
های غیرواگیر بر در فازهای مختلف پیمایش عوامل خطر بیماریگیری شده های اندازهقایسه شاخصم

 اساس پرسشنامه اجرا شده در هر دوره

 

 : پرسشنامه گام اول

 

 شناسی بوم اطالعات

 شماره تلفن ثابت فرد مصاحبه شونده بدون ذکر کد شهرستان:: 1

 نیز پرسیده شده است. 1395در سال 

 :پرسیده شده استبه صورت زیر  1390و 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های الدر س

 امکان( رتصو در نمکاا) تماس تلفن رهشما

i4d3a 

 شماره تلفن همراه فرد مصاحبه شونده:: 2

 نیز پرسیده شده است. 1395در سال 

i4d4 

 را دارد؟ یماعاجت یهاو شبکه نترنتیاتصال به ا تیتلفن همراه شما قابل ایآ: 3

 های قبل پرسیده نشده است.در سال

smph 

 ماس گرفت:سه نفر از بستگان که در صورت لزوم بتوان با آنان ت (همراه ایثابت ) شماره تلفن: 4

 ینام و نام خانوادگ

 با فرد مصاحبه شونده نسبت

 همراه ایتلفن ثابت با ذکر کد شهرستان  شماره

 یو نام خانوادگ نام

 د مصاحبه شوندهبا فر نسبت

 همراه ایتلفن ثابت با ذکر کد شهرستان  شماره

 یو نام خانوادگ نام

 با فرد مصاحبه شونده نسبت

 همراه ایتلفن ثابت با ذکر کد شهرستان  شماره

 نیز پرسیده شده است. 1395در سال 

 

i4d5a 

i4d5b 

i4d5c 

i4d6a 

i4d6b 

i4d6c 

i4d7a 

i4d7b 

i4d7c 

 

 

 

  (یلیمدرک تحص نیباالتر) است؟ لیاز موارد ذ کیکدام شما التیتحص زانیم: 5

 سواد بی ○

 

 



 نهضت /ییابتدا ○

 ییراهنما  ○

 کلیس ○

 رستانیدب ○

 پلمید ○

 سانسیل/پلمیفوق د ○

 یاحرفه یدکتر /سانسیفوق ل ○

 و فوق دکترا یتخصص یدکترا ○

 یحوزو ○

 ریسا ○

 ل در پرسشنامه ذکر نشده است.أکد سو

 .ده شده استپرسینیز  1395و  1390،1395، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های در سال

 

 ی(دبستان شیبدون در نظر داشتن پ) ؟دیاموفق داشته یلیچند سال تحص: 6

 نیز پرسیده شده است. 1395در سال 
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  ماه گذشته چه بوده است؟ 12اشتغال شما در  تیوضع: 7

 یکارمند بخش دولت ○

 یلتکارگر شاغل در بخش دو ○

 یردولتیکارمند بخش غ ○

 یردولتیکارگر شاغل در بخش غ○

کند یکار م یگریدفرد  یبرا ایکند  یدرآمد کسب م یشخص یکار قیکه از طر یفرد) فرماشیخو ایشغل آزاد  ○

 (.ندارد یدرآمد ثابت و منظم یول

 ینم افتیدر یحقوق یکند ولیمکمک  یدر کار خانوادگ ایکند یکه به عنوان داوطلب کار م یفرد) کار بدون مزد ○

 (.کند

 آموز، دانشجودانش ○

 سرباز ○

 دارخانه ○

 بازنشسته ○
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 )کار کردن ندارد ییتوانا یمشکل در سالمت لیبه دل) یبه علت ناتوان کاریب ○

 )کار کردن دارد ییتوانا)کار  یایجو کاریب ○

 کار یایجو ریغ کاریب ○

 .پرسیده شده استنیز  1395و  1390،1395، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های در سال

 (کارت معتبر ایدفترچه ) د؟یدار (ی)اصل هیپا مهیب ایآ: 8

 یبل ○

 ریخ ○

 .نیز پرسیده شده است 1395در سال 

 

x3d1 

 :دیرا مشخص کن مهینوع ب: 9

 رانیسالمت ا مهیب ○

 یاجتماع نیتام ○

 مسلح یروهاین ○

 امداد تهیکم ○

 یمکمل دولت ریغ یهامهیب ریسا ○

 .نیز پرسیده شده است 1395در سال 

 

x4d1_1 

x4d1_2 

x4d1_3 

x4d1_4 

x4d1_5 

 د؟یمکمل دار مهیب ایآ: 10

 ○ ریخ   ○ یبل

 .نیز پرسیده شده است 1395در سال 
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 تغذیه

   ؟کنیدمی مصرف روز در اصلی غذایی وعده : چند1

 .پرسیده شده است 1400فقط در سال 
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  ؟کنیدمی مصرف روز در وعده انیم چند: 2

  .پرسیده شده است 1400فقط در سال 

d21 

 

  ؟کنیدمی مصرف صبحانه یکبار وقت چند هر: 3

                        ○ هرگز -5         ○ روز 2تا  1 - 4    ○ زرو 4ا ت 3  -3      ○ روز 6تا  5  -2    ○ هر روز -1

 وجود است. م 1400فقط در سال 
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 ؟کنیدمی مصرف میوه هفته در روز چند  :4

    هرگز                                  ............   روز تعداد

 کنید؟می مصرف میوه هفته در روز چند معمولی، هفته یک ، طی1395در سال 

 درج شود.  9999کد داند نمیاگر 

 در روز چند متوسط ربطو:  1395و   1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های در سال

 ؟ کنیدمی فمصر همیو معمولی هفته یک

 

d1 

 

 

 بیان کنید؟  ............ تعداد واحد میوه در یکی از آن روزها را :5

 مقدار واحد میوه ......

 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های در سال

پرسیده  چند بار( 1383)سال  ؟ کنیدمی فمصر روزهای ذکر شده،روز / ر یکی از این د همیو حدوا چند متوسط ربطو

 شده است. 

 هم پرسیده شده است: سوأل، به صورت جداگانه این 1395در سال 

 اید؟ساعت گذشته(، میوه مصرف نموده 24آیا در روز گذشته )

   ؟ ایدکرده مصرف میوه میزان چه بلی، پاسخ صورت در

ط یا یک چهارم کمتر از یک عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوس ) خوریاز یک بشقاب میوه متر. ک1

 (لیوان خشکبار

 ان خشکبار()یک عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوسط یا یک چهارم لیو خورییک بشقاب میوه. 2

 (لیوان خشکبار نصفسیب متوسط یا  دوعدد میوه متوسط مثل  دو)  خوریپلو یک بشقاب . 3

 یوان خشکبار(ل نصفسیب متوسط یا  دوعدد میوه متوسط مثل  دو بیش از) خوریپلو یک بشقاب  بیش از. 4

 درج شود.  9999کد داند نمیاگر 

d2 

  رگزه   ؟    تعداد روز...... کنیدمی: طی یک هفته معمولی چند روز در هفته سبزیجات مصرف 6

 2005)سال ؟ کنیدمیچند روز در هفته سبزیجات مصرف  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های در سال

 چند بار(

    .درج شود 9999کد  داندنمیاگر  ؟ کنیدمیطی یک هفته معمولی چند روز در هفته سبزیجات مصرف  : 1395در سال 

d3 
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 واحد  را بیان کنید؟ تعداد کنیدمی: مقدار سبزیجات در یکی از آن روزهایی که مصرف 7 

 2005)سال کنید؟ میچند روز در هفته سبزیجات مصرف  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های ر سالد

 چند بار(

 

 



 هم پرسیده شده است: سوأل، به صورت جداگانه این 1395در سال 

 اید؟ساعت گذشته(، سبزی مصرف نموده 24آیا در روز گذشته )

   ؟ ایدکرده مصرف سبزی میزان چه بلی، پاسخ صورت در

دار مانند اسفناج / کاهو یا یک و نیم برگاز سه لیوان سبزی خام  ) کمتر خوریمتر از یک بشقاب میوه. ک1

 (سبزی پخته یا خرد شدهلیوان 

دار مانند اسفناج / کاهو یا یک و نیم لیوان سبزی پخته سه لیوان سبزی خام برگ) خوریبشقاب میوه یک. 2

 (یا خرد شده

و دو و یا دو دار مانند اسفناج / کاهو یا لیوان سبزی خام برگ چهار یا پنج) خوریپلوبشقاب  متر از یکک. 3

 (نیم لیوان سبزی پخته یا خرد شده

دار مانند اسفناج / کاهو یا دو و چهار یا پنج لیوان سبزی خام برگبیش از )  خوریوپلمتر از یک بشقاب ک. 4

 (دهیا دو و نیم لیوان سبزی پخته یا خرد ش

 درج شود. 9999کد داند نمیاگر 

 ؟نیدکمیدوغ و کشک( مصرف  پنیر، ماست، )شامل شیر، : هرچند وقت یکبار لبنیات8

 بار در هفته  6 تا 4 -4  ○ بار در هفته 3تا  1 -3   ○ بار در ماه 3تا  1 -2     ○ کمتراز یک بار در ماه یا هرگز-1

 ○ا بیشتر در روزبار ی 3 – 6      ○ بار در روز 2تا  1- 5   ○

 ؟کنیدمی مصرف لبنیات و شیر آیا: 1383در سال 

 ؟ایدکرده مصرف لبنیات و شیر گذشته هفته در بار چند متوسط بطور: 1383در سال 

 مصرف( بستنی و شکک دوغ، پنیر، ماست، شیر،) لبنیات  معمولی هفته یک در روز چند متوسط بطور : 1390در سال 

 ؟کنیدمی

 مصرف( بستنی و شکک دوغ، پنیر، ماست، شیر، شامل) لبنیات و شیر( گذشته ساعت24آیا در گذشته ) :1395در سال 

  بلی   خیر   اید؟نموده
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 ○ محلی  ○ معمولی/نیمه چرب     ○ پرچرب   ○ ؟  کم چرب کنیدمی: اغلب چه نوع لبنیاتی مصرف 9

 ت پرسیده شده است:سوأالاین : 1383در سال 

 گذشته هفته در( ای خامه)چرب پر ماست فمصر چندبار

 گذشته هفته در( ای خامه) چرب پر پنیر مصرف چندبار

 گذشته هفته در شیر سر و خامه مصرف چندبار

 گذشته هفته در چرب پر شیر مصرف چندبار

 گذشته هفته در حیوانی کره مصرف چندبار
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 ؟کنیدمی مصرف (بستنی و کشک دوغ، پنیر، ت،ماس شیر،) لبنیات روز در واحد چند متوسط بطور  :1390در سال 

 مصرف( بستنی و شکک دوغ، پنیر، ماست، شیر، شامل) لبنیات و شیر( گذشته ساعت24آیا در گذشته ): 1395در سال 

 بلی   خیر   اید؟نموده

   ؟ایدکرده مصرف شیر و لبنیات میزان چه بلی، پاسخ صورت در

  وغد لیوان دو از کمتر یا چرب کم استم یا شیر معمولی لیوان یک از کمتر-1

  دوغ لیوان دو یا چرب کم ماست یا شیر معمولی لیوان یک-2

  دوغ لیوان چهار یا چرب کم ماست یا شیر معمولی لیوان دو-3

          دوغ لیوان چهار یا چرب کم ماست یا شیر معمولی لیوان دو از بیش-4

  (.است( ساعت 24 طی نیاز مورد میزان)لبنیات واحد دو مصرف معادل گزینه 3 )کد

  درج شود.  9999کد داند نمیاگر 

 ؟کنیدیمشتر( مصرف  بز، ،بره ،گوسفندگوساله، یکبار گوشت قرمز )مانند گوشت گاو، : هرچند وقت 10

 ار در هفته ب 6 تا 4 -4  ○ ر هفتهدبار  3تا  1 -3   ○ بار در ماه 3ا ت 1 -2     ○ ا هرگزکمتراز یک بار در ماه ی-1

 ○بار یا بیشتر در روز  3  -6     ○بار در روز   2تا  1 -5     ○

 . است پرسیده شده 1400فقط در سال 

 

d8m 

 

 ؟کنیدمی: هرچند وقت یکبار ماهی مصرف 11

     ○ بار در هفته 6تا 4-4  ○ بار در هفته 3تا  1 -3   ○ بار در ماه 3تا 1 -2     ○ کمتراز یک بار در ماه یا هرگز-1

 ○ بار یا بیشتر در روز 3   -6      ○ بار در روز  2تا 5-1

؟)سال کنیدمیبه طور متوسط چندبار در هفته ماهی مصرف  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های در سال

 هفته گذشته( 2005

 : 1395در سال 

 اید؟یا در هفته گذشته ماهی مصرف کردهآ 

 اید؟فته گذشته مصرف کردهچندبار در ه درصورت پاسخ بلی،

d11a 

 

 ؟کنیدمیهرچند وقت یکبار گوشت های فرآوری شده )مانند سوسیس،کالباس و ژامبون( مصرف  :12

             ○بار در هفته   6ات 4 -4  ○ بار در هفته 3تا  1 -3  ○بار در ماه  3تا 1 -2  ○ماه یا هرگز    کمتراز یک بار در-1

 ○بار یا بیشتر در روز  3   -6    ○بار در روز    2ا ت 1 -5

 پرسیده شده است: زیر تسوأال: 1383در سال 

 گذشته هفته در کرده سرخ غذای مصرف چندبار 

 

d8n 



  گذشته هفته در صنعتی های میوه آب گازدارو های نوشابه مصرف چندبار 

 گذشته هفته در وشکالت نبات آب پفک، چیپس، مصرف چندبار

 گذشته هفته در( سمبوسه و پیتزا الباس،ک همبرگر،سوسیس،) ساندویچ مصرف چندبار

 ت زیر پرسیده شده است:سوأال: 1390در سال 

 و پیتزاهمبرگر،  س،کالبا سوسیس،های انواع ساندیچ) معمولی فست فود هفته یک در روز چند متوسط بطور

   کنید؟مصرف می( ، فالفل و ... سمبوسه

و  صنعتی هایمیوه آبشعیر، ، ماء الگازدار نوشابهی صنعتی )هانوشیدنی معمولی هفته یک در روز چند متوسط بطور

  ؟کنیدمی مصرف ...(

 : 1395در سال 

 اید؟کرده مصرف اند،ودهب زیاد نمک حاوی که کالباس و سوسیس مانند شده فراوری و آماده غذاهای گذشته هفته در آیا

 ید؟اکردهاگر بلی چندبار مصرف 

 

 ؟کنیدمیرنج مصرف هرچند وقت یکبار ب :13

   ○بار در هفته    6 تا 4-4  ○ ار در هفتهب 3تا  1 -3  ○اه مبار در  3تا  1 -2    ○از یک بار در ماه یا هرگز  کمتر-1

 ○بار یا بیشتر در روز  3  -6       ○ بار در روز 2تا  1 -5

 است. پرسیده شده  1400فقط در سال 
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 ؟یدکنمیهرچند وقت یکبارنان مصرف   :14

      ○فته  هبار در  6تا4-4 ○ بار در هفته  3تا  1 -3  ○ بار در ماه  3تا  1 -2   ○اه یا هرگز  کمتراز یک بار در م-1

 ○بار یا بیشتر در روز  3  -6     ○بار در روز   2تا 1 -5

 است. پرسیده شده  1400فقط در سال 
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دار( اکارانی سبوسمبلغور و  نان جو، ان با غالت کامل،ن هرچند وقت یکبار غالت کامل)شامل برنج قهوه ای، :15

 ؟کنیدمیمصرف 

تا 1 -5بار در هفته      6تا 4 -4بار در هفته   3تا  1 -3بار در ماه    3ا ت 1 -2ز یک بار در ماه یا هرگز     کمترا-1

 بار یا بیشتر در روز  3 -6بار در روز        2

 است. پرسیده شده  1400فقط در سال 

d20n 

 d19 ؟کنیدمیه صنعتی( مصرف نوشیدنی انرژی زا وآبمیو دلستر، )مانند نوشابه، هرچند وقت یکبارنوشیدنی های شیرین :16

 



  1 -5بار در هفته       6 ات 4 -4بار در هفته   3تا  1 -3بار در ماه    3ا ت 1 -2ز یک بار در ماه یا هرگز     کمترا-1

 ز ار یا بیشتر در روب 3   -6بار در روز        2ا ت

 ت زیر پرسیده شده است:سوأال: 1383در سال 

  گذشته هفته در صنعتی های میوه آب گازدارو های نوشابه مصرف چندبار

 ت زیر پرسیده شده است:سوأال: 1390در سال 

و  صنعتی هایمیوه آب، ماء الشعیر، رگازدا نوشابههای صنعتی )نوشیدنی معمولی هفته یک در روز چند متوسط بطور

  ؟کنیدمی مصرف ...(

 ؟کنیدمیهرچند وقت یکبار آجیل یا تخمه مصرف  :17

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

 بار یا بیشتر در روز  3 -6  بار در روز 2

 است. پرسیده شده  1400فقط در سال 

d5n 

 

  هستید؟ آشنا است، غذایی محصوالت روی که : آیا با چراغ راهنمایی غذایی18

  خیر     بلی 

 است. پرسیده شده  1400فقط در سال 

 

daa 

 ؟کنیدمی توجه غذایی راهنمایی چراغ به غذایی محصوالت خرید هنگام در :آیا19

  گزره-5به ندرت    -4اهی اوقات   گ -3غلب    ا -2همیشه    -1

 موجود است. 1400فقط در سال 
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 ؟کنیدمی توجه ،است غذایی محصوالت روی که ای تغذیه حقایق جدول به غذایی محصوالت خرید هنگام در آیا :20

  هرگز-5به ندرت    -4اهی اوقات   گ -3غلب    ا -2همیشه    -1

 پرسیده شده است.  1400فقط در سال 

d0ab 

    خیر  بلی اید؟      کرده ستفادها نمکدان از سفره سر در ،اید کرده میل که شام یا ناهار غذایی وعده آخرین در :آیا21

 : 1383در سال 

 چندبار مصرف نمک سرسفره در هفته گذشته

 :1390در سال 

 بلی   خیر ؟کنیدمیآیا در سر سفره از نمکدان استفاده 

 :1395در سال 

 ؟ بلی   خیر ایدکرده فادهاست نمکدان از سفره سر در ،اید کرده میل که شام یا ناهار غذایی وعده آخرین در آیا

d13 



 

  ؟ نماییدمی اضافه نمک خود غذای به ، غذا شروع از قبل درست یا خوردن غذا حین ،در یکبار وقت چند : هر22

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

 :1395در سال 

 کنید؟می اضافه خود غذای به سویا سس مانند شور های افزودنی یا نمک غذا صرف هنگام یکبار وقت دچن هر

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

  درج شود.  9999کد داند نمیاگر 

dsf 

 

  ؟کنیدمی ستفادها نمک از غذا کردن آماده هنگام یا پز و پخت هنگام یکبار وقت چند هر :23

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

 است.پرسیده شده  1400فقط در سال 

d12a 

 

 سوسیس، چیپس، پفک، کرن، پاپ شور، ترشی خیارشور، مانند) پرنمک شده فرآوری غذاهای از یکبار وقت چند : هر24

  ؟کنیدمی استفاده( کنسروی غذاهای کالباس،

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

 ت پرسیده شده است:سوأالاین  1383در سال 

  گذشته هفته در( سمبوسه و پیتزا کالباس، همبرگر،سوسیس،) ساندویچ مصرف چندبار

 گذشته هفته در وشکالت نبات آب پفک، چیپس، مصرف چندبار

 :1390در سال 

 کنید؟مصرف می( سمبوسه و پیتزا کالباس، سوسیس، همبرگر،) ساندویچ معمولی هفته یک در زرو چند متوسط بطور 

 ت زیر پرسیده شده است:سوأال 1395در سال 

 اید؟کرده مصرف اند، بوده زیاد نمک حاوی که کالباس و سوسیس مانند شدهفراوری و آماده غذاهای گذشته هفته در آیا

 بلی   خیر

    اید؟صرف کردهر مااگر بلی: چند ب

d15a 

 ؟کنیدمی استفاده نمک مقدار چه کنیدمی فکر :25

    کم خیلی         کم         مناسب مقدار به          زیاد        زیاد خیلی 

 :1395در سال 

 اید ،چقدر بوده است؟ میزان نمکی که مصرف کرده

    کم خیلی        کم         متوسط       زیاد        زیاد خیلی

d14a 

 



  خیر  بلی ؟          شودمی سالمت در مشکلی باعث شور غذاهای یا نمک زیاد مقدار مصرف که کنیدمی فکر : آیا26

 :1395در سال 

  بلی     خیر   است؟ شده شما سالمتی در مشکلی ایجاد باعث نمک مصرف آیا

  درج شود.  9999کد داند نمیاگر 

 

 

d17 

 است؟ مهم شما برای غذا نمک میزان کاهش : چقدر27

 نمیدانم                      نیست مهم اصال                  است مهم حدودی تا      است مهم خیلی 

 :1395در سال 

 دارد؟ اهمیت شما برای چقدر غذایی رژیم در مصرفی نمک کاهش

 نمیدانم         نیست مهم اصال       است مهم حدودی تا      است مهم خیلی

  درج شود.  9999کد داند نمیاگر 
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 بدنی فعالیت

 موجب و بکشد طول مداوم دقیقه به طور 10)که حداقل  زیاد شدت با فعالیت شامل که است نوعی به شما کار : آیا1

 چوب، کردن اره ساختمانی، کارهای و سنگین بارهای حمل مانند)  شود(گردد؟ قلب ضربان و تنفس شدید افزایش

 ○   خیر    ○بلی هوازی(   هایورزش مربی سنگین، ورزشهای مربی زدن، بیل هاون، دسته با کردن آسیاب ، حفاری

 (4 سوأل)پرش به 

 ت پرسیده شده است:سوأالاین   1383در سال

 ○خیر  ○بلی   دارید؟ بدنی تحرک کار هنگام در آیا 

 کشد؟می طول زمان مدت چه حداقل دفعه هر بدنی، تحرک این 

 دارید؟ کار هنگام در بدنی فعالیت نوع چه معموالا  

 پرسیده شده است: سوألاین   1390و  1388، 1387، 1386 ،1385 هایدر سال

 ○خیر  ○بلی   گردد؟ می شدت زیادفعالیت با کار فرد به نوعی است که باعث آیا 

 پرسیده شده است: سوألاین   1395در سال 

 و بکشد طول مداوم دقیقه به طور 10زیاد)که حداقل  شدت با فعالیت شامل که است وعین به شما کار یاآ 2016

 کردن اره ساختمانی، کارهای و سنگین بارهای حمل مانند)  گردد؟ شود( قلب ضربان و تنفس شدید افزایش موجب

 ○خیر  ○بلی زی(  هوا ورزشهای مربی سنگین، ورزشهای مربی زدن، هاون،بیل دسته با کردن آسیاب ،حفاری چوب،

 

p1 

 p2 دارید؟ زیاد شدت با بدنی فعالیت کار هنگام در معمولی هفته یک طول در روز چند :2



  روز تعداد .....

 پرسیده شده است: سوألاین  1383در سال 

 داشتند؟ کار حین در بدنی فعالیت روز چند گذشته، هفته در 

 پرسیده شده است: ألسواین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال 

 چند روز در هفته فعالیت با شدت زیاد 

 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

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

 

 دقیقه⼁عت سا د؟ایگذرانده زیاد شدت با بدنی فعالیت به را مدت چه کار هنگام ، روزها آن از یکی در: 3

 پرسیده شده است: سوألاین  1383در سال 

 ؟کنیدمی کار روز شبانه در ساعت چند متوسط بطور 

 پرسیده شده است: تسوأالاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 )ساعت( چه مدت فعالیت با شدت زیاد

 )دقیقه ( مدت فعالیت با شدت زیاد چه

 ه شده است:پرسید سوألاین  1395در سال 

 ؟ایدگذراندهدر روز گذشته هنگام کار چه مدت را به فعالیت بدنی با شدت زیاد  

p3a 
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 و بکشد طول مداوم طور هدقیقه ب 10آیا کار شما به نوعی است که شامل فعالیت با شدت متوسط )که حداقل  :4

 چوب، تراشیدن شیر، دوشیدن باغبانی، نظافت، کارگر مانند ود(گردد؟)ش قلب ضربان و تنفس خفیف افزایش موجب

 و...(    خیر    بلی  حیوانات از مراقبت سیمان، زدن هم

 ت پرسیده شده است:سوأالاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

  متوسط چند روز در هفته فعالیت با شدت

 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

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

 چوب، تراشیدن شیر، دوشیدن باغبانی، نظافت، کارگر مانند شود(گردد؟) قلب ضربان و تنفس خفیف افزایش موجب

 حیوانات و...(     از مراقبت سیمان، زدن هم

p4 

تعداد روز  دارید؟ متوسط شدت با بدنی فعالیت ارک هنگام در معمولی هفته یک طول در روز چند : 5  

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 فعالیت با شدت متوسطچند روز 

p5 



 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

 ؟اید گذراندهدر روز گذشته هنگام کار چه مدت را به فعالیت بدنی با شدت متوسط 

 

د؟ ساعت   دقیقهایگذرانده متوسط شدت با بدنی فعالیت به را مدت چه کار هنگام روزها، آن از یکی در: 6  

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

متوسط  چه مدت را به فعالیت بدنی با شدتمعموال در یکی از چنین روز / روزهایی فعالیت با شدت متوسط)ساعت(

 ساعت   دقیقه گذارنید؟ می

 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

 ؟اید گذراندهدر روز گذشته هنگام کار چه مدت را به فعالیت بدنی با شدت متوسط 

p6a 

 آمد و رفت برای باشد کشیده طول مداوم صورت بهدقیقه 10روی یا دوچرخه سواری که حداقل : آیا از پیاده7

 ؟کنیدمی استفاده خود هفتگی

 (10 سوألبلی      خیر )پرش به 

 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

  دهید؟ می انجام باشد، کشیده طول مداوم طور به دقیقه 10که  سواریدوچرخه یا رویپیاده آمد، و رفت هنگام آیا

 پرسیده شده است: سوألاین  1383در سال 

 کنید؟می آمد و رفت چرخه دو با یا پیاده آیا

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 پیاده روی یا دوچرخه سواری

p7 

 مداوم طور بهدقیقه  10، برای رفت و آمد،پیاده روی یا دوچرخه سواری که حداقل : چند روز در یک هفته معمولی8

 ؟اید داده انجام باشد، کشیده طول

   تعداد    روز

 پرسیده شده است؟ سوألاین  1383در سال 

 اید؟کرده روی پیاده یا سواری دوچرخه خود، آمد و رفت برای روز چند گذشته، هفته در

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 هفته در دوچرخه سواری یا رویپیاده روز چند

 ده است؟پرسیده ش سوألاین  1395در سال 

 باشد، کشیده طول مداوم طور به دقیقه10چند روز در هفته گذشته برای رفت و آمد یا دوچرخه سواری که حداقل 

 ؟اید داده انجام

p8 



 ؟اید داده انجام دوچرخه سواری یا پیاده روی مدت چه آمد و رفت برای ، روزها آن از یکی در : 9

 ساعت    دقیقه

 یده شده است:پرس سوألاین  1383در سال 

 کنید؟می روی پیاده یا سواری دوچرخه دقیقه چند آمد، و رفت و جابجایی بار هر در

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 )ساعت( دوچرخه سواری یا پیاده روی چه مدت 

 )دقیقه( دوچرخه سواری یا پیاده روی چه مدت 

 پرسیده شده است: ألسواین  1395در سال 

 اید؟داده انجام دوچرخه سواری یا رویپیاده مدت چه آمد و رفت برای ،( گذشته ساعت 24در روز گذشته ) 

p9a 
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 و تنفس و انجامیده طول به مداوم دقیقه 10: آیا هیچگونه فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت زیاد که حداقل 10

 شنای هوازی، ورزش ،کوهنوردی، سریع دویدن و فوتبال بازی مثل)   دده افزایش شدت به را شما قلب ضربان

 ؟میدهید  انجام(   سریع دویدن سریع،

 ت پرسیده شده است:سوأالاین  1383در سال 

 کنید؟می ورزش دقیقه10حداقل  فراغت اوقات در آیا

 کنید؟می ورزشی چه فراغت در اوقات

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 ورزش با شدت زیاد

 پرسیده شده است: سوألاین  1395های در سال

 ضربان و تنفس و انجامیده طول به مداوم دقیقه 10 اقل حد که زیاد شدت با تفریحی و ورزشی فعالیت هیچگونه آیا

   ( سریع شنای  هوازی،  زشور یدن،کوهنوردی، دو و فوتبال بازی مثل)   دهد افزایش شدت ه ب را فرد قلب

 دهید؟می  انجام
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 ؟اید داده انجام زیاد شدت با تفریحی و  ورزشی فعالیت روز چند معمولی، هفته ر: د11

 تعداد  روز 

 پرسیده شده است: سوألاین  1383های در سال

 داشتید؟ ورزشی فعالیت فراغت، اوقات در روز چند گذشته، هفتهدر 

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386 ،1385های در سال

 هفته در زیاد شدت با ورزش روز چند

 پرسیده شده است: سوألاین  1395های در سال

p11 



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

 

 ؟اید داده انجام زیاد شدت با فریحیت و  ورزشی فعالیت مدت چه روزها، آن از یکی در   :12

 ساعت دقیقه

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 )ساعت( ورزش با شدت زیاد چه مدت 

 )دقیقه( ورزش با شدت زیاد چه مدت 

 پرسیده شده است: سوألاین  1395های در سال

 ؟اید دادهبا شدت زیاد انجام در روز گذشته چه مدت فعالیت ورزشی  2016

p12a 
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 تنفس و انجامیده طول به مداومدقیقه  10یچگونه فعالیت ورزشی و تفریحی با شدت متوسط که حداقل ه آیا -: 13

( سریع غیر دویدن یوگا، ، سواری دوچرخه ، معمولی شنا والیبال، مثل) دهد می افزایش اندکی را شما قلب ضربان و

   ؟میدهید  انجام

 (16 سوألبلی   خیر )پرش به 

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 ورزش با شدت متوسط

 پرسیده شده است: سوألاین  1395 در سال

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

( سریع غیر دویدن یوگا، ، سواری دوچرخه ، معمولی شنا والیبال، دهد)مثل می افزایش اندکی را شما لبق ضربان

   دهید؟می  انجام
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 ؟اید داده انجام متوسط شدت با تفریحی و ورزشی فعالیت روز چند معمولی، هفته در: 14

 تعداد روز

 پرسیده شده است: لسوأاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 با شدت متوسط در هفته  تفریحی یا ورزشی فعالیتچند روز 

 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

  ؟اید داده انجام متوسط شدت با تفریحی و  ورزشی فعالیت روز چند ، گذشته هفته در
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 ساعت   دقیقه ؟اید داده انجام طمتوس شدت با تفریحی و ورزشی فعالیت مدت چه روزها، آن از یکی در : 15

 پرسیده شده است: سوألاین  1385های در سال

p15a 

p15b 



  پردازید؟می متوسط شدت با تفریحی یا ورزشی به فعالیت مدت چهدر یک روز معمولی 

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386های در سال

  پردازید؟می متوسط شدت با تفریحی یا ورزشی به فعالیت تمد چهمعموال در یکی از این روز / روزهای ذکر شده 

 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

  ؟اید داده انجام متوسط شدت با تفریحی و  ورزشی فعالیت مدت چه ، گذشته روز در

 کامپیوترو از استفاده ویزیون،تل کردن تماشا مانند) اید؟گذرانده نشستن به را زمان مدت چه معمولی روز یک در: 16

 و تاکسی در نشستن خواندن، کتاب نشستنی، های بازی آشنایان، و دوستان با نشستن و تبلت و تاپ لپ و موبایل

 ( مترو یا قطار و اتوبوس

 ساعت دقیقه 

 پرسیده شده است: سوألاین  1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 ساعت() چه  مدت ورزش با شدت متوسط

 )دقیقه( چه  مدت ورزش با شدت متوسط

 پرسیده شده است: سوألاین  1395در سال 

  ؟ایدداده انجام متوسط شدت با تفریحی و ورزشی فعالیت مدت چه گذشته، روز در

 

p16a 

p16b 

  



 دهید؟ انجام بیشتری بدنی فعالیت و ورزش نتوانید شود می باعث زیر موارد از کدامیک شما نظر به  :17

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

 بدنی فعالیت و ورزش من گذارد نمی نامناسب جسمانی شرایط یا و خستگی علولیت،بیماری،درد،آسیب دیدگی ،م -

 دهم انجام

 رمندا بدنی فعالیت و ورزش انجام برای فرصتی زیاد، کاری ساعات و شغلی های دغدغه دلیل به -  

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

 و تلویزیون ماشای،ت کامپیوتری های مجازی،بازی فضای مثل نشستنی های فعالیت صرف را خود فراغت اوقات - 

  میکنم... 

 نیستم آنها انجام به قادر بدنی فعالیت و ورزش باالی های هزینه و نامناسب اقتصادی وضعیت علت به - 

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

 ندارد وجود من نزدیکی

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

 مده انجام بدنی فعالیت و ورزش باید چگونه نمیدانم -

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

 دشو می بدنی فعالیت و ورزش انجام  از مانع اطرافیانم و جامعه سطح در فرهنگی مسائل و اجتماعی باورهای -

 مندار بدنی فعالیت و ورزش انجام  برای همراهی و دوست -

 دشو می من بدنی فعالیت و ورزش انجام  از مانع محیط و هوا آلودگی -

 سایر -

 .است پرسیده شده 1400فقط در سال 

ph_1 

ph_2 

ph_3 

ph_4 

ph_5 

ph_6 

ph_7 

ph_8 

ph_9 

ph_10 

ph_11 

ph_12 

ph_13 

ph_14 

 

 باال خون فشار سابقه

 یر تاکنون پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، فشار خون شما را اندازه گیری کرده است؟ بلی   خآیا -1

 این سوأالت پرسیده شده است: 1383در سال 

 شده؟ اندازه گیری  بهداشتی کارکنان یا پزشک توسط خون فشار گذشته سال یک در آیا

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1388 و 1387، 1386، 1385 یهادر سال
 است؟ شده گیری اندازه بهداشتی کارکنان یا پزشک توسط فشارخون زمانی چه بار آخرین

 این سوأالت پرسیده شده است: 1390در سال 

 شده؟ گیری اندازه بهداشتی کارکنان یا پزشک توسط خون فشار تاکنون آیا 

 این سوأالت پرسیده شده است: 1395در سال 

h0e 

 



 

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

 

 خون فشار  بیماری یا باالست خونتان فشار که است گفته شما به درمانی بهداشتی رمندکا یا پزشک تاکنون آیا -2

 ؟  بلی   خیردارید باال

 

 این سوأل پرسیده شده است: 1390و  1388، 1387، 1386، 1385های در سال

 گذشته سال یک در بهداشتی کارکنان یا پزشک توسط خون فشار تشخیص

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390سال  در
 باال خون فشار بیماری یا باالست خونتان فشار که است گفته شما به بهداشتی کارمند یک یا پزشک تاکنون آیا

 دارید؟
 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 باال خون فشار  بیماری یا باالست خونتان فشار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک تاکنون آیا 

 دارید؟  

h2e 

 

 خونتان فشار که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12آیا طی  -3

 د؟  بلی خیر داری باال خون فشار بیماری یا باالست

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 باالست خونتان فشار که است گفته شما به بار ولینا برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12آیا طی 

 دارید؟   باال خون فشار بیماری یا
 

h2y 

 

 ؟ بلی   خیر است کرده تجویز دارو شما برای باال خون فشار علت به پزشک کنون تا آیا-4

  شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 است؟ کرده تجویز دارو شما یبرا باال خون فشار علت به پزشک گذشته هفته دو طی آیا

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 یهادر سال
 هفته اخیر(2)شیمیایی داروی با پزشک نظر طبق فشارخون کنترل روش

  شده است: دهیسوأل پرس نیا 1383سال  در
 ()حداقل دوهفته اخیرشیمیایی داروی با پزشک نظر طبق فشارخون کنترل وشر

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1388و  1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 یغذای رژیم با پزشک نظر طبق فشارخون کنترل روش

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 یهادر سال

h3aa 

 



 نوز کاهش با پزشک نظر طبق فشارخون کنترل روش

 دخانیات ترک اب پزشک نظر طبق فشارخون کنترل روش

 بدنی فعالیت یا ورزش با پزشک نظر طبق فشارخون کنترل روش

 کند؟می دریافت سنتی درمان یا گیاهی داروی خود فشارخون بیماری برای اکنون هم آیا

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390 یهادر سال
 نمک مصرف کاهش با پزشک نظر طبق فشارخون کنترل روش

 شده است: دهیوأل پرسس نیا 1385 یهادر سال
 است؟ نموده مراجعه عطاری به فشارخون بیماری برای اخیر ماه   12آیا در  

 

 کنید؟ بلی    خیرمی مصرف دارو فشارخون کنترل برای حاضر، حال در آیا -5

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395 در سال
 ؟دکنیمی مصرف دارو فشارخون کنترل برای حاضر، حال در آیا 

 

h3c 

 

 کنید؟می استفاده خود خون فشار کنترل برای هایی دارو یا دارو چه -6

 فورزومایدیا الزیکس(-اسپیرونوالکتون-ها هیدروکلروتیازید -اچ تریامترن ها)مانند دیورتیک -

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

 وک کننده کانال کلسیمی مثل آمیلودیپینو نیفیدیپین یا نیتروپروسایدسدیم(شل کننده عروق)مانند بل -

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

 متیل دوپا -

 داروهای ترکیبی -

 سایر -

 عدم توانایی خواندن نام دارو -

 پرسیده شده است.  1400فقط در سال 

 

h3ca_1 

h3ca_2 

h3ca_3 

h3ca_4 

h3ca_5 

h3ca_6 

h3ca_7 

h3ca_8 

 

 د؟  بلی   خیرای نموده مراجعه سنتی ی اطبا به خود فشار افزایش یا باال خون فشار بیماری برای تاکنون شما آیا  -7

 شده است: دهیسوأل پرس نیا1385 یهادر سال
 است؟ نموده مراجعه عطاری به فشارخون بیماری برای اخیر ماه 12آیا در  

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1388 و 1387، 1386، 1385، 1383 یاهدر سال
 کند؟می دریافت سنتی درمان یا گیاهی داروی خود فشارخون بیماری برای اکنون هم آیا

 

 

 

h4 

 



 د؟  بلی خیرنمایی می مصرف خود خون فشار کنترل برای گیاهی یا سنتی داروی حاضر حال در شما آیا -8

 ه شده است. پرسید1400فقط در سال 

 

h5 

 

 ؟دارید( فشارسنج) فشارخون گیری اندازه وسیله منزل در آیا  -9

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395 یهادر سال
 دارید؟( فشارسنج) فشارخون اندازه گیری وسیله منزل در آیا

 

h3b 

 

 دیابت سابقه

 ازه گیری شده است؟ بلی   خیراند آیا تاکنون قندخون شما توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی،-1

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 ،1383یهادر سال
 ؟اید کرده گیری اندازه را خود خون قند گذشته یکسال در آیا

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395 در سال
 ه گیری شده است؟آیا تاکنون قندخون شما توسط پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی،انداز

h6 

 

 دارید؟ دیابت یا باالست خونتان قند که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یک یا پزشک تاکنون آیا  -2

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1383یهادر سال
 تابحال پزشک شما گفته است که قند خون شما باالست ؟ آیا
 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال در 

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

 

x9 

 

 خونتان قند که است گفته شما به بار اولین برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12آیا طی  -3

 دارید؟ دیابت بیماری یا باالست

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385یهاسالدر 
 ؟دارد( دیابت) قند بیماری که است گفته فرد به درمانی بهداشتی کارمند یک یا پزشک اخیر ماه  12طول در آیا

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال در 
 یا باالست خونتان قند که است گفته شما به بار لیناو برای درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12آیا طی 

 دارید؟ دیابت بیماری

 

h7c 

 



است؟ کرده تجویز( انسولین یا خوراکی داروهای شامل) دارو شما برای باال خون قند علت به پزشک کنون تا آیا  -4  

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال در 

 است؟ کرده تجویز دارو شما رایب دیابت علت به پزشک گذشته هفته دو طی آیا

 

h88n 

 

( انسولین یا خوراکی داروهای شامل)  خون قند کاهش داروی باال، خون قند یا دیابت علت به حاضر حال در آیا  -5

 بلی     خیر    ؟کنیدمی مصرف

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال در  

 است؟ کرده تجویز لینانسو شما برای دیابت علت به پزشک حاضر حال در آیا

 است؟ کرده تجویز دارو شما برای دیابت علت به پزشک گذشته هفته دو طی آیا

 است؟ کرده تجویز خوراکی داروی شما برای دیابت علت به پزشک حاضر حال در آیا 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383یهادر سال
 اید ؟را برای درمان دیابت استفاده کرده کدامیک از روش های زیر

 انسولین

 داروی شیمیایی)داروی خوراکی(

 رژیم غذایی

 ورزش )فعالیت بدنی(

 کنید؟آیا هم اکنون برای بیماری قند خود داروی گیاهی یا درمان سنتی دریافت می

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 یهادر سال
 ا درمان برای کاهش وزنتوصیه ی

 توصیه یا درمان برای ترک دخانیات

 

h88ma 

 

 د؟کنیمی مصرف خود خون قند کاهش برای( تزریقی یا خوراکی) انسولینی غیر داروی شما آیا -6

 پرسیده شده است.  1400فقط در سال 

 

h8b 

 

 کنید؟می تفادهاس خود خون قند کاهش برای( تزریقی یا خوراکی) انسولینی غیر داروی چه -7

 (متفورمین مانند)  ها گوانید بی  -

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

 (مگلیتینیدها)مانند رباگلیناید -

 تیازولیدون ها )مانند پیوگلیتازون(-

h8b_1 

h8b_2 

h8b_3 

h8b_4 

h8b_5 

h8b_6 

h8b_7 

h8b_8 



 مهارکننده آلفا گلوکوزیداز)مانند آکاربوز(-

 آنالوگ پپتیدی)مانند سیتاگلیپتین(-

 )ویکتوزا(1پتید شبه گلوکاگون نوع پ-

 عدم توانایی خواندن نام دارو  -

 پرسیده شده است.  1400فقط در سال 

 

 

 

 کنید؟ بلی  خیرمی استفاده انسولین از شما آیا  -8

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395 در سال
 است؟ کرده تجویز انسولین شما برای دیابت علت به کپزش حاضر حال در آیا

 

h8a 

 

 

 کنید؟می مصرف انسولینی چه -9

 (ASPART، GLUEISINسریع االثر)مانند  -

 (REGULAR HUMULINیا  NOVOLIN کوتاه اثر )مانند -

 (NPHمتوسط اثر )مانند -

 (GLARGINEیا LANTUSیا DETEMIRیا LEVEMIRطوالنی اثر )مانند  -

 (NOVOLOG70/30یا  NOVOLINE70/30یا NOVOMIXوط)مانند مخل -

 پرسیده شده است.  1400فقط در سال 

h9a_1 

h9a_2 

h9a_3 

h9a_4 

h9a_5 

 

 کنید؟  بلی  خیر( استفاده میPENن)انسولی پن/انسولین قلم از آیا -10

 پرسیده شده است. 1400فقط در سال 

h8aa 

 

 ........سالگی  است؟ هشد داده تشخیص شما دیابت سنی چه از-11

 پرسیده شده است.  1400فقط در سال 

h8r 

 

 اید؟    بلی  خیرهفته اخیر،دچار افت قندخون )هایپوگالیسمی(شده2آیا در -12

 پرسیده شده است.  1400فقط در سال 

hypg 

 

 بلی   خیر اید؟دهنمو مراجعه سنتی اطبای به خود خون قند افزایش یا دیابت بیماری برای تاکنون شما آیا- 13

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 کنید؟آیا هم اکنون برای بیماری قند خود داروی گیاهی یا درمان سنتی دریافت می

 شده است: دهیسوأل پرس نیا  1385 در سال
 اید؟نموده ی مراجعهماه اخیر برای بیماری قند به عطار 12آیا در 

h8w 

 



 د؟   بلی   خیرنماییمی مصرف خود خون قند کنترل برای گیاهی یا سنتی داروی حاضر حال در شما آیا -14

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 کنید؟آیا هم اکنون برای بیماری قند خود داروی گیاهی یا درمان سنتی دریافت می

 شده است: دهیسوأل پرساین  1385 در سال
 اید؟یماری قند به عطاری مراجعه نمودهماه اخیر برای ب 12آیا در 

h8g 

 

 ؟   بلی  خیردارید( گلوکومتر) خون قند گیری اندازه وسیله منزل در آیا -15

 شده است: دهیسوأل پرساین  1395 در سال
 دارید؟   ( گلوکومتر) ونخ قند گیری اندازه وسیله منزل در آیا

h8c 

 

اند؟   بلی   داشته قندی دیابت(  دختر یا پسر خواهر، برادر، مادر، پدر،)  شما یک درجه بستگان از یک هیچ آیا -16

 خیر 

 نفر چند بله اگر

 شده است: دهیسوأل پرس این 1390و  1388، 1387، 1386، 1383 یهادر سال
  به دیابت یا مرض قند است؟آیا بستگان درجه یک شما کسی مبتال

 

ffmbs 

ffmbs_n 

 

 باال تام کلسترول سابقه

 آیا تاکنون کلسترول  شما به توصیه پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، اندازه گیری شده است؟ بلی   خیر -1

 شده است: دهیسوأل پرس این 1395سال در 
 ؟تی درمانی،اندازه گیری شده استآیا تاکنون کلسترول  شما به توصیه پزشک یا کارمند بهداش

h12 

 

بلی      ؟ باالست خونتان میزان کلسترول که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یک یا پزشک تاکنون آیا -2

 خیر

 شده است: دهیسوأل پرس این 1395سال در 
 ؟ باالست خونتان ولمیزان کلستر که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یک یا پزشک تاکنون آیا 

h13a 

 

ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، برای اولین بار به شما گفته که کلسترول خونتان 12آیا طی -3

 باالست؟ بلی   خیر 

 شده است: دهیسوأل پرس این 1395سال در 
 ه که کلسترول خونتان باالست؟ماه گذشته پزشک یا کارمند بهداشتی درمانی، برای اولین بار به شما گفت12آیا طی   

h13b 

 

 است؟ کرده تجویز خوراکی دارو شما برای باال کلسترول خون  علت به پزشک کنون تا آیا -4

 شده است: دهیسوأل پرس این 1395سال در 

h14n 

 



 ؟است کرده تجویز خوراکی داروی شما برای باال خون کلسترول علت به پزشک گذشته هفته دو طی آیا 

 بلی     خیر    ؟کنیدمی مصرف خوراکی داروی باال، خون کلسترول  علت به حاضر حال در اآی  -5

 شده است: دهیپرس تسوأال این 1395سال در 
 ؟است کرده تجویز خوراکی داروی شما برای باال خون کلسترول علت به پزشک گذشته هفته دو طی آیا 

 سایر و آترواستاتین سیمواستاتین، لوستاتین، مانند) خوراکی یدارو باال خون کلسترول علت به ، حاضر حال در آیا

 ؟کنیدمی مصرف( ها استاتین

h14a 

 

 ؟کنیدمیچه دارویا داروهایی برای کاهش کلسترول خون خود استفاده  -6

 داروهای متصل شونده به اسیدهای صفراوی مانند کلیسترامین -

 اسیدنیکوتینیک یا نیاسین -

 ردوکتاز مانند لوواستاتین،سیمواستاتین،آتورواستاتین،رزواستاتین  HMCOA مهارکننده انزیم -

 

 شده است: دهیسوأل پرس این 1395سال در 
 سایر و سیمواستاتین،آترواستاتین لوستاتین، مانند)  خوراکی داروی باال خون کلسترول علت به ، حاضر حال در آیا 

 کنید؟می مصرف( ها استاتین

 

h14_1 

h14_2 

h14_3 

h14_4 

 

 آیا شما تا کنون برای کلسترول خون باال به اطبای طب سنتی مراجعه نموده اید؟ بلی  خیر  -7

 است.  پرسیده شده 1400فقط در سال 

 

h15 

 

آیا شما در حال حاضر داروی سنتی یا گیاهی برای کنترل کلسترول خون باالی خود مصرف می نمایید؟ بلی   -8

 خیر 

 است. ه پرسیده شد 1400فقط در سال 

h16 

 

 عروقی قلبی بیماریهای سابقه

 ؟ایدشده  صدری آنژین و قلبی سکته دچار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک حال به تا آیا-1

 را(  فنر)  استنت ،(  بالون)  پالستی آنژیو ،(  قلبی عروق تعویض)  پس 1 بای  همانند پزشکی مداخالت یا و

 ؟ایدداشته

 

h17ae 

 



 شده است: دهیسوأل پرس این 1395سال در 
 اید؟شده قلبی سکته دچار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یک یا پزشک گذشته ماه  12آیا در 

 شده است: دهیسوأل پرس این 1390سال در 
 ،قلبی سکته) ی قلببیماری عروقدچار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یک یا پزشک تا کنون یکآیا  

 اید؟شده حمله قلبی و...(

 

 ماه گذشته بوده است؟ بلی  خیر 12،در  اید دادهفوق که به آن پاسخ بلی  سوألآیا اولین بار هریک از موارد -2

 است. پرسیده شده  1400فقط در سال 

h17ac 

 

 اید؟  بلی  خیرار سکته مغزی شدهآیا تا به حال پزشک یا کارمند بهداشتی به شما گفته است که دچ -3

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 اید؟  گفته است که دچار سکته مغزی شده آیا تا به حال پزشک یا کارمند بهداشتی به شما 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
  هستید؟( مغزی خونریزی مغزی، تهسک) مغز عروقی بیماری دچار که است گفته شما به  پزشک یک تاکنون آیا 

 ؟ایدداشته را زیر موارد از هیچیک حال به تا آیا 

 بدن طرف یک در حسی بی یا و بدن طرف یک پا، بازو، در ضعف احساس کردن، صحبت در ناگهانی اختالل 

 

h17be 

 

 بلی  خیر ماه گذشته این اتفاق برای اولین بار برای شما افتاده است؟ 12آیا در -4

 است.  پرسیده شده  1400ط در سال فق

h17bc 

 

 سایر و آترواستاتین سیمواستاتین، لوستاتین، )استاتین قلبی، بیماری درمان یا پیشگیری برای حاضر حال در آیا -5

 بلی  خیر کنید؟می مصرف (ها استاتین

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 سایر و آترواستاتین سیمواستاتین، لوستاتین،) استاتین قلبی، بیماری درمان یا پیشگیری برای حاضر حال در آیا 

 ؟کنیدمی مصرف ها( استاتین
 

h19 

 

 بلی  خیر کنید؟می مصرف آسپرینقلبی، بیماری درمان یا پیشگیری برای حاضر حال در آیا -6

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 ؟کنیدمی مصرف قلبی،آسپرین یماریب درمان یا پیشگیری برای حاضر حال در آیا

 

h18 

 



 یا قلبی سکته به مبتال سالگی 65سن زیر در دخترتان یا خواهر مادر، یا و 55سن زیر شما پسر یا برادر پدر، آیا   -7

 بلی  خیر نمی داند؟ اندشده ناگهانی مرگ یا مغزی

 اگر بله چند نفر

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 ؟اید کرده احساس خود سینه جناغ زیر یا سینه قفسه وسط در سنگینی و فشار نوعی یا و ناراحتی درد، نونتاک آیا

 ؟شویدمی سینه قفسه در درد دچار میروید باال سرباالیی از یا میروید راه عجله با یا آرامی به که هنگامی آیا 

 ؟شودمی برطرف درد زبانی زیر قرص مصرف یا و( تنرف راه تر آهسته یا و نشستن ایستادن،) وضعیت تغییر با آیا 

 ؟شودمی برطرف دقیقه 10از  کمتر درد آیا  

h18n 

h18n_n 

 

 اهمیت دارای ی ها بیماری سایر سابقه

 ؟ بلی  خیرایدشده سرطان دچار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12آیا در -1

 شده است: دهیپرس تالسوأ نیا 1390سال  در
   است؟ داده سینه سرطان تشخیص شما برای متخصص پزشک تاکنون آیا

 وجود سینه سرطان علت به کرده فوت یا مبتال فرد( فرزندان و برادر خواهر، مادر، پدر،) شما اول درجه خانواده در آیا

 دارد؟

 ؟است داده بزرگ روده سرطان تشخیص شما برای متخصص پزشک تاکنون آیا

 بزرگ روده سرطان علت به کرده فوت یا مبتال فرد( فرزندان و برادر خواهر، مادر، ، پدر) شما اول درجه خانواده در آیا

 دارد؟ وجود

ca5 

 

آسم یا بیماری ریوی انسدادی مزمن  دچار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا پزشک آیا تابه حال  -2

 ؟ بلی  خیرایدشده

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390 سال در
 هستید؟ آسم بیماری دچار شما که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا و پزشک یک تاکنون آیا

 ؟ایدداشته( تنفسی های عفونت متعاقب یا فیزیکی فعالیت از پس ویژه به) زیر تنفسی عالئم گذشته یکسال طی آیا

 هفته(4از بیش سرفه)

 ؟ایدداشته( تنفسی های عفونت متعاقب یا فیزیکی فعالیت از پس ویژه به) زیر تنفسی عالئم گذشته الیکس طی آیا

 ( مکرر سینه خس خس)

 اید؟داشته( تنفسی های عفونت متعاقب یا فیزیکی فعالیت از پس ویژه به) زیر تنفسی عالئم گذشته یکسال طی آیا

 (نفس تنگی)

r12 

 

آسم یا بیماری ریوی  دچار که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا کپزش گذشته ماه 12آیا در  -3

 ؟ بلی  خیرایدشدهانسدادی مزمن  

r1 

 



 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390سال  در
 هستید؟ آسم بیماری دچار شما که است گفته شما به درمانی بهداشتی کارمند یا و پزشک یک تاکنون آیا

 ؟ایدداشته( تنفسی های عفونت متعاقب یا فیزیکی فعالیت از پس ویژه به) زیر تنفسی معالئ گذشته یکسال طی آیا

 هفته(4از بیش سرفه)

 ؟ایدداشته( تنفسی های عفونت متعاقب یا فیزیکی فعالیت از پس ویژه به) زیر تنفسی عالئم گذشته یکسال طی آیا

 ( مکرر سینه خس خس)

 ؟ایدداشته( تنفسی های عفونت متعاقب یا فیزیکی فعالیت از پس ویژه هب) زیر تنفسی عالئم گذشته یکسال طی آیا

 (نفس تنگی)

 امعمل خارج نمودن رحم داشته   ؟ بلی  خیرایدشدهآیا یائسه  -4

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

rm 

 

 ؟ایدشدهدرچه سنی یائسه  -5

  .شده است دهیپرس 1400فقط در سال 

rm_g 

 

 ؟بلی  خیرایدداشته خود دهان حفره در درد یا درد دندان گذشته ماه 3آیا طی  -6

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

od 

 

 آیا شما دچار بی دندانی کامل هستید؟ -7

 بله بی دندان کامل هستم از پروتز استفاده می کنم -

 بله بی دندان کامل هستم از پروتز استفاده نمی کنم -

 ارمخیر بی دندانی کامل ند -

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

toothless 

 

 برید؟می کار به خود دندان و دهان بهداشت برای را زیر موارد از کدامیک -8

 هیچکدام -4دهانشویه    -3نخ دندان   -2مسواک    -1

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390سال  رد
   زنید؟می مسواک مرتبه چند روزانه

 ؟کنیدمی استفاده دندان نخ از بار چند روزانه

odc_1 

odc_2 

odc_3 

odc_4 

 

 کرده است؟ یزیخونر تانیاستفاده از نخ دندان لثه ها ایمسواک زدن  ایهنگام غذا خوردن  ایآ -9

 بلی   خیر

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

od_b 

 



 

 زندگی سبک های توصیه

 ای اصالح سبک زندگی به شما توصیه شده است؟ماه گذشته، درراست 12کدامیک از موارد زیر طی -1

 خیر بلی ترک یا عدم شروع مواددخانی

 خیر بلی نمک مصرف کاهش

 خیر بلی مصرف روزانه میوه و سبزیجات

 خیر بلی کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی

 خیر بلی مصرف کم مواد فرآوری شده و گوشت قرمز

 خیر بلی ماهی مصرف افزایش

 خیر بلی سالم کربوهیدرات و دار سبوس نان مصرف افزایش

 خیر بلی قندی مواد مصرف کاهش

 خیر بلی بدنی فعالیت یا ورزش افزایش یا انجام

 خیر بلی طبیعی حد در بدن وزن حفظ یا وزن کاهش

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 به زندگی سبک اصالح راستای در را زیر اردمو درمانی، بهداشتی کارمند یک یا پزشک گذشته سال سه طی آیا-

 است؟ کرده توصیه شما
 دخانیات ترک-

 2 نمک مصرف کاهش-

 روز در سبزیجات یا و میوه واحد5 حداقل مصرف-

 غذایی رژیم در چربی مصرف کاهش-

 بدنی فعالیت یا ورزش-

 طبیعی حد در بدن وزن حفظ یا وزن کاهش-

      باشد؟ شده شما در شدید استرس احساس به منجر که است افتاده شما برای اتفاقی گذشته هفته در آیا-

      باشد؟ شده شما در عصبانیت به منجر که است افتاده شما برای اتفاقی گذشته هفته در آیا-

      باشد؟ شده شما در شدید غم احساس به منجر که است افتاده شما برای اتفاقی گذشته هفته در آیا-

h20a 

h20b 

h20c 

h20d 

h20m 

h20j 

h20i 

h20v 

h20e 

h20f 
 

 رکت در محیط اطرافح-2

  ندارم مشکلی خودم اطراف محیط در حرکت برای من

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

eq_1 

 



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

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

 مراقبت از خود -3

 ندارم مشکلی خودم از مراقبت برای من

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

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

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

eq_2 

 

 )شامل کار،کارهای خانه،امورمرتبط به خانواده،اوقات فراغت( های معمولفعالیت-4

 ندارم مشکلی خودم معمول های فعالیت انجام برای من  

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

  نیستم خودم معمول های فعالیت انجام به قادر من

 است. شده دهیپرس 1400فقط در سال 
 

eq_3 

 

 ناراحتی جسمانی درد،-5

   ندارم ناراحتی یا درد گونه هیچ من 

   دارم ناراحتی و درد ای اندازه تا من 

  دارم ناراحتی و درد حد از بیش من

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

eq_4 

 

 اضطراب و افسردگی-6

  نیستم افسرده یا مضطرب من

  هستم ردهافس یا مضطرب ای اندازه تا من

  هستم افسرده یا مضطرب اندازه از بیش من 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 آیا در هفته گذشته اتفاقی برای شما افتاده است که منجر به احساس استرس شدید در شما شده باشد؟ بلی  خیر

 ت شدید در شما شده باشد؟ بلی  خیرآیا در هفته گذشته اتفاقی برای شما افتاده است که منجر به احساس عصبانی

 آیا در هفته گذشته اتفاقی برای شما افتاده است که منجر به احساس غم شدید در شما شده باشد؟ بلی  خیر 

 

eq_5 

 



ی سالمت امروزتان چیست؟دراین مقیاس بهترین حالت خواهم شما به من بگویید که نظرتان دربارهحاال من می-7

 و بدترین حالت معادل صفراست.نظرخود را دراین مورد اعالم کنید؟              100سالمتی قابل تصور 

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

eq_6 

 

 مردان سرطان غربالگری

 

 اید؟های غربالگری راتابه حال انجام دادهکدامیک از تست

 نمیداندبلی    خیر                      تست غربالگری سرطان روده بزرگ    

 بلی     خیر       نمیداند               تست غربالگری پروستات                 

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

sc_co 

sc_pr 

 

 هاخانم سرطان غربالگری

 

 اید؟های غربالگری راتابه حال انجام دادهکدامیک از تست-1

 بلی    خیر        نمیداند         تست غربالگری سرطان  دهانه رحم              

 بلی    خیر        نمیداند              تست غربالگری سرطان پستان)ماموگرافی( 

 تست غربالگری سرطان روده بزرگ                        بلی    خیر        نمیداند

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 درج شود. 9999اید؟    بلی    خیر   اگر نمیداند کدان دهانه رحم انجام دادهآیا تا به حال تست غربالگری سرط

 

sccx1 
scbr 

scco 
 

 ؟ اید کردهبه منظور جلوگیری از سرطان دهانه رحم دریافت   HPV آیا تابه حال واکسن-2

 بلی    خیر      نمیداند 

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

vcx 
 

 حوادث

شد؟  بلی  با شده شما برای جسمی آسیب به منجر که است افتاده اتفاق شما برای ای حادثه گذشته ماه 12آیا در -1

 خیر

 .شده است دهیپرس 1400فقط در سال 

a1 

 

 آیا این آسیب منجر به دریافت خدمات پزشکی شده است؟ بلی    خیر-2

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در

a1_o 

 



 اورژانس در سرپایی بصورت که است افتاده اتفاق شما برای جسمی آسیب به نجرم ای حادثه گذشته یکسال در
 شده باشید؟   بلی  خیر درمان بیمارستان

 آیا این آسیب منجربه دریافت بستری شده است؟ بلی   خیر-3

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 بلی  خیر ا رخ داده است؟آیا در یک سال گذشته حادثه ای منجر به بستری برای شم

a1_i 

 

 درآخرین بار حادثه چه بوده است؟-4 -

  ترافیکی -

 سوختگی -

  خوردن زمین و سقوط -

  شدگی غرق -

  گرفتگی برق -

  عمدی غیر مسمومیت -

  خودکشی -

  خشونت -

  عقرب و مار گزش -

   حیوانات حمله -

  ضربه -

 سایر -

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در -
 ؟است  نوع حادثه چه بوده -

  ترافیکی -

 سوختگی غیر عمدی -

  خوردن زمین و سقوط -

  شدگی غرق -

  گرفتگی برق -

  عمدی غیر مسمومیت -

  خودکشی -

  خشونت -

  عقرب و مار شارگز -

a4a 

 



   حیوانات حمله -

  ضربه -

 سایر -

 آسیب رخ داده چندوقت پیش اتفاق افتاده است؟-5

 ماه یک از کمتر

 ماه 6یک تا کمتر از 

 ماه 12ماه و کمتر از  6

 ماه 12بیش از 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 است؟ افتاده اتفاق مکانی چه در حادثه این

 منزل -

 ترافیکی معابر -

 آموزشی اماکن -

  کار محل -

  تفریحی و ورزشی اماکن -

 موارد سایر -

 .........     است؟ داده رخ شهرستان کدام در است، بوده ترافیکی حادثه اگر

a11h 

 

  است؟ رفته پیش نحو چه به  داده رخ سیبآ  -6

 . است کرده پیدا کامل بهبود 

 . است کرده پیدا نسبی بهبود 

 . است نکرده پیدا بهبود 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
        است؟ بوده چه حادثه نتیجه

 است نرسیده فرد به آسیبی -

  شکستگی -

  احشا پارگی -

   پوست پارگی -

  سوختگی -

a11a 

 



  عضو عقط -

  عضو نقص -

                  است؟ شده معلولیت به منجر داده رخ حادثه آیا

 است؟ رفته پیش نحو چه به داده رخ آسیب حادثه، از ناشی معلولیت بروز صورت در

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

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

 است کرده پیدا ماه بهبود 9تا  ماه 6بین  داده رخ بآسی -

 است نکرده پیدا بهبود داده رخ آسیب -

 

 استفاده( عمومی نقلیه وسیله یا شخصی) سواری خودرو از شهری درون مسافرت برای گذشته ماه 12آیا در طی -7

       اید؟ بلی   خیرنموده

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

a7_1 

 

از کمربند ایمنی استفاده  )به عنوان راننده یا سرنشین(اید نشستهآیا در آخرین باری که در صندلی جلوی خودرو -8

      ؟    بلی   خیراید کرده

       شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
ازکمربند ایمنی استفاده  ین()به عنوان راننده یا سرنش ایدهای جلوی خودرو نشستهری که در صندلیآیا در آخرین با

 ؟    ایدکرده

a7_f 

 

؟    بلی   خیر        اید کردهاز کمربند ایمنی استفاده اید نشستهآیا در آخرین باری که در صندلی عقب  خودرو  -9

              من همواره راننده بوده ام

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

a7_b 

 

اید؟ بلی   خیر           نموده استفاده  سواری خودرو از شهری برون مسافرت برای ذشتهگ ماه 12آیا در طی  -10

   مسافرت برون شهری نداشته ام

          شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

a9t 

 

فاده آیا در آخرین باری که در صندلی جلوی خودرو نشسته اید)به عنوان راننده یا سرنشین(از کمربند ایمنی است-11

              ؟    بلی   خیر اید کرده

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

a9_f 

 

؟    بلی   خیر        اید کردهاز کمربند ایمنی استفاده اید نشستهآیا در آخرین باری که در صندلی عقب  خودرو  -12

              امبوده من همواره راننده

a9_b 

 



 است. شده دهیپرس 1400فقط در سال 

زاد مناسب از صندلی خودرو کودک یا نو درآخرین بار حین استفاده از خودرو، یا کودک، درصورت داشتن نوزاد-13

   اید؟ بلی  خیر      کودک یا نوزاد ندارمسن آنان استفاده نموده

                   شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

a19 

 

                        ؟ بلی   خیرایدشده سیکلت موتور سوار گذشته ماه 12آیا در -14

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

a8g 

 

اید؟   نموده استفاده ایمنی کاله از( همراه یا راننده عنوان بهاید )کرده تردد موتورسیکلت با که باری آخرین در آیا -15

 بلی   خیر

 ست:شده ا دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 اید؟نموده استفاده ایمنی کاله از (همراه یا راننده عنوان به)اید کرده تردد موتورسیکلت با که باری آخرین در آیا

 بلی  خیر

a8 

 

 :فرمائید مشخص را خود استفاده مورد ایمنی کاله نوع  -16

 کاله تمام رخ

 کاله سه ربعی)جلوباز(

 کاله هایی با پوشش کمتر از سه ربع

 شده است. دهیپرس 1400سال فقط در 

a8t 

 

 دخانیات استعمال

 یا چپق/پیپ یا قلیان یا( برگ سیگار پیچ، دست یا کارخانهای سیگار نوع هر) سیگار شامل دخانی مواد تاکنون آیا-1

 الکترونیک سیگار یا و( پراک پان و ناس مثل مکیدنی یا انفیه ای جویدنی، شامل)  دود بدون تنباکوهای انواع

 ؟  بلی  خیراید کرده فمصر

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1383سال  در
 ؟کنیدمی مصرف دخانی مواد حاضر حال در آیا

  شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 بلی خیر  )هرروز( ؟کنیدمی مصرف دخانی مواد حاضر حال در آیا

s1a 

 

 ؟اید کردهتا به حال مصرف  کدام یک از موارد زیر را-2

 ارسیگ

 قلیان

s1a_1 

s1a_2 

s1a_3 

s1a_4 

s1a_5 



 پیپ/چپق

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

 سیگارالکترونیک

 

 ؟ بلی  خیرکنیدمیدخانی مصرف  در حال حاضر مواد آیا-3

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 ؟ بلی خیر کنیدمی مصرف سیگار روزانه صورت به حاضر حال در آیا

 ؟ بلی خیر کنیدمی مصرف دخانی مواد حاضر آیادرحال 

 )هرروز( ؟کنیدمی مصرف دخانی مواد سایر روزانه طور به حاضر حال آیادر  

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 یهادر سال
 ؟کنیدمی مصرف سیگار روز هر آیا

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1383ال س در
 ؟کنیدمی مصرف دخانی مواد حاضر حال در آیا

 ؟کنیدمی مصرف دخانی مواد روز هر آیا

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386  یهادر سال
 ؟کنیدمی مصرف روزانه صورت به چپق یا پیپ از آیا

 ؟کنیدمی قلیان مصرف  روزانه آیا

 

s1b 

 

 ؟کنیدمیکدامیک از موارد زیر را در حال حاضر مصرف -4

 سیگار

 قلیان

 پیپ/چپق

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

 سیگارالکترونیک

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1385 در سال
 ؟کنیدمی استفاده تنباکو و توتون هایفرآورده سایر از آیا

 

s1_1 

s1_2 

s1_3 

s1_4 

s1_5 

 



 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 یهادر سال
 ؟کنیدمیآیا در حال حاضر سیگار مصرف 

 ؟کنیدمی مصرف سیگار روز هر آیا

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 چپق    سایر ؟ سیگار    قلیان    پیپ یا کنیدمیدر حال حاضر کدامیک از مواد دخانی را مصرف 

 ؟ بلی خیر کنیدمی مصرف سیگار روزانه صورت به حاضر حال در آیا

 ؟ بلی خیر کنیدمی مصرف دخانی مواد حاضر آیادرحال

 )هرروز( ؟کنیدمی مصرف دخانی مواد سایر روزانه طور به حاضر حال آیادر

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1383سال  در
 ؟کنیدمی رفمص دخانی مواد حاضر حال در آیا

 ؟کنیدمی مصرف دخانی مواد روز هر آیا

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386 یهادر سال
 ؟کنیدمی مصرف روزانه صورت به چپق یا پیپ از آیا

 ؟کنیدمی قلیان مصرف  روزانه آیا

 تکمیل شود( هاگزینه از یکی تنها) ؟ دکنیمی مصرف سیگار نخ چند حاضر حال در -5

 روزانه    هفتگی     ماهانه 

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 ؟کنیدمیدر حال حاضر چه مقدار مواددخانی مصرف 

 سیگار)تعداد نخ:روزانه یا هفتگی یا ماهانه(

 قلیان)تعداد بار:روزانه یا هفتگی یا ماهانه(

 انه یا هفتگی یا ماهانه(پیپ/چپق)تعداد بار:روز

 سایر)تعداد بار:روزانه یا هفتگی یا ماهانه(

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 

t5ad 

t5aw 

t5am 

 



 ؟کنیدمی مصرف( نخ) سیگار مقدار چه روزانه

 تکمیل شود( ها زینهگ از یکی تنها) ؟ کنیدمی مصرف چند بار قلیان حاضر حال در -6

 روزانه    هفتگی     ماهانه 

 شده است: دهیپرس سوأل نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 ؟کنیدمی مصرف قلیان بار چند روزانه

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 سایر....-4 پیپ یا چپق-3 قلیان-2 سیگار-1

 روزانه / بار روزانه / بار رروزانه / با روزانه / نخ
 هفتگی / بار هفتگی / بار هفتگی / بار هفتگی / نخ
  ماهانه / بار ماهانه / بار ماهانه / بار ماهانه /نخ

t5dd 

t5dw 

t5dm 

 

 تکمیل شود( ها گزینه از یکی تنها) ؟ کنیدمی بار چپق/پیپ مصرف چند حاضر حال در-7

 روزانه    هفتگی     ماهانه 

 شده است: دهیپرس سوأل نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهاالدر س
 ؟کنیدمی مصرف تنباکو از پر پیپ یا چپق بار چند روزانه

 

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 سایر....-4 پیپ یا چپق-3 قلیان-2 سیگار-1

 روزانه / بار روزانه / بار روزانه / بار روزانه / نخ
 هفتگی / بار هفتگی / بار هفتگی / بار گی / نخهفت

  ماهانه / بار ماهانه / بار ماهانه / بار ماهانه /نخ

t5cd 

t5cw 

t5cm 

 

 تکمیل شود( ها گزینه از یکی تنها) ؟ کنیدمی بدون دود مصرف  بار انواع  تنباکو چند حاضر حال در-8

 روزانه    هفتگی     ماهانه 

 

 شده است: دهیپرس سوأل نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 ؟کنیدمی مصرف را دخانی های فرآورده سایر مقدار چه روزانه

 (ببرید نام) ؟کنیدمی مصرف را دخانی های فرآورده سایر مقدار چه روزانه

 

 

t5ed 

t5ew 

t5em 

 



 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 سایر....-4 پیپ یا چپق-3 قلیان-2 سیگار-1

 روزانه / بار روزانه / بار روزانه / بار روزانه / نخ
 هفتگی / بار هفتگی / بار هفتگی / بار هفتگی / نخ
  ماهانه / بار ماهانه / بار ماهانه / بار ماهانه /نخ

 (تکمیل شود ها گزینه از یکی تنها) ؟ کنیدمی مصرف سیگار الکترونیک چند بار  حاضر حال در -9

 روزانه    هفتگی     ماهانه 

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

t5fd 

t5fw 

t5fm 

 

 اید؟از چه سنی برای اولین بار مصرف سیگار را آغاز کرده -10

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385  یهادر سال
 ؟اید کرده آغاز را رسیگا روزانه مصرف بار اولین برای( سال به) سنی چه از

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1383سال  در
 (ماه به) است شده شروع دخانیات روزانه مصرف زمانی چه از

 ماه( به) کردید؟ می مصرف روزانه صورت به را دخانی مواد مدت چه برای 

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1385سال  در
 شده آغاز سیگار روزانه مصرف که است مدت چه 

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390سال  در
 کردید؟ آغاز را قلیان روزانه مصرف بار اولین برای سنی چه در

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 اید ؟کرده آغاز را سیگار روزانه مصرف بار اولین برای( سال به) سنی چه از

 

s1y_1 

 

 اید؟ان  را آغاز کردهلیقاز چه سنی برای اولین بار مصرف  -11

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

s1y_2 

 

 اید؟از چه سنی برای اولین بار مصرف پیپ/چپق را آغاز کرده -12

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

s1y_3 

 



 و ناس مثل مکیدنی یا انفیه ای جویدنی، شامل)  دود بدون تنباکوهای از چه سنی برای اولین بار مصرف انواع -13

 اید؟را آغاز کرده(پراک پان

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

s1y_4 

 

 اید؟از چه سنی برای اولین بار مصرف سیگار الکترونیک را آغاز کرده -14

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

s1y_5 

 

    است؟ بوده قبل وقت چند بار اولین برای سیگار مصرف دارید یاد به -15

 شده است. دهیپرس 1400در سال  فقط
 

t4a 

 

 ؟ بلی خیرایدداشته سیگار ترک برای تالشی آیا گذشته ماه 12درطی  -16

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 کنید؟ ترک را سیگار مصرف که اید کرده تالش گذشته ماه 12طی 

 اید؟ کرده ترک را سیگار روزانه مصرف پیش مدت چه

 اید؟ کرده ترک را سیگار روزانه مصرف( ندسالگیچ) سنی درچه

 

ts6_1 

 

  ؟ بلی خیرایدداشته قلیان ترک برای تالشی آیا گذشته ماه 12درطی  -17

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

ts6_2 

 

 ؟ بلی خیرایدداشته پیپ/چپق ترک برای تالشی آیا گذشته ماه 12درطی  -18

 است.شده  دهیپرس 1400فقط در سال 
 

ts6_3 

 

 مکیدنی یا انفیه ای جویدنی، شامل)  دود بدون تنباکوهای انواع ترک برای تالشی آیا گذشته ماه 12درطی  -19

 ؟بلی خیر ایدداشته(پراک پان و ناس مثل

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

ts6_4 

 

  بلی خیر  ؟یداداشته سیگارالکترونیک ترک برای تالشی آیا گذشته ماه 12درطی  -20

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

ts6_5 

 

 ترک را دخانی مواد مصرف که است کرده توصیه شما به بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12آیا طی  -21

 کنید؟

ts7 

 



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

 

 ده است:ش دهیپرس سوأل نیا 1395سال  در
 کنید؟ ترک را دخانی مواد مصرف که است کرده توصیه شما به بهداشتی کارمند یا پزشک گذشته ماه 12آیا طی 

 بلی -

 خیر -

 امنداشته مالقات بهداشتی کارمند یا پزشک با گذشته ماه 12طی  -

 کردید؟)فقط یکی از گزینه ها پرشود(درگذشته چند نخ سیگار مصرف می-22

 تگی     ماهانه روزانه    هف

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 کردید؟ می مصرف سیگار روزانه صورت به گذشته در آیا

 اگر بلی در گذشته چند نخ مصرف میکردید؟ روزانه    هفتگی   ماهانه

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385  یهادر سال
 کردید؟ می مصرف سیگار روز هر قبال آیا

s5ad 

s5aw 

s5am 

 

 درگذشته چندبار قلیان مصرف میکردید؟)فقط یکی از گزینه ها پرشود(-23

 روزانه    هفتگی     ماهانه 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 کردید؟می مصرف دخانی مواد روزانه طور به درگذشته آیا

 د؟ سیگار   قلیان   پیپ/چپقکردیمی مصرف بیشتر را دخانی مواد از یک کدام گذشته در

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1383سال  در
 کردید؟می مصرف دخانی مواد روز هر قبال آیا

s5dd 

s5dw 

s5dm 

 

 کردید؟)فقط یکی از گزینه ها پرشود(درگذشته چندبار پیپ/چپق مصرف می -24

 روزانه    هفتگی     ماهانه

  شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 د؟ سیگار   قلیان   پیپ/چپقکردیمی مصرف بیشتر را دخانی مواد از یک کدام گذشته در

 کردید؟می مصرف دخانی مواد روزانه طور به درگذشته آیا

 

s5cd 

s5cw 

s5cm 

 



 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1383سال  در
 کردید؟می مصرف دخانی مواد روز هر قبال آیا

 (پراک پان و ناس مثل مکیدنی یا انفیه ای جویدنی، شامل)  دود بدون تنباکوهای چندبار انواع درگذشته -25

 مصرف میکردید؟)فقط یکی از گزینه ها پرشود(

 روزانه    هفتگی     ماهانه 

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

s5ed 

s5ew 

s5em 

 

 فقط یکی از گزینه ها پرشود(درگذشته چند بار سیگار الکترونیک مصرف میکردید؟) -26

 روزانه    هفتگی     ماهانه

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

s5fd 

s5fw 

s5fm 

 

 ؟اید کردهاز چه سنی برای اولین بار مصرف سیگار را آغاز  -27

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 ؟اید کردهاز چه سنی برای اولین بار مصرف روزانه  سیگار را آغاز 

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 یهادر سال
  ؟ایدکرده آغاز را سیگار روزانه مصرف بار از چه سنی )به سال(برای اولین

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1383سال  در
 (ماه به) است شده شروع دخانیات روزانه مصرف زمانی چه از

 ماه( به) کردید؟ می مصرف روزانه صورت به را خانید مواد مدت چه برای

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1385سال  در
 شده آغاز سیگار روزانه مصرف که است مدت چه  2006

 

s1p_1 

 

  ؟اید کردهاز چه سنی برای اولین بار مصرف قلیان را آغاز  -28

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390سال  در
 ؟کردید آغاز را قلیان روزانه مصرف بار یناول برای سنی چه در

s1p_2 

 

 s1p_3  ؟اید کردهاز چه سنی برای اولین بار مصرف پیپ/چپق را آغاز  -29

 



 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

 و ناس مثل مکیدنی یا انفیه ای جویدنی، شامل)  دود بدون تنباکوهای از چه سنی برای اولین بار مصرف انواع -30

  ؟اید کردهرا آغاز (پراک پان

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 

s1p_4 

 

  ؟اید کردهاز چه سنی برای اولین بار مصرف سیگارالکترونیک را آغاز  -31

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

s1p_5 

 

 ه است؟ ....سال  ....ما بوده قبل وقت چند بار اولین برای سیگار مصرف دارید یاد به -32

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1383سال  در
 (ماه به) است شده شروع دخانیات روزانه مصرف زمانی چه از

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1385سال  در
 شده آغاز سیگار روزانه مصرف که است مدت چه

 

t4pa 

t4pb 

 

 ؟   .....سالاید کردهمواد دخانی را چندوقت پیش ترک  -33

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385 یهادر سال
 ؟اید کرده ترک را سیگار روزانه مصرف سنی چه از
 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1385سال  در
 ؟اید کرده ترک را سیگار روزانه مصرف پیش مدت چه
 
 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1383سال  در
  ؟اید کرده ترک را دخانیات روزانه مصرف زمانی چه از

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 اید؟ کرده ترک را سیگار روزانه مصرف پیش مدت چه

 ؟اید کرده ترک را سیگار روزانه مصرف( چندسالگی) سنی درچه

t11 

 



 خیراست؟ بلی     کرده مصرف  زا دود دخانی مواد شمادرحضورتان درخانه فردی گذشته روز 30آیا در -34

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 است؟ بلی خیر کرده مصرف دخانی مواد شمادرحضورتان درخانه فردی گذشته روز 30آیا در 

 است؟  کرده مصرف دخانی مواد شمادرحضورتان درخانه فردی زمانی فاصله چه با گذشته روز 30در صورت بلی ،در 

 روزی چندبار 

 روزانه   

 بار  هفته ای یک 

 بیش از هفته ای یک بار  

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390سال  در

 کند؟می مصرف سیگار شما حضور در خانه در فردی هفته در روز چند

 کند؟می مصرف قلیان شما حضور در خصوصی و عمومی های درمحیط فردی هفته در روز چند

 

t17 

 

کرده  مصرف  زا دود دخانی مواد درحضورتان( سربسته محیط) اشم کار محل در فردی گذشته روز 30آیا در  -35

 است؟     بلی خیر

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در

 مصرف دخانی مواد درحضورتان( دولتی غیر یا دولتی سربسته محیط) شما کار درمحل فردی گذشته روز 30آیا در 

 است؟ کرده

دولتی( کدام یک از مواد دخانی را بیشتر مصرف کرده  غیر یا لتیدو سربسته آن فرد در محل کار شما )محیط

 است؟سیگار   قلیان   پیپ/چپق   سایر 

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1390سال  در

 کند؟می مصرف سیگار شما حضور در کار محل در فردی هفته در روز چند

 

t18 

 

 اید؟ بلی خیر برخورده سیگار از استفاده مستقیم تبلیغات به گذشته ماه 12آیا در طی  -36

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

ad_1 

 

 اید؟ بلی خیربرخورده سیگار از استفاده غیر مستقیم تبلیغات به گذشته ماه 12آیا در طی  -37

 موجود است 1400فقط در سال 

ad_2 

 



 الکل مصرف

 ر  ؟ بلی   خیاید کرده مصرف الکلی های نوشیدنی تاکنون آیا -1

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
  ؟اید کرده مصرف الکلی هاینوشیدنی تاکنون آیا

 درج شود.  9999 کدداند نمی اگر  بلی خیر

al1 

 

 ؟ بلی   خیراید کرده مصرف الکلی های ماه گذشته نوشیدنی 12آیا در طی -2

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 ؟اید کرده مصرف الکلی های ه گذشته نوشیدنیما 12آیا در طی 

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگر  بلی خیر

 

    باشید؟ شده مست الکل مصرف اثر بر که است افتاده اتفاق ماه گذشته، 12آیا در طی 

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگربلی   خیر   

al2 

 

 ؟ اید کرده مصرف الکلی های نوشیدنی ایفاصله چه با گذشته ماه 12در طی -3

 ماه و بیشتر6روزانه    هفتگی   ماهانه     فصلی    

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 ؟ اید کرده مصرف الکلی های نوشیدنی ایفاصله چه با گذشته ماه 12در طی 

 هر روز -

 روز در هفته 6تا  5 -

 روز در هفته 4تا  3 -

 روز در هفته 2تا  4 -

 ز در ماهرو 3تا  5 -

 بار در ماه 1کمتر از  -

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390سال  در
 اید؟کرده مصرف الکلی هاینوشیدنی ای فاصله چه با گذشته ماه دوازده طی در

 روزانه -

 روز در هفته 6تا  5 -

 روز در هفته 4تا  1 -

al3 

 



 روز در ماه 3تا  1 -

 بار در ماه 1کمتر از  -

 درج شود. 9999کد داند نمی اگر

 

 اید؟را در یک وعده نوشیده الکلی مشروبات پیمانه یا بیشتر  6هرچند وقت یکبار،  گذشته ماه دوازده طی در

 هیچ وقت -

 روزانه یا تقریبا هر روز -

 هفتگی -

 انهماه -

 یکبار ماه چند -

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگر

 

 ؟اید کردهیوان نوشیدنی الکلی مصرف ل چند در فاصله زمانی انتخاب شده، فوق، سوألبا توجه به پاسخ  -4

 موجود است. 1400فقط در سال  

al12 

 

 است؟ بوده چقدر شما الکلی نوشیدنی مصرف میزان مصرف ، وعده هر در معمول طور به -5

 .....لیوان معمول ابجو/شراب     

 .....لیوان کوچک/استکان عرقیات الکلی/تکیال/وتکا/ویسکی/کنیاک/رام

 موجود است. 1400فقط در سال 

al4n1 

al4n2 

al4n3 

 

لیوان معمولی آبجو/شراب  6 حداقل شما  الکلی نوشیدنی مصرف میزان  وعده، یک در گذشته ماه 12آیا در طول -6

 یا استکان عرقیات الکلی/تکیال/وتکا بوده است؟ بلی  خیر لیوان کوچک 6یا 

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در

 ؟ ایدنوشیده وعده یک در را الکلی مشروبات بیشتر یا پیمانه 6 یکبار، وقت چند هر ذشتهگ ماه دوازده طی

 روزانه یا تقریبا هرروز  هفتگی ماهانه   چند ماه یکبار هیچوقت 

 

al4m 

 

 



لیوان  6 حداقل شما  الکلی نوشیدنی مصرف میزان  وعده، یک دربا چه فاصله ای  گذشته ماه 12در طول   -7

 یا استکان عرقیات الکلی/تکیال/وتکا بوده است؟   لیوان کوچک 6آبجو/شراب یا معمولی 

 روزانه  هفتگی   ماهانه   بیشتر از یک ماه 

 موجود است. 1400فقط در سال   

al4 

 اید ؟ بلی   خیرکرده مصرف الکلی های نوشیدنی گذشته روز 30آیا در طی -8

 ؟اید کرده رفمص الکلی های آیا در طی ماه گذشته نوشیدنی

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگر  بلی خیر

 

al7 

 

لیوان  6لیوان معمولی آبجو/شراب یا  6شما  الکلی نوشیدنی مصرف میزان حداقل گذشته روز 30آیا در طی  -9

 یا استکان عرقیات الکلی/تکیال/وتکا بوده است؟بلی  خیر کوچک

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 بار........اید؟ کرده مصرف الکلی های نوشیدنی بار چند گذشته ماه طی

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگر

 

 اید ؟کرده مصرف الکلی های نوشیدنی از مقدار چه متوسط طور به  گذشته ماه طی

 الکل %10تا  3.....لیوان معمولی آبجو 

 الکل %50تا  15ودکا  مانند اشتهاآور الکلی مشروبات کوچک لیوان ......

 الکل %15تا  5.... گیالس متوسط شراب 

 الکل %50 از بیش تکیال عرقیات، مانند قوی الکلی مشروبات. کوچک استکان .....

 الکل %90 طبی الکل سرخالی غذاخوری قاشق..... 

 

al8n 

 

لیوان  6بجو/شراب یا لیوان معمولی آ 6شما  الکلی نوشیدنی مصرف میزان حداقلچندبار  گذشته روز 30در طی  -10

 یا استکان عرقیات الکلی/تکیال/وتکا بوده است؟ کوچک

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

al11 

 

 بلی خیر  ؟ایدکرده رانندگی الکل تاثیر تحت گذشته ماه 12آیا در طی -11

 

 شده است: دهیپرس سوأل نیا 1395سال  در

al9 

 



 ؟اید هکرد رانندگی مستی حال در گذشته سال در آیا

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگر  بلی خیر

بلی   است؟ کرده می رانندگی مستی حالت در آن راننده که ایدشده خودرویی سوار گذشته ماه 12آیا در طی -12

 خیر 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 است؟ کردهمی رانندگی مستی حالت در آن راننده که ایدشده خودرویی سوار گذشته سالدر 

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگر  بلی خیر

 

al10 

 

 پرسیده شده است: 1395مربوط به ترک الکل فقط در سال  سوألاین 

 بهداشتی کارکنان یا پزشک توصیه به یا و است داشته شما سالمتی بر الکل مصرف که ای منفی اثر دلیل به شما آیا

  اید؟هکرد قطع را الکل مصرف

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگربلی   خیر  

 

 خانواده دارایی

 

   است؟ چگونه سکونت محل وضعیت-1 

 آرمه بتون یا فلزی اسکلت

 تیرآهن سقف با آجری ساختمان

  گلی یا خشتی

  کانکس یا کلبه یا چادر کپر،

 

 .شده است دهیسوأل پرس نیاهم   1395سال  در

i8 

 

  

  است؟ چگونه شما تسکون محل مالکیت نوع-2

   شخصی   
  استیجاری  

  سازمانی  

 سایر  

 .شده است دهیسوأل پرس نیاهم  5139سال  در

i9 

 



 شوند( می گرفته نظر در اتاق هال و آشپزخانه که شود توجه) خانه هایاتاق تعداد-3

 

 .شده است دهیسوأل پرس نیا 1390در سال 

 ؟ستا نفر چند نتادخو بحتساا با ارخانو ینا ساکن ادفرا ادتعد 

i9r 

 

 بلی خیر  ؟ است شخصی اتومبیل  دارای شما خانواده افراد از فردی یا خودتان آیا -4

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 دارید؟ بلی خیر شخصی اتومبیل آیا 

i11 

 

  دارید؟ اتومبیل چند -5

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

i11n 

 

  چیست؟ شما مبیلاتو نوع -6

  پراید   

  پژو 

  سمند 

   بار وانت 

  داخل ساخت شخصی هایاتومبیل سایر

 خارجی هایاتومبیل سایر

 .شده است دهیپرس سوأل نیا هم 1395سال  در
 

i111_1 

i111_2 

i111_3 

i111_4 

i111_5 

i111_6 

 

  نمایید؟می استفاده خود شخصی اتومبیل از منظور چه به اغلب -7

  خانواده و خودم تفادهاس  

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

 کنماستفاده نمی

 .شده است دهیپرس سوأل نیا هم 1395سال  در

i112_1 

i112_2 

i112_3 

 



 از کدامیک از تسهیالت زیر برخوردارید؟ -8

 خیر - 2 بلی - 1 آب لوله کشی

 خیر - 2 بلی - 1 لوله کشی گاز

 خیر - 2 بلی - 1 برق

 خیر - 2 بلی - 1 حمام

 خیر - 2 بلی - 1 تلفن ثابت

 خیر - 2 بلی - 1 آشپزخانه

 خیر - 2 بلی - 1 تکولرآبی ثاب

 خیر - 2 بلی - 1 تثاب گازی کولر

 خیر - 2 بلی - 1 مرکزی شوفاژ یا سیستم حرارتی

 خیر - 2 بلی - 1 اینترنت

 

 

x5a 

x5b 

x5c 

x5d 

x5e 

x5f 

x5g 

x5h 

x5i 

x5j 

 

 کدامیک از لوازم زیر را دارا می باشید؟-9

 خیر - 2 بلی - 1 تلویزیون رنگی معمولی                                  

 خیر - 2 بلی - LCD/LED    1تلویزیون رنگی 

 خیر - 2 بلی - 1 یخچال معمولی   

 خیر - 2 بلی - 1 فریزر

 خیر - 2 بلی - side by side 1یخچال 

 خیر - 2 بلی - 1 اق گاز فردار   اج

 خیر - 2 بلی - 1 جاروبرقی

 خیر - 2 بلی - 1 ماشین لباسشویی دوقلو    

 خیر - 2 بلی - 1 ماشین لباسشویی اتوماتیک    

 خیر - 2 بلی - 1 ماشین ظرف شویی

 خیر - 2 بلی - 1 خشک کن     

 خیر - 2 بلی - 1 (PCرایانه )

 خیر - 2 بلی - 1 لپ تاپ     

xx5k 

xx5l 

xx5m 

xx5n 

xx5o 

xx5p 

xx5q 

xx5r 

xx5s 

xx5t 

xx5u 

xx5v 

xx5w 

xx5x 

xx5y 

 



 خیر بلی تلفن همراه

 خیر بلی مایکروفر   

 

،  لپ تاپ و کنخشک "با این تفاوت که چند گزینه  شامل  شده است دهیپرس سوأل نیا هم 1395سال  در

 را ندارد. " مایکروفر

 شده است: دهیپرس لسوأ نیا 1390سال  در
 ؟ دارد این امکانات را ارخانو یاآ

 حمام جدا -

 آشپزخانه جدا -

 ارو برقیج -

 کامپیوتر -

 فریزر جدا -

 ماشین لباسشویی -

 نمایید؟می استفاده  مصرفی سوخت چه از پز و پخت برای اغلب شما -10

 چوب                          سایر نفت       گاز                 الکتریسیته                        هیزم و 

 شده است: دهیپرس لسوأ نیا 1395سال  در
 نمایید؟می استفاده منظور چه به عمدتا مصرفی سوخت از شما

 پخت و پز -
 ایجاد گرما -
 تهیه آبگرم -
 سایر -

x5wa 

 

 نمایید؟می استفاده مصرفی سوخت چه از منزل گرمایش ایجاد برای اغلب شما -11

 الکتریسیته                        هیزم وچوب                          سایر                  گاز  نفت      

 شده است: دهیپرس لسوأ نیا 1395سال  در
 نمایید؟می استفاده منظور چه به عمدتا مصرفی سوخت از شما

 پخت و پز -
 ایجاد گرما -
 تهیه آبگرم -

 سایر -

x5wb 

 

 x5wc نمایید؟می استفاده  مصرفی سوخت چه از بیشتر حماماست /گرم آب تهیه برای شما -12

 



 گاز                 الکتریسیته                        هیزم وچوب                          سایر    نفت    

 شده است: دهیپرس لسوأ نیا 1395سال  در
 نمایید؟می استفاده منظور چه به عمدتا مصرفی سوخت از شما

 پخت و پز -
 جاد گرماای -
 تهیه آبگرم -

 سایر -

 :شده است دهیپرس 1390که فقط در سال  سوألدو 

 ؟ستا نفر چند نتادخو بحتساا با ارخانو ینا ساکن ادفرا ادتعد

 ؟ستا رچقد ارخانو فعلی کونتـس لـمح مسکونی حدوا ییربناز مساحت

 50کمتر از  -

 75تا  51 -

 100تا  76 -

 150تا  101 -

 200تا  151 -

 200بیش از  -

 دانمنمی -

 

 :شده است دهیپرس 1395که فقط در سال  سوألیک 

 :است زیر هایگزینه از کدامیک حد در متوسط طور به شما ماهانه درآمد

 700000کمتر از  -

 1500000تا  700000بین  -

 3000000تا  1500000 -

 5000000تا  3000000 -

 5000000بیش از  -

 درج شود. 9999 کدداند نمی اگر

 

 

 

 



 : جسمانی سنجش دوم گام

 

   اید؟نموده مصرف غذا گیری اندازه از قبل ساعت چند -1

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

mt 

 

 بلی   خیر   ؟ کنیدمی مراجعه آزمایشگاه به آزمایش انجام برای آیا -2

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 در کدبوک تعریف نشده است.  سوألکد 

 

 خون فشار

 ........................ دیاستول......................  سیستول  اول بار خون فشارمیزان  -1

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 سیستولیک اول گیری اندازه

 تولیکدیاس اول گیری اندازه

 

m11a 

m11b 

 

 ........................ دیاستول................... ... سیستول  دوم بار خون میزان فشار -2

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 سیستولیک دوم گیری اندازه

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 تولیکدیاس دوم گیری اندازه

 

m12a 

m12b 

 

 ........................ دیاستول......................  سیستول  سوم بار خون میزان فشار -3

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 سیستولیک سوم گیری اندازه

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1390و  1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 سوم دیاستولیک گیری اندازه

m13a 

m13b 

 

 بلی   خیر  دارید؟( فشارسنج) فشارخون گیریاندازه وسیله منزل در آیا -

 

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 خون فشار گیری اندازه وسیله کد

 

 



 شده است: دهیپرسزیر أل سو نیا، 1395سال  درتنها 
 فشارسنج دستگاه کاف اندازه

 کوچک -

 متوسط  -

 بزرگ -

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا  1390و 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 اندازه بازوبند مورد استفاده؟

 کوچک -

 متوسط یا بزرگ -

 د؟گیرمی منجاا ستد امکددر گیریاندازه

 بازوی راست یا چپ

وزن و قد  
 

 )فقط برای بانوان( آیا شما باردار هستید؟     بلی    خیر 

. فقط در سال شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 ایبر هاگیریاندازه این) .، در قسمت مربوط به قد و وزن ذکر نشده است و به صورت نکته عنوان شده است1400
  (.گیردنمی صورت باردار ایهخانم

 

 د )به سانتیمتر(ق اندازه   -4

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 

 قد یریاندازه گ لهیوسکد 

 پرسیده نشده است. 1400 سال فقط در

 

 .شده است دهیپرس هم سوأل نیا 1390و 1388، 1387، 1386، 1385، 1383های سالدر 
 کد ابزار توزین

pregnant 

 

 

 

 

 

m3 

 اندازه وزن )به کیلوگرم(  -5

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 

m4 



 وزن یریاندازه گ لهیوسکد 

 پرسیده نشده است.  1400فقط در 

 کمر دور

 :شودمیپر  ستمیتوسط س

 (متریبه سانت)زه دور کمر اندا -6

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال

 

 

 .شده است دهیپرس زیر سوأل 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال

 گیری دور کمرکد نوار اندازه

 

m7 

 باسن دور

 (متریبه سانت) باسناندازه دور  -7

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395و  1390، 1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال

 

 .شده است دهیپرس زیر سوأل  1390و   1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال

 باسنگیری دور کد نوار اندازه

m15 

 ضربان قلب

 قهیدق کیتعداد ضربان قلب در  -8

 شده است: دهیپرس ألسواین  1395سال  در
  قهیدق کیتعداد ضربان قلب در 

 شمارش بار اول

 دومشمارش بار 

 سومشمارش بار 

 

m16a 

 

 ؟ بلی   خیرساعته دارد 24فرد ادرار  ایآ -9

که در سال  شده است دهیپرس ، "آزمایش ادرار"الت عنوان خاص وأدر یکی از چندین  س سوأل نیا 1395سال  در
 :رسیده نشده استاین بخش کامل پ 1400

 بلی خیر  اید؟خورده آب از غیر نوشیدنی یا و غذا آزمایش، انجام از قبل آیا
 اید ....هنخورد آب از غیر نوشیدنی یا و غذا ساعت چند مدت به

urine 



 کننده آزمایش فرد کد
 دستگاه آزمایش فرد کد

 آزمایش انجام زمان
 ادرار سدیم میزان
 ادرار کراتینین میزان

 ید؟  بلی   خیرساعته شرکت نموده بود 24رار اد آزمایش برای شما آیا
 ساعته 24 ادرار سدیم میزان

 ساعت 42 یفرد ط یتعداد گام ها

 د؟یاشمار دادهشرکت کننده گام نیساعت به ا 24 یها طسنجش تعداد گام یشما برا ایآ -10

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

m16d 

 (ساعت 24 یگام شمار ط)اساس پدومتر  تعداد گام ها بر -11

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 
 در کدبوک تعریف نشده است. سوألکد 

 ل در پرسشنامه ذکر نشده است.أکد سو

 

 یپرسشگر لیفرم تکم

 ○خیر   ○؟ بلی است دهیبه اتمام رس یپرسشگر ایآ -1

 در کدبوک تعریف نشده است. سوألکد 

 ذکر نشده است.ل در پرسشنامه أکد سو

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395، و 1390  ،1388، 1387، 1386، 1385، 1383 یهادر سال
 مهپرسشنا تکمیل یخرتا
 

 

 ○خیر   ○بلی   دارد ؟ تیرضا یریانجام نمونه گ یبرا شگاهیحضور در آزما یفرد برا اآی -2

  در کدبوک تعریف نشده است. سوألکد 

 ذکر نشده است. ل در پرسشنامهأکد سو

ذکر  "(  accepttocooperateدارید؟ با کد ) رضایت مطالعه در شرکت برای آیا "و فقط یک کد برای سوال کلی 

  شده است.

 شده است: دهیپرس کلی سوأل نیا 1395سال  در
 شونده مصاحبه از رضایت کسب

 

 ○خیر   ○بلی   دارد ؟ تیساعته رضا 24ادرار  شیشرکت در آزما یفرد برا ایآ -3

 ل در پرسشنامه ذکر نشده است.أکد سو

 



 در کدبوک تعریف نشده است. سوألکد 

 شده است: دهیپرس کلی سوأل نیا 1395سال  در
 شونده مصاحبه از رضایت کسب

 

 

 های بیوشیمیاییسنجش :مسو گام

 

 :گیریخون فرم

ساعت از | ناشتایی وضعیت  

ساعت تا | ناشتایی وضعیت  

ه ذکر نشده است. در پرسشنام سوأل  

  
 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 اید؟ خورده آب از غیر نوشیدنی یا و غذا گذشته، ساعت 12در  آیا

 ؟ایدنخورده آب از غیر نوشیدنی یا و غذا ساعت چند مدت
 ......کنندهآزمایش فرد کد
 .........دستگاه آزمایش کد

fasting1 

fasting2 

د؟یکنیم مصرف دارویی آیا  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

 .شده است دهیپرس 1400فقط در سال 

b41 

دیابت ضد داروهای | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

 .شده است دهیپرس 1400فقط در سال 

b30_1 

چربی کاهنده داروهای | مصرفی داروهای یا دارو نام  
امه ذکر نشده است.  در پرسشن سوأل  

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

b30_2 

عروقی قلبی داروهای | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.  سوأل  

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

b30_3 



هاهورمون | مصرفی داروهای یا دارو منا  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

 .شده است دهیپرس 1400ال فقط در س

b30_4 

هاویتامین | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.  سوأل  

  شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

b30_3 

هابیوتیک آنتی | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

b30_6 

تشنج ضد داروهای | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b30_7 

سایکوز آنتی | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b30_8 

ضدالتهاب استروئیدی داروهای | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b30_9 

ویروسی ضد داروهای | مصرفی داروهای یا دارو نام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b30_10 

انسولین | کنید مشخص را خود دیابت ضد داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b31_1 

کلرپروپامید | کنید مشخص را خود دیابت ضد داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b31_2 

یدگلیبنکالم | کنید مشخص را خود دیابت ضد داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b31_3 

متفورمین | کنید مشخص را خود دیابت ضد داروهای نوع  b31_4 



در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

ریپاگلیناید | کنید مشخص را خود دیابت ضد داروهای نوع  
پرسشنامه ذکر نشده است.  در  سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b31_5 

دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b31 

اتورواستاتین | کنید مشخص را خود چربی کاهنده داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400سال فقط در   

b32_1 

فلوواستاتین |کنید مشخص را خود چربی کاهنده داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b32_2 

لواستاتین | کنید مشخص را خود چربی کاهنده داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 4001فقط در سال   

b32_3 

سیمواستاتین | کنید مشخص را خود چربی کاهنده داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b32_4 

کولستیرامین | کنید مشخص را خود چربی کاهنده داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 0140فقط در سال   

b32_5 

جمفیبروزیل | کنید مشخص را خود چربی کاهنده داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b32_6 

ازتیمایب | کنید مشخص را خود چربی کاهنده داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b32_7 

دارو مصرف زمان خرینآ  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

time_b32 



شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

سلیپرولول | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_1 

آتنولول | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_2 

متوپرولول | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_3 

کاپتوپریل | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_4 

هیدروکلرتیازید | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_5 

اسپیرونوالکتون | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_6 

اینداپامید | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_7 

والسارتان | کنید خصمش را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_8 

استازوالمید | کنید مشخص را خود عروقی قلبی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b33_9 

دارو مصرف زمان آخرین  
ذکر نشده است.  در پرسشنامه  سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b33 



ضدبارداری داروهای | کنید مشخص را خود هاهورمون نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b34_1 

تاموکسیفن | کنید مشخص را خود هاهورمون نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b34_2 

رشد هورمون | کنید مشخص را خود هاهورمون نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b34_3 

لووتیروکسین | کنید مشخص را خود هاهورمون نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b34_4 

پروژسترون | کنید مشخص را خود هاهورمون نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b34_5 

استروژن | کنید مشخص را خود هاهورمون نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b34_6 

دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b34 

(اسید اسکوربیک) سی ویتامین | کنید مشخص را خود هایویتامین نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b35_1 

سیتریولکل | کنید مشخص را خود هایویتامین نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b35_2 

 Eویتامین  | کنید مشخص را خود هایویتامین نوع
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

 شده است. دهیپرس 1400فقط در سال 

b35_3 

(رتینوئید) ایزوترتینوئین | کنید مشخص را خود هایویتامین نوع  b35_4 



در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b35 

جنتامایسین | کنید مشخص را خود هایبیوتیک آنتی نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400در سال فقط   

b36_1 

سیلین آموکسی | کنید مشخص را خود هایبیوتیک آنتی نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b36_2 

سیلین آمپی | کنید مشخص را خود هایبیوتیک آنتی نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 0140فقط در سال   

b36_3 

تریمتوپریم | کنید مشخص را خود هایبیوتیک آنتی نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b36_4 

دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b36 

کاربامازیپین | کنید مشخص را خود تشنج دض داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b37_1 

فنوباربیتال /توئین فنی | کنید مشخص را خود تشنج ضد داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b37_2 

اسید والپرویک | کنید مشخص را خود تشنج ضد داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b37_3 

دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

time_b37 



شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

ریسپریدون | کنید مشخص را خود سایکوز آنتی نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   وألس  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b38_1 

بوسپیرون | کنید مشخص را خود سایکوز آنتی نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b38_2 

کلوزاپین | کنید مشخص را خود سایکوز آنتی نوع  
است.   در پرسشنامه ذکر نشده سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b38_3 

دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b38 

دگزامتازون | کنید مشخص را خود ضدالتهاب استروئیدی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b39_1 

هیدروکورتیزون | کنید مشخص را خود ضدالتهاب استروئیدی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b39_2 

بتامتازون | کنید مشخص را خود ضدالتهاب استروئیدی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400سال فقط در   

b39_3 

پردنیزولون متیل | کنید مشخص را خود ضدالتهاب استروئیدی داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b39_4 

دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b39 

کنید مشخص را خود ویروسی ضد داروهای نوع  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b40_1 



دارو مصرف زمان آخرین  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

time_b40 

است؟ داشته گذشته تساع 14 در سنگین ورزش یا بدنی فعالیت آیا  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b42 

است؟ شده( رفتن حال از یا خون آمدن بند دیر) غیرطبیعی حالت دچار فرد گیری، نمونه زمان در آیا  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b43 

است؟ شده گرفته نظر در راهکاری چه و افتاده قیاتفا چه  

در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b59 

ادرار شیمیایی هایآزمایش  

 رنگ
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b46 

 ظاهر
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400در سال  فقط  

b47 

روبینبیلی  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b48 

 اوروبیلینوژن
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b49 

کتونی اجسام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 0014فقط در سال   

B50 

اسکوربیک اسید  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B51 



 گلوکز
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B52 

 پروتئین
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B53 

 هموگلوبین
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B54 

ادرار در خون  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B55 

هیدروژن پتانسیل  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B56 

یتریتن  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B57 

سفید هایگلبول  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B58 

ادرار چگالی  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B60 

 رنگ
رسشنامه ذکر نشده است.  در پ سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B61 

ساعته 24 ادرار شیمیایی هایآزمایش  

 رنگ
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b61 



 ظاهر
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b62 

روبینبیلی  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b63 

 اوروبیلینوژن
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b64 

کتونی اجسام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b65 

اسکوربیک اسید  
پرسشنامه ذکر نشده است.   در سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b66 

 گلوکز
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b67 

 پروتئین
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b68 

 هموگلوبین
.  در پرسشنامه ذکر نشده است سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

b69 

ادرار در خون  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B70 

هیدروژن پتانسیل  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B71 

 نیتریت
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

B72 



شده است. دهیپرس 1400سال  فقط در  

سفید هایگلبول  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B73 

ادرار چگالی  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است. دهیپرس 1400فقط در سال   

B74 

 کنندهفرد مشارکت سدیم ادرارمیزان 
ست. در کدبوک ذکر نشده ا سوأل  

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395سال  در

 

 کنندهفرد مشارکت ادرارمیزان کراتینین 
در کدبوک ذکر نشده است.  سوأل  

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395سال  در

 

 کنندهفرد مشارکت ادرار آلبومینمیزان 
 در کدبوک ذکر نشده است. سوأل

 

 دهکننفرد مشارکت ادرار پتاسیممیزان 
 در کدبوک ذکر نشده است. سوأل

 

 شده است: دهیپرس تسوأال نیا 1395سال  در
 خیرید؟  بلی   ساعته شرکت نموده بود 24ادرار  آزمایش برای شما آیا

  ..........آزمایش انجام زمان

 

 

فلوراید سدیم پالسما و سرم نمونه جداسازی  

نمونه جداسازی تاریخ  
است.  در پرسشنامه ذکر نشده  سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

date_naf 

فلوراید سدیم پالسما نمونه جداسازی دقیق ساعت  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

hours_naf 

سرم نمونه جداسازی دقیق ساعت  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

ستشده ا دهیپرس 1400فقط در سال   

serum_hour 



فلوراید سدیم پالسما نمونه جداسازی دمای  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

 شده است: دهیسوأل پرس نیا 1395سال  در
 میزان سدیم ادرار

ساعته 24ادرار  سدیم میزان  

naf_temperature 

سرم نمونه جداسازی دمای  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

serum_temperature 

فلوراید سدیم پالسما نمونه حجم  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

naf_volume 

سرم نمونه حجم  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

serum_volume 

سلسیوس درجه 8-2 الیخچ به نمونه انتقال زمان  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

time_biobank 

است؟ رفته دست از دلیلی هر به یا شده ریخته انتقال، طی در نمونه از بخشی یا تمام  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

lose_sample 

(گیریلکه فرم در فرد مشخصات ثبت برای) شود داده اطالع آزمایشگاهمسئول  به بالفاصله باید بمرات  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

aware_laboratory 

 مالحظات
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

شده است دهیپرس 1400فقط در سال   

considerations 

گیریخون تاریخ  

گیریخون ساعت  
در پرسشنامه ذکر نشده است.   سوأل  

 شده است: دهیپرس لسوأ نیا 1395سال  در
گیریزمان انجام نمونه  

date_b 

hours_b 



 قند خون

ساعت از | ناشتایی وضعیت  

ساعت تا | ناشتایی وضعیت  

در پرسشنامه ذکر نشده است.  سوأل  

 

شده است: دهیسوأل پرس نیا 5139سال  در  

 اید؟خورده آب از غیر نوشیدنی یا و غذا گذشته، ساعت 12در  آیا
 ؟ایدنخورده آب از غیر نوشیدنی یا و غذا ساعت چند مدت

 ......کنندهآزمایش فرد کد
.........دستگاه آزمایش کد  

fasting1 
fasting2 

 میزان قندخون ناشتا )میلیگرم در دسی لیتر(

است.  ذکر نشده کدبوکدر  سوأل  

 ت.شده اس دهیسوأل پرس نیا هم 1395سال  در

 

 A1Cزمان انجام آزمایش هموگلوبین 
 شده است: دهیپرس 1395فقط در سال  سوأل نیا

 

 A1Cهموگلوبین  میزان
در کدبوک ذکر نشده است.  سوأل  

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395سال  در

 

 خون چربی

کنندهآزمایش فرد کد  
شده است: دهیپرس 1395ط در سال فق سوأل نیا  

 

خون چربی آزمایش دستگاه کد  
شده است: دهیپرس 1395فقط در سال  سوأل نیا  

 

 گیرینمونه انجام زمان
 شده است: دهیپرس 1395فقط در سال  سوأل نیا

 

 زمان انجام آزمایش
شده است: دهیپرس 1395فقط در سال  سوأل نیا  

 

م در دسی لیتر()میلیگرمیزان کلسترول تام خون   
در کدبوک ذکر نشده است.  سوأل  

.شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395سال  در  

 

)میلیگرم در دسی لیتر(میزان تری گلیسرید خون    



در کدبوک ذکر نشده است.  سوأل  

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395سال  در

 کنندهخون فرد مشارکت HDLمیزان 
ست. در کدبوک ذکر نشده ا سوأل  

 .شده است دهیسوأل پرس نیا هم 1395سال  در

 

 کنندهخون فرد مشارکت LDLمیزان 
در کدبوک ذکر نشده است.  سوأل  

 

 کننده خون فرد مشارکت ALTمیزان 
 در کدبوک ذکر نشده است. سوأل
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 تاریخ اتمام تاریخ شروع مدت  خستگی و ضعف
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 تاریخ اتمام تاریخ شروع مدت  درد شکم

 تاریخ اتمام تاریخ شروع مدت  سردرد

 تاریخ اتمام تاریخ شروع مدت  سرگیجه
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 تاریخ اتمام تاریخ شروع مدت  تهوع و استفراغ

 تاریخ اتمام تاریخ شروع مدت  گیجی / کاهش سطح هوشیاری

 تاریخ اتمام تاریخ شروع مدت  سایر عالئم
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 خدمتی هر دریافت سرپایی خدمات از منظور) ؟ ایدنموده استفاده کووید علت به سرپایی خدمات از آیا -4

 نظر مد مراجعه آخرین باره چند مراجعه صورت در و ندارد را بیمارستان در بستری 4 به نیاز که است درمانی

 بلی خیر (تاس
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 خیر      بلی ؟ ایدشده بستری کووید به ابتال علت به آیا -5

 

co_5 

 اگر بلی 
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 بلی خیر
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 co_9_1  اند؟ چند نفر بوده -10: بلی اگر    10



 ؟  است بوده چه کووید به ابتال نتیجه و و شما با افراد نسبت -11
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 هستند

 اندفوت شده اندیافته کامل بهبود

 درمان تحت هنوز .............نسبت:

 هستند

 اندفوت شده اندیافته کامل بهبود
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personsresult 

 co_11 خیر  بلی         ( است نظر مد اغلب)  ؟ کنیدمی استفاده منزل از خارج در ماسک از آیا -12
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 co_13 خیر (       بلی   است نظر مد اغلب)  ؟ کنیدمی استفاده منزل از خارج در شیلد از آیا   -14
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)تاکنون در طول  اید؟نموده استفاده کووید مراقبت دریافت برای آنالین، بسترهای یا  4030آیا از شماره   -20

 بلی   خیر    ره کووید مورد نظر است(دو
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