرم  کفپوش های یا توسط فرش ، موزائیک( ونباید صاف و سفت باشد. )سطح سیمانی باید سطح زمین

  استفاده کرد. پا زیر صاف برای تخته چوبی یک از طور باشد باید این اگر.باشد شده  پوشیده

  همراه نداشته باشد. به سنگین کفش خود را در آورده و وسایل فرد باید

داده  مستقبم به قد سنج تکیه به طور دهد .پشت سر ، پشت تنه ،باسن ، ساق، و پاشنه پاها باید پشتش را به قد سنج تکیه فرد باید

  .کند نگاه  نقطه در مقابل یک به سمت جلو نگه دارد و به سر را به طور مستقیم شود.فرد باید

از خط  یا و را اندازه بگیرید تا پایین مو فشار آورد .سپس از محل تقاطع خط کش با دیوار سر گذاشته تا بر روی خط کش روی یک

  .کش قد سنج استفاده کنید

  .متر بنویسید قد را بر حسب سانتی

  .گفته خود فرد مالک نیست

  WHO  سانتی متر است بر اساس 270تا  100قد بین 

  (اندازه وزن )به کیلوگرم

وارد می  WHO حداکثر نرم افزار بر اساس معیار در صوریکه میزان وزن فرد بیش از مقیاس وسیله اندازه گیری وزن بود، عدد

   شود.

    بدون اعشار ثبت کنید. این اندازه گیری ها بر ای خانم های باردار صورت نمی گیرد. اندازه را

  سفت و صاف باشد و مفروش نباشد. باید سطح زمین

  شود. صفر تنظیم روی وزنه باید

  .و در مرکز ثقل بایستد مستقیم فرد باید

  .است، پس از ثابت شدن عدد را بخوانید وزنه از نوع دیجیتالی

  .گرم بنویسید وزن را برحسب کیلو میزان

خواندن  خوانده شود چون با خم شدن برای شخص دیگری یا شما  توسط وزن را بخواند بلکه حتما باید خودش میزان فرد نباید

  کند. وزن ،مقدار آن ممکن است تغیر

   کیلوگرم می باشد350تا  20وزن بین  WHO بر اساس

   ترازو کالیبره شود . حتما قبل از اندازه گیری وزن
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  نحوه کالیبراسیون ترازو ها

قابل اطمینان در بخش سنجش های جسمانی به خصوص در بخش اندازه گیری وزن الزم است   به منظور دستیابی به نتایج

  پس از هربار جابه جایی، کالیبره)تنظیم( بودن ترازو ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

  است مراحل زیر را در هر بار جابه جایی ترازو ها مد نظر قرار دهید:بدین منظور خواهشمند 

  ترازو را روشن نمایید ) در پشت ترازو کنار جای باتری کلیدی برای این کار تعبیه شده است(

  نشان دهد. Kg پس از روشن شدن ترازو با همین کلید ترازو را در حالتی قرار دهید که وزن را با واحد

قرار دهید ) دقت فرمایید بهتر است ترازو روی فرش، موکت یا  تراز و محکم مانند سرامیک و یا موزاییک سطح را رویحتما ترازو 

  پارکت چوبی قرار نگیرد.(

   را روی ترازو قرار داده و منتظر بمانید تا عددی ثابت را نمایش دهد. kg 5وزنه شاهد 

کیلوگرم را نشان دهد  5.1یا 4.9 بره می باشد )در این مرحله اگر ترازو عددرا نمایش دهد کالیKG  5چنانچه ترازو عدد صحیح 

  نیز مورد قبول می باشد(

و منتظر باشید تا نمایشگر  در صورتی که عدد نمایش داده شده مورد قبول نباشد می بایست وزنه شاهد را از روی ترازو برداشته

  ) در این مرحله ترازو کالیبره شده است( سپس مجددا ترازو را روشن نمایید ترازو خاموش شود.

  برای حصول اطمینان بیشتر یک بار دیگر ترازو را با وزنه شاهد چک نمایید.

 

  دور کمر

 

   توسط سیستم پر می شود

  ()به سانتیمتر کمر اندازه دور 

  اندازه را با بدون اعشار ثبت کنید.

  .کنید را پیدا استخوان لگن لبه باالیی و در پایین دنده پایینی لبه باال از  تانانگشتان از استفاده با

صورت معموال  بپیچید. نوار در این کردید، پیدا که در مرحله قبلی ایاز دو نقطه در فاصله مساوی به دور شکم گیرینوار اندازه یک

  ذشت.تان( خواهد گ)بخش برجسته استخوان لگن در پهلوی ایلیاک حدود ناف در وسط و ستیع از

  .را تو ندهد شکمش یا نکند حبس را نفستش – دهد بیرون را به طور طبیعی خود نفس از مصاحبه شونده بخواهید

که نوار را  سفت باشد، و مطمئن شوید شل و نه خیلی نه خیلی مصاحبه شونده شکم کمر و دور گیریکه نوار اندازه مراقب باشید

  .باشید کج دور کمر نپیچیده

   سانتی متر می باشد200تا  30دور کمر بین  WHO بر اساس

    باسن دور

  (مترسانتی )به باسن اندازه دور  -7
  اندازه را با بدون اعشار ثبت کنید.

    این اندازه گیری ها بر ای خانم های باردار صورت نمی گیرد.

  بوده و کج نشده باشد. موازی متر با زمین کنیدقرار دهید. دقت  مصاحبه شونده لگن یا قسمت باسن متر را دورِ پهن ترین

   می باشد  سانتی متر 300تا  45بین   دور باسن WHO بر اساس

  ضربان قلب

  تعداد ضربان قلب در یک دقیقه

   می باشد  WHO بر اساس تعریف 200بیت بر دقیقه و حداکثر  30حداقل ضربان قلب 
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   آخرین نوبت اندازه گیری ثبت شود

   ساعته دارد ؟ 24فرد ادرار آیا  

   خیر                    بلی                           

  ساعت 24تعداد گام های فرد طی 

  ؟اید به این شرکت کننده گام شمار داده  ساعت 24آیا شما برای سنجش تعداد گامها طی 

   خیر                    بلی                      

    قدم در روز در نظر گرفته شده است 50000قدم ها  حداکثر تعدا

 ساعت 24)گام شمار( طی  پدومتر تعداد گام ها بر اساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش  2 بخش 1-2

 

 آموزش موادسازی آماده 1-2-1

به مدت پنج روز از  (STEPs 2021) غیرواگیر ملی عوامل خطر بیماریهای پیمایش کارگاههای آموزشی

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم  غیرواگیر در مرکز تحقیقات بیماریهای 22/10/1399 لغایت 16/10/1399 تاریخ

  برگزار گردید. در بستر الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بستر  برای برگزاری کارگاه های آموزشی، و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 19-با توجه به شرایط موجود شیوع کووید

توسط کارشناسان  های مختلف پلتفرم در نظر گرفته شد. در این راستا کالس های آموزشی برگزاریبرای  الکترونیکی

دانشگاه های علوم  در شدند. با توجه به محدودیت های شبکه بررسی و تست غیرواگیر هایبیماری مرکز تحقیقات

شناسان مرکز انتخاب و تهیه شد. یک روز قبل از شروع کارگاه کار روم اسکای پلتفرم پزشکی،

به طور تمرینی مباحث کارگاه  حاضر شده و و ارائه دهندگان دروس در سالن کنفرانس غیرواگیر هایبیماری تحقیقات

تدریس شد. کارشناس آی تی نیز در این جلسه مشکالت و ایرادات احتمالی را برطرف نموده و تمامی همکاران برای 

روم برای هر روز از کارگاه یک لینک اختصاصی  اسکای د. سپس در سایتبرگزاری کارگاه در پنج روز اصلی آماده شدن

در کالس ها با  کنندگان شرکت اختیار دانشگاه ها برای شرکت در کارگاه قرار داده شد. در واتساپ گروه تهیه گردید و در
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نمونه  1 تصویر حاضر شدند.توجه به تقویم آموزشی که در اختیار داشتند در روزهای اعالم شده در کالس های آموزشی 

  برگزاری کارگاه آموزشی آنالین را نمایش می دهد. هنگام روم اسکای ای از محیط آنالین

 
 

 
 روم یاسکا طیمح در نیآنال یآموزش کارگاه1 تصویر

 ترکیب افراد دعوت شده از دانشگاه ها 1-2-2

های غیرواگیر وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر بیماریای از سوی دفتر مدیریت طی ارسال نامه

 نماینده شامل  چهارکشور، از ایشان خواسته شد که 

 معاون فنی یا قائم مقام معاون بهداشت، 

 مدیرگروه بیماری های غیرواگیر، 

 کارشناس بیماری های غیرواگیر، 

 کارشناس فنی آزمایشگاه

-ها و برنامهپیمایش به این دفتر معرفی نمایند. سپس بعد از هماهنگیآنالین موزشی را جهت شرکت در کارگاه آ

های مربوط به هر روز کارگاه های غیرواگیر، لیست دانشگاههای انجام شده در ستاد مرکزی و دفتر مدیریت بیماریریزی

در تاریخ مقرر، دعوت به عمل  ی کارگاه آموزشیای رسمی از ایشان جهت حضور در جلسهآموزشی مشخص و طی نامه

 سطوح ندگانینما شرکت امکان بود، شده گرفته نظر در یآموزشکارگاه  یبرگزار یبرا یکیبستر الکترون کهییآنجا از آمد.

در مجموع  .کردند شرکت یآموزش جلسات در زین پرسشگران موارد یبرخ در یحت و بود فراهم کارگاه در زین یشهرستان

نفر شرکت کرده بودند،  96نفر و به طور متوسط در هر روز از کارگاه  480در طول پنج روز کارگاه آموزشی آنالین، حدود 

 نفر رسیده بود. 200تعداد کاربران به بیش از  20/10/1399ی سوم کارگاه یعنی روز  به عنوان مثال در جلسه
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 برنامه آموزشی 1-2-3

 22/10/1399لغایت  16/10/1399دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، در طی پنج روز از تاریخ  62جلسات آموزشی 

 های غیرواگیر برگزار شد.در محل مرکز تحقیقات بیماریبه صورت آنالین 

 

در ابتدای هر روز نیم ساعت قبل از شروع جلسه کارشناس برگزاری کارگاه آنالین از کیفیت صدا و تصویر به اشتراک 

کرد و کارشناسان و اساتید ارائه دهنده دروس در محل برگزاری کالس در مرکز شته شده با کاربران اطمینان حاصل میگذا

های غیرواگیر حضور داشته و فایل ها و مستندات الزم برای ارائه در کالس را آماده می کردند. به محض تحقیقات بیماری

دقیقه مختصری از کلیات پیمایش و تغییرات اعمال شده در اجرای  15ابتدا به مدت 1 جدول شروع کارگاه مطابق با 

شرح داده شد. سپس به مدت یک ساعت، فرایند انتخاب سرخوشه و نحوه استفاده از  19-پیمایش نسبت به قبل از کووید

زار برای شرکت کنندگان شرح داده شد. سپس به مدت یک ساعت، مباحث مربوط به پرسشنامه و تن سنجی ارائه نرم اف

مربوط به قسمت آزمایشگاه و نظارت به ترتیب  19-دقیقه استراحت، تغییرات اعمال شده بعد از کووید 15شد. بعد از 

ها از آموزش پاسخ داده شد. ان مربوط به این بخشدقیقه شرح داده شد و به سواالت شرکت کنندگ 30هرکدام به مدت 

در انتهای هر بخش، زمانی برای پاسخ به سواالت شرکت کنندگان که در طول ارائه در قسمت گفت و گوی کالس ثبت 

کرده بودند، درنظر گرفته شد. همچنین این قابلیت نیز وجود داشت که به شرکت کنندگان دسترسی مکالمه داده شود تا 

یق صدا و تصویر بتوانند سواالت خود را از کارشناسان بپرسند. بعد از جمع بندی کوتاهی از پیمایش عوامل خطر از طر

 های غیرواگیر، جلسه ی آموزشی به اتمام رسید.بیماری

 

 
 ریرواگیغ های¬یماریب خطر عوامل یمل شیمایپ نیآنال یآموزش کارگاه ی برنامه1 جدول

 یبازه زمان مدت زمان ارائه دهنده نیعناو

 9:15-9:00 دقیقه 15 دکتر شیرین جاللی نیا معرفی مطالعه و تغییرات اعمال شده

 

 10:15-9:15 دقیقه 60 دکتر عرفان قاسمی فرایند انتخاب سرخوشه و نمونه گیری و انتخاب برای آزمایشگاه

 11:15-10:15 دقیقه 60 دکتر نگار رضایی پرسشنامه و تن سنجی

 11:30-11:15 دقیقه15 استراحت

 12:00-11:30 دقیقه 30 خانم ویلما کاظمی پاسخ به سواالت آزمایشگاه

 12:30-12:00 دقیقه 30 خانم الهام عبدالحمیدی پاسخ به سوالت نظارت

 12:35-12:30 دقیقه 5 آقای یوسف فرضی STEPSجمع بندی مطالعه 
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 روز به همراه تصاویربرنامه دانشگاهها به تفکیک  1-2-4

در تهیه اشتراک اسکای روم جهت برگزاری کارگاه هیچ گونه محدودیتی برای تعداد شرکت کنندگان وجود نداشت 

و در هر کدام از این پنج روز برگزاری کارگاه هر تعداد از نمایندگان دانشگاه ها قادر به شرکت در کالس ها بودند اما به 

اسخ منظم به سواالت شرکت کنندگان توسط کارشناسان ارائه دهنده دروس، برنامه ای جهت منظور مدیریت بهتر زمان و پ

نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی در روز  آنالین آموزشی به تفکیک تاریخ تنظیم شد. حضور دانشگاه ها در کالس های

های اعالم شده طبق برنامه ی ذکر شده و با استفاده از لینک کالس که در اختیارشان قرار داده شده بود در محیط آنالین 

 کارگاه حضور پیدا کرده و آموزش های الزم را دریافت کردند. 

حضور نمایندگان دانشگاه ها در روز های مختلف برگزاری کالس های آنالین را نشان می دهد. دانشگاه  2 جدول

هایی که با رنگ سبز مشخص شده اند، در روز برنامه ریزی شده در کارگاه آموزشی آنالین حضور داشتند و دانشگاه هایی 

 خص شده اند، در روزهایی به غیر از روز برنامه ریزی شده نیز حضور داشتند.که با آبی مش

 

 روز کیتفک به نیآنال یها کالس در ها دانشگاه حضور ستیل2 جدول

 سه شنبه

 99 ید16

 چهارشنبه

 99 ید17

 شنبه

 99 ید20

 کشنبهی

 99 ید21

 دوشنبه

 99 ید22

 خلخال نیاسفرا تهران اصفهان گناباد

 اردبیل خراسان شمالی ایران بوشهر تربت جام

 یخو کردستان بهبهان مازندران تربت حیدریه

 ارومیه سراب دزفول لرستان سبزوار

 شاهرود مراغه بیرجند البرز نیشابور

 سمنان تبریز شاپور اهواز یجند بابل رجانیس

 قزوین زابل گراش زاهدان آبادان

 یاسوج ایرانشهر جهرم نیخم یدانشکده علوم پزشک ساوه

 گیالن مشهد الرستان گلستان ایالم

 اسدآباد شهرکرد فسا ایالم یبهشت دیشه

 همدان رفسنجان شیراز  کاشان

 زنجان قم اراک  ایران

 کرمانشاه جیرفت زدی یصدوق دیشه  بم

 کرمان هرمزگان گلستان  قزوین
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 بم یاسوج یاسوج  

 شوشتر تهران گناباد  

 بابل  مازندران  

 

 

 :در روزهای مختلف است آنالین از جلسات آموزشی نمونه ایتصاویر زیر 
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 (یریگ نمونه و سرخوشه انتخاب مباحث) 16/10/1399 روز در نیآنال یآموزش کارگاه از یبخش2 تصویر
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 17/10/1399 روز در نیآنال یآموزش کارگاه از یبخش3 تصویر
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 شده مرتبط با نرم افزار های انجامفعالیت 3بخش 1-3

 

 زیرساخت و پنل مدیریتی  1-3-1

 

 اماده سازی سرور ها

 ساخت ماشین های مجازی مورد نظر در الیه اپلیکیشن سرور و پایگاه داده

 

 پنل مدیریتی

پس از انجام جلسات تحلیل متعدد تیم نرم افزاری با گروه های نظارت، نمونه گیری، پرسشگری و مدیریت پروژه، پنل مدیریتی 

است و برای ورود  1OTPپروژه با هدف کنترل، نظارت، و انجام برخی فرایندهای اجرایی توسعه یافت. مکانیسم احراز هویت کاربران 

بعد از دریافت کد از طریق پیامک وارد پنل مدیریت استپس می  وت شماره موبایل خود را وارد کرده وبه پنل کاربر با دسترسی متفا

 شود.

 

                                              
1 One Time Password 
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 مدیریتی دورود به داشبور 1-2شکل 

پس ازورود، داشبورد مدیریت نمایش داده می شود که در آن گزارش های منختلفی با نمودار های متفاوت مانند 

پیشرفت، میزان پیشرفت پرسشگری خوشه ها و میزان پیشرفت سنجش های جسمانی میزان پیشرفت پرسشگری، روند 

 نمایش داده می شود.

 ابزارهایی که در پنل مدیریت وجود دارند عبارتند از:

 مدیریت کاربران

با دراین قسمت دو زیرمنو لیست کاربران در راستای جستجوی و ساخت کاربر جدید وجود دارد. در لیست کاربران می توان 

 فیلدهایی مانند کد کاربری، نقش کاربری، استان و شهر به جستجو کاربران پرداخت.
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 بخش مدیریت کاربران 2-2شکل 

 .دراین قسمت به ویرایش کاربران پرداخت

 ساخت کاربر جدید

 درقسمت ساخت کاربر جدید باید فیلد های زیر تکمیل و ثبت گردد.

 

 
 ساخت کاربران جدید 3-2شکل 
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 تخصیص خوشه

هردانشگاه خوشه ها را به پرسشگران دانشگاه تخصیص می دهد و به این ترتیب است  ITدر قسمت تخصیص خوشه مسؤل 

که یک خوشه تنها مختص یک پرسشگر است. در صورتی که از لیست خوشه تخصیص داده نشده خوشه ای به پرسشگری اختصاص 

تخصیص داده نشده وجود ندارد.پس از تخصیص خوشه در پنل مدیریتی، پرسشگر داده می شود دیگر آن خوشه در لیست خوشه های 

 با انجام همگام سازی در نرم افزار اندروید، خوشه های تخصیص داده شده به خود را مشاهده میکند.

 

 
 تخصیص خوشه به پرسشگران 4-2شکل 

 گزارش ها

 ن میزان پیشرفت پرسشگری دانشگاه ها را مشاهده کرد.در این قسمت با انتخاب زیرمنو جدول پیشرفت خوشه ها می توا

 

 

 بررسی پیشرفت پرسشگری 5-2شکل 
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 بررسی پیشرفت پرسشگری 5-2شکل 

پس از انتخاب عملیات هر دانشگاهی می توان میزان پیشرفت شهرستان های اختصاص یافته به آن دانشگاه 

 را مشاهده کرد.

 

 نظارت

هر دانشگاه می باشد می توان عملیات نظارت را انجام داد. ناظر در این قسمت می تواند در این قسمت که مربوط به ناظرین 

خوشه، کد فرد، شهر، دانشگاه، وضعیت، تاریخ ثبت پرسشگری و تعداد صداهای ضبط شده را مشاهده و عملیات نظارت را با انتخاب 

 فرد مورد نظر انجام دهد.
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 پنل نظارت  6-2شکل 

 با استفاده از صداهای ضبط شده طبق پروتکل پیاده سازی شده است.فرایند نظارت 

 
 بررسی صدای ضبط شده در نظارت الکترونیکی 7-2شکل 

 آزمون آنالین 

در این مطالعه همه گروه های کاربری به جز گروه فناوری اطالعات، باید وارد پنل شده و آزمون آنالین مربوط به خود را بدهد 

 را کسب کند تا کاربرشان فعال شود. 10از  8ونمره قبولی حداقل 

 نرم افزار پرسشگری 1-3-2

 دراین بخش قسمت های موجود در نرم افزار پرسشگری )جمع آوری داده ها( آمده است:
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 افزار پرسشگری در تبلتصفحه ورود به نرم 8-2شکل 

 وارد نرم افزار شود. OTPپرسشگر می تواند پس از گرفتن نمره قبولی باشماره موبایل خود و با مکانیسم 
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 افزار پرسشگریصفحه اول نرم 8-2شکل 

 

 در قسمت خانه نرم افزار پرسشگر می تواند به همگام سازی، به روز رسانی، ارسال اطالعات و شروع پرسشگری بپردازد.

 پرسشگر پس از شروع پرسشگری خوشه های اختصاص یافته به خود را مشاهده می کند.

 
 های تخصیص داده شده به یک تیم پرسشگریسرخوشه لیست 9-2شکل 

 وارد خوشه شده و در قسمت لیست آدرس ها می توان فرم ثبت آدرس را مشاهده وتکمیل کرد.
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 لیست آدرسهای ثبت شده در هر خوشه 10-2شکل 

 

 پس ورود به آدرس مورد نظر باید لیست سرپرست خانوار ثبت شود.

 
 شده در هر کدام از آدرس های ثبت شده در هر خوشه لیست خانوارهای ثبت 11-2شکل 

 و سپس لیست اعضا خانواده آن سرپرست تک به تک وارد می شود.

 

 

 
 ثبت افراد حاضر در یک خانوار 11-2شکل 

در این قسمت پس از این که تمام اعضا خانواده آن سرپرست وارد شد و پرسشگر مطمئن شد که تمام اعضا آن سرپرست را 

ده است شروع فرآیند پرسشگری را انتخاب می کند. و آن اعضایی که شرایط ورود به مطالعه را دارند سبز شده و فلش مرحله وارد کر

 بعد روی آن ها نمایش داده می شود.
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 لیست افراد واجد شرایط در یک خانوار 12-2شکل 

 با انتخاب هریک از اعضا پرسشگر، پرسشگری آغاز می شود.

 
 های طراحی شده جهت جمع آوری اطالعات هر شرکت کنندهپرسشنامه لیست 13-2شکل 

با انتخاب اولین پرسش نامه سواالت مربوط به آن پرسش نامه نمایش داده شده و صدای پرسشگر و پرسش شونده ثبت و ضبط 

 می شود.
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 هاتبلت یآماده ساز 1-3-3

مورد بررسی و اصالح  صحت عملکرد و اطمینان از بررسی کیفیتپیمایش، مجددا جهت تبلت های مورد نیاز  در این مقطع،

مرکز تحقیقات جهت ارسال تیم مدیریت تجهیزات و نرم افزار آپدیت شده بر آن ها نصب گردید. ،سپس این تبلت ها به  گرفت قرار

 .تحویل داده شد به دانشگاه ها

شرکت های ایرانسل و رایتل صورت پذیرفت و  با هماهنگی با ی موجود در تبلت ها،فرایند شارژ سیم کارت هاعالوه بر آن، 

 .بسته های مورد نظر فعال شدند

  19-اعمال شده بعد از شیوع پاندمی کووید تغییرات نرم افزاری 1-3-4

 یروزرسان به هاتبلت یرو شده نصب STEPS یپرسشگر شنیکیاپل ش،یمایپ نیا به دیکوو یپرسشنامه شدن اضافه لیدل به

. این مورد نیز در ابدی کاهش نفر 9 به نفر 10 از خوشه هر در موجود نفرات تعداد که دیگرد مقرر گرفته، صورت مذکرات بنابر. شدند

سال در بخش مربوط به  25گیری از افراد زیر افزار محدودیت در عدم امکان نمونهافزار پیمایش اعمال شد و همچنین در نرمنرم

 آزمایشگاه ایجاد گردید.

 STEPSمواردی در بخش گزارشات پرسشگری و آزمایشگاهی نیز جهت گویاتر شدن جداول و نمودارها، به پنل مدیریتی 

های اعمال شده بر کشور، از دسترس خارج شد. به دلیل تحریم info.ی اضافه گردید. الزم به ذکر است که در آغاز پیمایش، دامنه

اطالعات مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، تمامی سامانه های طراحی شده در این در ادامه، با تالش همکاران واحد فناوری 

ها رسید. از دیگر اقدامات منتقل گردید و این مورد از طریق گروه واتس اپ، به اطالع تمامی دانشگاه net.  پیمایش، به دامنه ی

 کنندگان در سایت سپید است.سنامه سالمت شرکتهای آن، ایجاد دسترسی به شناصورت گرفته در حوزه سامانه و قابلیت

 پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری 1-3-5

در طول پیمایش، گروه فناوری اطالعات مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، به صورت تلفنی، پاسخگوی کاربران 

هرگونه مشکل در عملکرد  است. سخت افزار اینترنت و  هایدر حوزه ها،دانشگاه

فعال در مرکز  واحدهای یا هادانشگاه ، که از سمتSTEPs مدیریتی پنل و STEPs پرسشگری اپلیکیشن ،یجیتد سامانه

گردد. عالوه بر آن یک گروه می قرار گرفته و اقدام به رفع آن مورد بررسی اطالعات گزارش شود، سریعا به واحد فناوری تحقیقات

احتمالی در نرم افزار، در مرکز تحقیقات حضور دارند و در تعامل نزدیک با  تخصصی نیز به صورت پشتیبان جهت رفع مشکالت فنی

ها، از طریق گروه دانشگاه کنند. گروه فناوری اطالعات جهت تسریع در پاسخگویی بهپیمایش، همکاری می سایر واحدهای فعال در

  با کاربران حوزه آی تی دانشگاهی، در ارتباط هستند.  واتس اپ

را اعم از  پرسشگران اضافه شده است که گروه آماری، مشکالت استپس پشتیبانی آیکون استپس، ل مدیریتیپن همچنین در

  به اشتباه تمایل پرسش شونده را عدم تمایل میزدند، برطرف میکنند. پرشسگران خطاهای پیش بینی نشده و اینکه
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 مراجعه مشکالت حل پرسشنامه4 ریتصو

 

 

 های بازگشتیتبلت بررسی 1-3-6

که پرسشگری آن ها تمام شده، مجددا جهت بررسی کیفیت و  هایی های برگردانده شده از دانشگاه تبلت در این مقطع،

ها به تیم  تبلت شده بر آن ها نصب گردید. سپس این آپدیت اطمینان از صحت عملکرد مورد بررسی و اصالح قرار گرفت و نرم افزار

بیشتری نیاز داشتند تحویل  تبلت که برای پرسشگری خود به تعداد هایی مرکز تحقیقات جهت ارسال به دانشگاه مدیریت تجهیزات

  .داده شد

شرکت های ایرانسل و رایتل صورت  با هماهنگی با فرایند شارژ مجدد سیم کارت های موجود در تبلت ها، عالوه بر آن،

  .پذیرفت و بسته های مورد نظر فعال شدند

 

فعالیت های انجام شده مرتبط با آماده سازی  4بخش 1-4

 تجهیزات

 

 نیازسنجی تجهیزات موردنیاز  1-4-1

های تجهیزاتی مشخص گشتند. نیازمندی 2016های غیر واگیر در سال با توجه به انجام پیمایش ملی سنجش بیماری

گاه مشخص گردید و همچنین گیری هر دانشهای پرسشگری و روز آغاز نمونهتجهیزات مطالعه بر اساس تعداد تیم

سال جهت  18ریزی ارائه شده، تخمینی از افراد باالی های مطالعه تشخیص داده و لحاظ شد. بر اساس برنامهمحدودیت

درصد از افراد شرکت کرده  10تا  5)آزمایشگاه( با ضریب اطمینان  3شرکت در تن سنجی و تخمینی برای تجهیزات گام 

 2و تعداد نهایی تجهیزات مشخص شد. در نهایت تمامی تجهیزات مورد نیاز در گام  2016ایش )آزمایشگاه( پیم3در گام 

 آماده شد. 3و
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تجهیزات ارسالی به ستادهای دانشگاهی شامل موارد زیر می باشد که در ادامه به توضیح هریک از موارد پرداخته 

 :خواهد شد

 بسته تجهیزات سنجش جسمانی

 طالعهتبلت های حاوی نرم افزار م

 یبسته تجهیزات آزمایشگاه

 

 های جسمانیسازی تجهیزات سنجشآماده  1-4-2

در ابتدا با توجه به نیاز مطالعه تعدادی بسته فردی در نظر گرفته شد. در راستای برآورد نیاز مطالعه، موجودی ستاد 

انی شامل فشارسنج، های جسممرکزی بررسی و میزان کمبود در هر یک از موراد مشخص گردید. بسته تجهیزات سنجش

 ها فعالیت های زیر انجام شد:کش و پدومتر است که در راستای سالم بودن و عملکرد صحیح آنترازو، متر، خط

ریزی جهت کالیبراسیون مد نظر قرار گرفت. های موجود در ستاد مرکزی، برنامهدر مورد آماده سازی فشارسنج

ها به شیوه ( صورت پذیرفت و تمامی فشارسنجBeurerها )نده فشارسنجهای الزم با نماینده رسمی شرکت سازهماهنگی

(. در تعداد اقالم بررسی شده توسط این نمایندگی، تعدادی از اقالم، مشکالت حاد تری 3-1استاندارد کالیبره شدند)پیوست

ون: موتور پمپ، شیر تخلیه، داشتند که با انجام کالیبراسیون نیز،  قابل استفاده نبودند. چون به اجناس و اقالمی همچ

 راهی، کاف و تعمیرات بردی روی برد نیازمند بودند؛ در نتیجه تعمیرات الزم نیز انجام شد.شیلنگه سه

موجود  Innofitهای . ترازووزنه های استاندارد می باشد ،عدد ترازو دیجیتالی صحیح بودنسنجش  هاییکی از روش 

کیلوگرمی بودند. باطری تمام ترازوها تعویض  5نتیجه نیاز به سنجش با وزنه شاهد  در ستاد مرکزی، دیجیتالی هستند. در

شدند. سپس به منظور دستیابی به نتایج  قابل اطمینان در بخش سنجش های جسمانی به خصوص در بخش اندازه گیری 

 ی قرار گیرد.وزن الزم است پس از هربار جابه جایی، کالیبره)تنظیم( بودن ترازو ها مجددا مورد بررس

 برای اجرای فرآیند کالیبراسیون مراحل زیر به ترتیب انجام گردید:

 قرار گرفته شد. تراز و محکم مانند سرامیک و یا موزاییک سطحترازو روی  

 ترازو روشن شد ) در زیر ترازو کنار جای باتری کلیدی برای این کار تعبیه شده است(

 داده شد.ترازو روی زمین تراز و مسطح قرار 

و  برداشتهرا از روی ترازو  پا سپستا عدد روی نمایشگر ظاهر شود.  نموده شدا یک پا بر روی ترازو فشار وارد ب

 ) در این مرحله ترازو کالیبره شده است(تا نمایشگر ترازو خاموش شود.  شدهمنتظر 
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طمینان حاصل نموده شد.) در این ا kg 5پس از روشن شدن مجدد ترازو از کالیبره بودن وزنه توسط وزنه شاهد 

کیلوگرم را نشان داده شود، سالم تلقی شدند. به عبارت دیگر تا تلورانس  5.1یا 4.9 مرحله اگر ترازو عدد

 درصد قابل قبول است.(2

 (.2-3و  1-3ترازوهای سالم کالیبراسیون شدند)شکل 

 

 

 ونیبراسیکال از قبل ترازو1 شکل

 
 ونیبراسیکال از بعد ترازو2 شکل

ترازوهایی که معیوب شناسایی شدند و دیگر قابل استفاده نبودند به سه دسته زیر مشاهده و تقسیم بندی 

 (:2شدند)پیوست

 مشکالت ظاهری: شکسته بودن صفحه ترازو، جای باطری شکسته و ... 

 شدند.لی وجود نداشت اما طبق دستورالعمل، ترازوها کالیبره نمیگیری: در ظاهر ترازوها مشکمشکالت اندازه

شدند یا صفحه قابل مشکالت ریسکی: به دلیل اشکال درمدار ترازوها، زودتر از زمان معمول خاموش می

 خوانش نداشتند.
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داد موجودی ستاد های تجهیزاتی، تعکش در بستهبا توجه به تیم های پرسشگری و اقالم مورد نیاز مانند: متر و خط

 مرکزی بررسی شد و بر اساس تعداد کمبود هر یک، خریداری گردید.  

در نظر گرفته و برای این افراد ،گام شمار)پدومتر(  جهت گام شماری انتخاب ،تعدادی از شرکت کنندگان در پیمایش

از بین چند مدل گام شمار موجود در بازار، پس از تست توسط کارشناسان  ،پیمایش . بدین منظور واحد پشتیبانیشده است

همراه بسته تجهیزات سنجش جسمانی در اختیار  شمارهاپدومترهای مناسب را انتخاب نمودند. این گامستاد مرکزی، 

 قرار خواهد گرفت.ستادهای دانشگاهی 

 

 سازی تجهیزات الکترونیکیآماده  1-4-3

 هایتبلت ، STEPS پیمایش در کنندگان شرکت اطالعات ثبت و پرسشگری به مربوط افزار منر از استفاده منظور به

 شدند. شارژ تبلت هابه صورت کامل سپس و تست شدند مرکزی ستاد اطالعات فناوری واحد در مورد استفاده در مطالعه

 مطالعه  در اختیار که نتایج اینعملکردی تبلت انجام گردید. الزم به ذکر است  تست نرم افزار و نصب ، APN تعریف

  .خواهد گرفت قرار کشور سراسر در کاربران

 گردید: اجرا ها تبلت برای تمامی مرحله به مرحله زیر موارد ها، تبلت سازی آماده جهت

 هاشارژ نمودن کامل باطری تبلت

و سوکت سیم  powerی و باتری و دکمه LCDها از لحاظ سالم بودن سخت افزار که شامل بررسی نمودن تبلت

 کارت ها )در صورت مشاهده مشکالت موجود، تبلت ها جهت تعمیر به تعمیرگاه ارسال شدند.(

افزاری آن ها )در این مرحله تبلت هایی که مشکل عملکرد مانند بررسی نمودن تبلت ها از نظر عملکرد صحیح نرم

 ناس مربوطه در ستاد مرکزی جهت تعمیر ارسال شد.(هنگ کردن یا کند عمل کردن داشتند به کارش

شماره تبلت و شماره سریال سیم کارت در فایل اکسل جهت اطمینان از شارژ صحیح سیم کارت مورد نظر در تبلت، 

 وارد شد.

 اطمینان از درست قرار گرفتن سیم کارت و کارت حافظه در جای خود

 برای سیم کارت هر تبلت  APNبررسی صحت تعریف 

 اطمینان داشتن از آنتن برای سیم کارت 

 ی عملکرد آنروشن کردن دیتای تبلت و بررسی نحوه
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 اصالح نمودن ساعت و تاریخ تبلت

 چک کردن تجهیزات همراه تبلت

 نصب کردن نرم افزار های مورد نیاز

 چک کردن میکروفون تبلت 

 آماده نمودن لیست شماره تلفن ها جهت شارژ دیتای سیم کارت ها

 ررسی کردن دوربین تبلتب

 

در نهایت پس از بررسی و عدم وجود مشکل در هیچ یک از موارد فوق، تبلت ها به ستادهای دانشگاهی تحویل داده 

 خواهد شد.

 

 برداریسازی موارد مرتبط با آزمایشگاه و امکانات نمونهآماده  1-4-4

ندگان در گام سوم آماده شدند، این بسته های تجهیزات آزمایشگاهی برای شرکت کندر ستاد مرکزی پیمایش، بسته

 گیری، فرآوری و ارسال در آنها قرار گرفتند.اند که تمامی لوله های مورد نیاز جهت نمونهای طراحی شدهها به گونه

های مخصوص هر فرد و لوازم ارسالی عمومی بودند لوازم ارسالی آماده شده در ستاد مرکزی پیمایش، حاوی باکس

شود. الزم به ذکر است در مورد کلیه تجهیزات آزمایشگاهی ارسالی از سمت ستاد ها شرح داده میمحتویات آن که در ادامه

های باکس ارسالی (  شامل کد فرد، نام استان، نام شهرستان و نوع نمونه روی باکس و تمام لوله3مرکزی برچسبی )شکل 

 مخصوص هر فرد و لیوان ادرار چسبانده شد.

 

 
 شگاهیآزما زاتیتجه در یفرد جیپک در برچسب نمونه3 شکل
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 محتویات باکس )مخصوص هر فرد( 1-4-4-1

 لوله به شرح زیر است 7بسته آماده شده برای هر فرد شامل مجموعا 

 آوری خونمخصوص جمعبا درپوش بنفش  EDTAلوله خأل حاوی 

 آوری سرمعدد لوله خأل لخته با درپوش قرمز مخصوص جمع  2

 لوله خأل سدیم فلوراید با درپوش طوسی مخصوص جمع آوری پالسما

 لوله واسط با درپوش قرمز مخصوص ارسال پالسما مشتق شده از لوله سدیم فلوراید

 لوله واسط بلند با درپوش سفید مخصوص ارسال سرم مشتق شده از لوله خأل

 لوله واسط با درپوش قرمز مخصوص ارسال ادرار
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 سال شده همراه باکس )مخصوص هر فرد(لوازم ار 1-4-4-2

 است. اضافی برچسب و پارافیلم ادرار، لیوان شامل ذکرشده باکس بر عالوه فرد هر مخصوص ارسالی بسته



111 

 

 ساعته 24 ادرار به مربوط ارسالی بسته 1-4-4-3

 

 24 ادراربه  مربوط فرم و نمونه، ارسال برای میلی لیتری 5 واسط لوله ساعته، 24 ادرار ظرف این بسته ها شامل

 .هستند ساعته
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 گیرینمونه مراکز به عمومی ارسالی لوازم محتویات 1-4-4-4

 مرکزی ستاد سوی از گیرینمونه انجام به منظور دیگری بسته فرد، هر برای آماده شده اختصاصی بسته بر عالوه

 .است سرسمپلر و گارو هولدر، سوزن، شامل بسته این .شد داده خواهد تحویل دانشگاهی ستادهای مطالعه به

 نشان داده شده است. 9تا  4های های آزمایشگاهی در شکلسازی بستهمراحل آماده

 

 

 
 یفرد یها باکس4 شکل
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 بلیل بدون یشگاهیازما یها لوله یحاو یفرد یها جعبه یساز آماده5 شکل
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 یفرد بسته یها لوله یتمام یرو بارکد و نمونه نوع شهرستان، و استان نام ،یفرد کد اطالعات شامل بلیل چسباندن6 شکل
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 (خوشه کی) جعبه کی در یفرد باکس 10 هر یبند بسته7 شکل
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 شد زده ها جعبه یتمام یرو باکس در موجود یفرد یها بسته اطالعات بلیل8 شکل
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 دانشگاه کی یبرا شده آماده یها خوشه یها جعبه9 شکل

 

 هاپیوست 1-4-5



118 

 

 Beurerها با نماینده شرکت گزارش کالیبراسیون فشارسنج 1-4-5-1
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 های ترازوها توسط گروه پشتیبانی ستاد مرکزیگزارش مشاهدات و کالیبراسیون 1-4-5-2
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 هماهنگی با دانشگاه ها 5بخش 1-5

 

 تحویل تجهیزات موردنیاز 1-5-1

مورد نیاز  زاتیتجه عیو توز یآماده ساز فهیوظ ریرواگیغ یهایماریعوامل خطر بدر طول پیمایش،تیم لجستیک 

همچنین دانشگاه هایی که پیمایش استپس آن ها تمام شده، تجهیزات را به ستاد مرکزی را بر عهده دارد. دانشگاه ها

 برمیگردانند.

واحد لجستیک، تجهیزات برگردانده شده از دانشگاه ها را، برای دانشگاه هایی که برای انجام پیمایش نیازمند تجهیزات 

بیشتری هستند آماده می کند و واحد نظارت، با دانشگاه هایی که تجهیزات برای آن ها در نظر گرفته شده تماس حاصل 

های علوم پزشکی برای دریافت تجهیزات با واحد مقرر گردید دانشگاههای به عمل آمده، یهماهنگدر این راستا پیرو میکند.

 لجستیک ستاد اجرای مطالعه تماس حاصل نمایند.

 

 :تجهیزات اختصاص داده شده به دانشگاه ها متناسب با حجم نمونه هر دانشگاه و به شرح زیر می باشد

 کارتن تبلت ها

 کارتن تن سنجی

 کارتن پرسشگر

 کارتن مصرفی آزمایشگاهی

 کارتن فردی آزمایشگاهی

 کارتن محافظت فردی پرسشگری

 کارتن محافظت فردی آزمایشگاهی

 ها آورده شده است:در ادامه محتویات هرکدام از این کارتن

 
 STEPs 2021لیست تجهیزات  تحویلی به دانشگاه ها در پیمایش 

 قرار گرفته در کارتن تبلت ها تبلت به همراه کابل شارژ و دوشاخه و تبدیل 

 سیم کارت 

 پدومتر

 قرار گرفته در کارتن تن سنجی فشار سنج به همراه یاتری

 ترازو

 خط کش 
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 متر

 قرار گرفته در کارتن پرسشگر ساک پرسشگر

 زیر دستی پرسشگر

 پوشه پرسشگر ) شامل راهنما و تصاویر مورد نیازو خودکار(

 معرفی به آزمایشگاهکارت 

قرار گرفته در کارتن مصرفی  ساعته 24ظرف ادرار 

 گارو آزمایشگاهی

 سوزن

 هولدر

 سر سمپلر

 استریپ ادرار

 پد الکلی

 قرار گرفته در کارتن فردی آزمایشگاهی لوله فردی آزمایش

 لیوان ادرار

 باکس جالوله ای

 پارافیلم و برچسب اضافه

 فردی محافظت قرار گرفته در کارتن دستکش 

 یشگاهیآزما
 ماسک 

 الکل یک لیتری

 

 

 

قرار گرفته در کارتن محافظت فردی  ماسک شرکت کنندگان

 پرسشگری

 

 

 

 ماسک پرسشگران

 محلول ضدعفونی کننده دست یک لیتری

 شانه الکلاف

 

نمایندگان  از طرف دانشگاه مربوطه به ستاد اجرایی مطالعه، نامهپس از انجام هماهنگی های الزم و ارسال معرفی 

محترم هریک از دانشگاه ها برای دریافت تجهیزات در ستاد اجرایی حضور یافته و تجهیزات خود را پس از مشاهده و بررسی 

 جزء به جزء دریافت نمودند.

سخه چاپ شده و به امضای نماینده ستاد اجرایی ن 3در زمان تحویل تجهیزات به نمایندگان، فرم تحویل تجهیزات  در 

مطالعه و نماینده ستاد دانشگاهی می رسد، که نسخه اول نزد دانشگاه، نسخه دوم نزد ستاد اجرایی و نسخه سوم تحویل 

 .می گرددنگهبانی ستاد اجرایی 

 هستند:ها تصاویر نشان دهنده مراحل آماده سازی و تحویل تجهیزات به دانشگاهدر ادامه 
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 اضافه یریگ نمونه یها باکس یساز آماده5 تصویر

 
 یجهت بسته بند یشگاهیآزما یلوله ها نگیبلیل6 ریتصو
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 یو ملزومات مصرف زاتیتجه یاز بسته بند یریتصاو7 ریتصو

 
 یو ملزومات مصرف زاتیتجه یبسته ها عیوتوز لیتحو8 ریتصو
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 یو ملزومات مصرف زاتیتجه یبسته ها عیوتوز لیتحو9 ریتصو

 
 تحویل مجدد تبلت10 ریتصو
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 زاتیتجه لینمونه فرم تحو11 ریتصو
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 زاتیمجدد تجه لینمونه فرم تحو12 ریتصو
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 ها در مورد تجهیزاتپشتیبانی و پاسخ به سواالت دانشگاه  1-5-2

تحویل تجهیزات، در کلیه مراحل پاسخگوی سواالت ستاد عالوه بر تهیه،  بسته بندی و  واحد لجستیک ستاد اجرایی 

دارای نقص و وز هرگونه نقص، تجهیزات سالم جایگزین تجهیزات و در صورت براست   تجهیزات خصوص دانشگاهی در 

از ستادهای برخی بنا به درخواست  ،تسریع در روند اجرای پیمایشقابل ذکر است حسب درخواست  خواهند شد. ناکارامد

ی به ، تجهیزاتی از جمله تبلت و تجهیزات مصرفی آزمایشگاهحسب مدیریت صورت گرفته در حوزه لجستیک دانشگاهی، 

 میزان بیشتر از تعداد برنامه ریزی شده تهیه و در اختیار دانشگاه ها قرار داده شد.

 

 به شرح زیر می باشد: تدوین گزارش فعلیتا تاریخ  در پیمایشعلوم پزشکی دانشگاه های تمامی  تحویل تجهیزات به

 جسمانی و آزمایشگاهی(دانشگاه هایی که تجهیزات دریافت نموده اند)تجهیزات الکترونیکی، سنجش 

 دانشگاه 62

 یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک مشهد یدانشگاه علوم پزشک کرمان یدانشگاه علوم پزشک

 زدی

 فسا یدانشگاه علوم پزشک

 مازندران یدانشگاه علوم پزشک دزفول یدانشگاه علوم پزشک اصفهان یدانشگاه علوم پزشک کاشان یدانشگاه علوم پزشک

 رانشهریا یدانشگاه علوم پزشک تهران یدانشگاه علوم پزشک البرز یدانشگاه علوم پزشک شابورین یعلوم پزشکدانشگاه 

 الرستان یدانشگاه علوم پزشک رفتیج یدانشگاه علوم پزشک شهر کرد یدانشگاه علوم پزشک بم یدانشگاه علوم پزشک

 رفسنجان یدانشگاه علوم پزشک هیاروم یدانشگاه علوم پزشک گلستان یدانشگاه علوم پزشک نیاسفرا یدانشگاه علوم پزشک

 ساوه یدانشگاه علوم پزشک رجانیس یدانشگاه علوم پزشک المیا یدانشگاه علوم پزشک آبادان یدانشگاه علوم پزشک

شاپور  یجند یدانشگاه علوم پزشک هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک

 اهواز

 بابل یدانشگاه علوم پزشک یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 اراک یدانشگاه علوم پزشک شوشتر یدانشگاه علوم پزشک رانیا یدانشگاه علوم پزشک جهرم یدانشگاه علوم پزشک

 بهبهان یدانشگاه علوم پزشک رازیش یدانشگاه علوم پزشک سراب یدانشگاه علوم پزشک تربت جام یدانشگاه علوم پزشک

 گناباد یدانشگاه علوم پزشک قم یدانشگاه علوم پزشک نیقزو یدانشگاه علوم پزشک بوشهر یدانشگاه علوم پزشک

 سمنان یدانشگاه علوم پزشک سبزوار یدانشگاه علوم پزشک زنجان یدانشگاه علوم پزشک شاهرود یدانشگاه علوم پزشک

 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک هیاروم یدانشگاه علوم پزشک کردستان یدانشگاه علوم پزشک همدان یدانشگاه علوم پزشک

 رجندیب یدانشگاه علوم پزشک زابل یدانشگاه علوم پزشک آباد اسد یدانشگاه علوم پزشک لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

 النیگ یدانشگاه علوم پزشک یخو یدانشگاه علوم پزشک یشمال خراسان یدانشگاه علوم پزشک زیتبر یدانشگاه علوم پزشک

 اسوجی یدانشگاه علوم پزشک هرمزگان یدانشگاه علوم پزشک لرستان یدانشگاه علوم پزشک کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک

   دانشگاه علوم پزشکی خمین دانشگاه علوم پزشکی گراش

 

صورت کامل اجرا شده است. بنابراین در جدول نکته قابل ذکر این است که پیمایش در دانشگاه علوم پزشکی مراغه به

ارسال  19-ی بعد از شیوع کوویددانشگاه برای دوره 62تجهیزات دانشگاهی قرار نگرفته است و در مجموع  وضعیت تحویل

 تجهیزات صورت گرفته است.
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 روز واقعی شروع پرسشگری یروز شروع پرسشگر تعدادتیم تعداد کالستر دانشگاه

 بهمن 18 بهمن 4 8 52 دانشگاه علوم پزشکی اراک

 بهمن 19 بهمن 18 6 63 پزشکی اردبیلدانشگاه علوم 

 بهمن 18 بهمن 18 12 77 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 بهمن 26 دی 19 1 7 دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

 بهمن 7 دی 25 2 13 دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

 بهمن 4 دی 20 15 126 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 بهمن 4 دی 27 7 75 دانشگاه علوم پزشکی البرز

 بهمن 11 دی 24 20 141 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 بهمن 9 دی 24 6 45 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

 بهمن 1 دی 20 12 62 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 بهمن 15 دی 20 3 15 دانشگاه علوم پزشکی آبادان

 بهمن 19 دی 19 2 16 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 بهمن 18 بهمن 2 4 10 پزشکی بمدانشگاه علوم 

 اسفند 3 دی 19 1 5 دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

 دی 23 دی 24 13 120 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 بهمن 13 بهمن 4 11 75 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 بهمن 20 بهمن 14 14 97 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 بهمن 20 دی 20 2 7 دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

 دی 24 بهمن 1 2 9 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 بهمن 14 بهمن 5 9 78 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 بهمن 9 دی 28 16 81 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 بهمن 11 دی 30 3 5 دانشکده علوم پزشکی جهرم

 بهمن 13 دی 20 4 20 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 بهمن 6 دی 30 6 72 علوم پزشکی خراسان شمالیدانشگاه 

 بهمن 18 بهمن 18 1 4 دانشگاه علوم پزشکی خلخال

 اسفند 9 بهمن 16 1 5 دانشگاه علوم پزشکی خمین

 بهمن 26 بهمن 14 1 7 دانشگاه علوم پزشکی خوی

 بهمن 13 دی 22 2 9 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 بهمن 21 بهمن 1 2 12 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 اسفند 2 بهمن 10 4 22 دانشگاه علوم پزشکی زابل

 بهمن 13 دی 27 7 46 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 بهمن 2 بهمن 1 10 111 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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 اسفند 4 دی 19 2 20 دانشگاه علوم پزشکی ساوه

 بهمن 12 بهمن 1 4 13 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 بهمن 25 بهمن 22 1 2 پزشکی سراب دانشگاه علوم

 بهمن 27 دی 30 5 49 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 بهمن 25 دی 25 1 9 دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

 بهمن 26 بهمن 18 3 29 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 بهمن 12 بهمن 2 8 97 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 بهمن 7 دی 20 10 148 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 بهمن 27 دی 19 10 115 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 بهمن 20 بهمن 5 2 6 دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

 بهمن 6 دی 20 25 109 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 بهمن 19 دی 27 1 7 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 بهمن 6 بهمن 1 6 68 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 بهمن 14 بهمن 4 15 67 علوم پزشکی قمدانشگاه 

 بهمن 4 دی 20 4 12 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 بهمن 15 دی 29 9 85 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 بهمن 15 دی 20 0 28 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 بهمن 13 دی 29 14 105 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 اسفند 13 دی 19 1 2 دانشگاه علوم پزشکی گراش

 بهمن 7 بهمن 4 12 94 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 بهمن 27 دی 30 1 2 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 بهمن 20 دی 30 10 72 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 بهمن 20 بهمن 9 4 6 دانشگاه علوم پزشکی الرستان

 بهمن 8 دی 20 9 91 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 بهمن 6 دی 25 15 76 پزشکی مازندراندانشگاه علوم 

 - 98 دی 19 0 5 دانشگاه علوم پزشکی مراغه

 بهمن 6 دی 24 17 116 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 بهمن 22 بهمن 1 2 13 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 بهمن 27 دی 30 11 86 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 بهمن 23 بهمن 14 8 85 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 بهمن 7 بهمن 4 10 72 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 برنامه اجرایی دانشگاه ها3جدول 

 

 پیوست ها 1-5-3
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 نامه  تحویل تجهیزات 1پیوست 5.3.1  1-5-3-1

 
 یاضاف زاتیتجه افتیجهت در ینامه معرف13 ریتصو
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 زاتیتجه افتیدانشگاه جهت در ندهینما ینامه معرف14 ریتصو

 

 

 برگشت تجهیزات  1-5-4

اتمام پرسشگری برخی از دانشگاه ها ، دانشگاه ها تجهیزات غیرمصرفی اعم از : تبلت ، فشارسنج ، ترازو ، با توجه به 

 پدومتر، متر و خط کش را به مرکز برگراندند.

نسخه چاپ شده و به امضای نماینده ستاد اجرایی  3حویل تجهیزات در تجهیزات به نمایندگان، فرم ت برگشتدر زمان 

مطالعه و نماینده ستاد دانشگاهی می رسد، که نسخه اول نزد دانشگاه، نسخه دوم نزد ستاد اجرایی و نسخه سوم تحویل 

 .می گرددنگهبانی ستاد اجرایی 
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 تصاویر تجهیزات برگشتی5.4.1  1-5-4-1

 

 
 از دانشگاه ها یبرگشت زاتیتجه15 ریتصو
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 از دانشگاه ها یبرگشت زاتیتجه16 ریتصو
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 فرایند برگشت تجهیزات5.4.2  1-5-4-2

 

شرو 

پايان

برگشت کامل 
تجهیزات عنوان 

شده

چک کردن 
تجهیزات 

تایید تجهیزات 
ارسال شده با 

دانشگاه

آیا کسری 
دارد 

تهیه موارد ناقص 
و وارد کردن در 
رسید خروجی

گرفتن رسید 
خروجی

امضا کردن 
رسید خروجی

ارسال رسید به 
طرف قرارداد

امضای رسید 
توسط طرف 

قرارداد
بایگانی رسیدها

وارد کردن 
اطالعات رسید 
تجهیزات در 
محاسبات 
قرارداد

اعمال به 
پرداخت

بله

خير

 
 قرارداد هیو تصف زاتیبرگشت تجه ندیفرا17 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفت نمونه گیریگزارش  6بخش 1-6
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در این فصل پیشرفت نمونه گیری بر اساس تعداد پرسشگری های و سنجش های جسمانی صورت گرفته و همچنین 

 تعداد آزمایشات انجام شده به تفکیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارایه خواهد شد.

 

 سازی و برنامه ریزی اجرا وضعیت آماده  1-6-1

 STEPSدانشگاه مجری پیمایش  63های تخصیص یافته به هرکدام از ه تعداد خوشهاطالعات مربوط ب 1-4در جدول 

به همراه تعداد تیم مورد مذاکره شده و روز شروع پرسشگری هرکدام آورده شده است. عالوه بر این دو ستون بعدی  2021

 ها و تحویل گرفتن تجهیزات موردنیاز برای شروع مطالعه استنشان دهنده شرکت دانشگاه مربوطه در آموزش دانشگاه

روز شروع   تعداد تیم  کالستر تعداد  دانشگاه

  پرسشگری

روز واقعی شروع 

  پرسشگری

آیا در آموزش 

حضوری شرکت 

  اند؟ کرده

آیا تجهیزات 

تحویل 

  اند؟ گرفته

  بلی  بلی  بهمن 15  دی 20  10  28  کرمان

  بلی  بلی  بهمن 4  دی 20  4  12  کاشان

  بلی  بلی  بهمن 22  بهمن 1  2  13  نیشابور

  بلی  بلی  دی 23  دی 24  13  120  بوشهر

  بلی  بلی  بهمن 7  دی 25  2  13  اسفراین

  بلی  بلی  بهمن 15  دی 20  3  15  آبادان

  بلی  بلی  دی 24  بهمن 1  2  9  حیدریه تربت

  بلی  بلی  بهمن 11  دی 30  3  5  جهرم

  بلی  بلی  بهمن 20  دی 20  2  7  تربت جام

  بلی  بلی  بهمن 6  دی 24  17  116  مشهد

  بلی  بلی  بهمن 15  دی 25  9  85  کردستان

  بلی  بلی  بهمن 4  دی 20  15  126  اصفهان

  بلی  بلی  بهمن 4  دی 20  7  75  البرز

  بلی  بلی  بهمن 9  دی 28  16  81  شاپور اهواز جندی

  بلی  بلی  بهمن 12  بهمن 2  8  97  شهرکرد

  بلی  بلی  بهمن 7  بهمن 4  12  94  گلستان

  بلی  بلی  بهمن 11  دی 24  20  141  ایران

  بلی  بلی  بهمن 1  دی 20  12  62  ایالم

  بلی  بلی  بهمن 25  بهمن 22  1  2  سراب

  بلی  بلی  بهمن 6  بهمن1  6  68  قزوین

  بلی  بلی    دی19  2  5  مراغه

  بلی  بلی  اسفند 9  بهمن 16  1  5  خمین

  بلی  بلی  بهمن 13  دی22  2  9  دزفول

  بلی  بلی  بهمن 27  دی30  11  86  هرمزگان

  بلی  بلی  بهمن 6  دی25  15  76  مازندران

  بلی  بلی  بهمن 14  بهمن5  9  78  تهران

  بلی  بلی  بهمن 13  دی 20  4  20  جیرفت
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  بلی  بلی  بهمن 25  دی25  1  9  سیرجان

  بلی  بلی  بهمن 26  دی19  1  7  اسدآباد

  بلی  بلی  اسفند 3  دی19  1  5  بهبهان

  بلی  بلی  بهمن 13  بهمن4  11  75  بیرجند

  بلی  بلی  بهمن 7  دی20  10  148  شهید بهشتی

  بلی  بلی  بهمن 20  بهمن5  2  6  شوشتر

  بلی  بلی  بهمن 6  دی20  25  109  شیراز

  بلی  بلی  بهمن 23  بهمن14  8  85  همدان

  بلی  بلی  بهمن 26  بهمن18  3  29  شاهرود

  بلی  بلی  بهمن 19  دی19  2  16  بابل

  بلی  بلی  اسفند 12  دی19  1  2  گراش

  بلی  بلی  بهمن 19  دی27  1  7  فسا

  بلی  بلی  بهمن 27  دی30  1  2  گناباد

  بلی  بلی  بهمن 27  دی19  10  115  یزد صدوقی شهید

  بلی  بلی  بهمن 12  بهمن1  4  13  سبزوار

  بلی  بلی  بهمن 27  دی30  5  49  سمنان

  بلی  بلی  بهمن 18  بهمن18  12  77  ارومیه

  بلی  بلی  بهمن 2  بهمن1  10  111  زنجان

  بلی  بلی  بهمن 14  بهمن4  15  67  قم

  بلی  بلی  بهمن 9  دی24  6  45  ایرانشهر

  بلی  بلی  اسفند 2  بهمن10  4  22  زابل

  بلی  بلی  بهمن 13  دی27  7  46  زاهدان

  بلی  بلی  بهمن 19  بهمن18  6  63  اردبیل

  بلی  بلی  بهمن 18  بهمن18  1  4  خلخال

  بلی  بلی  بهمن 7  بهمن4  10  72  یاسوج

  بلی  بلی  بهمن 20  بهمن9  4  6  الرستان

  بلی  بلی  بهمن 20  دی30  10  72  گیالن

  بلی  بلی  بهمن 18  بهمن2  4  10  بم

  بلی  بلی  بهمن 8  دی20  9  91  لرستان

  بلی  بلی  بهمن 13  دی29  14  105  کرمانشاه

  بلی  بلی  بهمن 26  بهمن14  1  7  خوی

  بلی  بلی  بهمن 18  بهمن4  8  52  اراک

  بلی  بلی  بهمن 20  بهمن14  14  97  تبریز

  بلی  بلی  بهمن 6  دی30  6  72  شمالي خراسان

  بلی  بلی  بهمن 21  بهمن1  2  12  رفسنجان

  بلی  بلی  اسفند 4  دی19  2  20  ساوه

 

 %20 و نیز کمک به اجرای مطالعه در دانشگاهها، تصمیم بر اضافه شدن 19-با توجه به شرایط خاص مربوط به کووید

و نیز کمک به اجرای مطالعه در  19-با توجه به شرایط خاص مربوط به کووید گرفته شد قراردادها پیش پرداخت به

قراردادها،  گرفته شد. به دلیل تغییرات اطالعات طرفین قراردادها پیش پرداخت به %20دانشگاهها، تصمیم بر اضافه شدن 
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اطالعات طرف قرارداد بررسی شد و اطالعات جدید برای عقد قرارداد با همه دانشگاهها مجددا تماس گرفته شد و 

از دانشگاه ها طرف قرارداد تغییر یافته بود و همچنین آدرس ایمیل طرفین قرارداد اخذ شد و ایمیل  گردید.برخی اخذ

  ارسال گردید. دانشگاه 62برای تمامی  PDF  به هر دانشگاه به صورت فایل مریوط قراردادهای

 

 

 

 

 
 دانشگاه کیمطالعه به تفک شرفتیگزارش پ 18 ریتصو
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 روزانه یافتیدر یتعداد نمونه ها19 ریتصو

با توجه به اجرای مطالعه در همه دانشگاههای علوم پزشکی جهت اطمینان از کیفیت تست های آزمایشگاهی، طبق 

ریزی های گسترده و همکاری دانشگاهها، تعداد نمونه دریافتی روزانه به طور میانگین در روزهای مطالعه کمتر از برنامه 

 دهد.  های مختلف را نشان مینشان دهنده نمونه های دریافتی روزانه از دانشگاه 19 ریتصوعدد شد. 500

نفر تن سنجی 27745تعداد نفر پرسشگری شدند که 27874شهرستان تعداد 401استان ،31دانشگاه و 63در 

کت کردند. 18119دارند و تعداد   نفر در آزمایشگاه شر

 

 

 

 پیشرفت نظارتگزارش  7بخش 1-7

 

 پشتیبانی در نظارت 1-7-1

تلفنی پاسخگوی تمامی سواالت پیش آمده در دانشگاه ها  ، واحد نظارت به صورتSTEPsدر طول انجام پیمایش 

است. عالوه بر آن، برخی از موارد مطرح شده را، به صورت تعامل با سایر واحدها، مورد بررسی قرار داده و اقدام به رفع آنها 

 نموده است.

 

 ضبط شده هایصوتبررسی  پرسشگری با نظارت بر   1-7-2

گری به طور اتوماتیک در تبلت ها ضبط میگردد. سپس جهت نظارت بر میزان روند پرسشهمانگونه که قبال ذکر شد 

دقت پرسشگر در تکمیل پرسشنامه ها، ده درصد از تمامی پرسشگری های ضبط شده روی پنل برای ناظر 
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گوش دانشگاهی/شهرستانی ظاهر میگردد و الزم است این ناظر مجددا پرسسشگری های انجام شده را به انتخاب نرم افزار 

 .داده و پرسشنامه را تکمیل نماید

الزم به ذکر است در این میان برخی از صوت ها به دلیل فاصله گذاری اجتماعی بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی 

از کیفیت و وضوح مناسب برخوردار نبود و برای حفظ کیفیت بررسی ناظرین دانشگاهی یا شهرستانی بر پرسشگری انجام 

تلفنی ناظرین دانشگاهی با مرکز تحقیقات و گزارش مبنی بر عدم وضوح صوت جهت بررسی آن، براساس  شده، طبق تماس

 سازوکار از پیش تعیین شده در نرم افزار و پنل مدیریتی، صوت جدیدی جایگزین صوت مربوطه گردیده است.

 ت:گزارش صوتهای ضبط شده از پرسشگری ها تا تاریخ نگارش این گزارش به شرح زیر اس

گوش داده و  یشهرستان ای یدانشگاه نیصوت توسط ناظر3958 تعداد پنل،موجود در  یها صوتتمام  انیاز م  

شده است.  رفتهیمرحله اول توسط نرم افزار پذ درمورد   3000 تعداد ان،یم نیا از. است شده لیمربوطه تکم یپرسشنامه 

 .است شده مورد پذیرش قرار گرفتهمرحله دوم توسط نرم افزار  در زیمورد ن 306 تعداد

 

 نظارت از طریق بررسی چک لیستها 1-7-3

همانگونه که قبال ذکر شد دسترسی به چک لیست های نظارتی جهت نظارت بر ابعاد مختلف پیمایش از طریق 

موعه ده درصد از خوشه های زیر مج برکه ناظرین دانشگاهی یا شهرستانی  گردیداپلیکیشن دیجیت فراهم شده است. مقرر 

ی دانشگاه، نظارت حضوری داشته باشند و چک لیست های مربوطه را تکمیل نمایند. به منظور سهولت در کار با اپلیکیشن، 

، در اختیار تمامی steps.ncdrc.netبه آدرس STEPsاز طریق سایت  "دستورالعمل راهنمای تکمیل چک لیست"

ن، پس از نظارت حضوری و تکمیل چک لیستها، فرم گزارش نظارت ناظرین قرار گرفته است. عالوه بر آن الزم است ناظری

حضوری را نیز که از طریق همین آدرس قابل دسترسی است تکمیل نموده و به آدرس ایمیل اشاره شده در ذیل همان 

 فرم ارسال نمایند.

این صورت گزارش نظارت حضوری و چک لیست های تکمیل شده توسط ناظرین تا تاریخ نگارش این گزارش به 

 400مورد چک لیست نظارت بر سنجش های جسمانی،  720مورد چک لیست نظارت بر پرسشگری،  726است: تعداد 

مورد چک لیست نظارت بر  156و  چک لیست نظارت بر فناوری اطالعاتمورد  245، مورد چک لیست نظارت بر آموزش

 به ستاد مرکزی ارسال شده است.دانشگاه  59 از تکمیل گردیده است. همچنین گزارش تفصیلی نظارت آزمایشگاه

 جلسه ی بررسی پیشرفت پیمایش با حضور ناظر محترم طرح 1-7-4

جهت نظارت بر پیشرفت ابعاد مختلف پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، تیم نظارت محترم پیمایش، 

و وزارت بهداشت در محل مرکز تحقیقات اعضای محترم کمیته فنی و کارشناسان محترم موسسه ی ملی تحقیقات سالمت 

بیماری های غیر واگیر حضور یافتند. در طی این بازدید مسئولین واحد های مختلف پیمایش، به ارائه ی گزارشی در 

 خصوص پیشرفت پیمایش در حوزه ی مربوطه پرداختند.
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کلیات پیمایش ملی عوامل خطر  در این جلسه سرکار خانم دکتر شیرین جاللی نیا، به ارائه ی توضیحاتی در خصوص

 بیماری های غیرواگیر پرداخت.

سپس مسئول واحد مدیریت پروژه، توضیحاتی در خصوص پیشرفت گام های مختلف پیمایش در دانشگاه های 

مختلف، نحوه پاسخگویی کارشناسان مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر به سواالت و موارد مطرح شده توسط دانشگاه ها، 

های نظارت بر روند انجام پیمایش، گزارش های موجود در پنل مدیریتی و بررسی پرسشگری ها از طریق گوش دادن روش 

به صداهای ضبط شده ارائه نمود. سپس مسئول واحد آزمایشگاه پیمایش، نحوه ی تحویل گرفتن نمونه های جمع آوری 

ود. در ادامه مسئول واحد لجستیک به ارائه ی توضیحاتی در شده، آنالیز نمونه ها و تهیه ی جواب آزمایش ها را تشریح نم

 خصوص نحوه ی بسته بندی تجهیزات، هماهنگی با دانشگاه ها، ارسال تجهیزات و همچنین باز پس گیری آن ها پرداخت.

در ادامه ی جلسه نیز، مسئول واحد جمع آوری داده، توضیحاتی در خصوص نحوه ی انتخاب نمونه، ثبت اطالعات 

 راد در پرسشنامه، بررسی داده های جمع آوری شده بر روی پایگاه داده ها و نحوه ی آنالیز داده ها ارائه داد. اف

، بایوبانک و آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماریهای  TroubleShootingدر پایان، مدعوین محترم، به بازدید از اتاق  

 پرداختند.  غیر واگیر و بررسی نحوه ی کار همکاران این حوزه ها

پس از اتمام این جلسه به درخواست ناظر محترم طرح مستندات و فایلهای موردنیاز در زمینه های مختلف مطالعه 

 تهیه شد که در بخش پیوستها ارایه شده اند.
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 تصاویر مربوط به بررسی پیشرفت پیمایش در زیر آمده است:1.1.7.4  1-7-4-1

 

 

 
 نظارت در سالن کنفرانس یجلسه  یبرگزار20 ریتصو
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 شگاهیاز آزما دیبازد21 ریتصو
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 وبانکیاز با دیبازد22 ریتصو

 
 وبانکیاز با دیبازد23 ریتصو

 

 



146 

 

 
 TroubleShooting اتاق24 ریتصو

 
 TroubleShooting اتاق25 ریتصو
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 پیوست برنامه  جلسه ی نظارت:2.1.7.4  1-7-4-2
 بخش اول جلسه

(Presentation) 

 نام ارائه دهنده موضوع ارائه مدت زمان

 نیا یشیرین جالل کلیات پروژه 8:15تا  8

 یوسف فرضی گزارش پیشرفت پروژه 8:30تا  8:15

 یوسف فرضی کلیات بخش نظارت 8:40تا  8:30

 ویلما کاظمی کلیات بخش آزمایشگاه 8:50تا  8:40

 المیرا فروتن کلیات تحویل تجهیزات 9:00تا  8:50

چگونگی قرارگیری دیتاها در  -مسیریابی 9:15/9:30تا  9:00

 توضیح کامل پنل آنالیز -سرور

 معین یوسفی

 بخش دوم جلسه

 )بازدید(

 trouble shootingبازدید از آزمایشگاه و  10:30تا  9:30
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 پیوست های نظارت )ارایه شده به درخواست ناظر محترم طرح(:3.1.7.4  1-7-4-3

 قرار داده شده است. supervisionارائه شده در فولدر  CDپیوست های نظارت در 

 قرار داده شده است. statارائه شده در فولدر  CDپیوست های آمار در 

 های آزمایشگاه نیز به صورت فیزیکی ارایه شده است. پیوست

steps_2020_Address 

Clusters_4.0.0.xls

Description.docxتوضیح.docxList of Voices.xlsx

 

steps_2020_codebo

ok_7.8.0 .xlsx
 

 

 

 موارد مورد بررسی توسط ناظر محترم طرح 1-7-5

 آنها کامل اطالعات دریافت و ها سرخوشه بررسی         -

 از شده ضبط های پرسشگری از درصد یک آگاهانه: رضایت اخذ و شده تکمیل های پرسشنامه نظارت         -

 این از نیمی تا است الزم شود. تکمیل خارجی نظارت تیم توسط مجدد تا گردد می درخواست طرح مجری

 دقت هم تا است شده تکمیل استانی ناظر و پرسشگر هردو توسط که باشد افرادی به مربوط اطالعات

 گردد. ارزیابی ستادی و استانی ناظر دقت هم و پرسشگری

 آزمایشگاه: نظارت         - 

 تجهیزات کالیبراسیون مستندات بررسی         •

 توسط کیفیت خارجی ارزیابی های برنامه در پروژه مرجع آزمایشگاه نتایج آخرین بررسی         •

 معتبر های سازمان

 اصالحی اقدامات مستندات و  Jennings levey نمودارهای و کنترل های نمونه نتایج ارزیابی         •

 شده انجام

 آزمایشات تفکیک به آزمونی برون و درون تغییرات ضرایب نتایج ارزیابی         •

 مربوطه اقدامات و انطباق عدم موارد مستندات ارزیابی         •
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 نمونه چند در مرجع آزمایشگاه از شده دریافت نتایج با آزمایشات نتایج توافق بررسی ارزیابی         •

 شده انتخاب اتفاقی

 تایجن ثبت های سیستم صحیح عملکرد ارزیابی         •

 آنها از محافظت و ذخیره ها، داده ثبت نحوه شامل IT نظارت         - 

  طرح کیفی کنترل و ارزشیابی و پایش نتایج ارایه و طرح مدیریت و پاسخگویی نظارت         - 

  شهرستان و استانی ستادی، سطوح در آموزشی جلسات صورت بررسی         -

 حاضر حال تا شده آوری جمع های داده دریافت         -

 

 

 

 

 

 پاسخ به سواالت ناظر محترم طرح 1-7-6

هایی به پیوست آمده است که توضیحات های غیرواگیر، فایلپیرو موارد مطرح شده توسط ناظر محترم طرح پیمایش ملی عوامل خطر بیماری

 ها در این متن آورده شده است:مختصری در مورد آن

 

های تصادفی انتخاب شده در طرح، آورده ، لیست کامل سرخوشهsteps_2020_Address Clusters_4.0.0.xlsدر فایل اکسل 

هایی ی دوم، سرخوشهها آمده است و در صفحهشده است. در این فایل اکسل، دو صفحه از اطالعات وجود دارد، در صفحه اول لیست کل سر خوشه

 یل تغییر، آورده شده است.اند با ذکر دلگیری تغییر پیدا کردهکه در حین اجرای نمونه

 

، حاوی کدبوک متغیرهای موجود در مطالعه است که برای شناسایی و steps_2020_codebook_7.8.0 .xlsxفایل اکسل 

 تشخیص نوع متغیرها استفاده خواهد شد.

 

 R Markdownهای خام از دیتابیس است که در فرمت ، کدهای استخراج دادهsteps_2020_export data_2.0.0.Rmdفایل 

های خام خواهد بود که یک نمونه تصادفی ده درصدی از آن، در قابل اجرا است. خروجی این کد، مجموعه داده Rstudioاست و با استفاده از 

 آمده است. steps_2020_4.7.2021_01_p0_RawDataExport random sample_2.1.0.dtaفایل 
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است که در آن دو تابع برای تغییر ساختار متغیرهای  Rحاوی کدهای نرم افزار  ،steps_2020_restr functions_2.0.0.Rفایل 

( به چند متغیر تک انتخابی )به فرمت متغیرهای معمول در نرم افزارهای آماری( است که این کد در JSONچند انتخابی )از فرمت ثبت در قالب 

باید آدرس فراخوانی آن با توجه به جایی که ستفاده می شود و میفراخوانی و ا steps_2020_export data_2.0.0.Rmdابتدای فایل 

 ذخیره شده است تغییر یابد.

 

ی حاوی یک نمونه steps_2020_4.7.2021_01_p0_RawDataExport random sample_2.1.0.dtaفایل 

 steps_2020_exportی کد ها است. این فایل از اجرااز پایگاه داده های خام استخراج شدهدرصدی از داده 10تصادفی 

data_2.0.0.Rmd  حاصل می شود و به عنوان ورودی در کدsteps_2020_rename and labeling_2.1.0.do  استفاده خواهد

 شد.

 

کدهای مربوط به تخصیص برچسب به نام متغیرها و مقادیر متغیرها  steps_2020_rename and labeling_2.1.0.doفایل 

نوشته شده است. ورودی این فایل داده های خام هستند و خروجی این کد برای استفاده در کد  STATAاست که در فرمت نرم افزار 

steps_2020_p2_CleanData_1.1.0.do .استفاده خواهد شد 
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 لیست فایل های ارسالی 1-7-6-1

steps_2020_codebo

ok_7.8.0 .xlsx

steps_2020_Address 

Clusters_4.0.0.xls

Description.docx
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 پیشرفت های مربوط به آزمایشگاهگزارش  8بخش 1-8

 

 مقدمه  1-8-1

شروع به اجرا کرده است.  1398گام سوم طرح پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در کشور از بهمن ماه سال 

سال است.  18فرد باالی   9خوشه در کل کشور درنظر گرفته شده است، به طوریکه هر خوشه شامل  3176طی این مطالعه تعداد 

 سال نمونه بیولوژیک گرفته خواهد شد.  25ود و از افراد باالی از همه افراد متعلق به هر خوشه پرسشگری میش

 

 فرآیندهای مرتبط با حوزه آزمایشگاه  1-8-2
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 طراحی و تدوین عملیات  1-8-2-1

سی سی  3سدیم فلوراید خالء لوله یک استفاده شده است.  EDTAبرای انجام طرح از سه لوله خالء سدیم فلوراید، لخته و 

-Total Cholesterol،HDLسی سی )برای انجام آزمایش های بیوشیمی  7لخته  خالء ز(، دو لوله)برای انجام آزمایش بیوشیمی گلوک

C . ،BUN, Creatinine, ALT ,Triglyceride و لوله )EDTA برای انجام آزمایش  3  خالء( سی سیHbA1c .در نظر گرفته شدند )

نفر در کل مطالعه( در نظر  1000ساعته ) 24 رندوم و ادرار آزمایش های سدیم، پتاسیم، کراتینین و میکروالبومین بر روی ادرار

 گرفته شدند.
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 تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی ارسالی از ستاد برای دانشگاه 1-8-2-2

 ( منقضی شده بودند.19-که به دلیل تعلیق یکساله مطالعه )به دلیل همه گیری کووید G 21سوزن 

 به موفق اول تالش در ریگنمونه که یموارد یبرا اضافه سرسمپلر و شیآزما لوله سوزن، یتعداد ،یعالوه بر بسته ارسال

باکس های فردی برای شهرستانهایی که  .گرفت خواهد قرار شگاهیآزما اریاخت در شوند؛یم آلوده لیوسا ایشود ینم یریگخون

 تجهیزات را دور ریخته بودند و شهرستانهایی که باکس کم داشتند ارسال شد.
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 آوری ادرار نیاز برای جمعوسایل مورد   1-8-2-3

 برای موارد منقضی شده خریداری شد. استریپ ادرار

 رک سرسمپلر آبی
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 نمونه از دانشگاه به تهران یحاو یو انتقال جعبه ها یبند بسته یبرا ازیمورد ن لیوسا 1-8-2-4

 یونولیت 

 آیس پک 
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 گیری آزمایشگاههای منتخب شهرستانها  وسایل جانبی الزم در محل نمونه 1-8-2-5

 گیرینمونهصندلی 

 تابوره

 روپوش آزمایشگاه

 دستکش 

 (Safety Boxهای آلوده )جالوله ای و ظروف مخصوص دفع سرسوزن

گراد، سانتریفیوژ تمامی تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام این مطالعه اعم از یخچال صفر تا چهار درجه سانتی

 سمپلر و پایه سمپلردار(، ، هود بیولوژیکی، اتوکالو، )ترجیحا یخچال

 

 برای نگهداری موقت:

 یخچال صفر تا چهار درجه سانتی گراد 

 

 ارسال دوباره ی تجهیزات 1-8-3

بعضی از دانشگاه ها در طول مطالعه نیاز به دریافت بیشتر از تجهیزات آزمایشگاهی داشتند که پس از هماهنگی با 

ز جمله تجهیزات دوباره ارسال شده میتوان به تبلت، کارتن مرکز و کارشاسان مربوطه تجهیزات جدید برایشان ارسال شد. ا

 ساعته اشاره کرد. 24فردی آزمایشگاه، ماسک، الکل، سرسوزن، فشارسنج، ترازو، متر و خط کش، افشانه، هولدر و ادرار 

 
 مجدد یارسال شده  یرمصرفیغ زاتیتجه26 ریتصو
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 مجدد یارسال شده  یمصرف زاتیتجه27 ریتصو

 

 آموزش نیروی انسانی در ستاد مرکزی  1-8-4

 به تمامی نیروهای انسانی در ستاد مرکزی، در حیطه های مربوطه آموزش های الزم ارائه شد.

برای آماده سازی بسته های مربوط به دانشگاه ها، چینش لوله ها در باکس ها و برچسب گذاری برروی لوله ها به افراد  

 آموزش داده شد. 

 آموزش داده شد.  و االیزاریدر آزمایشگاه نحوه کار با دستگاه اتوآناالیزرکارشناسان به 

نرم افزار لیمز طراحی شد و سپس نحوه ورود داده و تخصیص جایگاه در بیوبانک برای وارد کردن اطالعات مربوط به نمونه ها 

 ها و کار با نرم افزار به پرسنل آزمایشگاه آموزش داده شد.

 دستورالعمل مبتنی بر طریقه الیکوت نمونه ها به صورت عملی به پرسنل آزمایشگاه آموزش داده شد.
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 فیلم آموزشی 1-8-4-1

غیرواگیر از تمامی مراحل نمونه گیری، جداسازی و فرآوری نمونه ها فیلم آموزشی تهیه در مرکز تحقیقات بیماری های 

بارگذاری steps.ncdrc.netشد و در اختیار مسوول ازمایشگاه دانشگاه ها قرار داده شد. همچنین تمامی فایل ها در سایت 

 شد. 
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 کارشناسان آزمایشگاهی/مسوولین دانشگاه هاو ارزیابی آموزش  1-8-4-2

به دلیل همه بهینه شدن استانداردها و پروتکل های اجرایی، آموزش کارشناسان آزمایشگاهی/مسوولین دانشگاه ها پس از 

گیری کووید به صورت آنالین انجام شد.بدین صورت که دانشگاه ها در روز و ساعت تعیین شده از طریق اسکای روم به لینک ارسالی 

 به آدرس  STEPsهای مختلف داده شدفیلم آموزش ها در سایت  مربوطه پیوستند و آموزش های مربوط به بخش

steps.ncdrc.net قرار داده شده است.بعد از جلسات اموزشی آنالین تماس تلفنی با مسوول آزمایشگاهی هر شهرستان گرفته شد

تمامی پرسنل آزمایشگاهی شودسوال از آنها پرسیده شدتا سطح اطالعات آنها بعد از شرکت در کالس های آنالین ارزیابی  5و تعداد

استفاده از نرم افزار شرکت کننده در این طرح باید در آزمون آنالین شرکت کرده، نمره مورد نظر را کسب و در نهایت مجاز به 

STEPs .الزم به ذکر است که باتوجه به تعلیق یکساله ی پروژه به دلیل همه گیری بیماری کووید، بعضی از نیروهای  می شوند

 انی قبل دردسترس نبودند که نیروی جدید جذب شدو آموزش های الزم داده شد.انس
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 ارسال نتایج آزمایشگاه 1-8-4-3

هر دو هفته یکبار از نتایج آزمایش های تایید شده خروجی گرفته میشود و پس از صدور شناسنامه ی سالمت نتایج 

رسش شونده پیامکی ارسال میشود که فرد در سایت سپید در دسترس شرکت کنندگان گذاشته میشود. سپس برای هر پ

 میتواند با مراجعه به سایت سپید نتایج آزمایش های خود را مشاهده نماید.

در سایت سپید تصویر شناسنامه ی سالمت هر فرد قابل مشاهده است که فرد از مقدار چربی بد بدن خود، هموگلوبین 

 خود آگاه خواهد شد. ای وان سی، قند خون ناشتا، آنزیم کبد و تری گلیسرید

 

 
 سالمت یشناسنامه 28 ریتصو

 

 لیست آزمایش هایی که از هر فرد گرفته میشود  1-8-5

HDL 

TRG 

BUN 

CREATININE 

ALT 

FPG 

HBA1C 

Na 

K 

MI-ALB 

IgG 
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 آزمایش شیمیایی ادرار)تست نوار ادرار(

 

 پاسخگویی به مشکالت حین اجرا  1-8-6

احتمالی در زمان اجرای طرح برخی از کارکنان بخش آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر به منظور رفع مشکالت 

 ساعته پاسخگوی مشکالت و سئواالت همکاران اجرایی در شهرستان ها هستند. 24به طور 

 کنترل کیفیت 9بخش 1-9

 :ها شیآزما انجام از شیپ یندهایفرآ 1-9-1
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 یآموزش یمحتوا و ها دستورالعمل یطراح 1-9-1-1

و  ینگهدار ،یریتمام مراحل نمونه گ ی، براریرواگیغ یها یماریب یمل شیمایپگام سحححوم  حیمنظور انجام صححححبه 

ستورالعمل ها سال نمونه ها د ستانداردها تنظ ییار ساس ا شهر نیبنابرا ،شد میبر ا شرکت کنندگان در مناطق  و  یتمام 

( و نتی)پاورپویتئور یآموزشحح ی. محتوانمودندشححرکت  شیمایپ نیدسححتورالعمل اسححتاندارد در ا کیطبق  ییروسححتا

ساز یرینمونه گ ی)آموزش عملیعمل صح یو جدا شامل روش  ساز یریانجام نمونه گ حینمونه ها(  ض ،یو جدا و  حاتیتو

 یو جداساز یریمربوط به مراحل نمونه گ یآموزش لمیف و شدمطالعه آماده  یمرکز ستادتمام مراحل در  ینکات الزم برا

 .شد یالعه بارگذارمط تیدر سا
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 زاتیتجه نگیبلیل 1-9-1-2

 یها لوله ،یکیولوژیب ینمونه ها ییجابجا ایمختلف  یفرد در باکس ها کی ینمونه ها یریاز قرارگ یریجلوگ یبرا

 بلیل کتای یفرد یکدها با یفرد باکس و ها لوله تمام و شحححد داده قرار باکس کی در فرد هر یریگ نمونه یبرا ازین مورد

 سوم گام به ورود طیشرا واجد که یکنندگان شرکت به یپرسشگر از پس. شدند ارسال ها شهرستان به و شدند یگذار

شتند، یریگ نمونه یبرا شگاهیآزما به مراجعه لیتما و بودند مطالعه صات شامل که یفرد کارت دا شخ  کننده شرکت م

 . شدیم داده بود،
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  شگاهیآزما زاتیتجه ونیبراسیکال 1-9-1-3

 

 ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز شححگاهیآزما در شححوندیم ذکر ادامه در که یموارد مطالعه، یاجرا آغاز از شیپ

 :شد انجام

دسححتگاه آب  ،یکیولوژیب یهودها ،Roche یساااااخت کمپان Cobas C311 زریدو دسححتگاه اتواناال سیسححرو •

ستگاه اتواناال زهیونید سمپلرها و د ست زریساز،  سط نما نیآلبوم شیآزما ی)برا ژیپر مربوطه  یها یندگیادرار( تو

 انجام شد. 

 (.14)شکل  دیگرد یکش آب مقطر آب با سپس و شد شسته کامل طور به زهیونید آب مخزن •

ستر نانیاطم یبرا  • ستگاه، آزما زهیونیبودن آب د لیاز ا ست آمده از د شت م شیبه د نمونه آب  یرو یکروبیک

 (. 15)شکل دیگزارش نگرد یکروبیم چیه شیآزما جهیصورت گرفت و در نت

ستفاده از ک یسخت • سب  یآن حاک جهیشد و نت یریآب، اندازه گ یسخت نییمربوط به تع یها تیآب با ا از منا

رنگ محلول  ،ی(. درصورت وجود سخت16ساز بود) شکل  زهیونیآب به دست آمده از دستگاه آب د یبودن سخت

 شود.  یم یصورت

 0.4)شد یریگ اندازه ساز زهیونید آب دستگاه از آمده دست به آب تیهدا زانیم کنداکتومتر از استفاده با

 (.17( )شکل منسیکروزیم

 

 
 ساز زهیونیمخزن دستگاه آب د یشست وشو 10شکل 

 



166 

 

 
 ساز زهیونید آب دستگاه از شده دیتول آب نمونه یرو یکروبیم کشت شیآزما جهینت11شکل 

 

 
 ساز زهیونیشده از دستگاه آب د دیآب تول یسخت نییتع12شکل 
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 ساز زهیونیشده از دستگاه آب د دیآب تول تیهدا زانیم یریاندازه گ13شکل 

 ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز شگاهیآزما زاتیتجه نگهداشت 1-9-2
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 ساز  زهیونیدستگاه آب د نگهداشت 1-9-2-1

 انجام شد:  ریرواگیغ یها یماریب قاتیمرکز تحق شگاهیبه صورت منظم در آزما ریموارد ز تمام

 (روز ده)هر  دستگاه مخزن به نمک لوگرمیک 7 افزودن •

 (کباری ماه دو هر لتریف دو ماهانه، صورت به لتریف کی) دستگاه یلترهایف ضیتعو •

 کنداکتومتر از استفاده با آب تیهدا زانیم کردن چک •

 :شدانجام  ریطبق موارد ز زریاتواناال یدستگاه ها نگهداشت

 اتمام از بعد روز انیپا و کار شروع از شیروز پ ی)ابتدا خودکار صورت به زریاتوآناال یها دستگاه روزانه شستشو •

 (ها شیآزما

 روزانه صورت به مقطر آب و سواپ با شنیاست و ها پروب یدست کردن زیتم •

 مطالعه مورد یها شیآزما تمام یبرا روزانه کنترل انجام •

 ها درصورت مشاهده نتایج کنترل نامناسب  تیک ونیبراسیکال انجام •

 آن جهینت یبررس و ونیبراسیکال از پس کنترل انجام •

 شده انجام یها کنترل و ونیبراسیکال جینتا یگانیبا و نتیپر •

 عملکرد جینتا یگانیبا و نتیپر و یهفتگ صورت به دستگاه کووت و المپ حیصح عملکرد یبررس •

 مجاز حد از باالتر ینور جذب مشاهده با ها دستگاه المپ و کووت ضیتعو •

 کووت  ایالمپ و  ضیها پس از تعو تیو کنترل ک  ونیبراسیکال انجام •

 

  ریرواگیغ یها یماریب قاتیمرکز تحق شگاهیدر آزما تیفیک نیتضم 1-9-1
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 ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز شگاهیآزما در کار یفضا 1-9-1-1

 

 که ها شیآزما انجام و ها نمونه کوتیال ها، نمونه یساز آماده یبرا باال یکار حجم و ها نمونه ادیز تعداد به توجه با

ضاها شد، انجام ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز شگاهیآزما در نمونه افتیدر از پس  تیفعال هر یبرا یا جداگانه یف

 تداخل از بلکه دیگرد اجرا مراحل لیتسه به منجر تنها نه مرحله هر یبرا جداگانه یفضا صیتخص لذا.  شد گرفته نظر در

 .شد یریشگیپ هم نمونه رفتن دست از و مختلف مراحل
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 یخارج تیفیک نیتضم برنامه در شرکت 1-9-1-1

صورت  انیرانیا شگامیپ تیفیک نیشرکت تضم انهیبا حضور در دوره دوم و سوم از برنامه سال یخارج یفیک کنترل

 زر،یها با دو دستگاه اتواناال شیمجهول از طرف شرکت ارسال شد و پس از انجام آزما الیصورت که نمونه و نیگرفت. بد

شدند. نتا سامانه مربوطه ثبت  شرکت پ جیجواب ها در  شده به  سال   جیشرکت بوده و نتا دییمورد تا انیرانیا شگامیار

Index(SDI)Standard Deviation  (.27-24گزارش شد)شکل یعالهمه تست ها در حد  یبرا 

 

 
 یمیوشیب تیفیک یخارج یابیمرحله دوم ارز  A1Cتست  جهینت14شکل 

 

 



171 

 

 
 یمیوشیب تیفیک یخارج یابینمونه سرم مرحله دوم ارز یتست ها جینتا15شکل 

 

 
 یمیوشیب تیفیک یخارج یابیمرحله سوم ارز  A1Cتست  جهینت16شکل 
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 یمیوشیب تیفیک یخارج یابینمونه سرم مرحله سوم ارز یتست ها جینتا17شکل 

 

 کیفیت یداخل کنترل 1-9-2

)یا  روزانه و متفاوت غلظت دو در یتجار یها کنترل از اسححتفاده با مطالعه یها شیآزما انجام دقت و صحححت شیپا

و  BUN یتسححت ها یها ی. منحندیگرد ثبت کیفیت کنترل چارت در خودکار بطور جینتا و شححد انجام(  روز در بار دو

CHOL  تر ذکر شد، در صورت مشاهده  نتایج  شیداده شده اند. همانطور که پ شینما 29و  28به عنوان مثال در شکل

سب کنترل ها ص ،یتجار ینامنا شد و پس از کال یالحاقدام ا سیانجام  س تیفیکنترل ک یها یمجددا منحن ون،یبرا  یبرر

 شد. 

با توجه به عدم وجود کیت مشابه   SARS-CoV-2 روسیو هیعل یاختصاص IgG یباد یخصوص سنجش آنت در

نتایج  یکیفیت مورد اسحححتفاده قرار گرفت و نتایج آن بر مبنا یکنترل داخل یاجرا یداخل کیت برا یکنترل ی، نمونه ها

 کار قرار گرفتند. یقبال آزمایش شده نیز بطور مرتب در سر یسرم یسازنده تفسیر شد. نمونه ها یمورد ادعا

 قرار آزمایش مورد مجددا ها نمونه و انجام یاصححالح اقدام ،یکنترل یها نمونه نامناسححب نتایج  مشححاهده صححورت در

 . میگرفتند
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 BUNتست  Levey Jennings یمربوط به منحن ریتصاو18شکل 

 

 

 CHOLتست  Levey Jennings یمربوط به منحن ریتصاو19شکل 

 

 

 ها شهرستان در ییاجرا یندهایفرآ 1-9-3

 

شرکت کننده انجام  یبارکد به کدمل صیتخص ،یو تیمنتخب و احراز هو شگاهیاز مراجعه شرکت کننده به آزما پس

سپس نمونه گ ساز یریشد،  ستاندارد در آزما یو جدا ستورالعمل ا شد.  یها شگاهیطبق د ستان ها انجام  شهر منتخب 

 ،مناسب ی، و پس از بسته بندشدند ینگهدار وسیدرجه سلس 2-8 یشده به صورت موقت در دما یآورجمع یهانمونه

. )شکل شدند ارسال ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز به ها نمونه انتقال دستورالعمل با مطابق سرد رهیزنج تیبا رعا

ستان از ها نمونه انتقال و ینگهدار(  18 که از زمان  شد انجام یبه گونه ا ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز  به شهر

 .دساعت نگذر 24از  شتریمطالعه ب ینمونه در ستاد مرکز افتیگرفتن نمونه تا در

 

 

 در کلدباکس یفرد یبسته ها دمانیچ20شکل 
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 ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز در ها نمونه موقت ینگهدار 1-9-3-1

حمل واکسن مستقر  نیو ماش خچالیها در  شیمطالعه،  تا زمان انجام آزما یدر ستاد مرکز افتیها پس از در نمونه

 (20و 19شدند.)شکل   ینگهدار ºC 8-2 یدر دما ریرواگیغ یها یماریب قاتیدر محوطه مرکز تحق

 

 

 

 
 حمل واکسن نیموقت نمونه ها در ماش ینگهدار21شکل 

 

 
 یشگاهیآزما خچالیموقت نمونه ها در  ینگهدار22شکل 

شده در فرم ها افتیاز در پس سال ینمونه ها، اطالعات درج  سرور،  یار شده در  ستان ها با اطالعات ثبت  شهر از 

که عدم انطباق  یشد و در صورت مواجهه با موارد سهیمقا LIMS2و با استفاده از نرم افزار  شگاهیتوسط کارشناسان آزما

                                              
2 Laboratory Information Management System 
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( سپس 21شد. )شکل  یشهرستان مربوطه انجام م یها شگاهیآزما نیالزم از مسئول یها یریگیوجود داشت،  پ اطالعات

 (: 22گرفتند )شکل  یقرار م یمورد بررس ریموارد ز

 تمام نکهیا از نانیاطم)جهت  باکس یرو بلیل و باکس در موجود یها لوله یتمام یفرد کد بودن کسانی •

 (است نفر کی به متعلق ها نمونه

)الزم  زیهمول یها نمونه کردن جدا و نواقص فرم در زیهمول و کیکتریا ک،یپمیل یها نمونه یکدفرد ثبت •

 ینگهدار ارزش فاقد نمونه، تیفیک بر بودن زیل نامطلوب راتیتاث لیدل به زیهمول یها نمونه که است ذکر به

 .(شد انجام یمیوشیب یها شیآزما فقط زیهمول یها نمونه یبرا لیدل نیهم به. هستند وبانکیب در

 ارسال نشده از شهرستان در فرم نواقص  یلوله ها یکدفرد ثبت •

 فرم در بوده یمیوشیب یها شیآزما انجام حد در شده ارسال نمونه حجم که ییها نمونه یفرد کد ثبت •

 (هستند وبانکیب فاقد ها نمونه نی)انواقص

 نمونه نوع اساس بر جداگانه یها رک در ها نمونه دادن قرار

 

 

 
 LIMSاطالعات درج شده در فرم ها با نرم افزار  یبررس23شکل 
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 شده افتیدر ینمونه ها یبررس24شکل 

 

 نیمسئول با یتلفن تماس قیطر از ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز شگاهیآزما کارشناسان که است ذکر به الزم

 پاسخ ها شهرستان در آمده شیپ مشکالت و سواالت به و بودند ارتباط در مطالعه یاجرا زمان در منتخب یها شگاهیآزما

 .دادندیم ارائه آمده شیپ مسئله حل جهت را الزم یها ییراهنما و دادندیم

 

  وبانکیدر ب ینگهدار ینمونه ها برا کوتیال 1-9-4

س یها نمونه س انجام از پس. شدند ینگهدار خچالی در موقت طور به کوتیال انجام زمان تا شده یبرر  یها یبرر

 بود، شححده داده آموزش ها کننده کوتیال به که یدسححتورالعمل طبق ریز مراحل شححده، افتیدر یها نمونه یرو شححده ذکر

 :شد انجام ها نمونه کوتیال یبرا

داده  لیکننده ها تحو کوتینمونه به ال کوتیو فرم ال الیووینمونه همراه با باکس کرا یلوله ها یحاو یها رک •

 شد. 

 یها یماریب قاتیتحق مرکز وبانکیب در دائم ینگهدار یبرا الیوویکرا در کامل خون و سححرم یها نمونه کوتیال •

 .شد انجام ادرار نیآلبوم شیآزما یبرا وبیکروتیم در ادرار یها نمونه کوتیال و ریرواگیغ

 سیآ از ها، نمونه تیفیک بر دما ریتاث از یریجلوگ منظور به و شد انجام یکیولوژیب یهودها ریز ها نمونه کوتیال •

 (.23)شکل  شد استفاده کوتیال زمان در پک

 .شد انجام ها کننده کوتیال به شده داده آموزش دستورالعمل طبق  ممکن، زمان نیکوتاهتر در ها نمونه کوتیال •
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 نمونه ها کوتیال25شکل 

 یماریب قاتیتحق مرکز شگاهیآزما کارشناسان به کوتیال اتمام از پس ها نمونه رک و کوتیال فرم نمونه، باکس •

 .شد داده لیتحو ریرواگیغ یها

 قاتیتحق مرکز شگاهیآزما کارشناسان توسط شده، پر کوتیال فرم با رک در شده کوتیال یها لوله دمانیچ بیترت •

 .شد رفع و یریگیپ ، شده مشاهده انطباق عدم موارد و شد یبررس ریرواگیغ یها یماریب

کننده ها ثبت شد و  کوتیشده از ال افتیطبق فرم در LIMSشده در نرم افزار  کوتیال ینمونه ها اطالعات •

 داده شد. صیتخص ریرواگیغ یها یماریب قاتیمرکز تحق وبانکیمشخص به باکس ها در ب گاهیجا

منتقل شد و  ریرواگیغ یها یماریب قاتیمرکز تحق وبانکیسرما به ب رهیزنج تیشده با رعا کوتیال یها نمونه •

 .شدند چیده مشخص های جایگاه در C°-80 یزرهایباکس ها در فر

 نینیکرات و میپتاس م،یسد یها تست و ابتید کینیکل در موجود ژیپرست زریاتوآناال دستگاه با ادرار نیآلبوم تست

 شیآزما انجام یبرا ها نمونه ادرار، نمونه تیفیک حفظ یبرا. شد انجام زریاتوآناال یها دستگاه با مطالعه انیپا در ادرار

 شیآزما انجام یبرا ادرار واسط لوله در ماندهیباق نمونه و شدند کوتیال یتریل یلیم 2 یها وبیکروتیم در نیکروآلبومیم

 نیکروآلبومیم شیآزما انجام یبرا ژیپرست دستگاه تیظرف به توجه با ادرار یها وبیکروتیم. شد ینگهدار یمیوشیب یها

واسط ادرار  یلوله ها .شدند منتقل دیابت کلینیک به سرما زنجیره رعایت با مربوطه یها فرم با همراه و شده خارج زریفر از

 شدند. ینگهدار گرادیدرجه سانت -80 زریادرار به طور موقت در فر یمیوشیب یها شیتا زمان انجام آزما
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 شیآزما انجام ندیفرآ 1-9-5

 کوید  یسرولوژ و  یمیوشیب یها شیآزما انجام 1-9-6

 یرو بر ریرواگیغ یها یماریب یمل شیمایپ یبیوشححیم یها آزمایش انجام یبرا اسححتفاده مورد زاتیتجه و ها تیک

 .اند شدهذکر 12 و 11 جدول در ادرار و کامل خون د،یفلورا میسد پالسما سرم، یها نمونه

 

 

 

 

 ریرواگیغ یها یماریب یمل شیمایاستفاده شده در پ زاتیها و تجه تیک4جدول 

 تیک سازنده شرکت زاتیتجه نام نمونه نوع شیآزما نام

HDL, CHOL, TRG, BUN, 

CREATININE, ALT, FPG, 

HBA1C, Na, K 

 کامل خون د،یفلورا میسد پالسما سرم،

 ادرار و

Roche-Hitachi Cobas C311 Roche 

 من Prestige premium 24i ادرار ادرار نیآلبوم

 یاختصاص IgG یباد یآنت سنجش

 SARS-CoV-2 روسیو هیعل

 سمپلر سرم

Corning- Socorex- Brand 

 شتازطبیپ

  SRS  دسپنسر

 Biotek دریر زایاال دستگاه

 

 

 ریرواگیغ یها یماریب یمل شیمایاستفاده شده در پ زاتیتجه ریسا5جدول 

 برند دستگاه نام

 پژوه اژنیمیک کیولوژیب هود

 زیتجه الیرو زهیونید آب مولد دستگاه

 labtron ورتکس

 زیتجه ژال -KW  خچالی

 New Brunswick درجه هشتاد یمنف زریفر

 Jenco کنداکتومتر

 

ست ها یمطالعه، برا یباال در زمان اجرا یتوجه به حجم کار با شیب یانجام ت  شدیم یزیبرنامه ر یبه گونه ا یمیو

 تیانجام شححود. سححپس با درنظر گرفتن ظرف دیفلورا میمربوط به نمونه خون کامل و پالسححما سححد یها شیکه ابتدا آزما

در همان روز بودند  زیکه قابل آنال یصورت تعداد نیبد گرفتند؛یقرار م زیسرم مورد آنال ینمونه ها زریاتوآناال یدستگاه ها
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مابق شحححدندیم ینگهدار ºC 4 خچالی در به منظور حفظ ک یو  نال تیفینمونه ها  تا زمان آ ها    ºC 80- زریدر فر زیآن

 شدند.  ینگهدار

مطالعه انجام شححد، لذا تا زمان انجام  انیخون در پا ینمونه ها زیادرار پس از اتمام آنال ینمونه ها یمیوشححیب زیآنال 

دسححتگاه  تیادرار با توجه به ظرف یها شیشححدند. در زمان انجام آزما ینگهدار زریادرار در فر یها تمام نمونه ها شیآزما

( آزمایش آلبومین ادرار با اسحححتفاده از دسحححتگاه 30.)شحححکل شحححدیخارج م زریاز فر ازیتعداد نمونه مورد ن زریاتوآناال یها

 .شد انجام من شرکت ساخت یکیتها و Prestige premium 24iاتوآنالیزر 

ص IgG یباد یسنجش آنت یه کمنیم یاندازه گیر آزمایش   زایبه روش اال SARS-CoV-2 روسیو هیعل یاختصا

 یری، پس از همه گ SARS-CoV-2 روسیو هیعل یاختصاص IgG یباد یذکر است که سنجش آنت انیانجام شد. شا

شد و نمونه ها روسیو ش شیکه پ ییکرونا انجام  ست آنت یجمع آور روسیو نیا وعیاز  سخ ت  یباد یشده بودند فاقد پا

IgG روسیو هیعل یاختصاص SARS-CoV-2 .هستند 

 

 
 زریموقت نمونه ها در فر ینگهدار26شکل 

 :شد انجام ریز مراحل طبق شیآزما انجام زمان در تیفیک کنترل

 یکدها ثبت در یانسححان یخطا بروز از یریجلوگ منظور)به ها لوله یرو بارکد اسححکن قیطر از ها نمونه رشیپذ •

 .(شد انجام ها لوله یرو شده درج یبارکدها خوانش قیطر از رشیپذ ،یدست صورت به یفرد

 با استفاده از ورتکس  زرینمونه ها در دستگاه اتواناال  دنیچ از قبل و رشیپذ از بعد ها نمونه یتمام یساز همگن •

صالح شگاهیکنترل کیفیت روزانه و نیز نمونه ها  توسط کارشناس آزما جینتا یبررس • و تکرار  یو انجام اقدامات ا

  رمعمولیغ جهیدر صورت مشاهده نت شیآزما

 یفن مسئول توسط نتایج یبررس •



180 

 

 شگاهیآزما کارشناس توسط سرور به جینتا ارسال •

 جینتا تمام کردن یگانیبا و سرور به شده ارسال جینتا نتیپر هیته •

 هیدییتا افتیبه سرور، تا زمان در جیپس از ارسال نتا خچالیموقت نمونه ها در  یلوله ها در رک و نگهدار دنیچ •

  جینتا یپس از بررس یمسئول فن

  جینتا یپس از بررس شگاهیآزما یاعالم شده توسط مسئول فن ینمونه ها یبرا شیآزما تکرار •

سئول فنساعته همراه با حجم ادراره 24ادرار  جینتا • سط م س یا، تو به  ازیکه ن یقرار گرفت و موارد یمورد برر

 تکرار داشتند اعالم شد.

 شیآزما نام بودن کسانی لیدل)به نداشت وجود سرور یرو میمستق طور به ساعته 24 یادرارها جینتا ارسال امکان

 یبرا. شد ثبت اکسل لیفا در جینتا و شد نتیپر ساعته 24 ادرار جینتا لیدل نیهم به( ساعته 24 ادرار و رندوم ادرار یها

 از پس تینها در و شد انجام کارشناس دو توسط اکسل در جینتا کردن وارد اکسل، لیفا در جینتا ثبت صحت از نانیاطم

 .شد ارسال زهایآنال انجام و آمار واحد یبرا جینتا ل،یفا در شده درج جینتا صحت از نانیاطم

 

 ها شیآزما جینتا و ها نمونه تعداد گزارش 1-9-7

 :است 3 جدول طبق ریرواگیغ یها یماریب یمل شیمایپ یها نمونه یکل اطالعات

6 جدول ها نمونه یکل تعداد  

 

 ارسال عدم ای و ها شهرستان در یجداساز و یریگ نمونه دستورالعمل در شده درج نکات تیرعا بدون نمونه ارسال

 یبرا جهینت گزارش و شیآزما انجام امکان عدم به منجر که هستند یعوامل ریرواگیغ یها یماریب قاتیتحق مرکز به نمونه

 .اند شده درج 14 جدول در یبررس مورد تیفیک یها شاخص(. 34-31 یها)شکل  شد ها نمونه یبرخ

 

 عنوان تعداد

 مطالعه افراد کل تعداد 27874

 مطالعه سوم گام طیشرا یدارا افراد تعداد 18119
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 ارسال شده از شهرستان یخال یلوله ها27شکل 

 

 
 نمونه خون کامل با حجم نا مناسب28شکل 

 

 
 سرم  با حجم نا مناسب ینمونه ها29شکل 
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 زینمونه همول30شکل 

 

7 جدول نوع نمونه کیبه تفک تیفیک یشاخص ها تیوضع  

 میسد پالسما سرم کامل خون نمونه نوع

 دیفلورا

 ادرار

 18119 18119 18119 18119 نمونه کل تعداد

 %0.78 * %0.34 %0.12 %0.24 یخاللوله /نشده ارسال نمونه درصد

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.44 مناسب تیفیک بدون نمونه درصد

 فاقد و شیجواب آزما ی)داراکم حجم با نمونه درصد

 (وبانکیب

0.89% 0.55% 0.00% 0.22%**   

 - %1.14 %1.16 - *** زیهمول نمونه درصد

ست ذکر به الزم)*  سما لوله که ییها نمونه یبرا ا سال دیفلورا میسد پال شده ار سئول یهماهنگ با بود، ن  یفن م

 .(شد انجام کننده شرکت سرم نمونه با گلوکز شیآزما مطالعه

صد  ست ییها نمونه به مربوط شده ذکر)**در ست بوده کم آنقدر نمونه حجم که ا  یها شیآزما حد در فقط که ا

 .(است نداشته وجود آنها یبرا نیکروآلبومیم شیآزما انجام تیقابل و بوده ادرار یمیوشیب

 آنها یمیوشححیب یها شیآزما فقط و هسححتند وبانکیب فاقد زیهمول یها نمونه بود، شححده ذکر قبال که)***همانطور 

 (.است شده انجام



183 

 

 نمونه رد موارد 1-9-8

تا از یتعداد  که یموارد ادرار نمونه یبرا نیهمچن و نمونه تیفیک بودن نییپا لیدل به خون نمونه به مربوط جین

 .شدند حذف مطالعه از بودند( نینیکرات)خصوصا  یبررس مورد یپارامترها همه پایین بسیار غلظت یدارا

شیب یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا 9 -1 ینمودارها شده به تفک یمیو سرم،  کیانجام  نوع نمونه )خون کامل، 

 دهند.  یم شیها را نما شیو ادرار( و نوع آزما دیفلورا میپالسما سد
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 با نمونه خون کامل A1C شیمربوط به آزما جیتعداد نتا1نمودار 

 

 

 

18119

کل جواب های آزمایش

43

فاقد نمونه خون کامل

18076

دارای جواب آزمایش
A1C

 انجام شده با نمونه سرم یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا2نمودار 

 

18119

کل جواب های آزمایش

21

فاقد نمونه سرم

18098

دارای جواب آزمایش 
های سرم
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قابل گزارش  CHOLوHDL ،TRG جینمونه نتا کی ی) برا شینوع آزما کیانجام شده با نمونه سرم به تفک یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا3نمودار 

 هستند.( جهیفاقد نت Creatinineو HDL, TRG یتست ها یبودن حجم نمونه برا یناکاف لیدو نمونه به دل ست،ین

18098

دارای جواب آزمایش های سرم

18098

BUNجواب 

18096

Creatinineجواب 

18095

TRGجواب 

18097

CHOLجواب 

18095

HDLجواب 

18098

ALTجواب 

قابل گزارش  CHOLوHDL ،TRG جینمونه نتا کی ی) برا شینوع آزما کیانجام شده با نمونه سرم به تفک یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا 3نمودار 

 هستند.( جهیفاقد نت Creatinineو HDL, TRG یتست ها یبودن حجم نمونه برا یناکاف لیدو نمونه به دل ست،ین
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 انجام شده با نمونه سرم SARS-CoV-2 روسیو هیعل یاختصاص IgG یباد یآنت شیمربوط به آزما جیتعداد نتا4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

18119
کل جواب های 

آزمایش

1249

بدون جواب آزمایش

1228

قبل از شیوع کووید

21

فاقد نمونه سرم

16870
IgGدارای جواب آزمایش

-SARSاختصاصی عليه ويروس 
CoV-2

18119

کل جواب های آزمایش

5

فاقد نمونه پالسما

18114

دارای جواب آزمایش 
گلوکز

 دیفلورا میگلوکز انجام شده با نمونه پالسما سد شیمربوط به آزما جیتعداد نتا5نمودار 
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 انجام شده با نمونه ادرار یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا6نمودار 

 

 
 شینوع آزما کیانجام شده با نمونه ادرار به تفک یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا7نمودار 

 (دارد وجود گزارش رقابلیغ جهینت 22 میسد شیآزما یبرا)* 
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 ساعته 24انجام شده با نمونه ادرار  یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا8نمودار 

 

 
 شینوع آزما کیساعته به تفک 24انجام شده با نمونه ادرار  یها شیمربوط به آزما جیتعداد نتا9نمودار 
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 ها شیتکرارآزما 1-9-9

مطالعه   یمسحححئول فن یمجددا برا جیکه مشحححکوک بوده اند، تمام نتا یجینتا یها برا شیاز تکرار آزما پس

مسئول  دییاز نمونه ها مورد تا یبرخ جهیسرور ثبت شد. نت یرو جینتا شانیا یینها دییارسال شد و درصورت تا

تا یفن عه نبود و ن به ا جیمطال ها  یبرا یا جهیو نت دیگرد یگزارش تلق رقابلینمونه ها جز موارد غ نیمربوط  آن

 درج10در جدول  جهینت دییتا یبرا شیو دفعات تکرار آزما شینوع آزما کیاعالم نشحححد. درصحححد تکرارها به تفک

 .است شده
 نام

یآزما

 ش

HbA1

c 

HDL CHO

L 
TRG ALT BUN FPG CREATININ

E 
NA K یکروآلبومیم

 ن

 تعداد

 کل

 ها نمونه

18076 18098 18098 18098 18098 18098 18114 36088 17990 17990 17928 

 تعداد

 کل

 تکرار

 شیآزما

102 51 47 54 88 47 183 94 58 57 15 

 درصد

 کل

 تکرار

 شیآزما

0.56% 0.28% 0.26% 0.30% 0.49% 0.26% 1.01% 0.26% 0.32% 0.32% 0.08% 

 درصد

 جینتا

 قابل

 قبول

 یسر

 با اول

 مرتبه دو

 تکرار

23.53% 1.96% 2.13% 1.85% 0.00% 2.13% 1.09% 2.13% 0.00% 0.00% 100.00% 

 درصد

 جینتا

 قابل

 قبول

 یسر

 با دوم

 مرتبه دو

 تکرار

72.55% 96.08

% 

95.74% 96.30

% 

93.18

% 

95.74

% 

93.99

% 

94.68% 98.28

% 

98.25

% 

0.00% 
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 درصد

 جینتا

 قابل

 قبول

 یسر

 با سوم

 سه

 مرتبه

 تکرار

2.94% 1.96% 2.13% 1.85% 5.68% 2.13% 4.92% 3.19% 1.72% 1.75% 0.00% 

 درصد

 جینتا

 قابل

 قبول

 یسر

 با اول

 سه

 مرتبه

 تکرار

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 درصد

 جینتا

قابل 

 قبول

 یسر

 با اول

 چهار

 مرتبه

 تکرار

0.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 درصد

 جینتا

 دییتا

)*نشده

) 

0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.12% 0.12% 0.12% 

 و دفعات تکرار شینوع آزما کیها به تفک شیدرصد تکرار آزما10نمودار 

 قابل گزارش هستند.   رینشدند و غ دییمطالعه تا یفن مسئولکه توسط  یجی)*( نتا

 ی وزنمراحل محاسبه 1-9-10
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 وزن ناشی از ناپاسخی فرد  مرحله اول: 1-9-10-1

همچنین، ممکن است در برخی از موارد جزئی، امکان تکمیل خوشه به علت عدم همکاری فرد وجود نداشته باشد؛ 

ها رو، برخی از خوشهشود. از اینویژه در ساختار سنی و جنسی مطالعه جایگزینی فرد دیگر باعث ایجاد سوگیری در نتایج به

گیرد. شیوه دهی انجام مینفر خواهند بود. برای جلوگیری از تاثیر مشکل ناپاسخی افراد، وزن  9یا  10دارای تعداد کمتر از 

. با توجه به اینکه شودشده از مطالعه بر روی سایر افراد خوشه، بازتوزیع میاست که وزن فرد خارج دهی به این صورتوزن

نفر در هر خوشه در نظر  10بخشی از داده ها قبل از شیوع بیماری کووید جمع آوری شدند تعداد مورد انتظار برای آنها 

نفر ثبت شده داشت تعداد مورد انتظار   10اگر خوشه  گرفته شد و برای خوشه هایی که در حین کرونا جمع آوری شدند

 نفر برای آن خوشه در نظر گرفته می شد.  9نفر ودر غیر این صورت  10برای آن خوشه 

سال می باشد بنابراین محاسبه وزن ناپاسخی  18شرط ورود به فاز پرسشگری و سنجش های جسمانی سن باالتراز 

 انی از رابطه زیر انجام شد خوشه برای پرسشنامه و سنجش های جسم

𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑟𝑒 =
10 𝑜𝑟 9

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
 

𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 =
10 𝑜𝑟 9

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
 

 

سال می باشد که وزن ناپاسخی برای آن از رابطه زیر  25اما با توجه به اینکه شرط ورود به فاز آزمایشگاهی داشتن سن باالی 

 محاسبه خواهد شد.

𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 =
𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑓 25 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦.

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
 

راد سال در چارچوب نمونه گیری مشخص نیست از نسبت اف 25و  با توجه به اینکه تعداد مورد انتظار برای افراد با سن باالی 

 سال استفاده شد. 25سال که به مطالعه وارد شده اند  برای برآورد تعداد مورد انتظار با سن باالی  25باالی 
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 وزن ناشی ازناپاسخی در پرسشنامه، سنجش های جسمانی و آزمایشگاه  مرحله دوم: 1-9-10-2

حاضر به ادامه همکاری نیست. برای پرهیز کند اما بنابر دالیلی، در قسمتی از مطالعه، در برخی موارد، فرد در مطالعه شرکت می

ها نیست؛ وزن فرد به سایر افراد هایی از پرسشنامه که فرد مایل به تکمیل آنها، برای قسمتاز سوگیری نتایج و از دست رفتن داده

 :شودحاضر در مطالعه اختصاص داده می

𝑊𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

=
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 

های کند. برای این موارد نیز وزن سنجشهای جسمانی امتناع میاز مشارکت در سنجشر برخی از موارد، فرد واردشده د

 شود:های جسمانی بدین صورت لحاظ میگان در گام سنجشکنندجسمانی برای سایر شرکت

𝑊𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

=
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦
 

سال و باالتر تمایل به  25وزن گام آزمایشگاه معادل صفر خواهد بود. از سوی دیگر، برخی از افراد سال،  25برای افراد زیر 

کننده در گام آزمایشگاه بدین صورت تصحیح گیری برای افراد شرکتشرکت در این قسمت از مطالعه را ندارند؛ بدین دلیل، وزن نمونه

 شود:می

 

𝑊𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

=
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑠𝑡𝑒𝑝

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑡𝑒𝑠𝑡
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 سن، جنس و منطقه محل سکونت وزن نمونه گیری در هر استان به تفکیک مرحله سوم: 1-9-10-3

در مراحل قبلی وزن های ناشی از ناپاسخی افراد و ناپاسخی پرسشنامه، سنجش های جسمانی و آزمایشگاه محاسبه شده و بر 

داده اعمال شد. با توجه به اینکه افراد حاظر درمطالعه در استان های مختلف وگروه های سنی، جنسی و منطقه ای مختلف باید 

یین میکنیم که هر فرددر نمونه نماینده چند در نفر جامعه می باشد. وزن مرحله سوم از نسبت نماینده جامعه باشند در ابن مرحله تع

 تعداد افراد جامعه به تعداد افرادمورد انتظار در نمونه در هر ترکیب استان سن جنس و منطقه به صورت زیرمحاسبه شد 

𝑊𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑟𝑒 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒,𝑎𝑔𝑒,𝑠𝑒𝑥,𝑎𝑟𝑒𝑎)

𝑠𝑢𝑚(𝑊𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 ∗ 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒
 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑟𝑒

)(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒,𝑎𝑔𝑒,𝑠𝑒𝑥,𝑎𝑟𝑒𝑎)

 

𝑊𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒,𝑎𝑔𝑒,𝑠𝑒𝑥,𝑎𝑟𝑒𝑎)

𝑠𝑢𝑚(𝑊𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 ∗ 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒
 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦

)(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒,𝑎𝑔𝑒,𝑠𝑒𝑥,𝑎𝑟𝑒𝑎)

 

𝑊𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒,𝑎𝑔𝑒,𝑠𝑒𝑥,𝑎𝑟𝑒𝑎)

𝑠𝑢𝑚(𝑊𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦  𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 ∗ 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒
 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦

)(𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒,𝑎𝑔𝑒,𝑠𝑒𝑥,𝑎𝑟𝑒𝑎)

 

با توجه به اینکه ممکن است ترکیب سنی و جنسی منطقه ای داده های جمع اوری شده در هر استان با جامعه تفاوت داشته 

باشد وزن محاسبه شده در مرحله سوم به وسیله نسبت های جنسی و سنی و منطقه ای در داخل هر استان به صورت زیر تعدیل 

 شدند.

𝑊𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡 =
Percentage of sample by age, sex, region and province 

Percentage of population by age, sex, region and province 
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 وزن دهی نهایی: 1-9-10-4

 تمامی وزن ها محسابه شده در سه وزن زیر خالصه وبه داده ها اضافه شدند:

 های مربوط به پرسشنامهوزن برای آنالیز داده .1

𝑊𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 =   𝑊𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 ∗ 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑟𝑒

∗ 𝑊𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑟𝑒 ∗ 𝑊𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡 

 سنجیتنمربوط به  یهاداده زیآنال یزن براو .2

𝑊𝐴𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 =   𝑊𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦  𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 ∗ 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒

 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦

∗ 𝑊𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦 ∗ 𝑊𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡 

 آزمایشگاهمربوط به  یهاداده زیآنال یوزن برا .3

𝑊𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 =   𝑊𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 ∗ 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑛𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒
 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦

∗ 𝑊𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 ∗ 𝑊𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡 

 

محاسبه شده در مراحل باال به صورت زیر باتوجه به نتایج بدست امده جمعیت هدف مطالعه ما و مجموع وزن های 

 :می باشد

 

sum 
weight  pop 

diff 
adj 

Laboratory 4883140 48853786 22746 

Anthropometry 57445924 57445924 0 

Questionnaire 57445924 57445924 0 

 

همانطور که مشاهده می کنید در بخش های پرسشنامه و سنجش های جسمانی مجموع وزن ها و جمعیت هدف 

درصد جمعیت هدف می باشد. دلیل  0.04نفر معادل  22746هیچ اختالفی باهم ندارند. اما در بخش ازمایشگاه تعداد 

سال به باالی مورد انتطار در چارچوب نمونه گیری می باشدکه مقدار آن نامشخص  25وجود این اختالف برآورد جمعیت 

 بود و در مرحله اول وزن دهی براورد شد. 

 استفاده شده است. Rویسی در زبان برنامه ن srvyrبرای اعمال وزن ها در تحلیل های پیش رو، از پکیج 
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 برای انجام تحلیل با اعمال وزن نمونه گیری: Rنمونه ای از کد 

library(srvyr) 

library(tidyverse) 

variable.t <-  “a1” 

final.data.s <- final.data %>% select(age_cat, c1, i07, area, WI_National, 

W_Questionnaire, variable=all_of(variable.t)) %>% as_survey_design(strata= i07, 

weights = W_Questionnaire) 

a <- final.data.s %>% group_by(age_cat, c1)  %>% summarise(round(survey_mean( 

variable, na.rm = T, vartype = "ci"),2))  
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 شیمایپ در ییگو پاسخ نرخ 1-9-10-5

 

 شیمایپ در ییگو پاسخ نرخ8جدول 

 شگاهیآزما یهاداده یجسمان سنجش یهاداده پرسشنامه یهاداده ییگوپاسخ نرخ

 STEPs2016 98/0 97/0 63/0 شیمایپ

 STEPs2021 97/0 96/0 65/0 شیمایپ

 

 است ییپاسخگو نرخ نیشتریب یدارا پرسشنامه بخش. دهدیم نشان را حاضر ماشیپ در ییپاسخگو نرخ فوق جدول

 نسبت شگاهیآزما یهاداده در ییپاسخگو نرخ که است ذکر به الزم. است ییپاسخگو نرخ نیکمتر یدارا شگاهیآزما بخش و

 .است داشته شیافزا نیشیپ شیمایپ به

تعداد  تعداد کل استان
 پرسشگری

 نرخ پاسخدیه

 95.7 578 604 اردبيل
 98.6 1280 1298 اصفهان

ز  98.3 674 686 البر
 98.8 555 562 ايالم

  
 
ق  98.4 926 941 آذربايجان شر
 98.7 746 756 آذربايجان غربر  

 96.6 1089 1127 بوشهر
 96.6 3194 3305 تهران

چهارمحال 
 وبختيارئ

894 873 
97.7 

 98.5 666 676 خراسان جنوبر  
 98.3 1416 1440 خراسان رضوئ
 98.2 754 768 خراسان شمال  

 95 1006 1059 خوزستان
 97.9 987 1008 زنجان
 97.7 686 702 سمنان

سيستان 
 وبلوچستان

1017 969 
95.3 

 98 1141 1164 فارس
 98.2 601 612 قزوين

 98.8 596 603 قم
 98.3 929 945 کرمانشاه
 97.5 746 765 كردستان

 96.2 708 736 كرمان
كهگيلويه 
 وبويراحمد

649 643 
99.1 
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 98.9 862 872 گلستان
 94.9 615 648 گيالن
 98.5 807 819 لرستان
 94.8 809 853 مازندران
 99.3 688 693 مرکزي

 89.9 542 603 هرمزگان
 96.7 801 828 همدان

 96.1 987 1027 يزد
 97.3 27874 28660 کل

 

 

 

 

 توسط دو متخصص آماری ها داده یپاکساز ندیفرآ 11-9-1

 رکوردها، از یامجموعه از نادرست یهاداده  حذف و اصالح ص،یتشخ جهت یندیفرآ هاداده کردن زیتم ای یپاکساز

حذف  ای ینیگزیها و سپس اصالح و جاناقص و نادرست داده یقسمتها ییو شناسا است یاطالعات یهابانک ای جداول

  .است قیها استخراج اطالعات دقداده یاشاره دارد. هدف از پاکساز مخدوش یهاداده

 4مجموعه سواالت پرش ریو سواالت ز 3گمشده یهاداده با سواالت نیب زیتما جادیا هاداده یپاکساز یبرا گام نیاول

ها عدد پرسشنامه ریسا یو برا 0عدد  یکیزیف تیپرش در پرسشنامه فعال رمجموعهیسواالت ز یمنظور برا نیاست. بد

پرت است. در  یهاو داده رهایقابل قبول متغ یدامنه یها بررسداده یپاکساز ندیدر فرآ گریلحاظ شد. عامل مهم د -555

 نهیسواالت با گز نیهمچن. شوندیدر نظر گرفته م یگمشدگقابل قبول باشد به عنوان  یکه مشاهده خارج محدوده یصورت

 گرفته نظر در یگمشدگ عنوان به ستند،ین رهایمتغ وعیش کسر مخرج در شدن اضافه قابل آنکه لیدل به  ،«دانمینم»

 .شوندیم

 

                                              
3 Missing Data 
4 Jump 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 قبول قابل محدوده یبررس 1-9-11-1

را انجام  یپاکساز ندیقرار گرفت، هر متخصص به صورت جدا فرآ یپاکساز میت اریخام در اخت یهااز آنکه داده پس

 یشد. در مرحله بعد محدوده یافراد بررس یبه همکار لیباردار نبودن زنان و تما اریابتدا دو مع یپاکساز ندیداد. در فرآ

 است. ارائه شده 1لحاظ شده در جدول  یهاشدند. محدوده یبررس رهایقابل قبول متغ

 قابل قبول هیناح یدو متخصص آمار در بررس جینتا 9جدول 

گمشده  تعداد باال حد نییپا حد ریمتغ کد

 STATS سیکدنو

گمشده  تعداد

 R سیکدنو

 0 0 7 1 است هفته محدوده در هدفشان که یسواالت

s1y_1 5 2 2 فرد یفعل سن 

s1y_2 5 10 10 فرد یفعل سن 

s1y_3 5 1 1 فرد یفعل سن 

s1y_4 5 0 0 فرد یفعل سن 

s1y_5 5 0 0 فرد یفعل سن 

s1p_1 5 9 9 فرد یفعل سن 

s1p_2 5 15 15 فرد یفعل سن 

s1p_3 5 1 1 فرد یفعل سن 

s1p_4 5 1 1 فرد یفعل سن 

s1p_5 5 1 1 فرد یفعل سن 

m11a, m12a, m13a 40 300 0 0 

m11b, m12b, m13b 30 200 0 0 

m3 100 270 0 0 

m4 20 350 0 0 

m7 45 200 31 31 

m15 45 300 0 0 

m16a 30 200 0 0 

t5ad - 80 0 0 

t5aw - 560 0 0 

t5am - 2400 0 0 

t5cd - 10 0 0 

t5cw - 70 0 0 

t5cm - 300 0 0 

 12 60 32 32 (BMI) یبدن توده شاخص

ALTL 1 - 5 5 

Cholesterol 70 773 4 4 

LDL 3/19 9/386 43 43 

Triglyceride 10 - 0 0 

HDL - 5/15 3 3 

Glucose 40 630 2 2 

HbA1c - 18 0 0 
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 گمشده یهاداده اختصاص و یبررس 1-9-11-2

. میپرداخت هاگمشده اختصاص و گمشده یهاداده یبررس به رها،یمتغ قبول قابل محدوده یبررس مرحله از گذر پس

 تمام بود گمشده داده( اول سوال)معموال  پرسشنامه هر یدیکل سوال که یصورت در پرسشنامه اصول طبق مرحله نیا در

 و سوخت شاخص آنکه جهت به یکیزیف تیفعال پرسشنامه در ن،یا بر عالوه .میگرفت نظر در گمشده عنوان به را پرسشنامه

سواالت مربوط به مدت زمان  یکه تمام یدر صورت میکنیو از خود سواالت استفاده نم شودیمحاسبه م 5(MET) ساز

 .شودیگمشده م 17و  16سواالت پرسشنامه به جز سوال  یگمشده باشد تمام یکیزیف تیفعال

 .شدند گرفته نظر در گمشده سال 25 ریز افراد یبرا شگاهیآزما به مربوط یرهایمتغ تمام نیهمچن

 را شیمایپ یرهایمتغ از کی هر گمشده ریمقاد تعداد جداگانه طور به کی هر متخصص دو ابتدا زین مرحله نیا در

 دو جینتا یمحدود تعداد در تنها. شدند سهیمقا گریکدیبا سوم متخصص توسط آمده بدست جینتا سپس کردند، محاسبه

 .شد اصالح و یبررس آن لیدال که داشت تفاوت متخصص

                                              
5 Metabolic equivalent of task  
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 سواالت در هاپرش انتصاب 1-9-11-3

اختصاص  -555مجموعه سواالت پرش عدد  ریسواالت ز یمرحله به تمام نیدر ا میپرش ها پرداخت یبه بررس انیپا در

. بعد از آن تعداد میعدد صفر را اختصاص داد METمحاسبه شاخص  لیبه دل یکیزیف تیداده شد اما در پرسشنامه فعال

 یشد، در صورت وجود تناقض ط یدو متخصص آمار توسط متخصص سوم بررس جیهر سوال محاسبه شد و نتا یهاپرش

 یدگیچیرا گزارش کردند. با توجه به پ جیشدند و هر دو متخصص دوباره نتا یسوم کدها بررسجلسات جداگانه با متخصص 

 جیجلسات متعدد حل و رفع شد. نتا یوجود داشت که ط جینتا نیب یدر مرحله اول تناقضات اتیها در پرسشنامه دخانپرش

در  جیمجدد تناقضات موجود برطرف شد که نتا یارائه شده است و پس از بررس 2مرحله اول دو متخصص آمار در جدول 

 قابل مشاهده است 3جدول 

 

 نداشتند یکسانی جینتا یکه در مرحله اول پاکساز ییرهایمتغ 10جدول 

 R سیکدنو یهاپرش تعداد STATA سیکدنو یهاپرش تعداد ریمتغ کد

t5ad 24011 25229 

t5aw 24011 25229 

t5am 24011 25229 

t5dd 24011 26472 

t5dw 24011 26472 

t5dm 24011 26472 

t5cd 24011 27777 

t5cw 24011 27777 

t5cm 24011 27777 

t5ed 24011 27673 

t5ew 24011 27673 

t5em 24011 27673 

t5fd 24011 27803 

t5fw 24011 27803 

t5fm 24011 27803 

s1y_1 25304 24011 

s1y_2 26581 26472 

s1y_3 27796 27777 

s1y_4 27694 27673 

s1y_5 27812 27803 

t4a 24480 25229 

t4b 24480 25229 

ts6_1 24011 25229 

ts6_2 24011 26472 

ts6_3 24011 27777 
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ts6_4 24011 27673 

ts6_5 24011 27803 

ts7 24011 24011 

s5ad 26328 27065 

s5aw 26328 27065 

s5am 26328 27065 

s5dd 26328 26965 

s5dw 26328 26965 

s5dm 26328 26965 

s5cd 26328 27783 

s5cw 26328 27783 

s5cm 26328 27783 

s5ed 26328 27783 

s5ew 26328 27783 

s5em 26328 27783 

s5fd 26328 27812 

s5fw 26328 27812 

s5fm 26328 27812 

s1p_1 27065 27065 

s1p_2 26965 26965 

s1p_3 27783 27783 

s1p_4 27783 27783 

s1p_5 27812 27812 

t11 26328 0 

t17 3803 5289 

t18 3803 5289 

 

 آمار متخصص دو یپاکساز سهیمقا 

 تینها در و شد انجام جدا صورت به آمار متخصص دو توسط مهم نیا ها،داده یپاکساز اعتبار و تیفیک بردن باال یبرا

 یبررس مورد کدها متخصص دو جینتا نیب رتیمغا وجود صورت در. شد یبررس و سهیمقا یسوم آمار متخصص توسط جینتا

 .شد رفع و حل تفاوت لیدل تا گرفتند قرار

 یبرا STATAو  Rبه ذکر است به منظور باال بردن دقت در مراحل دو متخصص از دو نرم افزار متفاوت  الزم

 ند.ها استفاده کردداده یپاکساز

 یدو متخصص آمار در مرحله دوم پاکساز جینتا 3جدول 

 R سیکدنو یهاپرش تعداد STATA سیکدنو یهاپرش تعداد ریمتغ کد

t5ad 25304 25304 

t5aw 25304 25304 
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t5am 25304 25304 

t5dd 26581 26581 

t5dw 26581 26581 

t5dm 26581 26581 

t5cd 27796 27796 

t5cw 27796 27796 

t5cm 27796 27796 

t5ed 27694 27694 

t5ew 27694 27694 

t5em 27694 27694 

t5fd 27812 27812 

t5fw 27812 27812 

t5fm 27812 27812 

s1y_1 24011 24011 

s1y_2 26472 26472 

s1y_3 27777 27777 

s1y_4 27673 27673 

s1y_5 27803 27803 

t4a 25229 25229 

t4b 25229 25229 

ts6_1 25229 25229 

ts6_2 26472 26472 

ts6_3 27777 27777 

ts6_4 27673 27673 

ts6_5 27803 27803 

ts7 24011 24011 

s5ad 27065 27065 

s5aw 27065 27065 

s5am 27065 27065 

s5dd 26965 26965 

s5dw 26965 26965 

s5dm 26965 26965 

s5cd 27783 27783 

s5cw 27783 27783 

s5cm 27783 27783 

s5ed 27783 27783 

s5ew 27783 27783 

s5em 27783 27783 

s5fd 27812 27812 

s5fw 27812 27812 

s5fm 27812 27812 
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s1p_1 27065 27065 

s1p_2 26965 26965 

s1p_3 27783 27783 

s1p_4 27783 27783 

s1p_5 27812 27812 

t11 0 0 

t17 5289 5289 

t18 5289 5289 

 

 

 .است موجود وستیپ در یپاکساز ندیفرآ به مربوط یهالیفا یتمام است ذکر به الزم

 

 ها داده یسنج اعتبار 1-9-12

 تیوضع مانند یتیجمع مهم یفاکتورها منظر از شده جمع یها نمونه سهیمقا هاداده اعتبار یبررس یبرا گام نیاول

 1400که توسط مرکز آمار در سال  یو سن یجنس ینسبت ها عیتوز سهیبه مقا یبررس نیو سن است. در واقع در ا جنس

 عیتوزمانند  ت،یحائز اهم یرهایمتغ عیتوز نی. عالوه بر امیپرداخت شیمایپ نیشده در ا یجمع آور یهاگزارش شد با داده

استفاده شد  یها به جامعه از وزن دهشاخص میامکان تعم یبرا نی. همچنگرفت قرار یبررس مورد جنس کیتفک بهسن 

 .میپرداخت زیها ناعتبار وزن یبخش به بررس نیکه در ا
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 جامعه ای نمونه سهیمقا 1-9-12-1

 
 steps 2021 شیمایجامعه و پ یو جنس یهرم نسبت سن 31شکل 

و  تیجنس کیبه تفک 1400کشور در سال  تیبا جمع سهیشکل باال نسبت افراد شرکت کننده در مطالعه در مقا در

سال نسبت جامعه  50کمتر از  یزنان تا گروه سن نیاست. همان طور که مشخص است در بداده شده شینما یگروه سن

نسبت  نیسال ا 35 یمردان تا گروه سن نیاست که در ب یدر حال نیاست. ا شتریاز نسبت افراد شرکت کننده در مطالعه ب

 است.  شتریب

 در را باالتر یسن یهاگروه نیب در تیجمع و مطالعه در کننده شرکت افراد نیب فراوان تفاوت لیدل بتوان دیشا

 .باشد مطالعه در باالتر یسن یهاگروه در افراد شتریب یهمکار و بودن دسترس

 STEPs شیمایپ یهاجامعه و نمونه یسن یهانسبت نیب یتفاوت معنادار 6رنوفیاسم-کلموگروف آزمون جهیطبق نت

 (.=6749/0Pوجود ندارد )

                                              
6 Kolmogorov-Smirnov test 
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 STEPs 2021 شیمایسن افراد شرکت کننده در پ عیتوز32شکل 

 یهاستوگرامیه به توجه با است، جنس کیتفک به شیمایپ در کننده شرکت افراد یسن عیتوز دهنده نشان 2 شکل

 بود، سال 18 یباال سن شیمایپ به ورود یارهایمع از یکی نکهیا به توجه با مطالعه در شده وارد تیجمع یبرا شده رسم

 .کندیم یرویپ نرمال عیتوز از هانمونه عیتوز

 

 

 مرتبط با قد و وزن در زنان و مردان یرهایمتغ سهیمقا 11جدول 

 مستقل یمقدار احتمال در آزمون ت نیانگیم ریمتغ

 P<001/0 92/171 مردان قد نیانگیم

 39/158 زنان

 P<001/0 79/76 مردان وزن نیانگیم

 49/69 زنان

 P<001/0 94/25 مردان BMI نیانگیم

 71/27 زنان

 

 طبق. است مردان از شیب یبدن توده شاخص نیانگیم و مردان از کمتر زنان قد و وزن نیانگیم فوق جدول به توجه با

 .است برقرار افراد یبدن توده شاخص و وزن و قد تیوضع ییروا جینتا نیا
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 STEPs 2016و  STEPs2021 شیمایوزن و قد افراد شرکت کننده در پ ستوگرامینمودار ه 12جدول 

 

 STEPs 2016 شیمایو پ STEPs 2021 شیمایوزن و قد افراد شرکت کننده در پ عینشان دهنده توز 9 شکل

 شیمایپ یهاداده عیبه توز هیشب اریحاضر بس شیمایدر پ ریدو متغ نیا عیاست، همان طور که قابل مشاهده است، توز

 اند.را پوشش داده گریکامال همد عیکه دو توز یاست، به طور نیشیپ

  19دیکوو یریگهمه  نیشده قبل  و ح یجمع آور یداده ها سهیو مقا یبررس 1-9-13

 نموده مواجه بحران با را جهان خود، ریمهارناپذ یژگیو و انتشار سرعت به توجه با که است یا دهیپد کرونا، روسیو

 و آثار که است یچندبعد یا دهیپد دارد، سالمت نظام با مرتبط و یپزشک صرفاً  یتیماه ظاهر در چند هر بحران نیا. است

 یزندگ سبک حوزة. است یریرهگ و رصد قابل یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد مختلف یحوزهها در آن یامدهایپ

 بحران است.  نیا یاجتماع یامدهایمتأثر از پ یاز حوزه ها یکیاست  یرفتار یکه شامل الگوها

 متوقف کرونا یماریب یریگ همه لیدل به اما شد شروع 98 زمستان ها داده یآور جمع اول مرحله شیمایپ نیا در

 هاداده یآور جمع دوم مرحله یبهداشت یهاپروتکل تیرعا و مطالعه به 19دیکوو پرسشنامه نمودن اضافه با آن از پس. شد

 نیح در و 19دیکوو از قبل متفاوت طیشرا دو در هاداده یآور جمع که آنجا از. شد انجام 1400 بهار و 99 زمستان در

 و یفرد یرفتارها رییتغ امکان یزمان فاصله و یماریب یریگهمه لیدل به شد، انجام ساله کی یزمان یفاصله با و 19دیکوو

 و 19دیکوو از قبل دسته دو به یآور جمع زمان اساس بر توانیم را شده یآور جمع یها داده لذا. دارد وجود یاجتماع

 دو نیا در را مطالعه یرهایمتغ یتمام تا میشد آن بر مطالعه، اعتبار و دقت شیافزا منظور به. کرد میتقس 19دیکوو نیح
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 نیح و قبل مرحله دو در که است ییرهایمتغ کردن مشخص یبررس نیا از هدف. میده قرار سهیمقا و یابیارز مورد مرحله

 . اندشده رییتغ دچار 19دیکوو

 ساتیمقا یبررس  ندیفرآ 8.7.2

نمونه بودند و چون در  یکه در هر دو مرحله دارا میاستفاده کرد ییهااستان یهااز داده هاسهیمقا نیانجام ا یبرا

از  ی. از آنجا که بعضمیآنها پرداخت یتعداد نمونه ها یرا شروع کرده بودند به بررس یریاستان نمونه گ 15مرحله اول 

 میرا انتخاب کرد ییهافقط استان میکن سهیرا مقا جینتا میآنکه بتوان یکرده بودند برا یجمع آور یها تعداد نمونه کماستان

 و چهارمحال اصفهان، کرمان، خوزستان، مازندران،:  استان 8 به که داشتند نمونه مرحله دو هر در نمونه 100 از شیب که

 .میدیرس البرز گلستان، بوشهر، ،یاریبخت

 دو نیا در آنها سهیمقا که ییرهایمتغ یتمام و خانوار ییدارا شگاه،یآزما، 19دیکوو پرسشنامه یرهایمتغ ابتدا در

کنار  رهایمتغ ستیتولد، نسبت فرد با سرپرست و ...( از ل خیتار ،یاست )مانند شماره تلفن، کد پست یمعن یب تایماه مرحله

 قرار گرفتند.  یمورد بررس یفیک تیسوال با ماه 236و یکم تیسوال با ماه 98گذاشته شدند، پس از آن 

 یفیک یرهایمتغ یبرا و مستقل یت آزمون از یکم یرهایمتغ یبرا اول گام در است، گام سه شامل رهایمتغ یبررس

 استفاده سکونت محل و یجنس ،یسن یها تفاوت اثر لیتعد یبرا ونیرگرس از دوم گام در م،یکرد استفاده دو یکا آزمون از

 .میپرداخت ینیبال و یکاربرد نظر از تفاوت تیاهم یبررس به آخر در و میکرد

 :میکرد میتقس ریز دسته سه به را شیمایپ یرهایمتغ آمده بدست جینتا اساس بر

 نیا یبرا را دیکوو نیح و قبل یهاداده نبودند، معنادار یآمار نظر از دوم گام ای اول گام در که ییرهایمتغ: A گروه

 .کرد ادغام  توانیم یراحت به رهایمتغ

 اطیاحت با آنها یهاداده ادغام نداشتند، تیاهم ینیبال نظر از یول بودند معنادار دوم گام در که ییرهایمتغ: B گروه

 .کند چک را جینتا زین مجزا حالت در محقق شودیم شنهادیپ. است ریپذ امکان
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. داشتند تیاهم ینیبال نظر از هم و بودند معنادار دوم گام در که ییرهایمتغ:  Cگروه 1-9-13-1

 مجزا صورت به ادغام حالت و 19دیکوو نیح، 19دیکوو قبل مرحله یبرا دیبا حتما گروه نیا یرهایمتغ

 است. نتایج در پیوست ارایه شده .شود گزارش

 

 یکم پاسخ با سواالت 8.7.3

بدان  نینداشتند و ا یمعنادار یتفاوت آمار ریمتغ 84 ریمتغ 98مستقل، از  یت یهابدست آمده از آزمون جینتا طبق

 ی. از آنجا که آزمون تمیقرار داد Aباال آنها را در گروه  فیها آنها را ادغام کرد، طبق تعرداده توانیم یمعناست که به راحت

از  رهایمتغ ریسا لیبه دل یمعنادار نیممکن است ا یمخدوشگر را لحاظ کند و از طرف یرهایمتغ ریاثر سا تواندیمستقل نم

 یرهایاثر متغ لیو تعد رهایهمزمان متغ یتا به منظور بررس مینمونه ها باشد، بر آن شد یجنس ای یسن عیجمله توز

 یونی. مدل رگرسمیاستفاده کن 7یخط ونیمستقل عبور کردند از مدل رگرس یآزمون ت لتریکه از ف یسوال 14 یبرا رگذاریتاث

 است. ریانجام شده به شرح ز

𝑌𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑19 + 𝛽2𝑋𝑠𝑒𝑥 + 𝛽3𝑋𝑎𝑔𝑒 + 𝛽4𝑋𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛

+ 𝛽5𝑋𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑛˗𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

نبودن به عنوان مخدوشگر و  ایو مرکز استان بودن  ییو روستا یجنس، سن، شهر یرهایمتغ یونیمدل رگرس در

هدف  ریمتغ یونیبدست آمده از مدل رگرس جیهدف وارد مدل شدند. طبق نتا ریبه عنوان متغ دیکوو نیقبل و ح ریمتغ

 قرار گرفتند.  Aمعنادار نشدند که در گروه  یمذکور از نظر آمار ریمتغ 14از  ریمتغ 5 یبرا

که از کنترل  یعوامل ریسا ایحجم نمونه  لیممکن است به دل یآمار یآنکه معنادار لیها به دل سهیادامه روند مقا در

از شاخص درصد  ینیتفاوت بال ی. به منظور بررسمیکرد یبررس ینیمعنادار را از لحاظ بال یرهایخارج است باشد، متغ

 5سوال کمتر  6تفاوت  ج،ی. طبق نتامیدرصد را به عنوان معنادار در نظر گرفت 5 یباال ریو مقاد میاستفاده کرد راتییتغ

قابل  1در جدول  یبررس جیشدند. خالصه نتا Cمانده وارد گروه  یباق ریمتغ 3قرار گرفتند و  Bدرصد بود که در گروه 

 مشاهده است.

13 جدول یکم یرهایمتغ یبررس جینتا  

 گروه
 کد

 سوال
  ریمتغ

A - ندارند قرار جدول نیا در که شیمایپ در موجود یکم پاسخ با سواالت همه 

B 

d20 د؟یکنیدر روز مصرف م یاصل ییچند وعده غذا 

d3 د؟یکنیم مصرف جاتیسبز هفته در روز چند ،یمعمول هفته کی یط 

d4 دیکن انیب دیکنیم مصرف که ییروزها آن از یکی در جاتیمقدار سبز. 

                                              
7 Linear Regression 
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m11b کیاستولید | اول بار سنجش  –فشار خون  زانیم 

m12b کیاستولید | دوم بار سنجش  –فشار خون  زانیم 

m13b کیاستولید | سوم بار سنجش  –فشار خون  زانیم 

C 

al4n3 است بوده چقدر شما یالکل یدنینوش مصرف زانیبه طور معمول، در هر وعده م 

p16a  د؟یاچه مدت زمان را به نشستن گذرانده یروز معمول کیدر  

s5dd روزانه | د؟یکردیم مصرف انیدر گذشته چند بار قل 

 

 یفیک پاسخ با سواالت 8.7.4

 ریمتغ 236از  ریمتغ 179آزمون  جی. طبق نتامیدو استفاده کرد یدر وهله اول از آزمون کا یفیسواالت ک یبررس یبرا

 یبیترت ریمتغ 13و  ییدودو ریمتغ 44معنادار  ریمتغ 57داده شدند. از  صیتخص Aتفاوت معنادار نداشتند که به گروه 

. در مجموع،  میاستفاده کرد یونیرگرس یهااز مدل رگذاریتاث یرهایمتغ ریاثر سا لیبه منظور تعد یبودند که مانند حالت کم

سوال  13معنادار ) یرهایمتغ یشدند، برا Aوارد گروه  رهایمتغ نیمعنادار نشد و ا ییدودو ریمتغ 11 یهدف برا ریمتغ

 تیبا اهم ینیتفاوت بال یدارا ریمتغ 29 ریمتغ 46که از  میپرداخت ینیتفاوت بال ی( به بررسییسوال دودو 33و  یبیترت

داده  صیتخص Cمانده به گروه  یباق ریمتغ 17شدند و   B(  و وارد گروه ییسوال دودو 19و  یبیسوال ترت 10نبودند )

از مدل  یبیترت یرهایمتغ یو برا 8کیلجست ونیاز مدل رگرس ییدودو یفیک یرهایمتغ یشدند. الزم به ذکر است برا

 است. ریانجام شده به شرح ز یونیرگرس یها. مدلمیاستفاده کرد 9یتجمع کیلجست ونیرگرس

𝑙𝑜𝑔(
𝑃(𝑌𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒≤𝑗)

𝑃(𝑌𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒>𝑗)
)= 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑19 + 𝛽2𝑋𝑠𝑒𝑥 + 𝛽3𝑋𝑎𝑔𝑒 +

𝛽4𝑋𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 + 𝛽5𝑋𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑛˗𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙,                         j=1,…,c - 1 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝(𝑌𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1)) = 𝑙𝑜𝑔 [
𝑝(𝑌𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1)

1 − 𝑝(𝑌𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1)
] = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑜𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 + 

𝛽2𝑋𝑠𝑒𝑥 + 𝛽3𝑋𝑎𝑔𝑒 + 𝛽4𝑋𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 + 𝛽5𝑋𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑛˗𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

 

14 جدول یفیک یرهایمتغ یبررس جینتا  

سوال کد گروه  )سوال( ریمتغ 

A - جدول قرار ندارند نیکه در ا شیمایموجود در پ یفیک پاسخ با سواالت همه 

B 
a9_b د؟یاکرده  استفاده منر یا ازکمربند  د یانشسته خودرو  عقب یهاصندیل در  که  یبار  نیآخر  در  ا یآ 

al1 د؟یاکرده  مرصف الکیل یهادنر ینوش تاکنون ا یآ 

                                              
8 Logistic Regression 
9 Cumulative Logit Model 
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ad_1 د؟یابرخورده گار یس از  استفاده میمستق غاتیتبل به گذشته  ماه 12 یط ا یآ 

ad_2 د؟یابرخورده گار یس از  استفاده میمستق ی  غ غاتیتبل به گذشته  ماه 12 یط ا یآ 

sccx1 د؟یاداده انجام رحم دهانه شطان یغربالگر  تست حال به تا  ا یآ 

d13 د؟یاکرده  استفاده نمكدان از  سفره ش  در  د،یاکرده  لیم که  شام ا ی ناهار  ن  غذا وعده نیآخر  در  ا یآ 

s1a_1  گاریس|  د؟یاکرده  مرصف حال به تا  را  ر یز  موارد  از  کیکدام 

od_b است؟ کرده  یز یخونر  تانیهالثه دندان نخ از  استفاده ا ی زدن مسواک ا ی خوردن غذا  هنگام ا یآ 

a9_f 
ر شنش ا ی و  راننده عنوان)به  د یانشسته خودرو  یجلو  یهاصندیل در  که  یبار  نیآخر  در  ا یآ  استفاده منر یا کمربند   از (  ی 

 د؟یاکرده

a1 باشد؟ شده شما  یبرا جسیم بیآس به منجر  که  است افتاده اتفاق شما  براي ايحادثه گذشته  ماه 12در ا یآ 

s1_2  انیقل|  د؟یکنیم مرصف حاضر  حال در  را  ر یز  موارد  از  کیکدام 

al10 مسن   حالت در  آن راننده که  د یاشده ن  خودرو سوار  گذشته  ماه 12 یط در  ا یآ  
 

 است؟ کردهیم رانندگ

sc_pr د؟یاداده انجام پروستات یغربالگر  تست حال به تا  ا یآ 

x3d1 چه  د؟یدار ( آيا بيمه پايه )اصیل  (معتیی  كارت  يا )دفی 

scco د؟یاداده انجام روده شطان یغربالگر  تست حال به تا  ا یآ 

sc_co د؟یاداده انجام روده شطان یغربالگر  تست حال به تا  ا یآ 

h18n 
تان در زير سن  ٥٥آيا پدر، برادر يا پرس شما زير سن    و يا مادر، خواهر يا دخی 

 
  مبتال به سكته قلنی  يا  6٥سالگ

 
سالگ

  شده
 اند؟مغزي يا مرگ ناگهانر

r12 د؟یاشده مزمن یانسداد یو یر  یمار یب ا ی و  آسم دچار  که  است گفته  شما  به درمانر  بهداشن   کارمند   ا ی پزشک حال به تا  ا یآ 

s1a_3  چپق / پیپ|  د؟یاکرده  مرصف حال به تا  را  ر یز  موارد  از  کیکدام 

d11a  د؟یکنیم مرصف مایه کبار یهر چند وقت 

d12a  د؟یکنیم استفاده نمک از  غذا  کردن  آماده هنگام ا ی پز  و  پخت هنگام کبار یهر چند وقت 

d14a د؟یکنیم استفاده نمک مقدار  چه د یکنفکر یم 

d20b  د؟یکنیم مرصف نان کبار یهر چند وقت 

d20n 
 مرصف( دار سبوس ماکارونر  و  بلغور  جو، نان کامل،  غالت با  نان ،یاقهوه برنج)شامل  کامل  غالت کبار یهر چند وقت 

 د؟یکنیم

d22  د؟یکنیم مرصف صبحانه کبار یهر چند وقت 

d5n  د؟یکنیم مرصف تخمه ا ی لیآج کبار یهر چند وقت 

d8m  د؟یکنیم مرصف( شی   و  بز  بره، گوسفند،  گوساله،  گاو،  گوشت)مانند   قرمز  گوشت  کبار یهر چند وقت 

d9a  د؟یکنیم مرصف( دوغ و  ی  پن ماست، ،ی  ش)شامل  اتیلبن کبار یهر چند وقت 

dsf  ر ح در  کبار،یهر چند وقت وع از  قبل درست ا ی خوردن غذا  ی   د؟یینمایم اضافه نمک خود  یغذا به غذا، شر

C 

ffmbs ديابت قندي داشته )  اند؟آيا هيچ يك از بستگان درجه يك شما )پدر، مادر، برادر، خواهر، پرس يا دخی 

a7_1 د؟یانموده استفاده( عمویم هینقل لهیوس ا ی )شخیص یسوار  خودرو  از  یشهر  درون مسافرت یبرا گذشته  ماه 12 در  ا یآ 

h0e ؟ است کرده  یی  گ  اندازه را  شما  خون فشار  ،درمانر  بهداشن   کارمند   ا ی پزشک تاكنون ا یآ 

al9 الکل ی  تاث تحت گذشته  ماه 12 در  ا یآ  
 

 د؟یاکرده  رانندگ

h6 است؟ شده یی  گ  اندازه ،درمانر  بهداشن   کارمند   ا ی پزشک توسط شما  خون قند  تاكنون ا یآ 

a8g د؟یاشده کلتیس موتور  سوار  گذشته  ماه 12 در  ا یآ 

s1a 
 انواع ا یچپق / پیپ ا ی انیقل ا ی( برگ گار یس چ،یپ دست ا ی یاکارخانه  گار یس نوع)هر  گار یس شامل دخانر  مواد  تاکنون ا یآ

ون گار یس ا ی و ( پراک پان و  ناس مثل دنر یمک ا ی یاهیانف ،دنر یجو )شامل  دود  بدون یتنباکوها  د؟یاکرده  مرصف کیالکی 

h12 ول  تاكنون ا یآ  است؟ شده یی  گ  اندازه ،درمانر  بهداشن   کارمند   ا ی پزشک توسط شما  کلسی 

t17 است؟ کرده  مرصف دودزا  دخانر  مواد  حضورتان در  شما  خانه در  یفرد گذشته  روز  30 در  ا یآ 

t18 است؟ کرده  مرصف دودزا  دخانر  مواد  درحضورتان( شبسته طی)مح شما  کار   درمحل یفرد گذشته  روز  30 در  ا یآ 

a7_f 
ر شنش ا ی و  راننده عنوان)به  د یانشسته خودرو  یجلو  یهاصندیل در  که  یبار  نیآخر  در  ا یآ  استفاده منر یا کمربند   از ( ی 

 د؟یاکرده
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s1a_2  انیقل|  د؟یاکرده  مرصف حال به تا  را  ر یز  موارد  از  کیکدام 

a7_b د؟یاکرده  استفاده منر یا ازکمربند  د یانشسته خودرو  عقب یهاصندیل در  که  یبار  نیآخر  در  ا یآ 

od د؟یاداشته خود  دهان حفره در  درد  ا ی درد  دندان گذشته  ماه 3 یط ا یآ 

d0aa د؟یکنیم توجه ن  غذا ن  راهنما چراغ به ن  غذا محصوالت  د یخر  هنگام در  ا یآ 

d0ab د؟یکنیم توجه است، ن  غذا محصوالت  یرو  که  یا هیتغذ قیحقا جدول به ن  غذا محصوالت  د،یخر  هنگام در  ا یآ 

d18 ر چقدر کاهش م  است؟ مهم شما  یبرا غذا  نمک انی 
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 تهیه استانداردهای مدیریت پروژه 10بخش 1-10

 

 

 کانال ها و روش های پاسخ دهی در مورد زمان اجرا به دانشگاهها  1-10-1

ها ها در نظر گرفته شده بود، در طول پروژه به منظور اطالع رسانیهای ارتباطی که برای بهبود ارتباطات با دانشگاهراه

 نیز مورد استفاده قرار گرفت. 
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 کانال واتس آپ  1-10-1-1

 های مورد نیاز در بخش های مختلف در طول اجرای پروژهدر کانالی که در برنامه واتس آپ تشکیل شده بود، فایل

ها در این کانال قرار داده شد. همچنین اعالنات کلی مانند زمان بارگذاری شد، سواالت و مشکالت پرتکرار و راه حل آن

 شود.ها ارایه شد. در ادامه تصاویری از این کانال ارائه میهای آزمایشگاهی شهرستاندریافت نمونه
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 برودکست واتس آپ 1-10-1-2

ها نیز باشد، کانال به تنهایی کارایی نخواهد داشت. مشخصه اد فعال در دانشگاهدر مواردی که نیاز به اخذ پاسخ از افر

جدیدی که در واتس آپ اضافه شده است، برودکست است. در برودکست پیامی که ارسال میشود به صورت پیام خصوصی 

ولی به سواالت یا به همه اعضای آن برودکست ارسال میشود. به همین دلیل افراد مخاطب میتواند همانند چت معم

 های ارایه شده پاسخ دهند.درخواست

 

 Troubleshootingتشکیل اتاق   1-10-2

ها و نیز نیاز آنی به پاسخ در زمان در دانشگاه STEPs2020با توجه به تعداد افراد باالی درگیر در انجام پیمایش 

اق حل مشکل تبدیل شد. در این اتاق از هر های غیرواگیر به اتایجاد سوال یا مشکل، اتاق کنفرانس مرکز تحقیقات بیماری

واحد پیمایش شامل آمار، نظارت، آزمایشگاه، فناوری اطالعات و مدیریت عملیات حداقل یک نفر از شروع ساعت کاری 

ها هستند. حضور دارند و تا آخر وقت در این اتاق مشغول به پاسخگویی به سواالت و حل مشکالت ارایه شده از دانشگاه

 که روند آن به این شرح است: ها فرآیندی تهیه شد کهریت سواالت و پاسخهای ارایه شده از دانشگاهجهت مدی
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شروع

پایان

بروز مشکل در هنگام 
اجرای پیمایش در سطح 

دانشگاه

رجوع نیروهای اجرایی 
دانشگاه به لیست شماره 
تلفن های پاسخدهی به 

مشکالت در مرکز 
تحقیقات

تماس نیروهای اجرایی 
دانشگاه با شماره 
کارشناس مربوطه

بررسی مشکل عنوان 
شده توسط کارشناس 

مرکز تحقیقات

آیا فرد پاسخ دهنده 
تخصص کافی برای 

پاسخ به مشکل 
عنوان شده را دارد؟

رفع مشکل و پاسخ به 
سوال

ارجاع به متخصص 
مربوطه و ثبت مشکل در 

جدول مشکالت

تماس متخصص مربوطه 
با نیروی اجرایی دانشگاه 

به منظور رفع مشکل

آیا مشکل موجود 
توسط متخصص 
برطرف گردید؟

تماس متخصص با 
مدیریت پروژه به منظور 
مشاوره، پیگیری یا حل 

مشکل

بررسی مشکل موجود 
توسط تیم مدیریت پروژه 

و رفع آن

تماس با نیروی اجرایی 
دانشگاه و اعالم رفع 

مشکل
ثبت در جدول مشکالت

بلی

خیر

خیر

بلی

 
 به سواالت و مشکالت دانشگاه ها یپاسخده ندیفرا29 ریتصو

 

 استانداردهای پاسخ دهی به دانشگاهها   1-10-3

ثبت اطالعات تهیه شد این فرمت دارای نام فردی که با وی تماس گرفته شده، تاریخ تماس، در ابتدا فرمتی جهت 

و وضعیت پاسخ را دارا است. در صورتی که فرد بتواند  ، عنوان موضوع صحبت، دسته بندی موضوعدانشگاه تماس گیرنده

شود. آورده می "در حال پیگیری"صورت و در غیر این  "اتمام"سوال یا مشکل دانشگاه را حل کند در ستون وضعیت حالت 

در صورتی هم که نیاز به پاسخ توسط فرد دیگری از مرکز تحقیقات باشد در فایل ارجاع به فرد نوشته میشود و در همان 

نمونه ای از  ها کاهش یابد.حین صحبت گوشی به فردی که میتواند کمک کند داده میشود تا زمان پاسخگویی به دانشگاه

 دهد.خگویی را نشان میجدول پاس

فرمی تهیه  Google Sheetsپر نمایند با استفاده از  به صورت همزمان این فایل را برای اینکه همه افراد بتوانند

 شد که همزمان توسط همه افراد قابل ویرایش و اضافه شدن سطر است.
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 به مشکالت یینمونه جدول پاسخگو15جدول 

 استانداردهای پرداخت 1-10-4

   در مرحله ی اول برای بخش پرداخت های دانشگاه ابتدا قرارداد مربوط به هر دانشگاه برای طرف قرارداد دانشگاه

مربوطه به صورت جداگانه ایمیل می شود.از طرف قرارداد درخواست می شود که قرارداد ایمیل شده را در سه نسخه پرینت 

.بعد از ارسال به و به آدرس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، واقع در تهران ارسال کنندگرفته و مهر و امضاء کنند 

مرکز تحقیقات نیازمند است که سه نسخه ی ارسال شده، شماره و تاریخ درج شود و توسط ریاست مرکز تحقیقات مهر و 

ه  در سه مرحله انجام می شود.به ترتیب پیش امضا در تمامی برگه های قراردادها درج شود.پرداختی های مربوط به دانشگا

درصد نهایی بر اساس فایل اکسل موجود و به ترتیب اولویت دانشگاه ها صورت  50درصد پرداخت اولیه، و  20پرداخت یا 

 می گیرد.

 

 

 جمع بندی 11بخش 1-11

العه برای ارائه درصد جمع آوری داده های مط 100بر اساس مفاد مندرج در متمم قرارداد مطالعه و تعیین سطح 

 اتمام طرحگزارش پنجم مطالعه، گزارش فعلی فعالیت های انجام شده در پیمایش ملی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر تا 

و در فصل بعد این نتایج  را ارایه داد. با اتمام فعالیت های اجرا در محیط برای مطالعه، فاز کار با داده های مطالعه آغاز شد

 .ارایه شده است
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پس از بررسی داده ها، تعداد دقیق شرکت کننده ها و شاخص هایی مانند ناپاسخی محاسبه شد و جداول تصویب  

 . ه استتهیه و در گزارش نهایی ارایه شد SAPشده در 

همچنین با اتمام فعالیت های دانشگاهها، کیفیت اجرا بررسی و پس از در نظر گرفتن خرابی های احتمالی تجهیزات، 

 .شدپرداختهای نهایی نیز انجام  وهای باقی مانده محاسبه شد پرداخت 

 ی و حالت کاغذی آنشگاهیآزما جیعدم امکان مشاهده نتاپاسخ به شبهات مربوط به  1-11-1

در  شامل: بخش آزمایشات، بخش سبک زندگی، بخش تن سنجی و نیز بخش فشار خون نتایج آزمایش افراد تمامی

قرار گرفت و با استفاده از پیامک  به شرکت کنندگان اطالع رسانی شد. این اطالع رسانی در بازه  sepid.rabit.irوبسایت 

های دو تا سه هفته ای انجام میشد تا افرادی که در این بازه از آنها خون گرفته شده است و ازمایشات مربوط به آنها انجام 

 شده است به سرعت امکان مشاهده نتایج را داشته باشند.

الوه بر این در این سامانه امکان پرینت نیز تعبیه شد تا در صورت نیاز توسط شرکت کنندگان، نتایج آزمایشات به ع

 صورت کاغذی نیز در دسترس باشد.


