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: 1نمونه 
ساله است 38پاسخگو يك زن 

تولدزنده داشته است كه همه آنها به روش  4اين  زن  متاهل است در طول زندگي  خود 
فرزند دختر به نام مريم  و معصومه و دوقلوهاي پسر به نام  علي و  2: طبيعي بدنيا آمده اند 
سينا بدنيا آورده است

بدنيا آمده  73مادر سن دقيق مريم را نمي داند ولي بر اساس شناسنامه مريم  در مهر ماه 
.است
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.است
.به دنيا آمده اند 80ساله و در شهريور  9علي  و سينا 

ماهگي فوت كرده است 5سال و  3به دنيا آمده و در سن 85معصومه در فروردين 
.مريم و علي و سينا درحال حاضر با مادر خود زندگي مي كنند

معلوم مي شود كه دخترديگري بين معصومه و سينا بوده است  BH14بعد از پاسخ به سوال 
بدنيا آمده و فقط به اندازه نيم روز زنده بوده و قبل از نامگذاري فوت كرده  83كه در تير ماه 

است



ساله است 38پاسخگو يك زن 
تولدزنده داشته است كه همه آنها به روش  4اين  زن  متاهل است در طول زندگي  خود 

فرزند دختر به نام مريم  و معصومه و دوقلوهاي پسر به نام  علي و  2: طبيعي بدنيا آمده اند 
سينا بدنيا آورده است

بدنيا آمده  73مادر سن دقيق مريم را نمي داند ولي بر اساس شناسنامه مريم  در مهر ماه 
89- 73=16سن مريم . است

.به دنيا آمده اند 80ساله و در شهريور  9علي  و سينا 
در محل  03: ماهگي فوت كرده است 5سال و  3به دنيا آمده و در سن 85معصومه در فروردين 
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سال 
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معلوم مي شود كه دخترديگري بين معصومه و سينا بوده است  BH14بعد از پاسخ به سوال 
بدنيا آمده و فقط به اندازه نيم روز زنده بوده و قبل از نامگذاري فوت كرده  83كه در تير ماه 
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  . كنيم مي شروع ايد آورده دنيا به كه اي بچه اولين با .نيست شما كنوني همسر پدرشان كه آنهايي حتي اند، كرده فوت كه آنهايي چه و اند زنده هنوز كه آنهايي چه كنم، ثبت ايد آورده دنيا به كه را هايي بچه همه نام خواهم مي من حاال

كنيد شروع رديف دومين با و كنيد استفاده اضافه پرسشنامه از است بيشتر تا 12 از ها بچه تعداد اگر( .كنيد ثبت جداگانه هاي رديف در را قلوها سه و ها قلو دو .كنيد ثبتBH3  در است آورده دنيا به كه را هايي بچه همه نام

BH3.

نام بچه هايي كه به دنيا آورده ايد به  

از اولين تا    (ترتيب نوبت تولد 

چيست؟)بعدي

)نام(

BH4.

پسر  )نام(آيا 

است يا دختر؟

1پسر   

2دختر 

BH5.

يك  ) نام(آيا 

قلو به دنيا  

آمد يا بيشتر  

از يك قلو  

بود؟

1يك قلو     

2  چند قلو

.BH6

روش زايمان 

چه بوده  ) نام(

است؟

زايمان طبيعي  

1

2سزارين 

BH8.

به دنيا آمده  ) نام (در چه ماه و سالي 

است؟

چه وقت متولد شده  : بررسي كنيد

است؟

BH9.

هنوز زنده  ) نام(آيا 

است؟

1... بلي 

2.. خير 

�

BH13

8نمي داند 

BH10.

اگر زنده است

در آخرين  ) نام(

سالروز تولدش  

چند ساله بوده  

است؟

سن به صورت  

سال كامل ثبت  

شود

BH11.

:اگر زنده است

با شما   )نام(آيا 

زندگي مي  

كند؟

1... بلي 

2.. خير 

BH12.

شماره  : اگر زنده است

از  رديف كودك را  

فهرست افراد خانوار 

.پرسشنامه ثبت كنيد

اگر كودك در فهرست (

ثبت   "00"خانوار نيست

)كنيد

�شماره ديفبعد از ثبت 

BH14

BH13.

:اگر فوت كرده است

در زماني كه فوت كرده چند سال  ) نام(

داشته است؟

اگر زير يك ماه، به روز ثبت شود(

بت شودثسال، به ماه  2اگر زير

)سال، به سال  ثبت شود2اگر باالي 

BH14.

آيا بچه هاي زنده  

نام بچه  (ديگري  بين 

)نام(و ) قبلي

بچه اي كه بعد  حتي 

از تولد مرده باشد،  

وجود داشته است؟

اضافه كنيد←بلي-1

بچه بعدي←خير-2

سال  ماه  

روز

م

ماه

م

سال

مريم  . 1
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معصومه  . 4
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BH4.

پسر  )نام(آيا 

است يا دختر؟

1پسر   

2دختر 

BH5.

يك  ) نام(آيا 

قلو به دنيا  

آمد يا بيشتر  

از يك قلو  

بود؟

1يك قلو     

2  چند قلو

.BH6

روش زايمان 

چه بوده  ) نام(

است؟

زايمان طبيعي  

1

2سزارين 

BH8.

به دنيا آمده  ) نام (در چه ماه و سالي 

است؟

چه وقت متولد شده  : بررسي كنيد

است؟

BH9.

هنوز زنده  ) نام(آيا 

است؟

1... بلي 

2.. خير 

�

BH13

8نمي داند 

BH10.

اگر زنده است

در آخرين  ) نام(

سالروز تولدش  

چند ساله بوده  

است؟

سن به صورت  

سال كامل ثبت  

شود

BH11.

:اگر زنده است

با شما   )نام(آيا 

زندگي مي  

كند؟

1... بلي 

2.. خير 

BH12.

شماره  : اگر زنده است

از  رديف كودك را  

فهرست افراد خانوار 

.پرسشنامه ثبت كنيد

اگر كودك در فهرست (

ثبت   "00"خانوار نيست

)كنيد

�شماره ديفبعد از ثبت 

BH14

BH13.

:اگر فوت كرده است

در زماني كه فوت كرده چند سال  ) نام(

داشته است؟

اگر زير يك ماه، به روز ثبت شود(

بت شودثسال، به ماه  2اگر زير

)سال، به سال  ثبت شود2اگر باالي 

BH14.

آيا بچه هاي زنده  

نام بچه  (ديگري  بين 

)نام(و ) قبلي

بچه اي كه بعد  حتي 

از تولد مرده باشد،  

وجود داشته است؟

اضافه كنيد←بلي-1

بچه بعدي←خير-2

سال  ماه  

روز

م

ماه

م

سال
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  . كنيم مي شروع ايد آورده دنيا به كه اي بچه اولين با .نيست شما كنوني همسر پدرشان كه آنهايي حتي اند، كرده فوت كه آنهايي چه و اند زنده هنوز كه آنهايي چه كنم، ثبت ايد آورده دنيا به كه را هايي بچه همه نام خواهم مي من حاال
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2: نمونه

تقويم  

تا  1384فرزندزنده از فروردين  2اين پاسخگو . مصاحبه شده است1389در آبان ماه  با يك پاسخگو
.  كنون داشته است

، در ماه نهم حاملگي زن بدنيا آمده 1387 آبان ماهمحمد در 

.  ، در ماه هفتم  حاملگي زن متولد شده است 1384 بهمن ماهو  علي در  

. استفاده كرده است لوله بستن زناناين زن بعد از تولد محمد از روش 
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ماه از هيچ روشي استفاده نكرده و بعد از آن تا قبل از حاملگي براي محمد  4عد از تولد علي به مدت ب
.  و همزمان با استفاده از اين روش حامله شده است از قرص براي پيشگيري استفاده كرده است 

. قبل از حاملگي براي علي از هيچ روشي استفاده نمي كرده است


