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 ت یمت و جمعنه سالاچندگ ياه خصالعه شامط

  ناریا یمسالا يدر جمهور
1389  

  
  اهدستورعمل و  اهاهنما، ر  اهمهاپرسشنمجموعه 

  
  

  
  لیف و ترجمه ات،  حیاطر،    تدوین

  

، رقیه خبیري، نامریم بهشتی، محمد عرب،  ردشیر خسرويا، نارش رشیدیآ
           ، نیاهیمی توابرامعصومه ، لهیام الها، هنجرینیاشکرم کریمی ا
 لحسنیابوارید فو   ظم محمداک، کرياذ امحمد رض، دهازام شکیبالها
 

  
  مقدمه اب
  اقی نیامصد اعلیرض
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  راپیشگفت
ین پدیده و  ا. ستادي شده اکید زیات آني ارتقانیز بر حفظ و  اي دینی ماموزه هآست که در الهی اي از نعمت هامتی یکی سال

عمومی مت بی به سالایي دستاشه بریست و هماز مورد توجه بشر بوده از دیرباست که اي مهمی از مقوله ها، آند مختلف ابعا
ي اوري هاشته، پیشرفت علم و فنذولی در طی یک قرن گ. ستا م گرفتهانجا از سوي مردم و دولت هادي اي زیاش هتال

ي اري هاز بیمابرخی . ستامت شده مین سالایش تافزادي در زمینه اي زیامنجر به پیشرفت ه، شتی و پزشکیامختلف بهد
مت و طول یت سطح سالامشخص گردیده و در نه اري هاز بیماري ان بسیاي پیشگیري و درماه هاند، راکشنده ریشه کن شده 

ز ا آن مینامتی و تضر، سالادر عصر حشده  مانجاي اهمه پیشرفت ه به رغم. ستاشته ایش چشمگیري دافزاعمر مردم 
عی و اجتماپدیده  یک رج شده و تبدیل بهاز مرز خود خامت به طوري که سال .ستار شده ادي برخوردازیگی هاي پیچید

کیفیت در  امت بت سالامین خدماي تابر اضانش عمومی مردم، تقایش سطح دافزاز یک طرف به علت ا. ستاسی شده اسی
بیشتر  آنمین امت و تعی بر سالاجتماو  مل فرهنگیاز جمله عوامل ایر عواثیر ساز طرف دیگر تاو  فتهایش یافزامع اهمه جو

مت مردم در مین سالاشده و تتبدیل   اي مهم حکومت هاولویت هاز ایکی  به مت مردمسال، ساسابر همین . ستان شده ایانم
  .ستار گرفته ار مورد توجه قرابسی ان توسعه کشور هکال ياست هاو سی امه ریزي هادر برن آن دابعاهمه 

ن آثر بر ومل مامت و عوسال حوزهت معتبر در اعطالاشتن امت، دت سالامین خدمامه ریزي در خصوص تاي برنابر
د مختلف ابعابه شناخت دقیق تري از  اهد نمود تان کمک خواراستگذان و سیامه ریزات به برناعطالاین ا. ستار ضروري ابسی
ي حل از برابع مورد نیایند و منایی نماساشن اسیب پذیر و محروم رآ ياروه ه، گکنند اپیددست  آن تمت و مشکالسال

مه ریزي اي برناي پیشرفته براخصوص کشورهه ب از کشورها يراین، بسیابرابن. یندانم وردآدقیق بر امت مردم رت سالمشکال
 ابع مختلفی رامن ت مورد نظراعطالاي تولید ار می دهند و برامورد تجزیه و تحلیل قر ادي رات زیاعطالا ،متمین سالاي تاه

  . نداحی نموده اطر
ي امه ریزي هامت برنمین سالاي تابر ،میسالاب نقالاز ال گذشته بعد انیز بخصوص در طی سی س ادر کشور م

و  امه هاین برناي اجراي ابر. ستار گرفته ان قراحب نظراز صاري ان مورد توجه بسیآي اورد هاست که دستام شده انجانی کال
 اي یاي دوره اهیش ام پیمانجا ،تیاعطالابع این مناز ایکی . ستاده شده استفاتی اعطالابع مختلف از منا معموال است هاسی

مشخصی  يارد هانداستاس اسابر  این بررسی هایی که انجاز ا. ستاشده  اجراطع مختلف ار بوده که در مقانواخ ياه بررسی
م ان نظاراستگذاد به سیننار هستند و می تواسبی برخوردات منیز کیفا ن معموالآز اصل اي حاده هاد ،می شوند اجراحی و اطر
ي اولویت هاز اس یکی اسابرهمین . یدایه نمارادي امت مردم کمک زیز وضعیت سالاشتن تصویر روشنی اي دامت برسال
خیر اي اه لاگرچه در سا. بود مت و جمعیتنه سالاي چندگاخص هالعه شامطم انجاري ال جاشت در ساونت بهدامع

یر از سا ان رآست که ار بوده اصی برخورداي خاز ویژگی هابررسی فوق ست، ا م شدهانجامت م سالاي مختلفی در نظابررسی ه
 اشد که نه تنهابمی  این مطالعهتولیدي  ياخص هاهیت شام این ویژگی هاز جمله ا. زدایز می سام شده متمانجاي ابررسی ه

ین بررسی از طریق اعی نیز اجتماي فرهنگی و اخص هاش نظیر مت ثر بر سالوم هاي خصایر شامت بلکه سي سالاخص هاش
یج بررسی از نتاد که نشار می باصی برخورداز تنوع خالعه ادرگیر در مط يان هازمایی و ساجرار اختاین سابرابن. می شوندتولید 
ي است که براردي انداستار و روش ابزا، ین بررسیاویژگی مهم دیگر . ي خود بهره مند شوندامه ریزي هاي برنانند برامی تو

لعه ار مطابزاحی اي طرالعه براین مطایی اجراحی و اتیم طر امسلم. ستار گرفته اده قراستفاي بررسی مورد اجراحل مختلف امر
ت مهمی از ضروریان ایط کشورماشر ان بآر و منطبق نمودن ابزازي اولی بومی س ،نداده نموده استفالمللی نیز ابع بین از منا

  . ستار گرفته ار مورد توجه قرابوده که بسی
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ده شده استفاي دن متعداحب نظران و صاندیشمندا ياه ییاهنمارت و از نظرا مجموعه ینا مختلف يایندهافردر 
ي دکتر اقآنه روزي اش شبتالهمچنین از ا قدام شایسته و  .شدابل تقدیر و تشکر می باقآنها  رزشمنداي ایی هاهنماست که را

در موسسه ملی تحقیقات سالمت براي مستند سازي و انتشار ابزار مطالعه در قالب مجموعه حاضر   نشاران و همکاش رشیدیآر
ي ابدعت مثبتی بر امید می رود که این اقدام .می شودنی ادکر و قدرتشصورت گرفته است،  لعه اي مطاجراکه همزمان با 

  .باشد کشور  آتی يام بررسی هانجا
هی مورد انشگاردي در سطح ملی و دانداستار ابزان اند به عنواضر می توامجموعه حست که ان ذکر ایاش نایاپ در

سطوح ي ابر اکیفیتی ر ات باعطالاکه  یتالعاند مطنان بتوآبه کمک  ار گیرد تامت قرم سالان نظاندیشمنداو  ده محققیناستفا
 متسال سطحي ارتقا و تخالامد مانجا يابرن ابتون آس اساو  بر  مه ریزي کنندابرن یدایه نمارامت  م سالامختلف مدیریت نظ

  .یه نمودارا اي رانه دالامه ریزي عابرن کنند می زندگی میسالا میهن پهنه در که مردمی داآح
  

انیقیامصد ادکتر علیرض  

شتاون بهدامع  

پزشکی آموزشن و اشت درمارت بهداوز  
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  لعهامط ناراهمک
  لعهامدیریت مط

  لعه امطمدیر         نارش رشیدیآدکتر 
  لعهامطیی اجراون امع           دکتر محمد عرب

  لعهاون فنی مطامع      ردشیر خسرويادکتر 
  

  لعهامط رديهباي راشور
  نیاریجقر الادکتر ب

  اقی نیامصد ادکتر علیرض
  دکتر محمد شریعتی

  لحسنی ابوادکتر فرید 
  ظم محمدادکتر ک
  نارش رشیدیآدکتر 

  ردشیر خسرويادکتر 

  
  لعهامط لیان عاظران

  دهامجدز ادکتر سید رض  ظم محمدادکتر ک
  
  )الفبابه حروف (لعه اد مرکزي مطاست

   نیاهیمی توابرامعصومه 
   لحسنیابوافرید دکتر 

   لهیام الها
   نامریم بهشتیدکتر 

   رقیه خبیري
   ردشیر خسرويادکتر 
   کرياذ امحمد رضدکتر 
  نارش رشیدیآدکتر 

  ده ازام شکیبالهادکتر 
  محمد عربدکتر 
  هنجرینیاکرم کریمی شادکتر 

  
  

  )الفباحروف  به( لعهامط ییاجراکمیته ي اعضادیگر 
  ذرآ فیروزه ابراهیمی
  لحسنیابوامهندس وحید 
  عبدالرضا تکللو

  نرگس حاتم آباد
   بانطاهره دیده

  دکتر عزیزاله عاطفی 
  قاسمی محمود 
  گرامیمحمود 
  ن امحروقیحسین 
  حاعلی مد

   نسترن مداح
  افسانه مددي 
ناهید ملکوتی

  
  )الفباروف حبه (لعه امطکمیته علمی 

  نیاهیمی توابرامعصومه 
  حمديادکتر بتول 
  نردالادکتر علی 

  می سالادکتر محمد 
  بیاعرادکتر محسن 

   لهیام الها
  رافشامیامانهضت 

  رضويمیامادکتر سیدحسن 
  یی منشاولیا ادکتر علیرض
  تیامد برکادکتر سیدح

  نادکتر مریم بهشتی
  هید جعفري ادکتر ن

  چمن ادکتر رض
  وشی ادکتر میمنت حسینی چ

  کبر حق دوست ادکتر علی 
  ده ابتین حیدرزآدکتر 

  رقیه خبیري
  یعاخز سهیالدکتر 
  ردشیر خسروي ادکتر 

   دکتر سهیال خوشبین

  رياد دمادکتر بهز
  کرياذ ادکتر محمدرض

  دخت رحیمیعظما
  نی اطمه رخشادکتر ف

  هیم رشیدي ابرا
  نارش رشیدیآدکتر 

  دکتر احمد رئیسی 
  به زبرجداسود

  مریم زنگنه
  دکتر محمد شریعتی 
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  شقاقیغالمرضا  مهندس
  ده ازام شکیبالهادکتر 
   عالیخانی سیامکدکتر 

  زي اسی شوال عبدکتر محمد جال
  دکتر محمد عرب

  بک عشرتی ادکتر ب
  ییاله عصایتاعن

  هنجرینیاکرم کریمی شادکتر 
  نتري صر کالادکتر ن
  احمد کوشادکتر 

  ادکتر محمد مهدي گوی
  ده امجدز ادکتر سیدرض

  ظم محمدادکتر ک
   میرحسین محويادکتر 

  کهدي الار مرازیادکتر م
   اقی نیامصد اعلیرضدکتر 

  عیل مطلقاسمادکتر محمد
  فضلی ادکتر حسین ملک

  ن منتظمیامرج
  ناصحیعباسعلی دکتر 

  دکتر فرید نجفی
   دکتر محمد ندافی

  لهی اطه نور
  مادکتر محمدحسین نیکن

  س وثوق مقدم ادکتر عب
  وثیق ادکتر علیرض

  رپرورایمیرحسین ا
    نیام یزدادکتر شهر

نیایمسید تقی دکتر 

  
  هاالمللی در طراحی پرسشنامهمشاور بین
  )یونیسف(سارا احمد 

  
  )به حروف الفبا( لعهادي مطان ستاظران

  معصومه آرشین چی 
  امیر مسعود آزاد 

  رحیم استوار دکتر 
 نهضت امامی افشار

  حمید اقتصادي 
  عباس پریانی 

  امین ترابی 
  رضا جعفري 

  پوران جلیلوند 
  لیال جهانگیري 
 نادر جهان مهر 

  پري حاجی سید عزیزي 

  علیه حجت زاده 
  رقیه خبیري

  اکبر رحمانی خضري 
   دکتر محمد زینلی

   میده سلیم زادهح
   دکتر الهام شکیبازاده

  حسین عامري 
  دکتر عالیه عزیزآبادي فراهانی 

  روح اهللا عسگري 
  حبیب عمرانی خو 
  خانم ژانت فرساد 

  زهرا کاووسیدکتر 

  غالمرضا گودرزي 
  علیرضا محبوب اهري 

 دکتر قباد مرادي
  فرناز مستوفیان

 اسماعیل مشیري دکتر 
  مریم معینی 
 جواد مقري 

 شیرین نصرت نژاد
  شهرزاد واالفر

 دکتر کورش هالکوئی نائینی

 
 

  )به حروف الفبا( ي کشورياههارگان کامدرس
  معصومه ابراهیمی توانی

  الهام الهی 
  مریم بهشتیاندکتر 

  رقیه خبیري 

  دکتر اردشیر خسروي 
  محمد رضا ذاکري دکتر 

  دکتر آرش رشیدیان 
  سودابه زبرجد 

  الهام شکیبازادهدکتر 
  شاهنجرینی اکرم کریمیدکتر 

  عربدکتر محمد 
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  هاي علوم پزشکیدر دانشگاه لعهان فنی مطامدیر و شتیان بهداونامع

 مدیر فنی  معاون بهداشتی دانشگاه ردیف

 وحید حقیقیدکتر  دهقانکامران دکتر  ارومیه   )1

 جواد سجادي کریمیپرویز دکتر  ایالم   )2

 حمید آزاد مهردکتر  زراعتکاردکتر ولی اهللا  بیرجند   )3

 بابک فرخیدکتر  دکتر نادر نیک پرست خراسان شمالی   )4

 دکتر محمد  محمدي رضا چمندکتر  شاهرود   )5

 دکتر علی ضامن صالحی فرد دکتر ناصر خسروي شهر کرد   )6

 مسعود شریفیدکتر  میرزائیمحسن دکتر  یزد   )7

 شهریار حسینی سیددکتر  دکتر بابک عشرتی اراك  )8

 شهرام سیف نژاد براكمنوچهر دکتر  اردبیل  )9

 دکتر علی سجادي حیدريکمال دکتر  اصفهان  )10

 مهناز مقدس جعفري دکتر سید سعید سیدیان اهواز  )11

 دکتر فاطمه بیانی دکتر حسن اشرفیان امیري بابل  )12

 آزیتا انارکیدکتر  خواجه ئیانعبدالمحمد دکتر  بوشهر  )13

 دکتر مجید کار آموز کوشااحمد دکتر  تبریز  )14

 محمد صادق محجوبی سروريغالمرضا دکتر تربت حیدریه  )15

 دکتر علیرضا صدرایی ابوالحسنی فرید دکتر تهران  )16

 مصلی نژاد هاديدکتر پرنیانعبدالرحیم دکتر  جهرم  )17

 داد خدا صادقی ساالريوحید دکتر  جیرفت  )18

 پور دکتر محمد اسد زاده جمالیاحمد دکتر  رفسنجان  )19

 محمد سارانی دکتر اژدريمحمد حسین  دکتر زابل  )20

 دکتر جمشید اویسی طباطبائیسید مهدي دکتر  زاهدان  )21

 دکتر ناهید جعفري دین محمدي حسین دکتر زنجان  )22

 لمی حمید عا یخعن رضا شگرف دکتر محمد سبزوار  )23
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 مدیر فنی  معاون بهداشتی دانشگاه ردیف

 حبیب صفري جندقیجعفردکتر  سمنان  )24

 شهید بهشتی  )25
  فرسار احمد رضا دکتر

 دکتر فخرسادات امامی
دکتر فرانک  -  دکتر سید کاظم شاهزاده فاضلی

 رحیمی
 دکتر عبدالرسول همتی مقدمی محسن دکتر شیراز  )26

 دکتر محمد ثابت دکتر محمد ثابت فسا  )27

 مجید رجبی دکتر مهرام منوچهر دکتر قزوین  )28

 محمد علی گل محمدیان مجید دکتر قم  )29

 مدیحیاعظم  دکتر حسن الماسی کاشان  )30

 افسون تیزویردکتر  دکتر افسون تیزویر کرج  )31

 بهروز اخواندکتر  دکتر فرزام بیدارپور کردستان  )32

 دکتر مریم حسین پور کردان ...اسدا دکتر کرمان  )33

 پرویز اردالن مستوفیشهاب دکتر  کرمانشاه  )34

 دکتر سید مهدي صداقت مقصودلوسیاوش دکتر  گلستان  )35

 شیرین میراخورلو علیمردانی محمد صادق دکتر گناباد  )36

 دکتر حسین رحیمی دکتر ارسالن داداشی گیالن  )37

 دکتر رضا ساالري علی پاپی دامی لرستان  )38

 دکتر سیده صدیقه یوسفی حسین جالهیدکتر  مازندران  )39

 احمدیان محمددکتر  سید مرتضی احتشام فردکتر  مشهد   )40

 نوردعلی دریا دکتر  دکتر عبدالحسین مدنی هرمزگان  )41
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  مقدمه 
هم افر ایطی راشر اتش می کنند تال اهز مورد توجه بشر بوده و دولتاز دیر باکیفیت  ایش طول عمر بافرامت و مین سالات

    شکل گیري انی دوم، باز جنگ جهاخیر به خصوص بعد اي اهدر طی دهه. مند شوندلمی بهرهاز زندگی سامردم  ایند تانم
مت مردم به ي چشمگیري در وضعیت سالاشتی، پیشرفت هاولیه بهداي اقبت هاهبرد مراز راده استفامت و ي سالام هانظ

هش مرگ و میر ال، کاطفابله، فلج آگیر مثل اي واري هان به ریشه کنی بیمامی تو اوردهادست یناز جمله ا. ستامده آدست 
ي اگونی سیمدگرجه هستند؛ اي متعددي موالش هاچ امت هنوز بي سالام هانظ با این وجود. ره نموداشان ادران و ماکودک
نیز  امت ري سالام هابع، نظادي و کمبود مناقتصاي ان هاي نوپدید، بحراري هاگیر و بیماي غیر واري هایش بیمافزامت و سال

مت و مردم تحمیل ي سالام هادي به نظانه هزینه زیالاي مدرن پزشکی سابی به تکنولوژي هادستی او بند اه دار داثیر قراتحت ت
س اسابر  امت مردم رت سالید مشکالابع محدود باي تخصیص منامت بري سالام هان نظامه ریزاین، برنابرابن. می کنند

   . ولویت بندي کنندا ،هد علمیار و شواعتبا ات باعطالا
- بريابراست، نامت شده ي سالام هان نظاراستگذامت عمومی که دغدغه سیت کنونی در خصوص سالز مشکالایکی 

ست، هنوز افته ایش یافزامع مختلف امت مردم در جوگر چه سطح کلی سالا. ستامت مردم ي موجود در وضعیت سالاه
علت . برندرنج می) ییافیادي، فرهنگی و جغراقتصاز بعد ا(متی ت سالامت و دسترسی به خدمبري سالابراز نامع از جواري ابسی
ي اهمات نظاراختیاز حیطه ارج اخممکن است آنها  عی هستند که کنترلاجتمامل امت، عودر سال اهبريابراین ناز اري ابسی
  هی و اگآشتن انه ثروت، نددالاعابه دلیل توزیع ن ارهانوامد خآدي، کمبود درابی سو ز قبیلاملی اعو. باشد امت کشورهسال

رند و اگذمی ثیر امت مردم تملی هستند که بر سالاز جمله عواعی، اجتمایین ات پادرست زندگی و تعلق به طبقاي ناشیوه ه
ري ابرقرنع اممتی و ف سالاهداعث عدم تحقق ابمل این عوادیده گرفتن ان. ستاخته شده اپردآنها  کنون کمتر به اید تاش

  . هد شدامت خولت در سالاعد
وري آمت نیز گردم سالادر نظ .ستات شده و بدیهی اثبا مالاموضوعی ک اهد در تصمیم گیري هات و شواعطالانقش 

- مهاو برن اهخلها، مداهستاي تدوین سیاستار در رابزاترین ن کلیديانآمت مل در زمینه جمعیت و وضعیت سالامع و کات جاعطالا

و  اهیش پیشرفتاپ رت و ات، نظاعطالاین از اده استفا اهمچنین ب. معه محسوب می گردداي جازهانی اسب و منطبق باي مناریزي ه
ر روند که وضعیت ایی به کاهخصاي تولید شانند برات می تواعطالاین ا. لمللی میسر می گردداس ملی و بین ادر مقی اوردهادست
م ا، نظانگرهات و نشاعطالاین گونه ابدون تولید . ن می دهنداي دیگر نشاکشوره ایسه بان و در مقاز زمادر هر مقطع  امت رسال
 .یداثربخش هزینه نمادر مسیر غیر  ابع راقعی، مناي وازهاده و بدون در نظر گرفتن نیاهه نهادر  مسیري بیر است پامت ممکن سال

 اتولید شوند ت) راثیر گذامل تاز عواو برخی (مت د مختلف سالابعاکیفیتی در خصوص  اد و باعتما ابر امآت و اعطالاست ازم ال
حل این مراز جمله ا. ر گیرنداده قراستفامعه مورد امت جي بهبود وضعیت سالاري براستگذاریزي و سیمهاحل مختلف برنادر مر
  :ره نموداشارد زیر ان به موامی تو
 ت اعطالار و امآهد و امت مبتنی برشوت سالولویت بندي مشکالاري و استگذاتصمیم گیري و سی •

 مت ي سالامه هایی برناراثربخشی و کان اسبه میزامح •

 متي سالامه هامت و برنت سالخالاز مداف هر یک اهدان تحقق ایش میزاپ •

 هاي سالمت برنامه و بازنگري  طراحی مجدد  •

از ، ) به خصوص کشورهاي جهان سوم( اطالعات جاري سالمت کشورهانظام هاي موجود در  هايا توجه به ضعفب
بررسی هاي جمعیت و  ،وري اطالعات با اعتبار و اعتماد در کشور هاي در حال توسعهآبراي جمع  1984سال 

 USAIDکشور دنیا در مقاطع مختلفی با حمایت هاي مالی و فنی  50این بررسی ها در حدود . سالمت انجام شد
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در ایران نیز بررسی سالمت و جمعیت با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل علمی و اجرایی کشورمان . ه استانجام شد
ضمنا . ن در سیاستگذاري هاي مختلفی مورد استفاده قرار گرفتآ حاصل از اجرا شد و اطالعات 1379در سال 

در ، DHSعالوه بر مطالعات . د گردیدتحقیقات و مقاالت علمی متعددي با استفاده از داده هاي این بررسی تولی
  MICS1اند که هاي استاندارد دیگري طراحی شدهبررسی ،محاسبه شاخص هاي سالمت و جمعیت در سطح دنیا

در  1996به وسیله صندوق کودکان سازمان ملل متحد از سال  MICSبررسی . استآنها  از اينمونه شناخته شده
 1996اجرا شده است که جمهوري اسالمی ایران نیز این بررسی را در سال  کشور دنیا 50بیش از چند مرحله در 

ن با آالش شده است تا شاخص ها و ابزار ت  MICSبا توجه به اینکه در طراحی جدید بررسی. اجرا  کرده است
DHS مزمان از همخوانی داشته باشد و از طرفی این بررسی مورد حمایت فنی یونیسف قرار دارد، بنابراین استفاده ه

سال از بررسی  10در شرایط فعلی که . افزایدمیبر قابلیت کاربرد بررسی کشورمان  MICSهاي بررسی ابزار و روش
در طی یک دهه اخیر مطالعه جامعی که بتواند اطالعات کامل، به روز و قابل اعتمادي در زمینه سالمتی قبلی می گذرد، 

از سوي بسیاري از صاحب نظران مورد  ايمطالعهچنین ضرورت انجام و  جامعه به دست دهد، صورت نپذیرفته است
  . ه استتاکید قرار گرفت

و  اده در شهرهانوامه پزشک خاي برناجراپنجم،  هلاس پنجمه از جمله شروع برنان اص کنونی کشورمایط خاطرفی، شرز ا
کیفیت  ات باعطالاین بررسی و تولید اي اجرااهمیت مت، لتی در سالاي بی عداهش هاي کاتی برخالاحی مداتوجه ویژه به طر

لمللی ات بین از تعهدا(MDGs)2 ره اف توسعه هزاهداي اخص هاسبه شامح اضمن. ن می کندادو چند ان رآس اسابر 
     بسیاريکه  یسه می کند،امق ایر کشورهاس اره باف توسعه هزاهدابی به از نظر دستیا امی رسالاو جمهوري ست ان اکشورم

مت نه سالاي چندگاخص هابررسی ش"لعه امطبا این هدف  . ستارش ابل تولید و گزاین بررسی قاس اسان بر آي اهخص اش
ین بررسی مورد از اصل اد حاعتمابل اي معتبر و قاده هاد احی شد تاطر "(IrMIDHS3)ن ایرامی سالاو جمعیت در جمهوري 

   .ر گیردانی قراستامت در سطح ملی و ن سالاراستگذاز جمله سیاي مختلف کشور اده بخش هاستفا
ین اي اجرانی خود ازمالت سابر رس اضر، بناشت حاونت بهدامعپیرو آن بق و به امت سونت سالاس، معاسابر همین 

یی اجراي علمی و از همه ظرفیت هاده استفا اب ات دار داري خود قرامه جاي خود در  برناولویت هاز ان یکی ابه عنو ابررسی ر
ز ا. ز گردیداغآمت ونت سالات معانه تحقیقادر دبیرخ 1388ل از سالعه این مطات امقدم. یدانم اجراسب ابه شیوه من ان رآکشور، 

راي ، بمی شد اجرا حجم نمونه قابل توجهیو طرح درشت ایی داجراي متعدد علمی و ایند هاز به فراین بررسی نیایی که انجآ
ي بررسی اجراحی و احل طرار شد کلیه مراشده، قر امضاي مهاهم ناس تفاساي مطلوب علمی، بر اردهانداستا اي بررسی باجرا
 تشکیل مت و نیزت سالالعه به موسسه ملی تحقیقاین مطام انجارش اسف اب. م شودانجامت ت سالاز طریق موسسه ملی تحقیقا

ین ا. جدیت بیشتري پی گیري شدند اتر و ببه طور رسمی الیت هال، فعان ساه همان موسسه در بهمن مآدر  یژهوعلمی  کمیته
دانشکده بهداشت دانشگاه ، هاي علوم پزشکیو دانشگاه متن بخش سالاحب نظران و صاري متخصصات و همکاز نظراره اکمیته همو

ل و احوان ثبت ازماسبهداشت جهانی،  ، سازمانن مللازماصندوق جمعیت سو ن ان، صندوق کودکایرار امآمرکز علوم پزشکی تهران، 
س اسابر مطالعه حی اهمچنین تصمیم گرفته شد طر. ستاهی بهره مند گردیده انشگاس داجمعیت شن استادانز ابرخی 

. دي تهیه گرددالب یک طرح پیشنهاول بررسی در قانبندي مشخص در مرحله امه زماس برناسارد علمی بر انداستاي ایندهافر
همچنین . ي مشخص تهیه و تدوین گردیداس پروتکل هاساحی بررسی بر از طرات مورد نیامالزاحل و اکلیه مرز، این فادر 

                                                        
1 Multiple Indicators Cluster Survey    
2 Millennium Development Goals   
3 I.R. Iran Multiple Indicators Demographic and Health Survey - IrMIDHS 
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نظیر ز بررسی، اي مورد نیارهابزایر امه و ساي دقیق پرسشناهحیاي طران برآیج او نت اجرایشی بررسی نیز ازمآمرحله 
ر اده قراستفاد درگیر طرح مورد افراز اي مورد نیاوزش همآو  اده هامه، نمونه گیري، تضمین کیفیت داپرسشن دستورعمل

  . اندکه نمونه این ابزارها در این کتاب جهت استفاده در مطالعات آینده و نقد صاحبنظران معرفی شده گرفت
ین از ا. ر می گیرنداحبه قراب شده و مورد مصانتخادفی ابه طور تص شهرستانیی در سطح هر ارهانوالعه، خاین مطادر 

مت ت سالاروري، پوشش خدمار، مرگ و میر، بانوادي خاقتصاعی و اجتماي اویژگی هي مختلف نظیر اتی در زمینه هالا، سوارهانواخ
ت، اعطالاهمیت دقت و صحت اتوجه به  اب. شودمیپرسیده  ي مهماه ير انش مردم در زمینه بیمان داو میز ؛نان و زناکودک

یف و ایت توجه نسبت به وظانه اب است تاضروري  الذ. ستاتی ار حیاین طرح بسیان در اراندرکاري موثر همه دست ارکت و همکامش
  . شودم اقدا هااها و دستورعملهنمالیف مشخص شده در راتک

 اب مدهآ دست به جیانت سهیامق نامکا ات شودمی دهاستفا ناریا راما مرکز ياهرچوباچ و فیراتع زا لعهامط نیا در
 یمعمول يارهانواخ هیکل فهرست ن،استا هر ییاروست و يشهر طانق در يرامآ رچوباچ. شود همافر مسکن و نفوس يراسرشم

 توجه اب. دیآ یم دست به 1385 مسکن و نفوس يراسرشم زا که ستا) یپست نشانی(آنها  ییایفاجغر درسآ بر مشتمل کناس
 زا لعه،از شروع مطاقبل  ،يریگ نمونه رچوباچ کردن ماهنگ به يابر ،1385 لاس يراسرشم مانجا زا لاس 4 شتذگ به
  .شودمی يرابرد فهرست منتخب ياه خوشه يارهانواخ

شد و هد اوري خوآر جمع انواد خافرا اب) ش دیدهزوآمده افراتوسط (حبه ابه روش مص اده هاد میاتمین بررسی ادر 
  .م می شودانجا یسنج تن ياه خصاشي ابر ازه گیري تنهاندا

 : شودمی دهاستفا زیر رابزا چند زا بررسی ینا در تاعطالا وريآ جمع يابر

  ) (Household Questionnaires رانواخ مهاپرسشن •
  )همراه با سواالت  مربوط به ماالریا( پرسشنامه خانوار مخصوص سه استان جنوب شرقی کشور •
   (Women’s Questionnaire)  نازن مهاپرسشن •
   (Questionnaire for children under five) لاس 5 ریز ناکودک مهاپرسشن •
  )همراه با سواالت  مربوط به ماالریا( سال مخصوص سه استان جنوب شرقی کشور 5پرسشنامه کودکان زیر  •
  سال 5سنجی استاندارد و معتبر بین المللی براي کودکان زیر ابزار تن •
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  اهداف طرح
  طرح صلیا هدف

  1389 لاس در ناریا یمسالا يجمهور در تیجمع و متسال نهاچندگ ياه خصاش سبهامح
  : طرح  صیاختصا فاهدا

 :ملاش ناریا تیجمع يداقتصا و یعاجتما ياخصهاش سبهامح

  تیجمع یجنس و یسن بیترک ي اخص هاسبه شامح •

   جازدوا سن تارییتغ و هلات تیوضعي اخص هاسبه شامح •
 مدرسه به شتریب و لاس 5 دافرا  یبایهار و داسو وضعیت ياه خصاش سبهامح •

    لهاس 24 ات 5 نیب دافرا لیتحص یکنون تیوضع ي اخص هاسبه شامح •
  رانواخ دافرا مهیب پوشش ياه خصاش سبهامح •
   ترالاب و لهاس 15 دافرا لاشتغا تیوضع سبهامح •

 
  4ملاش  رانواخ ياه ییاراد و  محیط شتابهد هی،ارف ياه خصاش سبهامح

  یشتابهد لتاتو لم،اس میدنیاشآآب  به دسترسی نامیز سبهامح •

   هیارف تانامکاو یلاوس زا دهاستفا قبیل زا رانواخ ییاراد ياه خصاش سبهامح •
   لعهامط مورد يارهانواخ مسکونی حداو وضعیت ياه خصاش سبهامح •

  
 رانوادث، معلولیت و مرگ و میر در خاحو ياه خصاش سبهامح

 دثان بروز حوامیز سبهامح •

 ن بروز معلولیت امیزسبه امح •

 ن  الاي مرگ و میر بزرگسان هاسبه میزامح •

 محاسبه میزان آمادگی خانوار در مواجهه با مخاطرات و بالیا •

 
   ناکودک متسال ياه خصاش سبهامح

  هام یک زیر ناکودک مرگ ياه نامیز سبهامح •

  لاس یک زیر ناکودک مرگ ياه نامیز سبهامح •

  لاس پنج زیر ناکودک مرگ ياه نامیز سبهامح •

 یی ان مرده زاسبه میزامح •

 آن یلدال و ندا محروم دو هر ای لدیناو زا یکیز ا قلاحد که لهاس 15 ات صفر ناکودک زا نسبتی نامیز سبهامح •

 تمشکال یراس ای یتنفس ياه عفونت ای لاسها به مبتال خیرا هفته دودر  که لیاس 5 زیر ناکودک درصد سبهامح •
 ندا بوده )انام پروتکل ساسابر (  هاهمر

                                                        
 نیبـ  يفهرسـتها  در کشـور  يتوانمند دادن نشان در مطالعه نیا در شاخصها نیا محاسبه. دارد وجود کشور در یخوب نیتخم حاضر حال در شاخصها نیا عمده يبرا ٤

 بود خواهد کننده کمک ها شاخص یالملل
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    ARI ال یاسهابه  ن مبتالاقبت کودکاسبه چگونگی مرامح •
 لاسهابه  مبتالن اکی در کودکانی خورایع درماز ماده استفاسبه درصد امح •

  ARI  ال یاسهابه  ر مبتالان بیماي کودکام شده برانجانی ات درماماقداسبه محل و نوع امح •

ز ان محروم اکودکن، درصد ایماز اد باصله شروع شیردهی به نوزاف ،هگیام 24 اوم شیر دهی تال تداحتماسبه امح •
  دراشیر م

  هگی اشش م ادر تاشیر م اري بانحصاسبه وضعیت تغذیه امح •
  مادشیر  خشک و مینی، شیر اي ویتاروهامصرف د ز نظرال ان زیر یک ساسبه وضعیت تغذیه کودکامح •

 رندار داقر راگیس دود معرض درآنها  لهاس 5 ریز ناکودک که ییارهانواخ درصد سبهامح •

  لهاس 5 رین زامل کودکاو تک رشدخص اسبه شامح •

 لهاس 5 ریز ناکودک تیخص ترباسبه شامح •

 ن ار کودکاخص کاسبه شامح •

 
   نادرام و نازن متسال ياه خصاش سبهامح

 صی سنیاختصاروري اروري کلی و باروري  عمومی، بالید باي  موان هاسبه میزامح •

   ناز در زناسیون کزاکسیناري و پوشش واردان باقبت دوراسبه وضعیت مرامح •
  نایمام زانجاي ان  و فرد کمک کننده برایمان، محل زایمانوع زسبه  توزیع امح •
    خیرال اس 2پر خطر ياه نایماسبه درصد زامح •
 ادر یاي مافقط بر اي پدر یابرسته بودن فقط اخو ابه تفکیک ن (خیر ال اس 2 ستهاخواي ناري هاردابسبه درصد امح •

  )هر دو 
 د افران به کمک ایماز و) ریناسز(ن ایماند برحسب نوع زان کرده ایماشته زذل گاس دو نی که دراسبه توزیع زنامح •

   هرام
   له به تفکیک روشاس 15-54ن  اري در زنارداز باي پیشگیري ازروشهاده استفابقه اسبه سامح •
    بر حسب روش راله  همسرداس  15- 54ن  اري در زنارداز باي پیشگیري اروشه زاده استفاسبه درصد شیوع امح •
   ر اله همسرداس 15-54ن اري در زناردازباي پیشگیري ازروشهاده استفاسبه درصد شیوع عدم امح •
  ست اوقوع پیوسته  هري بارداز باي پیشگیري از روشهاده استفا ان باکه همزم املگی هاز حاسبه درصدي امح •

 ريارداز باي پیشگیري اده روشهاستفا نهین در زماورده نشده زنابر يازهایخص ناسبه شامح •

 .ندا شتهاد نایماز  گذشته هام 6  در که ینازن خصوص در متسال مانظ سخگوییاپ نامیز سبهامح •

 محاسبه درصد بیماران مزمن به گزارش بیمار •

 یدز اري ان در خصوص بیماهی زناگان اسبه میزامح •

 تاعطالا/ ت اطارتبا يوراز فناده استفاو  یگروه يانه هابه رس یدسترس نازیسبه مامح •

  تاینادخ لاستعمان اسبه میزامح •

   لهاس 15- 24 نازن یزندگ زا تیارض نازیسبه مامح •
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  ربردي طرح اهدف کا
 کشور متسال مانظ زاین مورد یساسا ياه خصاش هیته •

 پنجم مهابرن هیاپ مهم ياه خصاش زا یبرخ سبهامح •

 رهاهز فاهدا نهیزم در خصوص به کشور یلمللا نیب تاتعهد به سخاپ به کمک •

 نادرام و ناکودک متسال ياه مهابرن یبرخ یبایرزشا •

 کشور یمتسال مهم ياه خصاش یبرخ يابر  دهاد يورآ جمع رياج ياه مانظ یبخش راعتبا •

 متسال يارتقا نهیزم در یمل و یناستا ي، ا منطقه يزیر مهابرن به کمک •

 متسال مانظ در محور لتاعد ياه خلهامد يابر زاین مورد ياه دهاد یبرخ دیتول •

  متسال یعاجتما ياه مولفه بر یمبتن ياه خلهامد يابر زاین مورد ياه دهاد یبرخ دیتول •

  
  

  يمارآ جامعه
ر در انواخ يبند سب جهت طبقهامن ياخصهاش يایی و بر مبناط شهري و روستاکن به تفکیک نقاي معمولی سار هانواکلیه خ 

    1389ل ان در سایرامی سالاکشور جمهوري 
  
  ري امآحد او

  .تشکیل می دهد العه راین مطاري امآ حداو 1389ل ادر س کنار معمولی سانواخیک 
  
  يریگ نمونه حداو
  1389ل امعمولی کشور در س ريانواخ 10ي اخوشه ه 

  
  ي ریگ نمونه روش

 ستا یگزینابدون جر و انواخ 10د اتعد اي باخوشه گیري در خوشه هلعه به روش این مطاروش نمونه گیري در 

  
  يریگ نمونه چارچوب

 Sampling)رچوب نمونه گیري ان چابه عنو 1385ل اري عمومی نفوس و مسکن سات سرشماعطالاز العه این مطادر 

Frame) ي نمونه گیري به تفکیک اخوشه هت اعطالان، ایرار امآمرکز  امده بآهنگی به عمل اهم اب الذ. هد شداده خواستفا
ه به انشگاد/ ناستاي هر ات خوشه هاعطالا.  ستان کسب شده ایرار امآز مرکز ان ان و شهرستاستایی در سطح اشهري و روست

   .ستاري شده ارگذاب به آدرس زیر  متت سالایت موسسه ملی تحقیقایی در وب ساطق شهري و روستان و  مناتفکیک شهرست
http://nihr.tums.ac.ir/ 
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   ارهابزا سی تهیهاروش شن
ي علمی کشور، از ظرفیت هاده استفابه منظور . معی تدوین شدامه ریزي جازم، برني الاه ردانداستا ادر طراحی پرسشنامه ها ب

ه شد لیتشکي اکمیته ه. ي درگیر شکل گرفتان هازماو س اه هانشگاز دان احب نظراز صاز جمعی العه مرکب اکمیته فنی مط
مه اس برناساهمچنین بر . ییاجراکمیته و  لی، کمیته علمیان عاظرالعه، نامطد مرکزي استهبردي، اي راز شورارت بودند اعب
پزشکی و موسسه ملی  آموزشن و ادرم، شتارت بهداشتی وزاونت بهدان معایندگاحضور نم العه بارگروه مطان بندي، کازم

 يامه، دستورعمل و پروتکل هاپرسشن(ي بررسی ار هابزار گروه تهیه و تدوین این کاوظیفه . مت شکل گرفتت سالاتحقیق
  . بع و حجم نمونه بودامن دورآزم مثل بري الاورد هاو بر) زامورد نی

ي اهبیارزیان آطی کرده که در نی طوالمسیري ) نان و کودکار، زنانواي خاهمهاپرسشن(لعه اصلی مطار ابزاتهیه 
ي اشت بر مبنارت بهدامت وزونت سالام شده در معانجاي اهریزيمهاتوجه به برن اب. ستاصورت گرفته  يانبهاجهمه

پزشکی  آموزشن و اشت درمارت بهدات کمیته علمی در وزامه تهیه و در جلساولیه پرسشناي اهنسخه DHS5ي اهمهاپرسشن
     . ر پرسشگري صورت گرفتابزازبینی کلی ا، بMICSي اهمهاپرسشني جدید اهر نسخهانتشا اب. ر گرفتامورد بحث قر

ي امه هاپرسشن. ستابوده  MICS4لعه اي مطامه هاپرسشني ابرمبنلعه، این مطاده در استفامورد  مهاپرسشنولیه اي اهنسخه
. ر گرفتاقرلعه اد مطاستر اختیاترجمه شد و در ولیه ابه صورت ن ایرایونیسف در  ییندگانمدفتر توسط و دستورعمل مذکور 

به منظور در کشور  DHSلعه پیشین ان و همینطور مطآصلی اي ابخش ه، DHS6ي اهمهار پرسشنانتشا او بر امه کادادر 
یه ابر پهمچنین چندین بخش . فه شداضا اهو به پرسش ر گرفتاز کشور نیز مورد توجه قراي مورد نیاخص هاتولید ش

، متم سالاسخگویی نظاپدثه و معلولیت، اح، ایت و بالاطرامخ اجهه بادگی موامآنظیر ي کشور ازهانی او یت ملی قبلی العامط
رزش در ات کم مصرف تنقالي مزمن، اهرياشیوع برخی بیم ت،انیامصرف غیرمستقیم دخوضعیت بیمه، سابقه سزارین قبلی، 

    ین که در اضمن  .فه گردیداضالعه ار مطابزاولیه انیز به نسخه ر انوادي خاقتصاعی اجتماتی به وضعیت اعطالاو ن اکودک
ز اکه پس  ندشدد اپیشنهلعه اد مطانیز به ستیی اهرسشپدر مواردي . شد انجامتی حسب ضرورت احصالاي مختلف اه بخش

 ناداستا زاحضور جمعی  العه بار مطابزاتخصصی  ياهکمیته در مرحله بعد. شته شدندار گذالعه کنایی مطاز نسخه نهابی ارزیا
     ن اسارشناک، شتاونت بهدامع ناي مدیران، شورایرار امآن مرکز اسارشناکز جمله امختلف ن احبنظراصو  اه هانشگاد
ین کمیته ات متعدد اتشکیل جلس. لعه شکل گرفتامطو کمیته علمی دي اي تیم ستاعضاو همچنین  لمللیاي بین ان هازماس
ست کلی ات سیاحصالاین ام انجادر . شد IrMIDHSلعه ار مطابزاولیه امنجر به تهیه نسخه  1389شهریور  اد تاز خردا

سبه ات پیشین کشور و محالعامط ایسه بان مقامکابه طوري که ، ستاخص بوده او شکمترین اصالح و حفظ شکل کلی سوال 
  .ده شداستفا بررسی رابزایی اروي ارتقاي کلی زیر در اهز روشا. گرددهم افر اهخصامعتبر ش

  
 (Validity)مه ایی پرسشناسنجش رو

  :گرفت راقر بیارزیا مورد ییارو نوع دو اه مهاپرسشن ییارو سنجش يابر
 مهاپرسشن طبینامخ نظر که ستا نآ صوري ییارو ،بیارزیا زا هدف:    (Face validity)صوري ییارو) لفا 

 زا ترکیبی اب نمونه حجم یلوتاپ يارهانواخ بر مهاپرسشن زمونآ اب رابزا صوري ییارو. شود سنجیده نا تاراعب هراظ به نسبت
 وفت گر راقر بیارزیا مورد نمونه يارهانواخ توسط نآ پذیرش و بودن فهم بلاق به بردن پی منظور به وتامتف تتحصیال سطوح

 روشن ار رنداد تالاسو کردن ملاک ای فهم و درك در که میابها و مشکل گونه هر هیاشف طوره ب ات شد ستهاخو نمونه دافرا زا
   . شد مانجا اه مهاپرسشن در زمال تاحصالا و گرفت راقر بررسی موردآنها  تانظر و کنند
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 مورد موضوع ،اه مهاپرسشن کهبود  ینا محتوي ییارو بیارزیا زا هدف : (Content Validity) محتوي ییارو)ب
ن اسارشنامل کاي تخصصی شار گروه هاختیادر  امه هاز پرسشناین هدف هر یک ا اب. دنیانم گیري زهاندا مختلف دابعا زا ار نظر

ت کمیته علمی بررسی و ادر جلسآنها  تار گرفت و نقطه نظراحبنظر قراص ناداستاشت و همچنین ارت بهدات مربوطه وزارادا
  . ل شداعما

 فهاضا و حذف زین و بررسی اه مهاپرسشن) Customization( زياس بومی ،اه مهاپرسشن راعتبا سنجش اب ناهمزم
حبه اي مصاهنما، رامه هایی شدن پرسشناز نهاپس  .دش مانجا کشور یفرهنگ یطاو شر ازهانی ساسا بر يضرور ردامو نمودن

  .لعه تدوین شدادي مطاي ستاعضاگري توسط 
مل این بسته شا. حی شداطر زای مورد نیآموزشو بسته  یشیازمآمرحله  ،لعهایی مطاجراد ابعا یمابه منظور بررسی تم

ی و نحوه آموزشي اه هارگامه کافنی طرح، برن نان، مدیراظراو ن اه زبیناب، ناحبه گرامل مصاي تیم شاعضاب انتخاي ارهامعی
ر انواخ 300حجم نمونه  او ب ناو گلستیزد ن، ان تهراستاسه در  یلوتاپلعه امط. بود اه هارگان در کابی شرکت کنندگارزیا
تحلیل و ز تجزیه اپس . ندفتر گرایش قرازمآي بررسی مورد ایند هاو فر اهرابزاشد و کلیه  اجرا )ناستار در هر انواخ 100(
  .یی طرح تدوین شدال نهاح و پروپوزصالان آر ابزایر امه طرح و سایلوت، پرسشناپلعه امطولیه ایج انت
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢١ 
 

  نمونه گیري و حجم نمونه
  ي نمونه اب خوشه هانتخاروش 
 هر وبود  يوامس ياه خوشه اب یدفاتص شده يبند طبقه يا مرحله چند يا خوشه يریگ نمونه طرح، نیا در يریرگامآ روش

رچوب اچ بر اساسي سرخوشه ارهانوادرس خآ .بود) ییاروست و يشهر( شده يبند طبقه یدفاتصر انواخ 10مل اش خوشه
ن سرخوشه امزبور به عنو ياهینانشز اهر یک . به روز شد ومد آدست  هب 1385ل اري ساسرشمر متعلق به امآري مرکز امآ

ري که در انواگر به خا. ده شدار داخوشه در درون خوشه قر لیتکم اتدیگر  ياهرانواست خاحرکت به سمت ر اتلقی شده و ب
 حبهامص صورت هر به ای ورد کمی ن رياهمکر انواخ ایود ن پذیر نبامکادسترسی  جعهامر رابسه  اترفت ر می گادرون خوشه قر

ر انواخ اس باسخ هر تماعدم پ ،لیتحل يابر. رفتگ یمنر صورت انواخ ینیگزیاج ،م نبودانجا بلاق یطاشر جداو سخگوياپ اب
 يابر خصاش هر ،شتنداند نیایکس جمعیت بررسی مورد طقامن ینکها به توجه اب. درج شد یلاحتماسخ اثبت و علت عدم پ

   .شد سبهامح جمعیتی وزن گرفتن نظر در اب اه ناستا ییاروست و شهري طقامن
  

  حجم نمونه
 در که طوري به .گردید بانتخا رانواخ راهز 110 حدود طرح فاهدا به توجه اب نایرا 1379 لاس تیجمع و متسال بررسی در
 نمونه حجم ،قبلی بررسی در .گرفتند راقر بررسی مورد و گیري نمونه ییاروست رانواخ 2000 و شهري رانواخ 2000 ناستا هر

 و متسال بررسی لبتها. نمود سبهامح نیز ناستا سطح در ار اه خصاش زا ريابسی نابتو نآ وسیله به ات گردید وردآبر الاب
 و متسال ردانداستا بررسی یک يابر معمول طور به و ستا شتهاند بقهاس کشوري هیچ در کنون ات نمونه حجم ینا اب تیجمع
 یطاشر به توجه اببود  زمال ضراح بررسی يابر ین،ا برابن. دنشو می بانتخا نمونه ناعنو به رانواخ راهز 30 ات 5 حدود تیجمع

  .گیرد راقر نگري زاب مورد نمونه حجم  طرح، در شده ظالح جدید فاهدا و کشور
نمونه  حجم وردآبر يابر یفرمول زابود  زمال ،ردیگ یم صورت رانواخ ساسا بر يریگ نمونه نکهیا به توجه اب ضر،العه حامط در

ر اخص مصرف سیگاز شان استاز در هر اقل نمونه مورد نیاي تخمین حدابر. بگیرددر نظر  ار رانوابعد خ نیاکه  شود دهاستفا
قل حجم نمونه احد و) 10( )میالان استان ادر زن% 2/1(ست انی ایران ایعی در زناشار ناده شد که رفتاستفال ان ساتوسط زن
 30000تی در حدود اي عملیاهي محدودیتامبن ز براکثر نمونه مورد نیاحد. تخمین زده شد 400ن استاز هر از امورد نی

   صورت گرفت و ) توزیع به نسبت جمعیت(ن کشور استاکن در ار سانواد خاي تعداتوزیع نمونه بر مبن. ر تعیین شدانواخ
که فت اییش افزانمونه  400قل ابه حد ،)ناستا 7(د پیش بینی ش 400ز اروش فوق کمتر  بهآنها  یی که حجم نمونهاه ناستا

  . تخمین زده شد رانواخ 31300 حدودبینی شده پیشین صورت نمونه کلی ادر 
ي اکه مبن) نمونه گیري نفوس و مسکن آخرین لاس( 1385ل ات کشوري ساي تقسیمابر مبن اهناستاو  ان هام شهرستان

نی استات ابه تقسیم ي زیرمجموعه یک استان یا دانشگاه،اهناشهرستجمیع در ت اما. ه شدستفادالعه بود انمونه گیري مط
ر اختاي جدید در سان هاشهرست. شد توجه) ي جدیداه هانشگاز جمله دا(هی انشگات کنونی داو تقسیم) لبرزان استا(جدید 
جدا شده ن بم اشهرستهاي اخیر از ریگان که در سالن اشهرست مثال. هستندمستتر  1385ل ات کشوري سان تقسیماشهرست

ت اعطالا. ستار انواخ 10نگر متوسط اهر خوشه بی. ستاگیري آن در این مطالعه در قالب شهرستان بم انجام شده است، نمونه
 .ندشد ارایه زیرشکل جدول ه ب اد و کد خوشه هامربوط به تعد
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  ها به تفکیک استان و دانشگاهها و خوشهتیم
 نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د خوشه اتعد
 شهري

د خوشه اتعد
 ییاسترو

جمع خوشه 
 ان هاشهرست

د تیم مورد اتعد
  زانی

نی استان اظراد ناتعد
  اده هامسئول ورود د  هیانشگاد/ 

 6-7 4  11-12 159 50 109 ن شرقیایجاذربآ 01 ن شرقیایجاذربآ
 4-5 3 8-9 113 40 73 ن غربیایجاذربآ 02 ن غربیایجاربآذ
 2 2 3-4 48 19 29  ردبیلا  03  ردبیلا

 04  ناصفها
 7 4 13-14 191 33 158  ناصفها
 1 1 1-2 20 3 17  ناشاک

ن اصفهان استاجمع   175 36 211 16-14 5 8 
 1-2 1 3 40 15 25 میالا 05  میالا

 1-2 1 3 40 12 28  بوشهر 06  بوشهر

  07  ناتهر

 6  4 12 182  12 170  نایرا
 4-5 3 9 134 12 122  ناتهر

 7-8 5 15 228 16 212  شهید بهشتی
 3-4 2 7 96 9  87  کرج

ن ان تهراستاجمع   591 49 640 43 14 23-20 
 1-2 1  3 40 19 21  شهرکرد  08  ريال و بختیارمحاچه
 1-2 1  3 40 19 21  بیرجند  09  ن جنوبیاساخر

  10  خراسان رضوي

 1 0 1 11 5 6  تربت حیدریه
 1 0 1-2 20 9 11  سبزوار
 1 0 1 5 2 3  گناباد
 6 4 14 187 49 138  مشهد

 1 0 1-2 20 9 11  نیشابور
ن رضوياسان خراستاجمع    169 74 243 20-18 4 10 
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  ها به تفکیک استان و دانشگاهها و خوشهتیم
 نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د خوشه اتعد
 شهري

د خوشه اتعد
 ییاسترو

جمع خوشه 
 ان هاشهرست

د تیم مورد اتعد
  زانی

نی استان اظراد ناتعد
  اده هامسئول ورود د  هیانشگاد/ 

 1-2 1  3 40 20 20  بجنورد  11  لیان شماساخر

  5 3 10  136 40 96  زاهوا  12  ناخوزست
 1 0 1 15  4 11  دزفول

نان خوزستاستاجمع    107 44 151 11 3 6 
 1-2 1  3 40 16 24  نازنج  13  نازنج

 1 1 2 26 6 20  ناسمن  14  ناسمن
 1 1 1-2 16 5 11  هروداش

نان سمناستاجمع   31 11 42 4-3 2 2 

  15  نابلوچستن و اسیست
 1 0 1 13  8 5  بلاز

 3 3 6 66 33 33  ناهداز

نان و بلوچستان سیستاستاجمع   38 41  79 7 3 4 

  16  رساف
    8 3 5  جهرم

 6-7 4 12-13 163 59 104  زاشیر
 1 0  1 8 3 5  افس

رسان فاستاجمع   114 65 179 14-13 4 8-7 
 2 1 3-4 52 16 36  قزوین  17  قزوین

 1-2 1 3 45 3 42  قم  18  قم
 2 2 4 56 21 35  ناکردست  19  ناکردست

 1 1  2  23 15 8  جیرفت  20  ناکرم
 1 0 1 12 5 7  نارفسنج
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  ها به تفکیک استان و دانشگاهها و خوشهتیم
 نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د خوشه اتعد
 شهري

د خوشه اتعد
 ییاسترو

جمع خوشه 
 ان هاشهرست

د تیم مورد اتعد
  زانی

نی استان اظراد ناتعد
  اده هامسئول ورود د  هیانشگاد/ 

 3 2  5 70 21 49  ناکرم
نان کرماستاجمع   64 41 105 8 3 5 

 3 2 5- 6 76 22 54  هانشاکرم  21  هانشاکرم
 1-2 1 3 40 20 20 سوجای 22  حمداکهکیلویه وبویر 

 2-3 2 5 66 33 33  ناگلست 23  ناگلست
 5 3 9 113 49 64  نگیال 24  نگیال
 2-3 2 5 66 26 40  نالرست 25  نالرست

 26  نازندرام
 1 0 1-2 21 10 11  بلاب

 4-5 3  9 114 52 62  رياس
نازندران ماستاجمع   73 62 135 11-10 3 6 -5 

 2-3 2 4-5 62 18 44  كارا 27  مرکزي
 2 2 4 53 27 26  ناهرمزگ  28  ناهرمزگ

 2-3 2 5- 6 74 30 44  ناهمد  29  ناهمد
 2 2 3-4 48 11 37  یزد  30  یزد
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دستورعمل : 2فصل   
  ییاجرا
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  ناستالعه در ایی مطاجراي ام هاگ
ي کلیه اکه بر) 6/6/89مورخ  210806ره امه شماموضوع ن(رت ام محترم وزاغ مقبالاري و استگذاي سیایت به مصوبه شوراعن اب

مسوولیت  العه باد مطالب تشکیل ستاهنگی در قات هماست جلسازم ست، الال شده ارساي علوم پزشکی اه هانشگاي داروس
  :شته شوداي زیر بردام هاست گازم لعه الاي مطاجرابه منظور . ه تشکیل شودانشگاد/ ناستامدیر فنی طرح در 

  
 ی طرحآموزشي توجیهی و اه هارگات و کاشرکت در جلس

  شتی ان بهداوناحضور مع اب 1389ه اریخ هفتم مهر ماي در تاه، جلسه انشگاد/ ناستان فنی طرح در اي توجیه مدیرابر
ز ازي ای موآموزشي اه هارگاهی، کانشگاد/ ناستان اظراو ن مدرسانن فنی و اي مدیراهمچنین بر. ر گردیدابرگز اه هانشگاد
ي ار و دستور عمل هابزالعه، اي مطامحتو اه بانشگاد/ ناستان ارا، همکاه هارگاین کادر . ر گردیداه برگزامهر م 22 ات 17ریخ ات
ریخ اهم در ت ابآنها  ییاشنآیی و اهنگی نهادي جهت همان ستاظراو ن ن فنیاحضور مدیر اسه دیگري بجل. شدند اشنآیی اجرا

  .ر شدابرگز 1389ن ابآ 15
  

 لعهاد مطاتشکیل ست

م نسبت اولین گاست در ازم ه،  الانشگاد/ ن استان فنی طرح در از، مدیرایی مورد نیاجرات العه و عملیار مطاختاتوجه به س اب
ه تشکیل شود انشگات رییسه داحضور هی اد بات  ستاتوصیه می شود  برخی جلس. یندام نماقدالعه ایی مطاجراد ابه تشکیل ست

ست ازم ت الاین جلسادر . یه گرددارایی طرح اجرار اختان بندي شده و سامه ریزي زمات، برناین جلساو ضمن توجیه طرح در 
  .ر گیرداه قرانشگارشد دان ایید مدیرالعه مورد تایی مطاجرار اختار و ساتقسیم ک
 تاجلس ستا زمرد الاوجود د نیادرم شتیابهد تاخدم و پزشکی علوم هانشگاد یک زا بیش که ییاه ناستا در: نکته

 توجه اب. یدآ عمل به زمال ياه هنگیاهم ناستا در لعهامط ياجرا يابر و شود مانجا اه هانشگاین دا فنی نامدیر بین هنگیاهم
 که رود می رانتظا ،آموزش کیفیت بر اه آموزش بودن متمرکز مثبت ثیرات و تاعطالا وريا جمع تیم آموزش کیفیت همیتا به
 مرکز در بعات ياه هانشگاد مدرسان همه رکتامش اب و متمرکز صورت به لعهامط تاعطالا وريآ جمع تیم یآموزش هارگاک
  . شود تشکیل ناستا

  
 هانشگاد/ ناستالعه در انی مطانسار نیروي اختامه ریزي و تهیه سابرن

مسوولیت مدیر  اه بانشگاد/ ناستالعه در اد مطام شود، ستانجانی پیش بینی شده امه زماس برناسالعه بر اي مطاجراینکه اي ابر
یند العه مدون نمانی مطانساي نیروي ار هابط و معیاس ضواسابر العه رانی مطازمار ساختانی و سامه زماست برنازم فنی طرح ال
ي از برام مورد نیاحکاضر، نسبت به صدور اس دستور عمل حاسالعه بر اي مطاجراي از براي مورد نیایی نیرو هاساو ضمن شن
      لعه اد در گیر در مطافرایط از و شراي مورد نیار گیري نیروهابط به کاضو. یندام نماقدالعه ادر مط ي در گیراهمه نیرو ه

.  شداست باغ شده بالالعه تدوین و اد مطاز سوي ستاکه ) رتای و نظآموزشیی، اجرا(ي اس دستورعمل هاسایست بر امی ب
ي اونت هاي معابر 1389 مهر 28ریخ ابر در تاز طریق نماه انشگاد/ ناستاز هر انی مورد نیانساي اد نیروي هاهمچنین تعد

د است، تعدار گرفته اکید قراي توجیهی طرح مورد تاه هارگانگونه که در کاهم.  ستال شده ارسا اه هانشگام داشتی تمابهد
کیفیت، هر تیم  بط تضمینایت ضوارع اب است تاي پیش بینی شده ا ت به گونهاعطالاوري آي جمع انی تیم هانسانیروي 

حبه گر تجربه اهر چقدر تیم مص امسلم. شنداشته باد احبه رام مصانجاي انمونه بري ار هانواز خاسبی اد مناحبه گري تعدامص
ن اراین، توصیه می شود همکابرابن. فتاهد یایش خوافزا حبهام مصانجانی کسب کند، کیفیت ات میدادر طی عملی ابیشتري ر
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در صورتی . ر نگیرنداکه ت باعطالاوري آم سریعتر مرحله جمع اتماهدف  اب اي صرفافهاضاحبه گر اتیم مصه، انشگاد/ ناستادر 
د پیش بینی شده در دستور عمل اوه بر تعدحبه گر عالار گیري تیم مصاز به بکایل دیگري نیبه دال اهی بنانشگاد/ ناستاکه 

د مرکزي، تیم ایید ستاز تاید و پس اهنگی نماهم لعه قبالاد مرکزي مطاست اه بانشگاد/ ناستاست مدیر فنی ازم رند، الاضر داح
  . ر گیرندابه ک افه راضا

  :لعه به دو گروه عمده تقسیم می شونداي در گیر در مطان نیرو هاستالعه، در سطح این مطادر    
 :  لعهایی مطاجراد اي ستانیرو ه -1

 .ستاه انشگاد/  ن استالعه در اد مطایس سته که ریانشگاشتی هر داون محترم بهدامع •

مت ن گروه مدیریت شبکه و سالاز مدیرایکی  اشتی و یاونت بهداون فنی معاست معامدیر فنی طرح که ممکن   •
 .شداده بانواخ

ه و انشگات علمی داي هیاعضا اشتی و یاونت بهداي معان گروه هاز بین مدیرا اطرح که عمدت مدرسانو ) نا(ظران   •
 .هند شداب خوانتخاشتی اونت بهدان معاسارشناک ای

 
 :اده هاوري داحبه گر و جمع اي تیم مصانیروه -2

 :ب گرددانتخاد زیر افراز بین اند امی تو) زبینان، باحبه گرامص(ت اعطالاوري آي، تیم جمع ایط منطقه اتوجه به شر اب 

در صورتی : ناستان مرکز اشهرستشت امرکز بهد اه و یانشگاشتی داونت بهدان معاسارشناز بین کاتیم متمرکز ) لفا
ي انند تیم هالعه می تواشد مسوولین مطاشته بان وجود دامکاین اه انشگاد/ ناستایی افیایط جغراز نظر شراکه 
  .ینداب نمانتخان استان مرکز اشت شهرستامرکز بهد اه یانشگاشتی داونت بهدان معاسارشناز بین کا احبه گري رامص
/ ن استایی اجراد ان به ستاناز جمله دسترسی بیشتر ا. رداي متعددي دایاه مزانشگاد/ ناستاب تیم متمرکز انتخا   
م انجاو در نتیجه کسب تجربه تیم در زمینه  ار تیم هایش حجم کافزاو  اتجربه بودن نیرو ه اه و برعکس، بانشگاد

یط ادرصورتی که شر. ر گیرداولویت قرایی در افیایط جغراهم بودن شراید در صورت فراین گزینه باین ابرابن. حبهامص
ن اسارشناز بین کا اي تیم رانیرو هن اندهد، می تو ان راستاطق اي همه منان تشکیل تیم متمرکز برامکایی افیاجغر

ین است که در ان ذکر ایاش. ب نمودانتخارند ابل توجهی داد نمونه قاي بزرگ که تعدان هاشت شهرستاکز بهدامر
یی منطقه چند افیایط جغراتوجه به شر ایت شود و بانی رعاي شهرستاشود متمرکز بودن تیم هید سعی ارد نیز بامو

  .ر نموداگذابه یک تیم متمرکز و ان راشهرست
  
ن امکاحبه گري، ایط تیم مصاجد شرایطی که به دلیل کمبود نیروي وادر شر: ناموختگآنش از داده استفا) ب

لعه در ایی مطاجراد ارد، ستاوجود ند ان هاشهرست اه و یانشگاشتی داي بهداونت هاغل در معاي شاز نیرو هاده استفا
بخش  ان و یاموختگآنش از بین دا از رانی مورد نیانسانونی، نیروي ایط قانب و شرایت همه جوارع اند بان می تواستا

شت، از بخش بهدارج ان خاموختگآنش اسب داب منانتخادر صورت . ینداب نمانتخاشند ایط باجد شراخصوصی که و
  .ستانی اواي فرایاي مزاراد ،ت تحمیل نمی کندایه خدماراري بر ار کان جهت که فشآز این گزینه ا

  
حل اننده بخصوص در مراز راده استفالعه حمل و نقل و این مطاز دران مورد نیات پشتیباز خدماینکه یکی اتوجه به  اب: نکته 

مه ریزي ایست برناه می بانشگاد/ ناستالعه در ایی مطاجراد است،  ستاحبه امص مانجاو سپس  اي نمونه هار هانوایی خاساشن
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ش ین تالابرابن. محسوب می شود اده هاوري کننده دآننده عضو تیم جمع العه، راین مطادر . م دهدانجا این خصوص رازم در ال
جد اد وافراب انتخازم در خصوص دقت المین شود، از بخش خصوصی تایست ان که می بانندگارگیري راکه ن بادر زم اشود ت

  .  م شودانجاحیت صال ایط و باشر
لعه در اي درگیر مطات کلیه نیرو هاعطالاست ازم ه الانشگاد/ ناستالعه در ان دهی تیم مطازمایی و ساساز شناپس 

لکترونیکی زیر ادرس آتهیه شده و به  Excelمه ان بندي طرح در برنامه زمابرن اه باس فرم زیر همراساه  بر انشگاد/ ناستا
  :ل گرددارسا

  :لکترونیکادرس پست ا
nihr_midhs@tums.ac.ir  

  
  

م ام و نان   ردیف
  دگی انواخ

 
  جنس

خرین ا 
مدرك 
  تحصیلی

سمت 
  فعلی

ري در ان همکاعنو  محل خدمت
  لعهامط

  ت احظمال

                

  
ظر اه، یک نانشگاد/ ناستاي هر العه برار مطاختاتوجه به س العه و بابط تضمین کیفیت مطایت ضوامنظور رعبه : نکته

ت ادي در جلسان ستاظران. هد شدام خوعالا اقباه متعانشگاد/ ناستان هر اظرامی ناساست که ادي در نظر گرفته شده است
بطینی از، راي مورد نیارت هام نظانجادي ضمن ان ستاظراین نابرابن. نداشده  اشنآلعه احل مختلف مطاو مر اجزا امتعددي ب

ي اه هارگاري کالعه مثل برگزاي مهم مطان هاتوصیه می شود در زم. لعهاد مرکزي مطایی و ستاجراي اد هاهستند بین ست
ي مربوطه ان هاستادي در ان ستاظرات، ناعطالاوري و ورود آو مرحله جمع  ارهانواخ ريایی و فهرست برداسای، شنآموزش

  .  شنداشته باحضور د
  

 ي بین بخشیاري هانی و جلب همکاع رسطالات و اتبلیغ

 اهنگی باد همایجاي ابر. ستاي بین بخشی اري هات عمومی و جلب همکالعه، تبلیغاي مطاجراي از برات مورد نیاماقداز ایکی 
مه اموضوع ن( ست ام شده انجالعه اد مرکزي مطاسوي ستز اتی اتبامنیتی، مکامی و انتظاي اد ها، بخصوص نهان هازمایر ساس
می که رونوشت انتظانده نیروي ان وزیر محترم کشور و فرمابه عنو 1389مهر  10مورخ  261188ره ارت به شمام محترم وزامق
نند از می توانی ه در صورتانشگاد/ ناستالعه در ایی مطاجراي اد هاست الذ). ستال شده ارسا اه هانشگاي کلیه داي روسان برآ

ت اتباین مکاد می شود اپیشنه. م دهندانجامی و غیره  انتظاري و نیروي انداستاز جمله اي دیگر ان هازمابه س اسار اتی راتبامک
لعه اي مطاجراهمیت ان نیز اشهرست/ ن استاري اداي است در شوراهمچنین بهتر . م شودانجاه انشگاز سوي رییس محترم دا

شت اکز بهدامر اي شبکه و یاروس اي باه در جلسه انشگاد/ ناستالعه در ایی مطاجران است مدیراضروري  اضمن. مطرح گردد
  . م دهندانجا ازم رت الاهنگی، توجیهان ضمن هماشهرست
ي مورد بررسی ار هانواي همه خالعه براین مطادر. برد راکه ن بامی تو اي متعددي رات عمومی نیز شیوه هاي تبلیغابر

ت اي تبلیغانین برچهم. هند شداتوزیع خو اي نمونه در خوشه هارهانوایی خاسان شناست که در زماحی شده اطرپمفلتی 
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یی اجراي ادهاست. هد شدال خوارسالعه ایی مطاجراي ادهاي ستاست که براحی شده العه طراعمومی پوستري در خصوص مط
      لعهاقی مطخالابط ایط و ضوایت شرارع الی نیز باي ماهیت ات عمومی و جلب حماي تبلیغاه برانشگاد/ ناستالعه در امط

بع از طریق منالعه اي مطالی براي مافت کمک هاست در صورت دریان ذکر  ایاش. ینداده نماستفات محلی انامکاز انند امی تو
  .م شودانجازم هنگی الالعه هماد مرکزي مطاست است بازم محلی ال

  
 ی آموزشت اري جلسابرگز

ز این، ابر ابن. ستای آموزشه ارگاري کاه، برگزانشگاد/ ناستالعه در ایی مطاجراد ایف ستایی و وظاجراحل امهم ترین مرز ایکی 
/ ناستادر سطح  آموزشي اجراي العه براین مطا، در شداب خوب  آموزش یک یگزیناج ندانمیتو میاقدا هیچ یی کهانجآ
ي که در اي تدوین شده ارد هانداستاس اسای بر آموزشي اه هارگاست کازم ال. ستاحی شده ای طرآموزشه، یک بسته انشگاد

موارد زیر به ستاد  ملارشده شاي برگزاه هارگات کاعطالاست اهمچنین ضروري . شود راست برگزام شده عالای آموزشبسته 
  :مرکزي مطالعه ارسال شود 

  د شرکت کنندهافراد ات و تعدامشخص •
  ه ار گانی کامه زمابرن •
  ريابرگزمحل  •
  نامدرس •

  

ي ابتداحبه گري در اي تیم مصاي تئوري وعملی براه آموزشم انجاست ضمن العه ضروري امط آموزشتوجه به بسته  اب: نکته
ی رعملی تن سنجی در صورتاهمیت کاتوجه به  اب اضمن. ر شوداي برگزایی جلسه انه آموزشنی به منظور مرور و ات میداعملی

ي اه آموزش ابزار مورد نظر، فتان دریافت نشد در زمالعه دریار مطانداستاي ازو و قد سنج هاترکه در زمان برگزاري کارگاه، 
  .ر گردداین موضوع برگزاي ام شده برعالاي ارهانداستاس اسانی بر ات میداي عملیاجراز اعملی تن سنجی پیش 

  
  ي طرحادر خوشه ه ي نمونهار هانواري خایی و فهرست برداساشن

ت اعطالاست ازم ال) 1385ل اري ساسرشم(ن می گذرد ایرار اماري مرکز اسرشم آخرین زال اس 4ینکه حدود ایت به اعن اب
  . م شودارچوب نمونه گیري طرح به هنگار چاختاجمعیتی و س

ي نمونه در هر خوشه ار هانواري خایی و فهرست برداسایند شنارچوب نمونه گیري، فرام نمودن چابه منظور به هنگ
ن، ایرار امآمرکز  امده بآهنگی به عمل اتوجه به هم اب. مداهد امه خوادان در ایی اجراي الیت هاست که فعاپیش بینی شده 

  :مدآهد ارچوب نمونه گیري بدست خواس چاسات  زیر بر اعطالان اي هر خوشه در هر شهرستابر
  رانوام سرپرست خابدون نر سر خوشه انوانی پستی محل سکونت خانش) لفا

  رقمی  10کد پستی  ) ب
  )نایرار امآزطریق مرکز ادر صورت تحویل به موقع ( اه خوشه نقشه) ج
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 : ستایه شده ارادر زیر  درس یک سرخوشهآنمونه 
 

  
  

 مانجات و اعطالاوري آ مرحله جمع زا قبل قل دو هفته است حدازم ال پزشکی علوم ياه هانشگاد در طرح مدیر فنی
 بلوك و منطقه در حرکت اب ات دهد تشکیل اري رایی و فهرست برداساي شناتیم ه حبه گر در منطقه، امص تیم حبه توسطامص

ز مهم ایند، یکی این فرا. یندام نماقدان اي هر خوشه در هر شهر ستار هانواز خاري ایی و فهرست برداساشن ، نسبت بهاه
فی ادقت ک اه بانشگاد/ن استان طرح در اظرارت مدیر فنی و نانظ اید باست که بالعه ایی مطاجراي ایند هاترین فر

  . م شودانجا
  :زارتند ار عباین کاي اف در نظر گرفته شده براهدا

 ي هر خوشهار هانوات خاعطالارچوب نمونه گیري و ام نمودن چابه هنگ -1
 حبهام مصانجاي ابرآنها  زياده سامآبی و انتخاي ار هانوانی به خاع رسطالا -2
ر، فهرست کلیه انواخ احبه بام مصانجات و اعطالاوري آز جمع اپیش : اده هاوري دآي جمع ایندهاتضمین کیفیت فر -3

 . هد شدال خوارسانه العه به صورت روزاد مرکزي مطاي نمونه به ستار هانواخ

ي هر او خوشه ه اه تی توزیع نمونهالعه در جلساد مطاست ستازم ري الاي فهرست بردام براولین گاین در ابرابن   
 ازم رمه ریزي الابرن اي خوشه هار هانواري خایی و فهرست برداسایند شنام فرانجاي ار دهند و برامورد بررسی قر ان راشهرست

ست، توصیه از بین پیش بینی شده احبه کننده، یک نفر باي هر تیم مصالعه برار مطاختاینکه در ساتوجه به  اب. م دهندانجا
توجه به  اب. ن خوشه صورت گیردازبین هماي هر خوشه توسط بار هانواري خایی و فهرست برداسام شنانجاست که ا اینکید ا

   ه، انشگاد/ ناستالعه در اد مطاهنگی ستاهم از و باه، در صورت نیانشگاد/ن استاري در هر ایی و فهرست برداسار شناحجم ک
هنگی اهم اند بازبین می تواده، بافتایی و دور اطق روستادر من. کمک بگیرد حبه گر مربوط به خوداز تیم مصاند ازبین می تواب

م انجاي ایی برانی روستاشتی، درماکز بهداي مراو نیرو ه ایر رده هاس ان و یاز وجود بهورزاه انشگاد/ ناستالعه در اد مطاست
  . ده کنداستفا اي خوشه هار هانواري خایی و فهرست برداساشن
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 تاعطالاوري آم مرحله جمع انجاي ازي براده سامآ

 امل تیم هادگی کاماز اه انشگاد/ ن استالعه در ایی مطاجراد است ستازم نی الات میدات و عملیاعطالاوري آز مرحله جمع ال بق
مورد زي اده سامآیستی در مرحله اکه ب اتی  رانک. یداصل نمامل حان کاطمیناز ان مورد نیات پشتیبابع و خدماز وجود مناو 

  :ستاد به شرح زیر ار داتوجه قر
  

  : ي تیمابر امه هازي پرسشناده سامآ
به  امه هاي تحویل  پرسشناید براه بانشگاد/ناستالعه در ایی مطاجراد استین ابرابن. د مهم بررسی هستنداسنا امه هاپرسشن

ي تحویل و افرد مسوول بر. ینداپیش بینی نم ازم رت الایی، تمهیداجراد از طرف ستا امه هافت پرسشناحبه گر و دریامص
ه انشگاد/ ناستاست در ار اي طرح نیز قراده هاینکه مرحله ورود دا اتوجه ب اب. شداز بین هر تیم  می باب امه هافت پرسشنادری

ن و ار، زنانواخ(مه اد پرسشناید تعداین بابرافت می شوند، بناد مختلفی تحویل و دریافرابین  امه هام شود و پرسشنانجا
  . نه ثبت گرددابه صورت روز ادقیقآنها  زاو تحویل گرفته شده  اده شده به تیم هاتحویل د) ناکودک

  

  :زاد نیت مورار و ملزومابزارك اتهیه و تد -
ز افت ادر صورت دری(و قد سنج  زوار، ترافزاز جمله نوشت از ار مورد نیابزازم و است لوازم لعه، الانی مطات میداي شروع عملیابر

زم به ذکر ال. ر گیرنداقر ار تیم هاختیاز تهیه و در ات مورد نیار و ملزومابزایر احبه گري و سایی تیم مصاسارت شنا، ک)یونیسف
یت دقت در اید نهاردي هستند که بانداستار ابزاست اشده  اهداز سوي یونیسف ایی که ازو و قد سنج هاست  ترا

  .ده نموداستفاتی آي ادر بررسی هآنها  زان ابتو اید تاعمل ه بآنها  ري مطلوباحفظ و نگهد
  

  :حبه گران بندي تیم مصامه زماتهیه برن -
مه اه برنانشگاد/ناستالعه در ایی مطاجراد است ستازم ال، ي مربوطهاه و توزیع خوشه هانشگاد/ ناستایط هر اتوجه به شر اب

ي اجراتوجه به فصل  اب. یداتهیه نم ات راعطالاوري ان مرحله جمع ایاپ احبه گر و خط سیر هر تیم تاي مصاتی تیم هاعملی
حی شود اي طراحبه به گونه اخط سیر تیم مص. ستاضروري  طق کشور،از مناري اي فصلی در بسیارش هال باحتمالعه و امط

  .یندانم آغازیی اده و روستافتاطق دور از منا ات راکه عملی
  

 حبهام مصانجانی و ات میداعملی

ه انشگاد/ ناستادر هر  ایی خوشه هافیا، نقشه جغراي خوشه هار هانواري خایی و فهرست برداساي مرحله شناجراز اپس 
ز ان اطمینادر صورت . یدانم آغاز انی رات میداز عملیادگی مورد نیامآ اند باحبه گري می تواهد شد و تیم مصامشخص خو

نی تیم ات میدانی عملیامه زماس برناساز قبلی، بر ایی مورد نیاجراي ام هاشتن همه گاحبه گر و بردامل تیم مصادگی کامآ
ولی  . م شودانجاه ات در طی یک ماعطالاوري آست که مرحله جمع العه پیش بینی شده این مطادر . هد شداحبه شروع خوامص

ز به است نیاي ممکن ایط منطقه ایل و شرس دالاساو بر  احبه هاي تکمیل مصابر ارهانواخ اس بار تماب 3ز به اتوجه به نی اب
تمدید  اده راوري دآن مرحله جمع اند زماه می توانشگاد/ ناستالعه در ایی مطاجراد است الذ. شداین مرحله باي ان براتمدید زم

  . م شودعالالعه اد مرکزي مطات به ستاعطالاوري آن جمع است که تمدید مدت زماولی ضروري . یدانم
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یی اجراد اهی و ستانشگاظرین دان احبه گر باطی تیم مصارتبار روش ازوکاست سازم ت الامچنین در طی مدت عملیه
ت الاسخگویی به سواز به پادر صورت نی ام شود، تعالاحبه گري امص) ياه(ز قبل به تیم اه مشخص و انشگاد/ ناستالعه در امط

        ه انشگاد/ناستان فنی طرح در امدیر اضمن. شداد مسوول مشخص بافرات، اعطالاوري آیی در حین جمع اجرا افنی و ی
     مه و ات فنی خود در خصوص پرسشنالاسخ به سوافت پاي دریاه برانشگاد/ ناستاهر دي اظر ستانوه بر نند عالامی تو

  :یندار نماس برقراد زیر تمافرا اب) عصر 18 اصبح ت 8عت از سا(ي طرح اجرادستور عمل مربوطه در حین 
v 000:س اتلفن تم( ر  انوامه خات مربوط به پرسشنالاي طرح سوابر نادکتر بهشتی نماخ) لفا(  
v 000: ساتلفن تم( ن  امه زنات مربوط به پرسشنالاي طرح سوابردکتر خبیري  نم اخ) ب( 

v 000: س اتلفن تم( ن  امه کودکات مربوط به پرسشنالاي طرح سوابر دکتر کریمینم اخ) ج(  
v 000: س اتلفن تم(نی طرح  ایی و پشتیباجرارد اگویی به موسخ اي پابر لهیانم اخ) د ( 

  
  اده هاي و مدیریت دانه ایامه رابه برن اده هاورود د

ده ایش کیفیت دافزابه منظور . ستاري افزامه نرم اي طرح به برناده هالعه ورود دایی مطاجراي ام هاز مهم ترین گایکی دیگر  
ست این ضروري ابرابن. م می شودانجان استالعه در اي مطاده هاري، ورود دافزامه نرم ابه برن اده هاي طرح و ورود به موقع داه

  :م دهدانجا ارد زیر راز جمله موازم مه ریزي الاي طرح برناده هام به موقع ورود دانجاي اه برانشگاد/ ناستالعه در امدیر فنی مط
لعه که در بسته انی مطانسابط نیروي اس ضواساي طرح  بر اده هاي ورود داز برانی مورد نیانسار گیري نیروي ابک •

 .ستاره شده اشاآنها  ی بهآموزش

 .ي طرحامه هاي مربوط به پرسشناه آموزشی طرح بخصوص آموزشت ادر جلس اده هاد مسوول ورود دافراشرکت  •

  ملی تحقیقات سالمتموسسه نه در ایامه رابرن آموزشه ارگاده در کان ورود داي شرکت متصدیامه ریزي برابرن •

   اده هاي ورود داز برانه مورد نیایاد راتعد اسب باي فیزیکی منانمودن فض امهی •

 .هانشگاد/ناستاشتی اونت بهداي طرح در معاده هامتمرکز نمودن ورود د •

زم ال مه ریزياید برناین، بابر ابن. م گیردانجات اعطالاوري آن در طی دوره جمع اید هم زماي طرح باده هاورود د •
ست به صورت ام شده انجاآنها  زم رويي الاو کنترل ه ازبینی هاي تکمیل شده که بامه هاي تحویل پرسشنابر

 .م شودانجا اده هانه به مسوولین ورود داروز

 - هد شد، به گونهازي خوالعه کشور بومی سامه مطاي پرسشناحی و براز طریق یونیسف طرالعه که اري مطافزامه نرم ابرن
 ارد تاد ابلیت راین قاي اري به گونه افزامه نرم اهمچنین، برن. مه شوندارد برنار واي طرح دو باده هاد است تاحی شده اطر اي

  . دام دانجا ورود داده هاي ابتدادر  اي طرح راده هاي کیفیت دان برخی کنترل هان بتوآبه وسیله 
  
 د مرکزيامه به ستال پرسشنارسا

س اساه که بر انشگاد/ ناستاي طرح هر امه هاست کلیه پرسشنازم ي طرح، الاده هاوري و ورود دآحل جمع ام مراتماز اپس 
ید به روشی امشخص نم ار  هر بسته رانواي خاره هاوي فرمی که شماسب حادر بسته بندي من هر مرتب شدانوایی خاساکد شن

  . ل شودارسامت ت سالامطمئن به موسسه ملی تحقیق
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 ي طرحاهزینه هخت اي پرداشیوه ه

لعه این مطاهی انشگاد/ نیاستاي اخت هزینه ها،  شیوه پرداه هانشگاشتی دان محترم بهداونامع اه بامهر م 7پیرو جلسه مورخ 
 اههانشگاز داس هریک اساین ابر. هد شدام خوانجامت ت سالاز طریق موسسه ملی تحقیقاهد بود که اد خوادالب عقد قرادر ق

نه ابررسی چندگ "ي طرح اده هاوري و ورود دآي یک طرح پژوهشی مستقل در زمینه جمع اجراي ابري انه اگال جداپروپوز
ل مذکور در اپروپوز. یندال می نمارسات ابه موسسه ملی تحقیق ار "ن ایرامی سالامت وجمعیت در جمهوري ي سالاخص هاش

ه مربوطه معرفی انشگاز طرف دایک فرد حقیقی که  ال، موسسه باز تصویب پروپوزاي پژوهشی موسسه مطرح و پس اشور
پیوست  د دراردانمونه فرم قر( یداد پژوهشی منعقد می نمارداي پژوهشی، قراه طرح بطات و ضواس مقرراساهد شد بر اخو

بر  زم وت الارشاگز ارایهل ادر قب است تاي پژوهشی، مجري موظف ایر طرحهانند سامه). ستاورده شده اهمین مجموعه 
فق الی مورد توابع مامن ،نآل ال نموده و درقبارسابه موسسه  ازم رالي اه رشاگز ،ن بندي در طرح پژوهشیامه زماس برناسا

یر ان و سا، مدرساده هان ورود دان، متصدیاظرا، نازبین هان، باحبه گراز مصاعم ان طرح ارابه همک اسافت و رادری اد رار دادر قر
  .یدامین نماد منعقده تارداس قراسابر اي طرح راجراي اکلیه هزینه هخت نموده و امل طرح پرداعو
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٣٤ 
 

 نبندي طرح امه زمابرن

لیت ات و فعاماقدایه شده ارامه اس برناسان فنی طرح بر است مدیرازم ال الذ. ستایه شده ارالعه در جدول زیر انبندي مطامه زمابرن
  : یندانم اجرامه ریزي و ابرن ازم ري الاه
  

  نازم ئیاجرا يالیتهافع فیرد

 مهر 7 یشتابهد ناونامعی هیتوج جلسهي رابرگز 1

 مهر 15 اه هانشگاد در طرح ییاجرا داست تشکیل 2

 مهر 22 ات 17 اه هانشگاد نامدرس وی فن ناریمدي ابر یآموزش هارگاک ريابرگز 3

 نابآ 8-15 طرحی هانشگاد ناظران و ناکنندگ حبهامص یآموزش هارگاک ريابرگز 4

 دي  4-5  اه دهاد دوور یآموزش هارگاک ريابرگز 5

  نابآ 6  اه دستورعملو  امه هاپ و تکثیر پرسشناچ  6
 نابآ 15 *اه هانشگاد به سنج قد و وزاتر و اه دستورعمل ،اه مهاپرسشن لارسا  7

 ناآبخر اهفته   يریگ نمونه راختاس کردن چک و اه خوشه رانواخي رابرد فهرست 8

  نابآ 15  ن ادر تهر اه هانشگان فنی دامدیر اجلسه ب  9
 ذرآ 6 رانواخ تاعطالاي ورآ جمع و حبهامص مانجا آغاز  10

 بهمن 2  يا نهایار مهابرن به اه دهاد ورود  11

 بهمن  2 زا لعهامط مرکز داست به اه دهاد لارساشروع   12

 اه دهاد ورود نایاپ زا پس لعهامطي مرکز داست به طرحي اه مهاپرسشن لارسا  13

 اه دهاد ورود نایاپ زا پس  اه دهاد لیتحل و هیتجز  14

  .هد شدال خوارساره شده اشاریخ ام درتقالاین ا ازو و قد سنج هادرصورت رسیدن به موقع تر*
  

 نیاستاي اده هاتجزیه و تحلیل د

 اي مورد نظر راخص هاز شابل توجهی اد قاتعدن ابتو است تاورد شده آي برالعه به گونه این مطاینکه حجم نمونه اتوجه به  اب
  حل بعدي نسبت به تجزیه و تحلیل اند در مراه می توانشگاد/ ناستالعه در هر اد مطاسبه نمود، ستان نیز محاستادر سطح 

نیز به تفکیک  اخص هاز شاري ایج بسیالعه نتایی مطارش نهاینکه در گزاتوجه به  اولی ب. یندام نماقدان مربوطه استاي اده هاد
یج و ار نتانتشا، هرگونه اده هاز صحت دان اطمینالعه و ایج مطام رسمی نتعالاهنگی در اهد شد، به منظور همایه خواران استا

د از طریق ستارش طرح ار گزانتشایید و از تابعد  انی تنهاستان اراز طریق همکا هانشگاد/ ن استاي هر اده هاتجزیه و  تحلیل د
  .هد بوداممکن خو لعهاکشوري مط
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 رانواري خاز نقشه و فرم فهرست برداده استفادستور عمل 

  مقدمه
ر انواخ 10نی که ازم ات(ست اقع در محدوده خوشه اي وانهاري کلیه مکازبین در مورد هر خوشه، فهرست بردایف باز وظابخشی 

درج شده ) در صورت وجود نقشه(ید روي پوشه نقشه اخوشه ب یی هرافیات جغرامشخص). ري شوندامورد نظر فهرست برد
ر انواري خایی و فهرست برداساي مربوطه نسبت به شناس دستور عمل هاساید بر احبه گري بازبین هر تیم مصاین بابرابن. شداب
 زاري امنظور فهرست بردي نمونه به ایی خوشه هاساز نقشه و نیز شناده استفان چگونگی از بیاقبل . یدام نماقداي خوشه اه

ین ا. شوید اشنآي نمونه از نقشه و نیز فهرست خوشه هاده استفاي از برات مورد نیاحصطالاز ابرخی  است که باضروري آنها 
  . ستاده شده اشرح د زیرت در احصطالا

  
  :شهر

  . ستاري بوده اشهردي اراد 1385ل اري عمومی نفوس و مسکن سان سرشماست که در زماطی از شهر کلیه نقامنظور 
  

  :بلوك
ز همه طرف به است که ا) ي به هم پیوستهانهاختماو س ازمینه ای(ي به هم پیوسته انهاختماز ساي از بلوك مجموعه امنظور 

رض از بلوك به عوایی است قسمتهارد نیز ممکن ادر بعضی مو. شدامحدود شده ب...) ن و ابان، خیاکوچه، مید(بر عمومی امع
ست و ایی خوشه اساي شنالعه فقط براین مطاربرد بلوك در ایید که کادقت فرم. شدامحدود شده ب...) نه، کوه، ارودخ(طبیعی 
  .ردات نداعطالاوري آجمع امه یاصی در پرسشناري خاکد گذ

  
  :خوشه
 امل یک یایی، هر خوشه شاط روستادر نق. شداز بلوك می باقسمتی  اچند بلوك و ی امل یک یاط شهري، هر خوشه شادر نق
ي نمونه بر ابلوکه شنداي نقشه بلوك می باراي بزرگ که داه ديابآدر . شدادي می بابآز یک اقسمتی  ادي و یابآچند 

  .شودهم نمیانقشه بلوك فر اهديابآکثر اي ادقت شود که بر. ستاروي نقشه مشخص گردیده 
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  :ز نقشهاده استفاي اهنمار
  

   
  

س اساي نقشه بلوك، نقشه خوشه مربوطه بر اراي داه ديابآ اط شهري یاي نقاز خوشه هاعم اي هر خوشه العه براین مطادر 
ي هر اند و برالکترونیک تهیه شده ابه صورت  این نقشه ها. ستان تهیه شده ایرار امآز طریق مرکز ا 1385ري ات سرشماعطالا
  ن استان اي اي خوشه هاوي نقشه هاکه ح امجز (Folder)ن، یک پوشه استاي هر ابر. هند شدال خوارساه انشگاد/ناستا

م ان اي شهري که باوي نقشه هایکی ح: ردان، دو پوشه دیگر نیز وجود داستاصلی هر ادر پوشه . ستاشد، تهیه شده امی ب
Shahri) (  م این فولدر به نا. ي بلوك بندي شدهادي هاباست و دیگري نقشه امشخص(blk_abadi) نداري شده ام گذان .

نقشه فوق، نمونه نقشه یک خوشه . ستاتهیه شده  bmp ای  pdfیل اف ست که در یک اي یک نقشه ارالعه داهر خوشه مط
در (ره خوشه ا، شم)شدامی ب 79ره حوزه ادر نقشه فوق شم( 1385ل اري در ساره حوزه سرشماوي شماست که حاشهري 

در  الزوم این کد هاست که اوري آد ازم به یال. شدامی ب) شدامی ب 30در نقشه فوق (بلوك ره او شم) ستا 38نقشه فوق 
ي ا، بلوکهادر نقشه ه. ي پرسشگري تکمیل می شونداهنمابق رامه مطاي پرسشناهکد. رنداربرد نداک اده هاوري دآم جمع اهنگ

ممکن  اما. ستار گرفته ایک خوشه در یک بلوك مشخص قر الال بادر نقشه مث. نداشور مشخص شده اه اب بی معموالانتخا
بر بگیرد در  از یک بلوك رامل بیش اشد، یک خوشه کاز حد مشخصی بار یک بلوك کمتر انواد خایطی که تعداست در شرا
  ). گیرددر بر می ان خوشه مورد نظر سه بلوك رآببینید که در  ال زیر رامث(
  

شماره 
 خوشه

شماره 
 بلوك
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در مرحله فهرست . ي خوشه پرینت گرفته شونداست نقشه هازم ال ابتداري، امرحله فهرست بردز نقشه در اده استفاي ابر

  :ر می گیرنداده قراستفالت به شرح زیر مورد ادر دو ح اري نقشه هابرد
  

  . شدامشخص ب) سرخوشه( ر خوشه انواولین خادرس  ن، آاستاي نمونه هر ات خوشه هاعطالادر صورتی که در ) لفا
ري اي فهرست برداشد و برامورد نظر خیلی دقیق نبدرس آ، ار سرخوشه هانوادرس خآشتن اد به رغمست الت ممکن این حادر 

  .هد شداده خواستفادرس سر خوشه آ نمودن اي پیداهنمان رابه عنو از نقشه هالت این حادر  انشود، لذ اپیدبه سهولت 
  

  :شدامشخص نب) سرخوشه( ر خوشه انواولین خادرس آ ن،استاي نمونه هر ات خوشه هاعطالادرصورتی که در ) ب
ید مدیر ابلوك نمونه که ب نقطه جنوب غربیز اهد بود ارت خواري هر خوشه عبارد، شروع فهرست برداین گونه موادر  
 ار دهند و  روي نقشه پرینت شده باین گروه هستند مورد بررسی قراکه در  اخوشه رنقشه همه  هیانشگاظر دان ایی و یاجرا

و ز نقطه مذکور شروع ا اري رارد فهرست برداین گونه مواین، در ابرابن. یندامشخص نم اد سبز نقطه شروع رامد اب ×مت عال
حد مسکونی و پشت به درب ورودي محل زندگی از وارج ابه طوري که در خ. ینداست حرکت نمانون، به سمت رابق قامط
ر انواو خ ان هاز کلیه مکا اري ران بعد برسید و فهرست بردابه مک ایید تانمست حرکت می اده و به سمت رایستاول ار انواخ
نی در محدوده خوشه امه دهید که هیچ مکاداکن به ترتیبی ار معمولی سانواخ 10مین ات اتقع در محدوده هر خوشه اي واه

  .یدآر ار به شماز یکباز قلم بیفتد و نه بیش انمونه، نه 
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  ريافرم فهرست برد -1ي تکمیل فرم اهنمار
دي اظر ستالکترونیک نانه به پست اي تکمیل شده به صورت روزاست فرم هاین فرم، ضروري از تکمیل اپس  
  nihr_midhs@tums.ac.ir: ل شودارسالعه اد مرکزي مطان و همینطور ستاستا

  
ست، به نحوي اي نمونه از خوشه هاقع در محدوده هر یک اي وارهانواو خ اه ناکلیه مک، فهرست کردن 1ز تکمیل فرم امنظور 
  :ت زیر توجه کنیداین فرم به نکادر تکمیل . یدآر ار بشماز یک باز قلم بیفتد و نه بیش انه آنها  زایک  که هیچ

سخ مورد نظر است پازم رد الادر بعضی مو. دگیانوام خام و نات بنویسید، مثل ناکلم اید باب ار الهاسخ سوارد پاز موادر برخی  -
ین ا. بنویسید "عدد"ید به صورت اب ار اسخهارد، پایر موادر س. در مربع مربوط مشخص کنید "ضربدر"مت شتن عالاگذ اب ار
 "کد" ارآنها  خیرات الات می شود که در حاراعب ات یایگزین کلماهی جار می رود و گاد به کادن تعدان داي نشاهی براد گاعدا

و عدد  "بلی"یگزین ا، ج1، عدد 7بنویسید و در تکمیل ستون  ار رانواد خاید تعدا، ب1فرم  8ي تکمیل ستون ابر مثال. مندامی ن
، تمیز و بدون خط خوردگی اناخط  خو اب ار اهسخاپ. ه نشویداشتبار ادقت کنید در تعیین کد دچ. می شود "خیر"یگزین ا، ج2

  . ده کنیداستفار از خودکافقط آنها  نوشتنبنویسید و در 
در  اع صحیح رطالاشد و سپس اندن بابل خواع خط خورده قطالازکی بکشید، بطوري که ان خط ناه، روي اشتباح صالاي ابر -

  .ي نوشته قبلی بنویسیدالان محل و در باهم
بل ان سطر قاه در هماشتباین است و اده اد هی رخاشتباري از فرم فهرست برداه متوجه شدید که در تکمیل یک سطر اهرگ -
ي بعدي نیز ادر صورتیکه سطره. ي بعدي بنویسیدادر سطره ات صحیح راعطالاسطر خط بکشید و  آنح نیست، روي صالا

ره سطر جدید ات، شماحظبل سطر خط خوره، در ستون مالاده کنید و در مقاستفاولین سطر سفید از اشد، اتکمیل شده ب قبال
  .بنویسید ار نآبرگ مربوط به  رهاو شم

 ادگی خود رانوام خام و ناست، نایین صفحه پیش بینی شده ادر محلی که در پ 1ز فرم از تکمیل هر صفحه اپس 
ید اب ایی رارهانواینکه چه خار و انواتعریف خ اب قبال .ریداریخ بگذاکنید و ت امضا، )ريان مسوول فهرست بردابه عنو(بنویسید 

  . یت شودارد رعان موآري کلیه است در تکمیل فرم فهرست بردازم ال. یداشده  آشنا کنید ريافهرست برد
 

 ت خوشهامشخص -1

ز اده استفا اب ات راین مشخصا. ستات خوشه نمونه، پیش بینی شده اي نوشتن مشخصایی براه ، محل1ي فرم الادر قسمت ب
  . ي نمونه و نقشه خوشه تکمیل کنیدافهرست خوشه ه

  یی شهرياري در خوشه هابردفهرست   -2
ن اختماپشت به س(عت اکنید و در جهت عقربه س آغازم شده عالار انوان خاز مکا اري راي شهري، فهرست بردادر خوشه ه

نی در امه دهید که هیچ مکاداکن و به ترتیبی ار معمولی سانواخ 10مین ات ات ار راین کا. مه دهیدادا) ستاده به سمت رایستا
ست ار انوام سرپرست خاقد نایی که فادر مورد خوشه ه. یدآر ار بشماز یکباز قلم بیفتد و نه بیش امحدوده خوشه نمونه، نه 

کنید و در جهت عقربه  آغاز) ستامشخص شده × مت عال ادر روي نقشه ب(ز نقطه جنوب غربی بلوك ا اري رابردفهرست 
  .مه دهیدادا) ستار ده به سمتایستان اختماپشت به س(عت  اس
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ست، به ار انوام سرپرست خاقد ناکه ف از خوشه هاین قبیل ادر . نداقع شده امی واطق نظادر من از خوشه هابعضی 
ن، به اد مکاز تعداده استفا ا، بارهانواد خابی به تعداو در صورت عدم دستی ارهانواد خاز تعداده استفا اکمک مسئول گروه و ب

ست اخوشه مشخص  آغازگر ا. کنید آغاز انجاز ا اري رامشخص کنید و فهرست برد ار نمونه رانوان خولیاتیک اصورت سیستم
  . کنید آغازم شده عالار انوان خاز مکا اري رافهرست برد

  
  ییاي روستاري در خوشه هافهرست برد  -3

فهرست . م دهیدانجاسرپرست خود  اشده بفق امه توابق برنامط ار ادیهابآ ادي یابآز اري ایی، فهرست برداي روستادر خوشه ه
حرکت ) ستاده به سمت رایستان اختماپشت به س(عت اکنید و در جهت عقربه س آغازم شده عالار انوان خاز مکا اري رابرد

ز انی در محدوده خوشه، نه امه دهید که هیچ مکادازم و به ترتیبی ي الارهانواد خامین تعدات ات ار راین کامه دهید و ادا اخود ر
  . یدآر ار شماز یکباقلم بیفتد و نه بیش 

  
  "ره سطراشم": 1ستون   -4

درست  ات مربوط به هر سطر راعطالادقت کنید . ستاري شده اره گذاشم 45 ات 1ز ا قبال 1ي فرم این ستون، سطرهادر 
  .بنویسید) نه روي خط(فقی اصله بین دو خط ا، در فاره هاین شمابل امق
  
  "ديابآم ان اره بلوك یاشم": 2ستون   -5
یی در نظر گرفته شده اي روستادي در مورد خوشه هابآم اي شهري و ناره بلوك در مورد خوشه هاي درج شماین ستون برا
وجه ت .ین ستون بنویسیدادر  ارگیري رامآدي مورد ابآم ایی، ناي روستاره بلوك و در خوشه هاي شهري، شمادر خوشه ه. ستا
ي انچه گفته شد تکمیل کنید و براطبق  ار 2دي، ستون ابآ اري بلوك یاولین سطر مربوط به فهرست برداشید در اشته باد

ز اپس  .ده کنیداستفا// مت ز عالاست اعوض نشده  1نی که صفحه فرم ازم ادي تابآ ان بلوك یآي دیگر مربوط به اسطره
درج  ان برحسب مورد، بآخط بکشید در زیر  اخرین سطر تکمیل شده رآدي، زیرابآ اري در هربلوك یار فهرست برداتمه کاخ

مین ادر صورت عدم ت. "...دي ابآري ان فهرست بردایاپ" ای "...ري بلوك ان فهرست بردایاپ"دي بنویسید ابآ اره بلوك یاشم
ده استفاز بلوك بعدي اري اشروع فهرست بردي اولین سطر سفید براز ادي، ابآ این بلوك یاز ا، )رانواخ 10(زم ي الارهانواخ

  .کنید
ي ابر. شداره بلوك می باي شمارابه نقشه شهري و نیز داي مشاي نقشه ارایی، داي خوشه نمونه روستادیهابآز ابرخی 

مثل . بنویسید ارگیري رامآره بلوك مورد ا، شم)-(شتن خط تیره ادي و گذابآم از نابعد  2در ستون  اه ديابآز این قبیل ا
  . 1د ابآحسن 

  
  "نات مکامشخص": 8یت الغ  3ي اه ستون - 6
ن اتعریف مک اب ست قبالازم ین منظور الابه . ر خود تکمیل کنیداقع در خوشه کاي وانهاز مکاي هر یک اید براب ار این ستونها
  .شوید اشنان آع انواو

 ای...) ن و ار، میدازان، باباکوچه، خی(چند ورودي به مسیر عمومی  است محصور که یک یاي امحوطه  ای افض: نامک •
 .شداشته باد...) ه پله مشترك و اهروي مشترك، رار(صی اختصابه مسیر 
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 مثال. شود میده میاصلی نان اشد، مکاب...) ن و ار، میدازان، باباکوچه، خی(ن ابان به خیآکه ورودي : صلیان امک -
ست، سه ادرب ورودي مستقل تشکیل شده  احد مسکونی بازه و یک واب مغاب 2ز ان دو طبقه که اختمایک س

 .دآیب می اصلی به حسان امک

یی برخورد اي مجزانهان، به مکاخل شدن به مکاز ورودي و داز عبور اصلی، بعد اي انهادر برخی مک: ن فرعیامک -
...) مشترك، محوطه مشترك و ه پله اهروي مشترك، رار(صی اختصامی کنید که ورودي هر یک به یک مسیر 

ي انهارتماپآز ان چند طبقه که اختمادر یک س مثال. میمان فرعی می نامک ار انهاین مکاز اهر یک . ز می شوداب
 . ن فرعی محسوب می شودا، یک مکاه نارتماپآز است، هر یک امستقلی تشکیل شده 

  » نآم انوع معبر و ن«: 3ستون  – 1-6
ز روي ا ار نآم او سپس ن...) ، بن بست و ار، سرازان، فلکه، کوي، بان، کوچه، میداباخی(معبر ین ستون، نخست نوع ادر 

  .شتارت بهدان وزاختمانبش جمهوري، س -فظامثل خ ح. م معبر بنویسیدابلوي نات
       ي دیگر انهاي مکاول بنویسید و بران اي مکابر ام معبر رارند، نوع و نار دایی که در یک معبر قرانهادر مورد مک •

 .ده کنیداستفا// مت ز عالام معبر اي نوشتن نوع و ناست، بجاعوض نشده  1نیکه صفحه فرم ازم امعبر، ت ز ا

ن آنچه در ابنویسید و سپس چن انوع معبر ر ابتداصی نیست، ام خامشهور به ن است و یام ابلوي ناقد تاگر معبري فا •
دگی انوام خارد، ناکن عمومی وجود ندامانچه در معبري ام، چناکوچه حم امع یان عمومی نظیر مسجد جامعبر، مک

 .م معبر بنویسیداي نان معبر فهرست می کنید به جاکه در  اري رانواولین خاسرپرست 

  »كره پالاشم«: 4ستون  - 2-6
در صورت . ستاك کوبی شده مردم ، پال ات محلی یاماري، مقاتوسط شهرد انها، مکاه ديابآز ادي او تعد اکثر شهرهادر 

  .رید ابگذ) -(مت ین ستون عالاینصورت، در این ستون بنویسید و در غیر ادر  ار نآره اکی شموجود چنین پال
  »ناره مکاشم«:  6و 5ستون  -3-6

ن امک ،یناز اپیش . ن می دهیداید به در ورودي مکآست که به ترتیبی که در زیر می اي اره ان، شماره مکاز شمامنظور 
ص اختصاره ادي یک شمابآ اخل بلوك یاصلی در دان اري، به در هر مکاضمن فهرست برد. تعریف کردیم اصلی و فرعی را

 10(ن خوشه امک آخرین ابطور مسلسل ت اره راین شمابدهید و  1ره انی که فهرست می کنید شماولین مکابه . دهید
  .مه دهیدادا) رانواخ
رید و ابگذ) -(مت عال 6رد، در ستون ان فرعی وجود نداصلی، مکان اخل مکاگر در دان فرعی، اتوجه به تعریف مک اب •

 6در ستون  اره راین شماسپس . ص دهیداختصا...) و 3،2،1(ره اي فرعی یک شمانهاز مکارد، به هر یک اگر وجود دا
ت اقع در طبقاي فرعی وانهاست به چپ و مکاز را اقع در یک طبقه راي فرعی وانهامک. ري بنویسیدافرم فهرست برد

ري اخودد انهاینگونه مکار ان فرعی بر روي در و دیواره مکاز نوشتن شما. ره دهیداشم الایین به باز پا امختلف ر
 .کنید

ره اك و نیز شمره پالاشمآنها  زاي هر یک ارد، بران فرعی وجود داصلی، چند مکان اخل مکاردي که در دادر مو •
 .بنویسید اعین ار اره هارید و شمانگذ// مت رد عالاین موادر . ر کنیداتکر 5و  4ي ادر ستونه اصلی ران امک

یی که در انهاو نیز مک) نیارتماپآي احدهاو(ه پله مشترك هستند ار اهرو یاي در ورودي مستقل به رارایی که دانهامک •
ن ام یک مکاز می شود، هر کداب... ر و اژ درداسار، پان، کوچه در دالانند هشتی، دابه محوطه مشترك مآنها  ورودي
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ره از می شود، شماب...) ن و اباکوچه، خی(، به دري که به معبر عمومی انهاین مکادر مورد . ر می روداشمه فرعی ب
ره از می شود شمار بادژ دراساپ ان و کوچه یالاه پله مشترك، هشتی، دار اهرو و یایی که به راصلی و به درهان امک
 . ن فرعی بدهیدامک

ر یک اختیاق در اتاچند  است و یک یاخته شده اق ساتادو طبقه  ا، یک یانهآ طارد که دور حیایی وجود دانه هاخ •
 .ریدابگذ) -(مت عال 6ئل نشوید و در ستون ان فرعی قا، مکانه هاین گونه خاي ابر. ردار دار قرانواخ

ي انهاي فرعی نیز مکانهاین مکاخل او د ن فرعیاصلی، چند مکان اخل مکاردي برخورد کنید که داست به مواممکن  •
ره ابنویسید و شم 5در ستون  اصلی ران اره مکارد، شماینگونه موادر . شداشته باوجود د) فرعی در فرعی(دیگري 

در  مثال. ن نوشته شودآست اسمت ر» فرعی در فرعی«ن اره مکاو شم/ مت عال اب اي فرعی و فرعی در فرعی رانهامک
رد، به ار دانی قرارتماپآن چندین طبقه اختمان چند سآست و در اصلی اچند در  اي یک یارامحوطه محصوري که د

ز اره فرعی و به هر یک ایک شم انهاختماز ساصلی و به در ورودي هر یک ان اره مکاصلی یک شماي از درهاهر یک 
 .ن فرعی در فرعی بدهیداره مکایک شم ان هاختمان سآخل اقع در داي وانهارتماپآ

ره ام یک شمارسیدید به هر کدآنها  بلان تلقی کنید و وقتی به مقانیز مک ار) بجز کیوسک تلفن( او کیوسکه ادکه ه •
 .ن بدهیدامک

ن این مکاز شود، به اي ورودي به یک معبر بانچه همه درهارد، چناچند در ورودي د ان دو یاگر یک مکاتوجه کنید،  •
در  اي دیگر راره درهاو شم 5ست در ستون اده استفاکه بیشتر مورد  اره دري راشم. ص دهیداختصافقط یک سطر 

ین در نیز یک سطر اي از شود، برانچه در دوم به معبر دیگري باچن اما. ت بنویسیداحظن سطر در ستون مالاهم
صلی از در ان این مکا«ن سطر توضیح دهید که ارد کنید و در هماو 5در ستون  ان رآره اص دهید و شماختصا

 .»ستارگیري شده امآ  ،معبرره اشم

   ”ن کسی زندگی می کند؟این مکادر  ایآ”: 7ستون  - 4-6
کسی آیا  تحقیق کنید که. یدانوشته  6و  5ي استونه او ی% در ستون  ان رآره اکه شم ستانی ا، مک»ناین مکا«ز امنظور 

ن کسی زندگی این مکانچه در اچن. ستاه معمولی کسی امتگاقان این مکاآیا  رت دیگرابعب ان زندگی می کند یاین مکادر 
 7کسی زندگی نمی کند در ستون  انجاگر در اولی . ریدابگذ 1کد  7شد، در ستون ایب باگر بطور موقت غامی کند، حتی 

 ،انه هارخاز کادر محوطه بعضی  ازیر. م دهیدانجا این تحقیق را انهاموش نکنید در مورد همه مکافر. ریدابگذ 2کد 
نند ام انهاز مکاست در بعضی اهمچنین ممکن . یی زندگی می کنندارهانواخ ار یانوانیز خ ...لتی، و ت دواراداو  اههایگاپ

  . شنداشته باه دیگري ندامتگاقادي زندگی کنند که  افرانیز ... ر و انبازه، امسجد، مغ
 : ت زیر توجه کنیداین ستون به نکادر تکمیل  •

ست، ارجی اسی خاي سیاتهاسی هیاي سیاعضاو  انه هارتخاسی سفادر سیامحل زندگی کیی که انهادر مورد مک -
ین گونه انچه در این چنابرابن. رگیري کنیداما ان راناده انواد و خافراین اید ات گفته شد نبانطور که در کلیاهم
ر انوانچه خاینصورت، چنابنویسید و در غیر  2کد  7ید در ستون ار دیگري زندگی نمی کند، بانواخ انهامک

رید ابگذ 1کد  7ید در ستون ازندگی می کند، ب انجآسی در ارجی غیر عضو هیئت سیاخ انی یایراز اعم ادیگري 
نونی اع غیرقاتباز جمله ارجی، اع خاتبامی اسی، تماي سیاتهاي هیاعضاز اغیر . رگیري کنیدامآ ار مزبور رانواو خ

  .رد می شوندالعه واگیرند در مطر ادر صورتی که در خوشه هدف قر

   »نامک در کناس يارهانواخ داتعد«: 8 ستون -5-6
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 رانواخ چند که کنید تحقیق ر،انواخ تعریف به توجه اب ،) 7 ستون 1 کد( کند می زندگی کسی رگیري،امآ مورد نامک در گرا
 .ستا اشم راک نامک در کناس رانواخ داتعد تشخیص .بنویسید 8 ستون در ارآنها  داتعد سپس و کنند می زندگی انجآ در
محل  ا، لزومان هاز مکاشید که در هر یک اشته بابویژه توجه د. وریدآین مورد دقت بیشتري بعمل است در ازم ین الابرابن
تحقیق نچه ارد، چناین گونه موادر . ر زندگی کنندانواچند خ انهاز مکاست در بعضی ار نیست، بلکه ممکن انوامت فقط یک خاقا
کن در اي سارهانواز خاز جمله وقتی که یکی از قلم بیفتد ار انواچند خ ایل مختلف یک یرد به دالال داحتماید، افی بعمل نیاک

ن، اردي هم که در یک مکادر مو. شنداشته باحضور ند اجعه شمام مرابه هنگ ارهانواز خاینکه برخی ا اشد، یان، یکنفره بامک
به هر دلیل  ارد، یاجر جنبه موقت داي مستارهانوامت خاقاین دلیل که انه به احبخاست صارد، ممکن امت داقاجر ار مستانواخ

 از شماغیر «آیا  ز قبیلایی الهاطرح سو است بازم ره الاحظه می شود که هموین مالابرابن. ري کنداخوددآنها  معالاز ادیگر 
فی اتحقیق ک» رد؟ ان سکونت داین مکار دیگر در انواچند خ ار شمانواز خاغیر « ای» رد؟ان سکونت نداین مکار دیگري در انواخ

  .وریدآین مورد به عمل ادر 
  
  »رانوات خامشخص«: ي اهستون - 7
ي ا، تکمیل کنید و بر)7ستون  1کد (کسی زندگی می کند آنها  یی که درانهاي مکافقط بر 8نند ستون انیز م ار اه ین ستونا

  .ریداسفید بگذ انهایر مکاس
  »رانوادگی سرپرست خانوام خام و نان«: 9ستون  -1-7
م ام و ناکن، ناي معمولی سارهانواي خابر. یی که فهرست می کنید یک سطر در نظر بگیریدارهانواز خاي هر یک ابر  

ین ار به انواست که در خار انواي خاعضاز ایکی » رانواسرپرست خ«ز امنظور . بنویسید 9در ستون  ار راوادگی سرپرست خانواخ
در به تعیین ار قانواي خاعضادر صورتیکه . ردابر عهده د ار رانوامور مربوط به خاره ادا خته می شود و معموالان شناعنو

ن شخص اي یکنفره همارهانواست که در خابدیهی . ر تلقی کنیدانوان سرپرست خابعنو اشند، مسن ترین عضو راسرپرست نب
  .ستار انواسرپرست خ

عددي که  اید باص می دهید، باختصار انوات خان نوشتن مشخصایی که به هر مکاد سطرهاشید، تعداشته باتوجه د •
 .شدابر باید برانوشته  8در ستون 

ي اید در سطرهاده اص داختصان آز یک سطر به ارد و در نتیجه بیش ار سکونت دانواز یک خایی که بیش انهادر مک •
 .ریدابگذ را خالی 8و  7ي ار کنید، ولی ستونهاتکر او فرعی ر صلیان اره مکاك، شمره پالادوم به بعد شم

شته ار مشخص شده سکونت دانوان خا، همام شده به شمعالان ادرس مکآجعه به اشید که در مراشته بار ندانتظا •
 .ن مورد نظر شروع کنیداکن در مکار سانوافهرست کردن هر خ اب اري رافهرست برد. شداب

  » کن در خوشهاي معمولی سارهانواردیف خره اشم« : 10ستون  - 2-7
ید، در افهرست کرده  9در ستون  ان رار انوادگی سرپرست خانوام خام و ناکن که ناي معمولی سارهانواز خاي هر یک ابر
بدیهی . مه دهیداداز یک شروع کنید و بطور مسلسل ادر هر خوشه  اره راین شما. ره ردیف بدهیداین ستون یک شما
  .ن می دهدانش اري رار فهرست بردان کایاین ستون پادر   10ه ردیف راست که شما
   

  » ت احظمال«: 11ستون  -8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٤٣ 
 

. ستایی کمک می کند در نظر گرفته شده استثنارد اعی که به روشن کردن موطالاي نوشتن هر نوع این ستون برا  
  .شدامعبر بن در یک آول ادر  انی که باسوم مک این مربوط به در دوم انند درج مکام
  
  بل توجهات قانک -9
ن بعدي از مکا اري راین صورت فهرست برداشد در از بین رفته باري ان شروع فهرست برداگر به هر دلیلی مکا - 1-9

  .شروع کنید
ز جنوب غربی ا اري رامدیر فنی ، فهرست برد اهنگی باشد، ضمن هماز بین رفته باگر به هر دلیلی بلوك نمونه ا -9- 2 

  .ن شروع کنیدآور انزدیکترین بلوك مج
رش موضوع به مدیر فنی ، از گزاشد، پس از سکنه شده بالی اء شروع نمونه خادي نمونه و مبدابآگر به هر دلیلی ا - 3-9
  .تعیین شده شروع کنید از مبدا اري رافهرست برد. ر می گیرداقر ار شماختیادي نمونه در ابآم ان

مدیر  اهنگی بال شدید ضمن هماشکار از خوشه دچاري اشروع فهرست برد اکردن مبد ار پیدنچه به هر دلیلی داچن - 4-9
  . کنید آغازدي نمونه ابآ از جنوب غربی بلوك یا اري رافنی، فهرست برد

ر و انواد خاعتمادر جلب  ارت شمایی و مهاناخل خوشه، تواي دارهانوام خاي تماري براتکمیل فرم فهرست برد - 5-9
ر انوات خاعطالا افی به خرج دهید تام کاهتماین زمینه ادر . ن می دهدانش ار اري شمانه و تعهد کاط صمیمارتباري ابرقر

  . شداهر خوشه تکمیل شده بي اه
جعه تیم امري نمونه در زمینه ار هانوالعه، به خاضمن توزیع پمفلت مطري ارم فهرست بردن تکمیل فادر زم  - 9- 6

  .ییدانی نماع رسطالا احبه هام مصانجاحبه کننده و امص
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  ريافهرست برد –لف افرم 
 ")1389( نایرامی سالادر جمهوري  مت و جمعیتسالنه اي چندگاخص هالعه شامط"طرح 

  
  :...................................ناستا

  

  
  :.............................ره خوشهاشم
 
  
  

  
  :...............................ناشهرست

  
  
  )):................................2( اروست)/ 1(شهر (منطقه  

  

ره اشم
  سطر

ره اشم
بلوك 

م ان ای
  ديابا

  رانوات خامشخص  نات مکامشخص
  )7ستون 1ي کدابر(

نوع معبر و   تاحظمال
  نام ان

ره اشم
  كپال

ین ادر  ایا  ناره مکاشم
ن کسی امک

 زندگی
  میکند؟

 بلی - 1

  خیر - 2

 1ي کدابر
 7ستون 

د اتعد
ر انواخ
کن در اس

  نامک

م ام و نان
دگی انواخ

ر انواسرپرست خ
ي ارهانواي خابر(

  دستجمعی،
  )م موسسهان

ره اشم
ردیف 

ر انواخ
معمولی 

کن در اس
  خوشه

  فرعی  صلیا

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )10(  )11(  
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      

10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      

  :  امضاریخ                                      ات                          :                               دگی تکمیل کننده انوام خام و نان
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 لعهاز مطاي مورد نیارش هاي ثبت و گزافرم ه 

حل اي کلیه مراي زیر برابدین منظور فرم ه. رش ثبت گرددالب فرم گزاید در قایی باجرات او عملی الیت هاکلیه فع
  :ستاحی شده امل طرات کاجزئی اب

 )هیانشگاظر داتحویل به ن(یی طرح اجراد احبه گري و ستارش تغییر و تحول بین مسئول تیم مصاگز فرم -1

  نهایایی طرح و متصدي راجراد ارش تغییر و تحول بین ستافرم گز - 2

  یی طرح اجراد استو  يحبه گرامصمسئول تیم رش تحویل و تحول بین اگز – 1فرم
ی آموزشه ارگام شرکت در کاسرگروه هنگ. حبه گري تکمیل می شوداهر تیم مصنه توسط مسئول گروه این فرم به صورت روزا

ز شروع اسپس قبل . نی تحویل می گیردامید/هانشگاظر داز نا اي مربوط به تیم تحت سرپرستی خود ران، خوشه هاحبه گرامص
مشخص  امنطقه خوشه ر ن واره خوشه، شهرستاي شمان و ستون هاحبه گرادگی مصانوام خام و ناحبه گري نات مصاعملی

ده و در طول روز ضمن امه تحویل داز پرسشناد مورد نیاحبه گر تعداري به هر مصاز تکمیل فرم فهرست بردانه بعد اکرده و روز
ي ابر امه راز پرسشناز نظر کمی و کیفی کنترل کرده و در صورت نیا اي تکمیل شده رامه هاحبه، پرسشنارت بر نحوه مصانظ

  .حبه گر عودت می دهدامصل به اشکارفع 
ید و پس ادر فرم ثبت می نم اح شده مربوط به هر خوشه رصالاده شده و امه تکمیل شده، عودت داد پرسشناین تعدابرابن  

 .می گیرد انی رامید/هانشگاظر داي نامضانی تحویل می دهد و امید/هانشگاظر دامل بودن خوشه به ناز کان اطمیناز کنترل و ا
 حبه گريات مصان عملیایادر پ ارند  و نسخه دیگر ایک نسخه نزد مسئول گروه می م. دو نسخه تهیه می شودین فرم در ا
  .نی تحویل می دهدامید/یهانشگاظر داید و به نامی نم امضا

  
  نهایایی طرح و متصدي راجراد استرش تحویل و تحول بین اگز – 2فرم

ی آموزشه ارگاز شروع کانی قبل امید/هانشگاظر دان. نی تکمیل می شودامید/هانشگاظر دانه توسط ناین فرم به صورت روزا
م مسئول گروه تیم ایی مشخص کرده و ناطق شهري و روستادر من ان راي مربوط به هر شهرستان، خوشه هاحبه گرامص
ده و اتحویل د اه گروه نبه مسئوال ار ا، خوشه ههارگان کایاپو در  ره خوشه می نویسدابل شمادر مق احبه گري هر خوشه رامص

د تکمیل شده و در اکنترل کرده و تعد اي خوشه رامه هاد پرسشناز مسئول گروه، تعدافت خوشه ام دریاگهن .می گیرد امضا
 ان رآریخ اد و تاح شد، تعدصالاده شده، اي عودت دامه هان که پرسشناید و هر زماثبت می نم اده شده راز عودت داصورت نی

مل بودن خوشه و از کان اطمیناز اپس  .شدابر باح شده برصالا ردامو اید باده شده باي عودت دامه هاپرسشن اعدتاق. نویسد می
 امضاریخ زده و انه تایاید و متصدي رانه تحویل می نمایابه متصدي ر امه را، پرسشنیید مدیر فنیاو ت ناکنترل کمی و کیفی 

ده شده و انه عودت دایاتوسط متصدي ر ،شداشته باز خوشه مشکل داي امه ا، پرسشناده هاز مرحله ورود داگر پس ا .می کند
ده شده به هر دلیل امه عودت داگر پرسشنا .ندانه بر می گردایابه متصدي ر ان رآ ح مجددصالاز انی پس امید/هانشگاظر دان
تهیه ین فرم در دو نسخه ا .هد شدات نوشته خواحظنده شود، در ستون مالانه برگردایاره به متصدي راشد و دوباح بصالابل اق

، امی خوشه هان تحویل تمایادر پنی امید/هانشگاظر دان ار دیگرند و نسخه امی م یی طرحاجراد ار ستنسخه د یک. می شود
  .تحویل می دهدنه ایاتصدي رید و به مامی نم امضا
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  یی طرحاجراد احبه گري و ستارش تحویل  و تحول بین مسئول تیم مصافرم گز -1فرم 

  :.....................ریخات:.......................                                                                    ناستام ان

  ناشهرست  ره خوشهاشم
  منطقه 

  شهري: 1
  ییاروست:2

  ز مسئول تیمافت خوشه ادری
ز افت خوشه اریخ دریات

  مسئول گروه

  هیانشگاظر داتحویل خوشه به ن  مهاد پرسشناتعد  مهاد پرسشناتعد
دگی مسئول انوام خام و نان

  گروه
  ریخات  ح شدهصالا  عودت شده  تکمیل شده  امضا

  دگیانوام خام و نان
  امضا  ریخات

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
 ءامضا)............                     مسئول تیم(نی ازبین میدادگی بانوام خام و نان
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  نه ایایی طرح و متصدي راجراد ارش تغییر و تحول بین ستافرم گز -2فرم 
  :.............ریخات:........                                                                                          ناستام ان

  منطقه  ناشهرست  ره خوشهاشم
  شهري: 1
  ییاروست:2

  تاحظمال  ح شدهصالامه اپرسشن  مه عودت شدهاپرسشن  نهایاتحویل خوشه به متصدي ر
  ریخات  داتعد  ریخات  داتعد  مهاپرسشن داتعد  ءامضا  ریخات

  ناکودک  نازن  رانواخ
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                          
                          
                          
                          
 ءامضا........................                                                                دگی مدیر فنیانوام خام و نان
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  لعه اي مطاده هادستورعمل ورود د
مورد  اده هارد زیر به منظور تضمین کیفیت ورود دامو اهم شود تاتی فرارد تمهیداضرورت د اده هات ورود دام عملیانجادر 

  : ر گیرنداتوجه قر
ر گرفته شوند که در ابه ک اده هاي ورود دادي برافراسته شده ان فنی خواز مدیرای آموزشي اه هارگانگونه که در کاهم .1

ي امه براپرسشن آموزشست دوره ازم ین صورت الادر غیر . شنداه شرکت کرده بانشگامه داپرسشن آموزشي اه هارگاک
 .هد شداخو اده هار و تضمین بیشتر کیفیت ورود دامر موجب تسهیل در کاین ا. ر شودان برگزایشا

 .ر شوندافزارد نرم او) مه ادر برن verifyنیسم از مکاده استفا اب(نه اورود دوگ صورته ب اده هاصد درصد د است تازم ال .2
ین ام انجاست ابدیهی . م شودانجا اده هاد متصدي ورود دافراز بین اتوسط فرد دیگري  verifyتوصیه می شود مرحله 

ست ازم ین صورت الادر . شدان پذیر نمی بامکارد،  ابه عهده د ار اده هایی که یک نفر مسئولیت ورود داه هانشگار در داک
 . یدال نماعما اده هادر ورود د ایت دقت راین فرد نها

ت ،  فرد دوم اعطالاز ورود است، پس ادر نظر گرفته شده  اده هاي ورود داز یک نفر برایی که بیش اه هانشگادر د
ر اول کامپیوتري که فرد ان کاین مرحله بر روي هماکید می شود که ات. م دهدانجا یلان فابر روي هم ار verifyمرحله 
 . م شودانجار افزاي نرم اهنماس راسازم بر ت الاحصالاف، ختالاهده هر گونه ادر صورت مش. ست، صورت گیرداکرده 

ي اده در فضایند ورود داین توصیه می شود فرابراست، بناهمیت ایز ار حابسی امه هات پرسشناعطالانگی و حفظ ارممح .3
مه ات پرسشناعطالانگی و امسئولیت حفظ محرم. م گیردانجاست ایی طرح در نظر گرفته شده اجراد اصی که در ستاختصا
  .شداه می بانشگامجري طرح در د اب

درس احی شده به ایت طراز طریق سا نهاروزر افزارد شده در نرم اي واده هاست داضروري  .4
http://194.225.202.134   ن هر روز ایاده در پاین صورت که  فرد مسئول ورود دابه . ل شوندارسالعه اد مطابه ست

ل نسخه ارساز اید، پس ال نمارسا) شنداطی نکرده ب ار verifyگر هنوز مرحله احتی (در هر مرحله  ار اده هاري، داک
عث ار باین کام انجا. هد کردان خوآیگزین اج ایل جدید رایی کرده و فاساشن ار نسخه قبلی رافزایل، سیستم نرم ایی فانه

  .ن پذیر گرددامکاد ان در ستاکشوري در هر زمي اده هاز دان اد نسخه پشتیبایجارت و ایند نظامی شود که فر
شد، از محدوده تعیین شده بارج ال خاي یک سوارد شده براکد و شند، مثالال باشکاي اراد امه هاردي که پرسشنادر مو .5

 رد می کننداو ار اده هادي که دافراین ابرابن .ر گیرندازنگري قرامورد ب انده شوند تاهی برگردانشگان داظراید به ناب
   .یندامه نماي پرسشناده هاتغییر د اح و یصالام به اقداید انب

یت از طریق ساید اب اده هات مربوط به ورود دالان رسید، سواراع همکطالابه  اده های ورود دآموزشه ارگانگونه که در کاهم ..6
د ایجات مطرح شده، منوط به الاشکاکه رفع  انجاز است ازم به توضیح ال. مطرح گردند "ولات متدالاسو"مذکور و بخش 

  .شدار مقدور نمی بافزات فنی نرم الاسخگویی تلفنی به سواست، پال اي هر سوابر مبن اده هابه به ورود دایط مشاشر
ر و ورود افزانرم  ار بانحوه کست، امت طی کرده ت سالادر موسسه ملی تحقیق ار اده های ورود دآموزشه ارگاید فردي که کاب. 7
ز طریق پست ا ان رارش ایند و گزارند، منتقل نماه به عهده دانشگادر د ار اده هادي که مسئولیت ورود دافرایر ابه س ار اده هاد
  .یدال نمارسالعه اد مطاسطه مدیر فنی طرح به ستالکترونیک و به وا

 .م شودانجا اده هاشروع ورود دي افی برازم، تمرین کي الاه آموزشو طی کردن  اده هاز تعیین تیم ورود داست پس ازم ال. 8

  .م برسداتمابه  25/11/89ریخ  ات اکثر تاحد اده هات ورود دار می رود که عملیانتظا. 9
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بسته بندي شوند ) یی و شهرياروست(ره خوشه و منطقه اس شماسابر  امه ها، پرسشناده هات ورود دام عملیاتماز اپس . 10
هد اع خوطالاد به ال شده به ستارساي اده هایی دایید نهاز تاپس  امه هال پرسشنارسان ازم. ل گردندارسالعه اد مطابه ست ات

  .ستابه موسسه ضروري آنها  لارسان ازم ات امه هاز پرسشناسب اري مناضبط و نگهد. رسید
  
یادآوري و براي . به منظور حفظ داده هاي وارد شده ضروري است که در هنگام کار، اطالعات هر صفحه ذخیره شود  -11

داده هاي هر "اطمینان از اینکه کاربر داده هاي خود را از دست ندهد و زحمت اضافی ایجاد نشده یا خطایی رخ ندهد، عبارت 
  .را بر روي هر کامپیوتر نصب نمایید "صفحه ذخیره شود

  
ارد کننده داده و بزرگی یعنی بسته به تعداد افراد و. عمل شود شهرستان به شهرستاندر ورود داده ها، به صورت  -12

منطقه به در شهرهاي بزرگ مثل تهران، به صورت (دانشگاه به صورت شهرستان به شهرستان داده وارد و تکمیل شوند 
اتمام ورود اطالعات مربوط به پرسشنامه هاي هر شهرستان به ستاد مطالعه اطالع داده شود و ). داده ها وارد شوند منطقه

انجام این فرایند امکان بررسی و کنترل اولیه داده ها را همزمان با انجام . ستان بعدي را شروع شودسپس ورود داده هاي شهر
  . کار در دانشگاه ها فراهم می نماید، و تایید کیفیت داده ها و فرایند پرداختهاي بعدي به دانشگاه را تسریع می کند

  
دقت فرمایید در هر مرحله از کار انتقال اطالعات به غیر  .حفظ و امنیت داده هاي مطالعه بسیار حایز اهمیت است  -13

مسئولیت ایمنی داده ها در هر . بدون دریافت مجوز ممنوع بوده و داده ها نباید در اختیار هیچ فرد و یا سازمانی قرار گیرد
  .دانشگاه با مسئول مطالعه در آن دانشگاه است
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  حبه گريامصي اهنمار: 3فصل 
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  مقدمه 
ي استار در رابزان کلیدي ترین انآمت در زمینه جمعیت و وضعیت سال اخص هاسبه شامل و محامع و کات جاعطالاوري آگرد

بدون .  معه محسوب می گردداي جازهانی اسب تر و منطبق تر باي مناي ریزي هامه هاو برن اخله ها، مداست هاتدوین سی
 ابع راقعی، مناي وازهاده و بدون در نظر گرفتن نیاهه نهادر مسیري بی ر است پامت ممکن م سالانظت، اعطالاین گونه اتولید 

  . یداثربخش هزینه نماقع و غیر ادر مسیر غیر و
ین از ا. ر می گیرنداحبه قراب شده و مورد مصانتخادفی ان به طور تصاستایی در سطح هر ارهانوالعه خاین مطادر 

ت اروري، پوشش خدمار، مرگ و میر، بانوادي خاقتصاعی و اجتماي اویژگی هي مختلف نظیر ازمینه هتی در اعطالا، ارهانواخ
  .  وري می شودان جمع اي قد و وزن کودکازه هانداو ن ان و زنامت کودکسال

ر این طرح بسیاحبه گر در ان مصا، به عنواري موثر شمارکت و همکات، مشاعطالاهمیت دقت و صحت اتوجه به  اب
ي امه هال و تکمیل پرسشناز هر سوات مورد نیاعطالاوري ایت توجه نسبت به جمع انه اب است تاضروري  الذ. ستاتی احی

م انجابه طور مطلوب به  ار رانتظایف مورد انید وظابتو اهد کرد تاکمک خو ابه شم اهنماین راد ایت مفارع. ییدام نماقدامربوطه 
   .ستامی الزار ام کانجاحبه گري در طول امصي اهنماشتن  راه داهمر. نیدارس

لعه این مطاز ایی ارید و نتیجه نهاد اده هاوري دآدر جمع  اصلی راحبه گر نقش ان مصابه عنو اشمکید می شود که ات
  . ییدابه نحوي منسجم مطرح نم ار است که پرسش هار مهم ابسی الذ. رداحبه دادر طول مدت مص اشمبستگی به نحوه مدیریت 
  : ستارد زیر امل مواش حبه گران مصابه عنو اي شمابه طور کلی، مسئولیت ه

 سخگویی ایط جهت پاجد شراد وافرایی اساشن •

 یط اجد شراد وافراهمه  احبه بامص •

 ندات پرسیده شده سواالینکه همه از ان اطمیناي حصول اي تکمیل شده براحبه هاکنترل مص •

 نداحبه نشده اول و دوم مصاي اجعه هایل مختلف در مربه دالدي که افرا اب حبهامص جهت مجدد جعهامر •

 اسخگو بر روي پرسش هاده شده به وسیله جلب تمرکز پات داعطالاز صحت ان اطمیناحصول  •

  مهات هر پرسشناهدامده در محل مشآت بوجود ره مشکالاي توصیفی درباشت هادداتهیه ی •
  

  حبهاره یک مصاداچگونگی 
. ر کنیداط برقرارتباسخگو افرد پ اید باحبه بام مصانجاي شروع این برابراهم غریبه هستند، بن ابسخگو احبه گر و فرد پامص

  . ر می دهداثیر قراتحت ت این بررسی راي شرکت در او برایل ا، تماز شماسخگو اشت فرد پاولین بردا
م معرفی خود، اید هنگاب. معرفی کنید ان راست که خودتاین ام دهید انجاید اسخگو باپ اري که در برخورد باولین کا

موضوع بررسی و . یدامده آشت ارت بهداز طرف وزان کنید که اطر نشابگویید و خ ان رامتان ابتدا .شدانه بادوست مالان کار تارفت
موضوع بررسی  اطی بارتبانی که ي طوالاز گفتگوهاتوصیه می شود . ن کنیدابی ام دهد رانجاري اید چه کاسخگو باینکه پا

ز ابعد . درك می کند ار اه سوالسخگو اضح بپرسید و مطمئن شوید که پاهسته و وآ ان رایتاه سوال .ري کنیدارد، خودداند
ر خود شکل افکاند به انتو اسخ دهد و یاعجله پ اسخگو باگر پا. سخگو فرصت فکر کردن بدهیداصبر کنید و به پ سوالطرح هر 

  .سخ دقیق ندهداپ اب دهد و یاجو "نمانمی د" اب ار سوالست ادهد، ممکن 
  :یی می کنداهنماحبه راره یک مصادادر چگونگی  ار ات زیر شمایت نکارع

تشخیص دهید که  اکمک می کند ت این مطلب به شما. یدادرك کرده  ات رسواالصلی بررسی و امطمئن شوید که هدف  •
  .خیر افی هستند یافت می کنید کایی که دریاسخ هاپ
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حبه عجله به خرج انی صحبت نکنید و نیز در طول مصن طوالاي مدت زماشید  و براشته بادر نظر د احبه گري ران مصازم •
  .ندهید

 ار سوالند مفهوم ات کوچک در جمله بندي می تواحتی تغییر. ست بپرسیدان طور که نوشته شده اهم ادقیق ات رسواال •
  .تغییر دهد

   .تغییر ندهید ات رسواالترتیب . ست، بپرسیدامده آمه اکه در پرسشن ن ترتیبیابه هم ات رسواال •
 انید توضیح دهید که شمامی تو اشم. بدهد ار به شمادر یک ب ار سوالب دو اسخگو جواگر پابپرسید حتی  ات رسواالهمه  •
و  "...وري مجددآداي یافقط بر" او ی "...ینکه مطمئن شوماي افقط بر"بگویید  انه بپرسید و یاگابه طور جد ار سوالید هر اب

  .بپرسید  امجدد ار سوالسپس 
ل، به زن اي مثابر. د نمی کنیداپیشنه ار اهسوالسخ احتی کند ولی مطمئن شوید که پاس راحساسخگو اپ اکمک کنید ت •
  .وردآد ابه ی اري رارداز باي مختلف پیشگیري اروش ه اسخگو کمک نکنید تاپ
مل اک. شیداشته بان دستورعملی دآز اي صرف نظر کردن امه  براینکه در پرسشنارید مگر انگذ سخابدون پ ای رسوالهیچ  •

 ار سوالین افکر کنید که  است بعداممکن . هد بودار خوادشو اشته می شوند بعدالی گذاخآنها  سخایی که پاهسوالکردن 
 ابآنها  سخایی که پاي پرسشهافقط بر. منظور کنید ار "0"رند ،اد) صفر( "0"یی که گزینه اهسوالي افقط بر. یداموش کرده افر

» ندانمی د«ند گزینه اهید گرفت، می تواسخگو نخواز پاسخی اپ سوالین اي است و مطمئن هستید که براده شده انم دانمی د
 "ندانمی د "گزینه لی اگر در سوا مثال ب نکرد، انتخا اي موجود راز گزینه هاسخگو هیچ یک الی پاگر در سوا .ب کنیدانتخا ار

 امه بادر پرسشن این مطلب راید، در چنین موردي اب نمانتخا اي موجود، یکی راز بین گزینه هانست اشت و فرد نتواوجود ند
  .  شت مشخص کنیداددایک ی

در  اسخ هاشت کردن پادداهیچ وقت به ی. سخ می دهد، ثبت کنیداپ اسخگو به شمامی که پاصله هنگافبال ار اه باجو •
  .د نکنیداعتماآنها  زنویسی بعدياي باشت براددادفترچه ی

  .ستادرست تکمیل شده  امه هام پرسشنابررسی کنید و مطمئن شوید که تم امجدد امه رار، همه پرسشنانواز ترك خاپیش   •
حبه بعدي اي مصابر اه رار. ست، تشکر کنیداده ار داقر ار شماختیاحبه در اي مصاري و وقتی که براطر همکاسخگو به خاز پا •
ز احبه اي مصازم برن الابه جز زم ".جعه کنیمامر است مجدداشیم، ممکن اشته بالی داگر سوا ": بگویید رید، مثالاز بگذاب
  .شدار صمیمی و خوش برخورد باسخگو بسیاگر پاري کنید، حتی اسخگو خوددار پانواندن بی مورد در خام
  

  حبهام  مصانجاره ات بیشتر درباجزیی
  حبهاي مصابتداثیر خوب در ات  ☺

 اند روي موفقیت و یامی تو اس پوشیدن شماطرز لب. ستاهر شماز ظاشی اورید نآسخگو به وجود می اسی که در پاحساولین ا
  .س بپوشیداده لباسته و سارآین ابرابن. رداثیر بگذاحبه تام مصانجادر  اعدم موفقیت شم

 اسخگو رانید ذهن پاسب می توات مناراب عبانتخا اب. ردادي داهمیت زیاسخگو اپ اط بارتباولین امش در ارآس احساد ایجا 
م انجاست، امده آمه انگونه که در پرسشناهم اکنید و روند معرفی ر آغازسخگو از پازه اجاکسب   اب احبه رامص. ده کنیدامآ

هد کرد امعه کمک خواد جافرامت توسعه سالبراي مه ریزي کشور این بررسی به برناسخگو بگویید که ازم شد به پگر الا. دهید
  . ري تشکرکنیداطر همکاو به خاز او 
  
  .ر کنیداط برقرارتباسخگو اپ اب ☺
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ن آیل ع کرد، دالامتناحبه کردن از مصاسخگو اگر پا. ده شویدامآحبه اسخگوي بی میل به شرکت در مصاعد کردن پاي متقابر
  .شیداحفظ کرده و مودب ب امش خود رارآم مدت اشید که در تماشته باطر دابه خ. مه ذکر کنیداپرسشنن در امکادر صورت  ار

و است اس درخواسابر  احبه ران مصاحبه شرکت کند، زماند در مصاري نتواسخگو به دلیل گرفتاجعه، فرد پان مرانچه در زماچن
شید که  در چنین اشته بادر نظر د. کنید ابجاج اي درون خوشه رارهانواخ احبه بام مصانجانید ترتیب امی تو تغییر دهید، مثال

  . کنید ابجاج احبه رام مصانجانی اترتیب زم اتغییر ندهید و تنه ار رانواره ردیف خاموردي شم
  
  .شیداشته باهمیشه برخورد مثبت د ☺

تی سواالچون چنین . ده نکنیداستفا "ر هستید؟اخیلی گرفت اشم ایآ"تی مثل اراز عباشید و اشته بانه نداهار عذرخواهرگز رفت
هم امی خو": سخگو بگوییداست به پار بهتر از شروع به کاقبل . یت می کنداسخگویی هداز پاع امتنابه سمت  مالاک اشخص ر

  ".بپرسم از شما سوالچند 
  
  .نداهد ماقی خوانه باوري شده محرمآت جمع اعطالام اکید کنید که تمات ☺

بگویید  "نهامحرم "ز کلمه ان ادر توضیح منظورت. نداهد ماقی خوانه باوري می شود محرمآتی که جمع اعطالام اکید کنید تمات
م ادغاهم  ان باحبه شوندگاز مصاوري شده آت جمع اعطالام امی برده نمی شود و تماسخگو ناز پاصی اي هیچ هدف خابر"که 

ي ابر امه راپرسشن ام نبرید و یان ناحبه شوندگایر مصاز ساسخگو اهرگز در حضور پ. "هد شدارشی کلی نوشته خواشده و گز
  .ز بین می بردا ار اسخگو به شماد پاعتماین موضوع خود به خود، ا. نیداظر خود نخوان ان یاحبه گرادیگر مص

  
  .پرس و جو کنید افی و درست راي کاسخهاپ ☺
دیگر  اسخی باحبه گر تشخیص دهد که پاگر مصا. ن کنداشده، بیمه ذکر انگونه که در پرسشناهم ار اسخ هاید پاحبه گر بامص

ین روند در از ا. یداروشن نم افی مطلب راضات سواال ات غیر مستقیم یسواالپرسیدن  اید بارد، بانی نداهم خو اسخ هاپ
 اسخگو راشوند که پي مطرح اید به گونه ات بسواالیند پرس وجو، آطی فر.  ستاد شده ای پرس وجون  امه تحت عنواپرسشن

سخگو اصبر کنید و به پ .ستاصلی تغییر نکرده ات سواالمطمئن شوید که معنی . یت نکنداسخگویی هداي پاصی برابه مسیر خ
مه از پرسشنا.  شدانبر باست زماسقط، ممکن  آخرین ریخاوردن تآد ابه ی ورد، مثالآد ابه ی ارد سخت رامو افرصت بدهید ت

گر متوجه ارید و اطر بسپابفهمید و به خ ات رسواالسخ اسعی کنید پ. ده کنیداستفاسخگو اپ اهم صحبتی بي اري برابزانند اهم
  .شیداه تعبیر کرده باشتبا ار اسخ هاپ است شماممکن . ر کنیداره تکرادوب اخود ر سوالو شدید، اي اسخ هانی در پاهمخوان

  
  سخ دهیداسخگو پات پسواالبه  ☺

ید و اب کرده انتخاین بررسی اي ابر او را ابپرسد که چر از شمات، سواالدن به اسخ دافقت به پاز مواسخگو قبل است پاممکن 
ره اسخگو درباست پاممکن . سخ دهیداو پا سوالبه  ایت و مستقیمارض اب. خیر ارد یاي دایده او فاي خود این بررسی براآیا  ای

  .هد کشیداچقدر طول خو احبه دقیقان مصاشید و بگویید که زمادق باو صا اب. نی کندار نگراظهاحبه، ان مصامدت زم
  
  حبه کنیدایی مصاسخگو به تنهاپ اب ☺

ست که ار مهم اپس بسی. نه می شودادقاي درست و صاسخ هابه پ ابی شمانع دست یاحبه مام مصاحضور شخص سوم در هنگ
ین نکته به خصوص در ا. ده شوداسخ داشخص پت فقط توسط خود سواالم احبه کرده و تماسخگو به صورت خصوصی مصاپ اب
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مه است که پرسشنازم ست و الاهمیت ائز اشخصی می شود، ح ات خصوصی و یامل برخی موضوعان که شامه زنامورد پرسشن
ز اسخگو توضیح دهید که برخی ارد به پاردي که شخص سومی حضور دادر مو. حبه گر زن تکمیل شودان توسط مصازن

  . هد شداست، مطرح خواو تنهانی که اخصوصی زمت شخصی و سواال
  
  ن دودل و مردد کمک کنیداحبه شوندگابه مص ☺

ر اسخ غیر مرتبط بدهد، طوري رفتاورد، یک پان بیابه زب ار "نمانمی د "حتی جمله اسخگو به راست پایط ممکن ادر برخی شر
قمند سخگویی عالابه پ او رارد سعی کنید به بهترین نحو این موادر . قض بدهداي متناسخ هاپ اکند که گویی خسته شده و ی

ي الیت هافع او ی او هوآب  و،اي اروست اجع به شهر یار مثال(ت غیرمرتبط بحث کنید اجع به موضوعاو را اب انی رازم. کنید
  ).و صحبت کنیدانه اروز
  

 یطاجد شراد وافرابررسی و  يامه هاپرسشن

و ) لهاس 54 ات 15در صورت وجود زن ( ن ار، زنانواي خامه هاي منتخب،  پرسشنارهانواز خاي هر یک العه براین مطادر  
  .تکمیل می شود) لاس 5در صورت وجود کودك زیر ( ن اکودک

  
ر، جهت انوات خاعطالابخش . ستار انواي خاعضاز کلیه ات اعطالاخذ ایی جهت ادر برگیرنده بخش ه :رانوامه خاپرسشن☻

ن ان و کودکاد زنار و تعدانواحبه خام سرپرست و کد ملی وي، نتیجه مصار، نانوامحل سکونت ختی در خصوص اعطالاثبت 
نی و مسئول ورود امید/ هیانشگاظر دانی، نازبین میداحبه کننده،  بامص ابطه باتی در راعطالاه احبه به همرایط مصاجد شراو
وندي، ام، نسبت خویشاز قبیل ناتی اعطالامه اپرسشن ینار انواي خاعضادر بخش فهرست . ستات در نظر گرفته شده اعطالا

د افراي اقب کودك برامر ادر یالدین و نیز مات بودن واتی در خصوص در قید حیاعطالار و انواي خاعضام اي تماجنس، سن بر
محیط، شت او بهدآب  ت،ل، تحصیالاشتغاي بیمه و اي بخش هارامه همچنین داین پرسشنا. هد شدال کسب خواس 17زیر 

غشته او پشه بند  اریالار کودك، تربیت کودك، ما، کایت و بالاطرامخ اجهه بادگی موامآدثه و معلولیت، ار، حانوامرگ و میر خ
حبه گر،  ات مصاهدامش انتهار و در انوات خامشخص)  نان و کرمان، هرمزگان و بلوچستاي سیستان هاستادر (به حشره کش 

ن و احبه گر، زنامص اهم می گردد تان فرامکاین ار انوامه خاز طریق پرسشنا. شدانی می بامید/ هیانشگاظر دانی و نازبین میداب
ل و اس 54 ات 15ن ازن. یدایی نماساشن ان و کودك راي زنامه هاس پرسشناساصی بر اختصایط پرسشگري اجد شران واکودک
ده استفا انه و باگاید جداند، باب شده انتخاحبه اي مصابریی که ارهانوام خاتم) روز 29ه و ام 11ل و اس 4(ل اس 5ن زیر اکودک

  . ر گیرنداحبه قراصی، مورد مصاختصاي امه هاز پرسشنا
  

ي ان براصی زناختصامه از پرسشنار، انوایط خاجد شران وایی زناساز شنابعد : لهاس 15-54 ناصی زناختصامه اپرسشن☻
ن سکونت آري که زن در انوات کلی خوشه و خاعطالاي ادر زمینه ه تیاعطالان امه زناپرسشن. هد شداده خواستفاحبه امص

ز اده استفاي گروهی و  انه  هات زن، دسترسی به رساحبه، مشخصانی و نتیجه مصامید/ هیانشگاظر  دانو  حبه گرارد، مصاد
ورده نشده، آي برازهاري، نیارداز باروري، پیشگیري اریخچه باج و زندگی مشترك، مرگ و میر کودك، تازدوات، اعطالاوري افن
ري،  ایم بیممت، عالم سالاسخگویی نظاري،  پارداز بادر و کودك، پیشگیري اشت ماري، بهدارداب آخرین ري دراردایل به باتم

ظر انی و نامیدزبین ابحبه گر، ات مصاهدامشي مزمن، اري هابیمز زندگی، ایت ات، رضانیال دخاستعما، HIVیدز و ا
  . مل می شوداش ار نیامید/ هیانشگاد
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 4(ل اس 5ن زیر ات در خصوص کودکاعطالاخذ اي امه براین پرسشناز ا :لازیر پنج س ناصی کودکاختصامه اپرسشن☻

ن اري که کودك بدانوات کلی خوشه و خاعطالاي امل بخش هامه شاین پرسشنا. ده می شوداستفا) روز 29ه و ام 11ل و اس
شیر  اولیه کودکی، تغذیه باي الهامل ساحبه، ثبت تولد، سن، تکانی و نتیجه مصامید/هیانشگاظر داحبه گر و نارد، مصاتعلق د

یمن ا، )ن ان و کرمان، هرمزگان و بلوچستاي سیستان هاستادر (  اریالاري، ماز بیماقبت ارزش، مرات کم در، مصرف تنقالام
  .شدانی می بامید/هیانشگاظر دانی و نامیدزبین احبه گر،  بات مصاهدازي، تن سنجی و مشاس

 ار  ارهانواین خاز ا لیست نی یکامید/هیانشگاظر دار گیرند، ناقرحبه اید مورد مصایی که بار هانواکردن خ اي پیدابر
ر انوامطلع خل ایک عضو بزرگس احبه باز طریق مصاید اب امه راپر کردن پرسشن ،ر منتخبانواهر خ در مورد. داهد داخو ابه شم

جمع  اي مرتبط باز جمله بخش هاهد شد، اده خواسخ داین فرد، پار، توسط انوامه خاپرسشني ابخش ههمه  .شروع کنید
د افرال، از فرد بزرگسامه، منظور این پرسشنادر  .)توضعیت تحصیالل ان مثابه عنو(ر انواي خاعضادیگر  زات اعطالاوري آ
حبه اي مصال ترین فرد برآیده ا )لاس 18 زاکمتر (ده انواخن ار جوابسی ياعضاست ال ممکن این حا اب. ستال اس 15ي الاب

در حبه اي مصابر )لهاس 15 فرد درام ای پدر و لان مثابه عنو(بیشتر  سن ادیگري ب لافرد بزرگسردي که ادر موین ابرابن .شندانب
 احبه بامص. ردابیشتري دت اعطالاده انوادر مورد خ الاحتماب کنید که انتخاحبه اي مصابر ان فرد رآ اترجیح ست،ا دسترس

  .و نیستیدا احبه بامص ملزم به  اري نیست و شماجباده انواسرپرست خ
ي از قسمت هازم نیست به هیچ یک ر الانواي خاعضاشد و بقیه ار بانوامه خاسخگوي پرسشناید فقط یک نفر پاب

مثل سن و (ي بدیهی ادرمورد پرسش ه ار می رود که ترجیحانتظاسخگو از پاهمچنین . سخ دهندار پانوامه خاپرسشن
ثیر جدي در روند ار تاینکا اگر به نظر شما اما. شداشته بار ندانواي خاعضایر اس ازي به مشورت با، نی)دهانواي خاعضات تحصیال

 سوالر انواي خاعضایر از سات صحیح اعطالاي حصول ابر ازه دهید تاجاسخگو انید به پارد، می توامه داسخگویی به پرسشناپ
مه اسخ گویی به پرسشناي پار برانواد خافراز ایط بودن برخی اجد شراست روي وات مربوط به سن که ممکن اعطالامثل . (کند

    ).ر کودكاک ات و یست مثل تحصیالان مهم آخص سن در ایی که شابخش ه اشد، یار باثیر گذاصی تاختصاي اه
ن زیر اصلی کودکان اقبان و مرادراو م) لهاس 54 ات 15( ن از زنار، یک گروه مشخص انوامه خاز تکمیل پرسشناپس   

  .صی تکمیل شوداختصاي امه هاپرسشنآنها  ياید برال مشخص می شوند که باس 5

ي هریک ایید و براحبه نمانه مصاگار به صورت جدانواله یک خاس 54 ات 15ن ام زناتم اب یدابشید که اشته باتوجه د  •
 .تکمیل کنید ارن اصی زناختصامه اپرسشن

گر ا. ییدار زندگی می کند، تنظیم نمانوان خآقبی که در امر ادر و یاز طریق ما ال راس 5ن زیر امه کودکاید پرسشناب •
سخ ال پاس 5ن زیر امه کودکاید به پرسشناه باگآن شخص اصلی به عنواقب اشد، مرار نبانواي خاعضادر در فهرست ام

  .دهد
جعه اري مرانوابه خگر احتی  .هند شداخوشخص م رانواخمه ار پرسشنانواي خاعضافهرست تکمیل فرم  زاپس  دافراین ا

ي ابر صیاختصامه اپرسشن( صی نیستنداختصاي امه هاسخگویی به پرسشناپ یطاجد شران وا ياعضاز اهیچ یک ید که اکرده 
 مطلعل ازرگسعضو ب ز یکار انواخ اط بارتباتی در سواالید اهم ب زاب، )لان زیر پنج ساي کودکابر صیاختصامه ان و پرسشنازن
، شتاحضور ندهیچ کس در محل سکونت حبه، اي مصاجعه برام مراهنگ گرا .تکمیل کنید ار رانوامه خاپرسشنپرسید و ب رانواخ
ن ایگاز همسارد ادنن سکونت آي در اده انواگر خا. خیر این محل کسی زندگی می کند یادر آیا  بپرسید کهن ایگاز همسا

ز اجعه مجدد به محل سکونت، پس اي مرانی تیم برازبین میداب اب. هند کرداجعت خوانی مران چه زماي اعضابپرسید که 
یی که ارهانوادر خ امه هاندن تکمیل پرسشناکثر رساجهت به حد. وریدآبه عمل  ازم ري الاهنگی هار، همانواي خاعضاجعت امر
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جعه بعدي تیم، درج اعت مران و سان  زمآست که در احی شده اي طرارند، برگه هادر منزل حضور ند  جعه تیم،ان مرادر زم
ن امکاهید در صورت ان بخوایگاز همسازید و اندار بیانواخل منزل خابه د این برگه رار انوادر صورت عدم حضور خ. می شود

ن اشت کنید و زمادداروي برگه کنترل خوشه خود ی ار امه هاهمه برن .ع دهندطالار انوابه خ ار اجعه بعدي شمان مرازم
  .ر نکنیدانواین خایگزین اج ار دیگري رانواهرگز خ). رانوات خاعطالا(مه بنویسید اولین صفحه پرسشناروي  ازگشت خود راب

قب موقت کودك، امر اب. هنگ کنیداجعه مجدد هماي مرابر ان دیگري را، زملی در محل سکونت نیستاگر هیچ بزرگسا
ز اقبل  .حبه نکنیدان محل سکونت زندگی نمی کنند، مصآیم در ادي که به طور دافرا اب. حبه نکنیدار کودك؛ مصامثل پرست

زدید، به اي بار براب 3قل اید حدامشخص کنید، ب "در منزل نیست"کد  اب  ار رانوامه خاحبه در پرسشنایی مصاینکه نتیجه نها
در  از محل سکونت دور بوده و یقینانی ي مدت طوالار برانواشد که خاردي باست مواشید، ممکن اجعه کرده بار مرانوان خا

ردي، تصمیم ادر چنین مو. شداشته باضرورتی ند یدزدار باب 3ست اممکن شت و اهد دالعه حضور نخواي مطاجراطول مدت 
  . مل در برگه کنترل خوشه ثبت شودان به طور کآیل و دال شود گرفته اظر شمان ید توسطاب ییانه
ي اعضا ایه و یاز همسا او رازگشت ان بازمرد، انزل حضور نددر م احبه در دسترس نیست و یایط مصاجد شراوگر زن ا   

ي ان تعیین شده بران در زماظرتاي ناه دستورعملس اساشت کنید، بر اددات زن یاعطالاروي جدول  ان رآ. ده بپرسیدانواخ
 سوالسخ ایط پاجد شران زن واز هیچ شخص دیگري به جز همامه زن، ادر مورد پرسشن. جعه کنیدامر ازن، مجدد احبه بامص

گر ا(صلی کودك اقب امر ادر کودك و یاید ماحبه می شود بال مصاس 5ن زیر امه کودکاي پرسشناخصی که برش .نپذیرید ار اه
ر انواخ است ولی بازنده  ادر کودك زنده نیست و یاگر مافقط . شداب) ستارفته  از دنیا ارد و یار سکونت ندانوان خآدر در ام

  . حبه کنیدار مصانوان خآصلی کودك در اقب امر اید باب اشم) ي دیگري زندگی می کنداج(زندگی نمی کند 
نی در اید مشخص کنید که چه زما، بدر منزل نیست احبه در دسترس نبوده و یاي مصاصلی براقب امر ادر و یاگر ما

هد گشت، از نخواب ان روز در دسترس نبوده و یان شخص درهمآگر ا. هد گشتاز خواهد بود و به محل سکونت بادسترس خو
  . ستان پذیر امکاو ا احبه بانی مصامشخص کنید چه زم

مل کنید اک ال راس 5مه کودك زیر اپرسشن ست،اضر اح صلیاقب امر/ درام امادر دسترس نیست ل اس  5گر کودك زیر ا   
 ابود، نتیجه ردر دسترس نکودك  هنوزر، انواجعه به  خار مراز سه بابعد  گرا. مل نکنیداک) تن سنجی( ان رآبخش  آخرین ولی
نید انمی تو اکنید و ی اپید اري رانوانید محل خانمی تو رگا .ثبت کنید "کودك در محل نیست"ن اتحت عنو  AN2 سوالدر 
زدید اکه باردي رارش مواهمیشه گز. کنید سوالن اظرتاز نارید، انسبت به قدم بعدي تردید دمل کنید و اک اي راحبه امص

 احبه بان مصامکاگر ا. ریدانگهد ارآنها  خود ثبت کنید و» برگه کنترل خوشه«کردید و هیچکس در محل سکونت نبود روي 
 احبه بان مصامکاگر ا .مه  ثبت کنیداپرسشندر  "ت زناعطالا "در قسمت  این مطلب رارد، ایط وجود نداجد شرازن و

در  .ل ثبت کنیداس 5مه کودك زیر ا، در پرسشن "لاس 5ت کودك زیر اعطالا "در  این مطلب رارد اصلی وجود نداقب امر/درام
  :  ستارد زیر امل مواکه ش ستاده شده استفا ردانداستاحی اري و طراز یک سیستم کدگذامه اپرسشني اهمه قسمته

  .ده میشوداستفاسخگو پرسیده می شوند از فرد پای که تسواالي ابر معمولی، حروفز ا 
  .ده می شوداستفان احبه کنندگاي مصاه دستورعملي ابر  یل،احروف م
  .ر برده شوداند به کامی تو حبه گرامصسب بوسیله ان مناتی که در زماکلم ،)نتزاخل پرایل دام(حروف 

  
   تسواالع ارجاي اه دستورعمل
یه شده اراسخگو از فرد پامربوط ات نسواالز پرسیدن اجهت جلوگیري  ایی شماهنماي رابر اهمه ادر پرسشن عارجا دستورعمل

 ستا "خیر"سخ  اگر پا. ستاشترك مي دیگر اه رانواخ الت باتوآیا  ید بپرسید کهاب ا، شم WS9 سوال ل، دراي مثابر. ستا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٥٨ 
 

در (سخگو پرسیده نمی شود از فرد پا  WS11و  WS10، به طوري که ستاي رفتن به بخش بعدي احذف بر دستورعمل
د اچه تعدو  ستا لت عمومیان توآآیا  ین کهاو ده می استفاصورت مشترك  ي دیگر بهاهرانواخ الت باتوآیا  کهین اخصوص 

پرسیدن به  ست منجران ممکه اشتباع ارجایک که  ار مهم هستند، چرابسی اع هارجا .)ده می کننداستفا لتاتوین از ار انواخ
  .ده شود، گردداسخ داید پادرست کل قسمتی که باحذف ن اسخگو یاز فرد پاسب امنان سوال

  
   تسواال عانوا

سخگو پرسیده شوند، از پایی نیستند که اه سوالقع ادر و اینها. عمل می کنند )فیلتر(لگر ان یک غربابه عنوت سواال زا برخی
ده می استفاسب اع به محل منارجاي بدیهی و اه سوالز ادي از تعداي پرش ابرآنها  زاحبه گر امصیی هستند که ارهابلکه معی

 .کند

ید ان می دهد که نبانش ار الگرهات و غربسواالز ان دسته آست، اکستري روشن اخآنها  یی که پیش زمینهاقسمت ه •
 .ري شونداکدگذت قبلی اهداو مش اسخ هاس پاساید بر اسخگو پرسیده شوند ولی باز پا

شد و اشته باسخ مورد قبول داند چند پاده می شود که می تواستفاتی سواالدر  ادن گزینه هان داحروف به منظور نش •
ري می اسخ کدگذاده می شوند که فقط یک پاستفاتی سواالي ادن گزینه هان داي نشاد هم براعدا. ري شوداکدگذ
 . ین گونه هستنداز ات بیشتر سواال. شود

سخ ادن پان داي نشابر  "9998"و  "998"،  "98"،  "8"د  اعداعدد مشخص می شوند ،  ایی که باسخ هامورد پدر  •
 "یراس“دن ان داي نشابر "9996"و  "996"،  "96"،  "6"د اعدا. مشخص می شوند "ندانمی د "   است که بایی اه

 .ستا اب هاجو

 مثال. ستاد مختلف افران در مورد ات یکسادر زمینه موضوعوري شده آت جمع اعطالاز الیستی  این ها: افهرست ه •
 5ي الاي باعضام اي تمامده برآت بدست اعطالات و ر می گیرد که سطح تحصیالاین لیست قرات در بخش تحصیال

 .وري می شودآر جمع انوال خاس

ع تنظیم ارجادر ستون  و معموال) ولاي جداستثنابه ( اسخ هاع در سمت چپ پارجاعده اق: عارجاي اه دستورعمل •
 )ï WS6 11.(ن می دهدانش اجعه کند رامرآنها  ید بهاحبه گر بایی که مصاه سوالره است و شماشده 

 او ی "بررسی کنید"ر برده می شود و به شکل کلمه اسخگو بکاز پات بیشتر سواالي طرح ابر ابررسی ه: ابررسی ه •
 .شوندده می ایش دانم "چیز دیگري هم هست؟" سوالطرح 

 ارند و یاکید دابر یک نکته ت ات یسواالین گونه ا. شدال خط کشیده شده باست زیر یک کلمه در متن سواممکن  •
ل اي مثابر. ل چه هستیدابه دنب ادقیق سوالین اپرسیدن  اموش نکنید بافر است که شماین از ان اطمیناي حصول ابر

آب  ینست که فقط یک منبعاکید بر اي تاشده بر که به صورت برجسته مشخص "صلیا"کلمه   WS1  سوالدر 
 .ب شودانتخاید امیدنی باشآ

ی که در سوالیعنی . رنداه دابه همر )ییدامشخص نم(همیشه  امشخص می شوند تقریب "یراس" ایی که باسخ هاکد پ
  .ن نیز قید شوداسخ دقیق اید پاست باب شده انتخا "یراس"ن کد گزینه اسخ اپ

  
 مهاپرسشنت در اعطالاثبت 

ý ییداده نماستفابی آر از خودکامه فقط اي تکمیل پرسشنابر.  
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ý بنویسید اناخط خو اب.  
ý بین دو خط بنویسید اول رات مربوط به جداعطالا.  
ý ج بنویسیداستخراري و احل بعدي کد گذاي مرابل تفکیک برامل و قابه صورت ک ار "یر اس"ت مربوط به کد اتوضیح.  
ý ري کنیداصه خوددخال ابه صورت شکسته و یآنها  ز نوشتنابی بنویسید و اکت مالار دقیق، کابسی ار اکدهد مربوط به اعدا.  
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  رانوامه خاپرسشنچگونگی تکمیل 

ي ابر مهاین پرسشناز ا. ستا ارهانوامعه و خاي عمومی جات در مورد ویژگی هاعطالاوري آجمع ر، انوامه خاز پرسشناهدف 
ي ایط براجد شران وایی زناساشن مت و جمعیت،نه سالاچندگي اخص هاش زادي ات مهمی در مورد تعداعطالاوري آجمع 

م انجاي ال بران زیر پنج ساکودک صلیاسرپرست  ادر یامیی اساشنن و انزصی اختصامه از پرسشناده استفا احبه بام مصانجا
ز ا ار رانوامه خاپرسشنت الاسو .هید کرداخوده استفال ان زیر پنج ساکودکصی اختصامه از پرسشناده استفا احبه بامص

ت اعطالاز ان و منطقه ان، شهرستاستاي مربوط به اي تکمیل کدهابر .ر بپرسیدانواز مطلع ترین فرد خا ار و یانواسرپرست خ
  .ده کنیداستفاري امندرج در فرم فهرست برد

 
  رانوایی خاساکد شن

ن، یک مربع به کد ان، دو مربع به کد شهرستاستاز سمت چپ، دو مربع به کد است که به ترتیب امربع  11مل این کد شا
ز ا ات راعطالاین اهمه . ر در خوشه تعلق می گیردانواره ردیف خاخر به شمآره خوشه و دو مربع ار مربع به شمامنطقه، چه

مه اشني پرسالابه ب ارد، عینار وجود دانوامه خاي پرسشنالاکه در قسمت ب این کد راري منتقل کنید و اروي فرم فهرست برد
  .ل منتقل کنیدان زیر پنج ساصی کودکاختصامه ال و پرسشناس 54 ات 15ن اصی زناختصا

  
  رانوات خاعطالابخش 

  
ر در صفحه نخست انوایی خاساکه در زیر کد شن )HH14 ات HH1( ولاست؛ جدول ادو جدول مل ار شانوات خاعطالا

ي قسمت الار؛ بانوامه خایی پرسشنانتهاکه در قسمت  )HH30 ات HH15(جدول دوم و رد ار دار قرانوامه خاپرسشن
ت اعطالا ،ردیدگمشخص  ار رانواینکه خاز ابعد . ددگر حبه تکمیل میاز مصاقبل  ولاجدول صفحه . ستات تعبیه شده اهدامش

ن آز ار و  پس اي کانتهات جدول دوم در اعطالا .داهد داخوده اد ابه شمنی امید/ هیانشگاظر داتوسط ن ین جدولاز امورد نی
  .مل شد، تکمیل می گرددار کانواي خابر امه هام پرسشناکه تم

ز روي کد ا اعین ار رانواره ردیف خاره خوشه و شمان، کد منطقه، شمان، کد شهرستاستات زیر، کد الادر سو
  . ر ثبت کنیدانوایی خاساشن

HH1 .ناستام ان  
  .رد کنیداو ان راستام ان

HH2 . ناستاکد  
  .رد کنیداونی امید/ هیانشگاظر داننظر  اب ار ناستاکد 

HH3 .نام شهرستان  
  .رد کنیداو ار نام شهرستان

HH4 .ناکد شهرست  
  .رد کنیداونی امید/ هیانشگاظر داننظر  اب ار ناکد شهرست

HH5 .اروست/ م شهر ان  
  .رد کنیداونی امید/ هیانشگاظر داننظر  اب ار اروست/ م شهر ان
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HH6 .کد منطقه  
ز پیش تعیین شده ات اعطالاین البته ا. یره بکشیداره گزینه مرتبط دادور شم. ستا امل شهر و روستاش کد منطقه

  .نیستیدآنها  و تفکیکمجبور به تشخیص  اند و شما
HH7 .ره خوشهاشم  

  .رد کنیداونی امید/ هیانشگاظر داننظر  اب اره خوشه راشم
HH8 .رانواره ردیف خاشم  

  .رد کنیداونی امید/ هیانشگاظر داننظر  اب ار رانواره ردیف خاشم
HH9 .نار در مکانواد خاتعد  

  .رد کنیداونی امید/ هیانشگاظر دان طبق نظر ار نار در مکانواد خاتعد
HH10 .رانوادرس پستی خا  

  .دقیق ثبت کنید ار رانوانی پستی خانش. ستار انوانی پستی خامنظور نش
HH11 .جعهامر ریخات  

ر اخودک اب ار جعهامر ولینا ریخات. ستار در نظر گرفته شده اب 3کثر احبه حدام مصانجاي ار برانوات به خاجعاد مراتعد
حبه ابه دلیلی مص او ی نرسیده نایاپ به جعهامر ولینا در حبهامص که صورتی در. کنید رداو ،)ستاسمت ر (ولین ستون ا در بیآ
د امد ادر دومین ستون ب اجعه بعدي راریخ مراست، تاحبه امص ندنارس نایاپ به يابر جعه مجدداز به مرانی م نشده وانجا
نچه در ابه همین ترتیب چن. ییدارد نماین ستون وابی در ار اخودک اب ار ریخاین تاجعه ام دومین مرایید و در هنگاشت نماددای

شت اددای) سمت چپ (ین ستون د در سومامد اب اجعه راریخ سومین مرات  حبه نشدید،اجعه نیز موفق به تکمیل مصادومین مر
 شده، ثبت ریخات آخرین که شیداب شتهاد دای به. ین ستون بنویسیدار در اخودک اب اریخ راین تاجعه سوم ام مراکنید و در هنگ

 گرفته حبهامص مانجا ختناس متوقف به تصمیم حبه،امص مانجا عدم علیرغم که انی رازم ای و امه هاپرسشن تکمیل نایاپ ریخات
   .یدامشخص می نم اشید راب

ست اسب بهتر ان مناب زمانتخاي ام شود و برانجات مختلف اعاو س اید در روزهار بانواجعه به خاي مران هازم: توجه
جعه بعدي درج شده اعت مران و سان زمآي که در ار تحقیق شود و هم چنین برگه انوان حضور خاره زمان دربایگاز همسا
ع طالار انوابه خ ار اجعه بعدي شمان مران زمامکاهید در صورت ان بخوایگاز همسازید و اندار بیانواخل منزل خابه د است را

  . دهند
HH12 .حبه گرایی مصاساره شنادگی و شمانوام خام و نان  

  .ییداشت نمادداي پیش بینی شده یادر قسمت ه ایی خود راساره شنادگی و شمانوام خام و ناجعه، نار مرادر هر ب
HH13 .نتیجه کد  

مده آ زیرکه در ) HH13,HH22(ر انواحبه خاي نتیجه مصاس کدهاسابر  اکد نتیجه ر ،حبهام مصاتماز اپس 
  . ییدارد نماو ،ستا

  رانواخ احبه با، نتیجه مصHH13, HH22ي اکده
  .کنید بانتخا ار "01"ست، گزینه ار تکمیل شده انوامه خاگر پرسشنا :"م شدانجامل اک"
گر محل ا  "نه نبود اشد در خاسخگویی بادر به پاهیچ فردي که ق ار یانواي خاعضاز ازدید هیچ یک ان بادر زم "

 او ی اشنوالی که مریض، نابزرگس افقط کودکی و ی امحل سکونت نیست و یدر ست ولی کسی اسکونت مسکونی 
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 که رانواز خاعضوي  انستید بانتو مکررت اجعاز مرابعد  ای ست واضر احست در محل سکونت انده ذهنی اعقب م
  .ییداب نمانتخا ار "02"ت کنید، گزینه اقمالشد اشته باسخگویی بیشتري داپیی اناتو
 جعه کسی در محل سکونت نبود وام مراگر هنگا "م نشد انجاحبه ار مصانوانی مدت خیب بودن طوالابه علت غ "

هند کرد، گزینه اجعت نخواینده مراهفته  /در طول چند روز رانواین خاي اعضاز اکه هیچ یک ن گفتند ایگاهمس
  .کنید بانتخا ار "03"
  .کنید بانتخا ار "04"ع کردند گزینه امتناحبه ام مصانجاز ا رانواخ ،جعهام مراگر هنگا :"سخ گوییاز پا عامتنا"
ست و کسی در اثیه اثابدون و لی اخنه اگر خا ین معنی کهابه  "درس مسکونی نیست ا/ ست از سکنه الی انه خاخ"
ممکن رد امو در دیگر .کنید بانتخا ار "05"ید گزینه اب اکنیم و شم تلقی می "لیاخ" ان راکند،  ن زندگی نمیا
 ایشی و یاه نمارگاه، مدرسه، کا، فروشگاست کلیساکنید که مسکونی نیست ولی ممکن  اپید احدي راست وا
ف اطراینکه مطمئن شدید که در از اپس  .شود ده نمیاستفاي سکونت ابر نآز اشد که اهی دیگري بات رفانامکا
ز محل ازدید ان نتیجه بابه عنو ار "05"گزینه  رد،احد مسکونی وجود نداو )ناختماي سالاب اپشت و ی( احدهاین وا
  .کنید بانتخا

 ار "06"شد اتخریب شده بي دیگر ابه شیوه ه اشد و یاسوخته ب مالامت کاقاگر محل ا:  "ستا تخریب شده نهاخ"
  . ب کنیدانتخا

د افراگر احتی  ،کنید اپید ار متاقانستید محل انتو ،حیه پرسیدیدان نآز مردم اینکه از اگر بعد ا :"نشد اپید نهاخ"
  .ب کنیدانتخا ار "07"هستند  اشنآمده آ رانوابخش فهرست خکه در  رانوام سرپرست خادرس و نآ اب محلی

 ارن آ مشخصکنید و دلیل  بانتخا ار "96"کد ید اتکمیل کنید ب امه رانستید پرسشنادلیل دیگري نتوگر به ا :"یراس"
ي این کد، قسمت کدهاز اده استفاز به ار نیاز محل مخصوص در صورت یک بامنظور  .ص بنویسیدصوخم محلدر 

HH13 وHH22 ز یک اده بیش استفاز به انی رداو در مو) مشخص کنید(یر اس 96ر، رویروي کد انواحبه خانتیجه مص
حدودي  امه تاپرسشن: "یراس"ي کد ابر یلامث. ستا HH13ل اي کد نتیجه در سوار مربع هاین کد، در کناز ار اب

   .ستاتکمیل شده 
HH14 .  نی امید/ هیانشگاظر دانره او شمدگی انوام خاو نم ان  

در قسمت  اخود ریی اساشنره او شم دگیانوام خاو ن مان ابعدنی امید/ هیانشگاظر دان. ریدالی بگذاخ این قسمت را
  .یدارد می نماپیش بینی شده و

  
  :زیر شروع کنید رتاعبگفتن  اب احبه رامص
مت و سالوضعیت  خصوصي در ا لعهامطضر روي ال حاو در ح یمامده آپزشکی  آموزشن و اشت، درمارت بهداز طرف وزا ام”

حبه امصز این بخش ا. میصحبت کن اشم ابرد این موا رهابدر یل هستیمام. کنیم ر میاک اده هانوامت خمل موثر بر سالاعو
ي اه سخاند و پام میقی انه بامحرم مالاک کسب می کنیم از شمای که تاعطالام اتم. مدانجادقیقه به طول می  45 ات 35ود حد
  ”شروع کنم؟ می دهیدزه اجا. هد شدانخوشته ان گذادر میلعه، اد تیم مطافرا هیچ کسی، به جز اب اشم

معرفی خود  در اید حتماب ال، شماین حا اب. یگزین کنیداسب تر جات مناراعب اب ار الات بارانید عباتو می اشم
 ،حبهان تقریبی مصالعه، مدت زماموضوع مط پزشکی، آموزشن و اشت، درمارت بهداوزم ان: ئیدامنظور نم ات زیر رامشخص

گر ا. شروع کنید احبه رافقت شد، مصامو اشم اگر با. حبه کنیداو مصا اب هیدامی خوو شخصی که  لعهامطنه بودن ان محرمامیز
حبه به محل سکونت ام مصانجاي اترك کنید و بر او راو تشکر کرده محل سکونت از اشت، احبه ندامه مصادایلی به اسخگو تماپ
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 می لعهامطز گروه افرد دیگري  او ی اشم. خود گفتگو کنیدنی امید/ هیانشگاظر دان اع بامتناین اسپس، در مورد . بعدي بروید
ل، به این حا اب. رداع دامتناز ا این بستگی به تعریف شما. ده رجوع کندانواین خاحبه به ام مصانجا جهتر اي دومین باد بریناتو
حبه ام مصانجاید هرگز مجبور به ان نباسخ دهندگاشد و پانه باوطلباید دادر نظر سنجی ب رانوارکت خاشید که مشاشته باد دای

  .شوند
HH31  .ثبت کنید ان رازم  

 10دقیقه زیر  اعت و یاگر سا. ده کنیداستفاعته اس 24ز سیستم ا. شروع کردید ثبت کنید احبه راعت روزي که مصاس
که  اي راست، دقیقه اري کنید و بی کم و کاز گرد کردن دقیقه خوددا. ریدادقیقه بگذ اعت یاشد یک صفر جلوي ساب

  .بینید بنویسید عت خود میاروي س
  

  رانواخ ياعضابخش فهرست 
  

  .ییمامرور نم ار رانواست تعریف خازم ال ابتدادر 
  

  ر انواتعریف خ
 اب یکدیگر هم خرج هستند و معموال اه زندگی می کنند، بامتگاقاهم در یک  اچند نفر تشکیل می شود که ب از یک یار انواخ

رت دیگر، ابه عب. شنداشته باوندي دابطه خویشایکدیگر ر اب ار حتمانواي یک خاعضازم نیست که ین الابرابن. می خورند اهم غذ
  . ر تلقی می شودانوامی کند نیز خیی زندگی افردي که به تنه. ده یکی نیستانواخ اب ار لزومانواخ

  :ي زیر توجه کنیدال هار به مثانواي روشن تر شدن مفهوم خابر
 .ینداب می ار به حسانواهم زندگی می کنند، یک خ ان خود بافرزند ازن و شوهري که ب -

 .ر هستندانواهم زندگی می کنند، یک خ اي خود باپسر، عروس و نوه ه ازن و شوهري که ب -

 .ر یک نفره محسوب می شودانوازندگی می کند، یک خ ازنی که تنه امرد ی -

نه خود می ابه خ ارند که شب هاري دان، پرستاري فرزندشاي نگهداو بري یک فرزند هستند ارازن و شوهري که د -
 .ر محسوب نمی شودانواین خار عضو ایند و پرستاب می ار به حسانوان یک خانآرود، زن و شوهر و فرزند 

ر می ار یک نفره به شمانوام یک خاست، هر کدا ان جداق زندگی می کنند ولی خرج شاتاچند محصل که در یک  -
 .یندا

  .میمار معمولی نیز می نانواخ ار ارهانواین گونه خادر برمی گیرد و به همین دلیل  اد کشور رافراکثر اتعریف فوق،  ار بانواخ
  
  :کن ار معمولی غیر سانواکن و خار معمولی سانواخ
ر انواخ"و  "کنامعمولی سر انواخ"ظ به دو گروه این لحاز ارند و ابهی نداهمگی وضع مش "سکونت"ز نظر اي معمولی ارهانواخ

لح از مصاخته شده اي مسکونی ساحدهاو(بت اه ثامتگاقایی که در ارهانواز خان دسته ا. می شوند تقسیم "کنامعمولی غیر س
کن ار معمولی غیر سانوان خاکن و بقیه به عنوار معمولی سانوان خارند به عنواسکونت د...) لونک، کپر و ادر، اسخت و نیز چ

  .شوندتلقی می 
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  ؟ر دهیدارگیري قرامآید مورد اب ایی رارهانواچه خ
ر گیري کنید، هر چند که ممکن امآرد ار داقر ار شماجعه در خوشه کان مرادر زمآنها  ه معمولیامتگاقاکه  ایی رارهانواکلیه خ

ه امتگاقاز امنظور . شندابشته اه معمولی خود حضور ندامتگاقابه عللی در  ارهانواین خاز ابرخی  اجعه شمان مراست در زما
شته اه دیگر ندامتگاقاین که ازندگی می کند، مشروط بر  انجارگیري در امآن ار در زمانواست که خار، محلی انوامعمولی خ

در  ال راست که بیشترین مدت سارند، محلی اه دامتگاقاز یک ار گیري بیش امآن ایی که در زمارهانواه معمولی خامتگاقا. شداب
  :شیداشته بارد زیر توجه دابه مو. به سر می برند ان جآ
E ین اکه در  ایی رارهانوارگیري نکنید ولی خامآ ان رافرا، مسانهآیر ا، نظاهانسراروا، کانه هافرخا، مسانه هانخا، مهمادر هتل ه

  : زارتند اعب ارهانواین خا. رگیري کنیدامآ ان جارند در هماه دیگري ندامتگاقامی کنند و زندگی  ان هانوع مک
 .به سر می برند ان هاین گونه مکانی که در اهندگاودین و پنان، معایران مقیم ارجیاخ -

 .رنداه دیگري ندامتگاقازندگی می کنند و ... و  انه هافرخا، مسانی که در هتل هایراي ارهانواخ -

E  مشروط بر  اد رافراین گونه ا. زندگی کنند... غه و الونک، زآز، انوس ام یاي نیمه تمان هاختمادي در سافرا است فرد یاممکن
  .رگیري کنیدامآکن ار معمولی سانوان خان محل به عنواشد، در هماي دیگر نبان جانآه معمولی امتگاقان که آ
E ست که بیشترین مدت ا، محلی ازهانند سربارند ماه دامتگاقاز یک ارگیري بیش امآن ادي که در زمافراه معمولی امتگاقا
  .به سر می برند ان جآدر  ار) ه و بیشترام 6(ل اس
E زي، لوله کشی ازي، سدساه ساي رالیت هانه روزي در نزدیکی محل فعاکه به طور شب انی رارگراو ک ان، تکنسین هامهندس

تلقی شود، در ن انآه معمولی امتگاقاي مزبور ان که محل هآزندگی می کنند، مشروط بر ... ن و اروادر، کمپ، کادر چ... ز و اگ
  .رگیري کنیدامآ ان جاهم
E ر انواز یک خابه صورت عضوي  ایی یاند و به تنهاترك کرده  ار خود رانواخ ،که به قصد تحصیل انی رانشجویان و دمحصال

  .رگیري کنیدامآ ان جادر هم ازندگی می کنند ر ار شمامعمولی در حوزه ک
E ست ار دسته جمعی زندگی می کنند، ممکن انواي خاعضان اد به عنوافرا ان جآتی که در اخل موسساور می شود در دآدای

ن اورید و به عنواب نیار دسته جمعی به حسانواجز خ ار ارهانواین خا. شنداشته بار معمولی نیز سکونت دانواچند خ ایک ی
ي ارهانواز خادي اتعد الاحتما ان هایر او نظ اه هایگا، پان هادگاخل پال، در دابه طور مث. رگیري کنیدامآکن ار معمولی سانواخ
  .ر گیرندارگیري قرامآکن مورد ار معمولی سانوان یک خاید به عنوام بارند که هر کدان سکونت داران و درجه دافسرا

ر انوارد و خاج دازدواو نسبی و  یبطه سببالت بر رمیل دالاف. ر گیرداید مد نظر قراب رانوامیل و خایز بین فاوجه تم یید کهاتوجه نم
یه شده در زمینه اراي اخص هاز شاشید و ار باید هوشیاب اشم. ستاه ده شداستفادي اقتصاحد ایی یک واساي شنابر لعهامطین ادر

  .ده کنیداستفادهند  تشکیل می ار مشخص رانواد یک خافرام اینکه کداي مشخص کردن ار برانواعضویت در خ
یی هر فرد ثبت اساي شناست که براین عددي ا. ستا »ره ردیفا، شمHL1«ستون مل اش ار هانواخ ياعضافهرست 

د اعدا چونورید و آزندگی می کنند بدست  رانوادر یک خ دي که معموالافراز امل اید یک فهرست کاب اشم. ده می شوداستفاشده 
مل اک رانواي خاعضافهرست ینکه از ابعد . ن ضروري نیستات دیگر در ام عملیانجاین ستون و است، پرکردن اشده  نوشته قبال

  .یی می شونداساشن اره ردیف هاین شما اب رانواین خا يابري تنظیم شده امه هاپرسشن در اعضاشد، همه 
  
  :ت زیر شروع کنیدگفتن جمال اید باب

  .”کنیدر شروع انوام سرپرست خان ابگویید، ب ازندگی می کنند ر اینجا دي که معموالافرام ام تمان از هر چیز، لطفاقبل ”
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و جنس ) HL3(ر انواسرپرست خ ان با،  نسبت ش)HL2(ر انواي خاعضام اتم. ، بنویسید01در ردیف  ار رانوام سرپرست خان
  : سپس بپرسید. ذکر کنید ار) HL4(ن اش

  ”شد؟انه نباکنون در خاگر ازندگی می کند؟ حتی  اینجاکس دیگري هم آیا ”
شروع  ات رسواال نهاگانفر به طور جدهرز ا HL5 پرسیدن اسپس ب. مل کنیداک ار  HL4 ات HL2ت سواالب بله بود، اگر جوا

  .کنید
. خته می شودان سرپرست شنابه عنو رانواد دیگر خافراکه توسط ست انه ان خاکناز ساي فرد معموال رانواسرپرست خ

) جایحتام صلیاکننده  مینات(دي اقتصاموقعیت  ،)، مرداولی نه لزوم معموال(و جنسیت ) ترالاب(س سن اساست بر این فرد ممکن ا
. چگونه تعریف کند ار رانوارد که سرپرست خاد رانواسخگوي خاین بستگی به پا. خته شودان سرپرست شنایل دیگر به عنودال او ی
و  تاست مشخصا رانواکسی که سرپرست خ اشد و یاب رانواست سرپرست خابی کنید چه شخصی بهتر ارزیازم نیست ال اشم

گر اتوجه کنید  .یدار می ار به شمانوان فرد، سرپرست خاي یک نفره، همارهانوادر خ .خیر ارد یاد ات مربوط به سرپرست راخصوصی
شته اد دابه ی الطف. ده کنیداستفا رانواي دیگر خاعضافی جهت ثبت اضامه از پرسشناید اب اشم شد،اب رانواعضو در خ 15ز ابیش 

مه اپرسشننخست تغییر دهید و صفحه ... ،  18،  17،  16 به فیاضامه ادر پرسشن رانواخ ياعضاي ابر ار اره ردیف هاشید شماب
 "   دنویسیب نخستي صفحه الاید در باین مجموعه باي اولیه برامه ادر پرسشن. ریدامت بگذعال "مهادا " رتاعب اب ار فیاضا
ز پر ابعد . شداشته باد نخستدر صفحه  ار ) HH14 ات HH1(   ییاسات شناعطالاید همه اب فیاضامه اپرسشن. "ببینید امه رادا

مه ار که پرسشناهر ب. مه دهیداداولیه امه اپرسشن اب احبه راید مصاب فیاضامه ار در پرسشنانوانده خاقیماد بافراي ات براعطالاکردن 
  .دننامبقی اهم ب اهمیشه ب اترید اهداولیه نگامه اپرسشن خلاد ار فیاضامه امل می کنید پرسشناک ار رانواخ

و )  HL3(  دگیانواي خاه نسبت، کد )HL2(می اساول ا. هد شدامل خوار در دو مرحله کانواخ ياعضافهرست 
. ر ذکر شوندانواخ ياعضافهرست  در رانواخ ياعضانی که همه ازم اد تونشمی ثبت  رانواي خاعضامربوط به همه ) HL4(  سیتجن

ن اش ر و جنسیتانواسرپرست خ اب نانسبت ش ل می شود،اسو زندگی می کنند رانوادي که در خافرامی همه اساسخگو از  پاوقتی 
ن در ار همزمانوافهرست خ HL4 و HL3 و HL2 ياستون هبه همین دلیل . ذکر می گرددمی اسا فهرستبه طور طبیعی در 

بعد  و پرسیده می شودمل ابه طور کز هر نفر ا HL14 ات HL5ت سواالسپس  .ول به صورت عمودي تکمیل می شودامرحله 
 .م می شودانجاي نفر بعدي اهمین مرحله بر

  
HL2 .دگیانوام خاو ن مان  

به عهده  ار رانواکسی که مسئولیت خ( رانواسرپرست خ اب. رد کنیداو ار رانواي خاعضاز اهر یک دگی انوام خاو نم ان
در ید اب رانواسرپرست خ. ندابد رانواسرپرست خ اررد که چه کسی اسخگو داپنظر ین بستگی به ا .شروع کنید) رداد

  .ض نکنیداعتراسخگو اپب اجو هب. شداب فهرستول اردیف 
ین وجود ثبت ا اب. هد شداده نخواستفا تاعطالاتحلیل  درهرگز  رانواخ ياعضاز ایک  یچم هاکه نذکر کنید چنین  هم 
  .ده می کنیداستفات سواال ع درارجاي امی براساین از ا اچون شم ،ستار مهم ابسی رانواخ ياعضامی اسا

HL3 . ر چیست؟انواسرپرست خ اب) مان(نسبت    
 ییناو پ الابدر ذکر شده  ياکدهز ا. رد کنیداو رانواسرپرست خ افرد ثبت شده ب نسبتقسمت در  اکد مربوطه ر

ثبت به طور صحیح  ار رانواسرپرست خ اد بافراط همه ارتبامطمئن شوید که . ده کنیداستفار انواخي اعضافهرست 
 "07"کد  پرویزست پس ادرش ابر پرویزسخ می دهد و می گوید ات پسواالبه  رانواهمسر سرپرست خ مثال. یداکرده 
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ت خیلی اعطالاین اید در کسب ابت صحیح، اعطالاوردن آي بدست ابر).  همسر اسرپرست یهر اخو -درابر( می گیرد 
  .شیدادقیق ب

سرپرست  ابطه فرزند بارد، راج قبلی خود فرزندي دازدواز ا وج کرده ازدوا مردي اب  قبال رانواسرپرست خهمسر گر ا
 رانواسرپرست خ اب رانواخز اي ضوگر عا). عیافرزند رض/ ج قبلی همسرازدوافرزند / نده افرزند خو(شد امی ب"10" رانواخ
سخگو نسبت اگرپا. رد کنیداو ار) ونداغیر خویش( "11"کند، کد ر زندگی می انواخ ای که بنند دوستارند ماطی ندارتبا

  .رد کنیداو ار "98 "کد ندانمی د ار رانواسرپرست خ افرد ب
HL4. )؟زن است یا مرد) م ان  

ست اده شده اد اسمی که به شماز روي ا اد رافراجنسیت . ري کنیداگذکد ي زن ابر ار " 2 "ي مرد و ابر ار " 1 "
ي اره کند براشان ابه طور همزمآنها  ست به جنسیتاممکن  ،فهرست می کند اد رافراسخگو همه اپ وقتی. حدس نزنید

 ار رانواین عضو خاجنسیت  اجی نیست شماحتیاست این فرد زن اگر ایط این شرادر . کرماهر من اگفتن خو ال بامث
هرگز  ،می شود دهاستفاي مرد اهم بري زن و اره می شود که هم براشام این وقتی به یک نابرابن. ره بپرسیدادوب

 .ده می شوداستفا) اي زن هابر او ی( ناي مرداسم بیشتر براین افکر می کنید  اگر شماحتی  ،وت نکنیدان قضاخودت
  .ریدالی نگذاهرگز خ این ستون را. بگیرید اسخگو رایدیه پئات افرد حتمي تعیین جنسیت ابر

مه اپرسشن(  مه دیگراپرسشنیک ز ا ست،انفر  15ز ابیش  رانواین خاد افراد اتعدگر ا، گفته شد الان طور که در باهم   
ر به انوافی خاضامه این پرسشنادر . مت بزنیدفی عالاضامه از پرسشناده استفاز به او در مربع مربوط به نی ده کنیداستفا )فیاضا

شروع  "16" زا رانواخ ياعضاره ردیف اشوید که شممطمئن ، 16ز ا اره هارد کردن شماي نوشته شده و واره هاشمحذف وسیله 
به کد نسبت  ار رانواسرپرست خ انسبت بکد در  "01 "ز پیش نوشته شده اره اشم ی،فاضاین برگه اتوجه کنید که در . می شود

پرسش و ي ابر دشتیاو جنسیت د دگیانواي خانسبت همی،کد اساز امل اک فهرستیک  هاهرگ .یددهتغییر  16ره اشمفرد ردیف 
 .شروع کنید "01"در ردیف  رانواز سرپرست خا. شروع کنید HL5 اب و مه دهیداداین صفحه ا در دافرادر مورد  اه سخاثبت پ

  . مه دهیدادا  "02"ي فرد ثبت شده در ردیف ابر ار راهمین کندید ان رسایابه پ "01"ي ردیف ابر ار اهوقتی پرسش 
مه تکمیل ادا زاکه قبل  ستاین اکید بر اي تابر  HL4و  HL3و  HL2و  HL1ي اه سوالدر اف کاطراخطوط ضخیم در 

  .مل شونداید به صورت عمودي کاب ال هاین سوات اعطالا، فقیابه طور  هرفرد زا HL14 ات HL5ي ال هات سواعطالا
   
  HL5 .چیست؟) مان(ریخ تولد ات  

ه اید ماب اشم. مه درج شوداسناز رویت شنال پس اسوین اسخ اپ اترجیح. ه ثبت کنیدال و ماشکل س به ار سوالسخ اپ
، 04) يجوال(، تیر 03 )جون(د اخرد،  02 )می(ردیبهشت ا،  01 )پریلا(فروردین ر اینکاي ابر. کنید عدد ثبتبه  ار

، 10) رياجنیو(، دي 09) دسمبر(ذر ا ، 08) نومبر(ن ابا، 07) کتبرا(، مهر 06) سپتمبر(، شهریور 05) گوستا(د امرد
کد  "دنانمی د اه رام"ي اند برانمی د اه تولد راسخگو ماگر پا .ثبت کنید ار 12) رچام(سفند ا، 11) ريافبریو(بهمن 

 انهم ل تولد اس حتیگر ا .وریدابدست  ال تولد راقل ساسعی کنید حد. بپرسید ال تولد رارد کنید و ساو ار "98"
  .کنید ثبت ار "9998 "کد ستا علومم

HL6 .)رد؟ال داس چند )مان  
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مل نیز به شکل اسن ک. ستالگرد تولدش اس آخرین و دراسن دل اعدد معین ا .رد کنیداو ملال کاس اب اسن هر فرد ر
ي سن اپس بر ،ردامل ندال کاهه سام 6ین تعریف یک طفل ا اب. ستاز لحظه تولد تعریف شده امل اي کال هاد ساتعد

  .وردآهید اخوبدست  کودكسن دقیق ز اتري  تخمین دقیق ابعد شید کهاشته باتوجه د. رد کنیداو ار "00"و ا
ز ا ازم رت الاعطالام اینکه بررسی کردید و تما از گر بعداحتی  .شته شودالی گذاید خانببه هیچ وجه ین ستون ا
نمی "یعنی  ،رد کنیداو ار "98"ید کد ارید، بامشکل در انواخمسن د افراکردن سن  اهنوز در پید ،سخگو پرسیدیداپ
 مشخصید اب  این شمابرابن. رد شوداید وامل بال، سن کاس 60ز اکمتر ي اعضاي ابر.  "رداسن دل اس 60ز ابیش / ند اد

حیت در مورد صال اشمنی امید/ هیانشگاظر دان ای نیازبین میداب . ستاسنی  محدودهدر چه  سوالکنید که فرد مورد 
 ار "95"رند کد اتر دالاب او ی 95که سن  رانواي خاعضاي همه ابر .بدهد نظر نداحبه فردي می تواي یک مصاین فرد برا
  .رد کنیداو
  

  .ستایط اجدین شراوت اعطالادر مورد  HL9و  HL7ت سواال :صیاختصاي امه هاپرسشني ابر یط بودناجد شراو
   HL7 .یره بکشیداره ردیف داست دور شماله اس 54 ات 15گر فرد مورد نظر زن ا.  

 29ه و ام 11ل و اس 54له؛ اس 54 و 15 دافراستون ین ایید که اتوجه نم(ست ال اس 54 ات 15زن بین  رانواعضو خگر ا
  .سخگو بپرسیداز  پا ار سوالین اید انب اشم. یره بکشیدادین ستون ادر  ردیفره اشم، دور )مل می شودانیز ش اروز  ر

HL8 .ست؟این کودك اصلی اقب امر ادر یاچه کسی م:  14 ات 5ن بین اي کودکابر  
مل انیز ش اروز ر 29ه و ام 11ل و اس 14له؛ اس 14 و 5ن اکودکستون ین ا(شد اب 14 ات 5کودکی بین  ر،انواگر عضو خا

سخگو از پادر صورت لزوم  ار سوالین ا. ین ستون ثبت کنیدادر  اصلی راقب امر ادر یام ردیفره اشم ،)می شود
  . بپرسید

HL9. ین کودك کیست؟اصلی اقب امر ادر یام :لاس 5زیر ن اي کودکابر  
 هلاس 4یی که انهآ اند و یازه متولد شده اکه تنی اکودک ز جملها(ست ا لاس 5کودك زیر  ر،انواخ ياعضاز اکی یگر ا

قب امر ادر و یاره ردیف ماین ستون شمادر ، )روز 29ه و ام 11ل و اس 4ند؛ یعنی اکرده مل ناک اگی رلاس 5 اماهستند 
 شاردیف ره افردي که شم اب ابعد اشم. سخگو بپرسیداز پا ار سوالین ادر صورت لزوم . ثبت کنید ارین کودك اصلی ا
  .هید کرداحبه خوامص می کنید ورياجمع  اتش راعطالاید، در مورد کودکی که ا نوشتهین قسمت ادر  ار

  .بپرسید ار  HL14 ات HL11ت سواال هلاس 17 ات 0د افرا يابر
هستند و  رانواخ ياعضافهرست ن در اش قعیادر واپدر و مآیا  نیم کهاهیم بدال می خواس 18زیر د افراي  ي همهابر
مورد  جمعیتندگی در افرزند خویتیمی و ن شیوع امیززه گیري انداي انند برات می تواعطالاین ا. مرده اند یاینکه زنده ا

  . نداد منهالی خواخ HL14 ات HL11 تالاتر سوالاو بل اس 18د افراي ابر. ر گیرداده قراستفالعه مورد امط
HL11.  ست؟ازنده  )مان(قعی ادر وامآیا  

کنند  ن بزرگ میانی که خودشا، مردم کودکافرهنگ هز اي راسیدر ب. ستا بیو لوژیکدر ا، م"قعیادر وام"ز ا امنظور م
سخگو اید مطمئن شوید که پاب اشم .بهارد مشامو دیگر اهر و یاخو ای همسرن افرزند امخصوص نیز در نظر می گیرند، ار

ري کد مربوط به امت گذعال اب. می کنید سوال ،ستاورده آ ابه دنی اره زنی که کودك رادرب اشود که شم متوجه می
 ازنده نیست و ی قعی کودكادر واگر ما. خیر ای ستاقعی کودك زنده ادر وام مشخص کنید که ،ده شدهاي داسخ هاپ
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 ات ستون بعدي رسواالین صورت ا، در غیر بروید HL13در مربع درج نموده و به  امربوطه ر 8کد ند اد سخگو نمیاپ
  .مه دهیدادا

HL12.  زندگی می کند؟ رانواین خا در )مان( قعیادر وامآیا  
قعی ادر واگر ما. خیر ای زندگی می کند رانواین خاست، در اقعی کودك هنوز زنده ادر واگر مانیم اهیم بدامی خو ام 

ي اعضاید در فهرست ابر زندگی می کند انواین خاو در اگر ا(و کیست  ابپرسید  ،می کند زندگی رانواین خاکودك در 
گر ا .در محل مشخص شده ثبت کنید اره ردیفش راکند شم می  زندگی  رانواین خا او باگر ا، )شداثبت شده ب رانواخ
  . رد کنیداو ار "00") ست اثبت نشده  رانوادر فهرست خ(زندگی نمی کند  رانواین خا اقعی کودك بادر وام

HL13.  ست؟ا زنده )مان(قعی اپدر وآیا  
HL14.  زندگی می کند؟ رانواین خادر  )مان(قعی اپدر وآیا  

قعی اره ردیف پدر واو شم مرده بودن ازنده یز ار این با. مل کنیداک HL12و  HL11نند ام ادقیق ار تسواالین ا
بعدي  ردیف نفرنیست، به  شخصسخگو ماي پاو برازنده بودن و نبودن  ازنده نیست و ی رانواخ رگر پدا. مطمئن شوید

  .بروید رانواي خاعضافهرست  در
ر دیگر بررسی امل کردید، یکباک ار رانواخ ياعضافهرست ي ا، همه پرسش هرانواد ثبت شده خافراي همه ابر هاهر گ

 .مل کنیداک ارد کرده و فرم راو ان عضو رآم اگر هست نا. نیست اشم فهرستنده که در اقی ماب رانواد خافراز ای کسآیا  کنید که
  .ده کنیدامآ رانواخین اي ابر ار صیاختصاي اه مهاتکمیل کردید، پرسشن رانواي خاعضاي همه ابر ار رانواخ ياعضافهرست وقتی 

مه اي پرسشنالادر ب) WM6 وWM5( محل مخصوصدر  او را ردیفره ام و شمال ناس 54 ات 15هر زن بین  يابر •
  . زن بنویسید صیاختصا
/ در ام ردیفره ام و شمابنویسید و ن) UF5 و UF4( در او را  ردیفره ام و شمال ناس 5ل کودك زیر اي هر سابر •

  . ل بنویسیداس 5کودك زیر صی اختصامه اي پرسشنالادر ب) UF7 و UF6(در محل مشخص شده  ارو اصلی اقب امر
ي تکمیل اده برامآي، انه اگاصی جداختصامه اپرسشن رانوال خاس 5کودك زیر هر یط و اجد شراهر زن و ياید براب الاح

  .شیداشته باد
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  لاشتغابیمه و بخش 
  
ل اسو ار رانواتر خالال و باس 15د افرال اشتغار و نیز وضعیت انوایه و مکمل خاتی در خصوص وضعیت بیمه پاعطالاین بخش ا

  . یدامینم
IE1 .ردیفره اشم  

شده  نوشته اره هاشم که انجآز ا. ستاده شده اص داختصار به هر فرد انواخ ياعضافهرست ست که در ا ياره این شما
  .پر کنید این ستون را ازم نیست شمند، دیگر الا

IE2. م ان  
ي اعضاز ادر صورتی که برخی . کپی کنید ربوطهم ياردیف هره اشم در ار) HL2(ر انواخ ياعضافهرست  زام هر فرد ان

طمه او ف) دختر(طمه اف نتز، مثالاخل پرادر د ابه، نسبت راي مشام هار نانی هستند، در کناي یکسام هاي نارار دانواخ
  .ثبت کنید) نوه(

IE3.  رد؟ایه دابیمه پ) مان(آیا  
ر، انواي خاعضاز ادر صورت بیمه بودن هر یک . نیمابد ار رانواین خاي اعضاز ایه هر یک اهیم وضعیت بیمه پامی خو ام

ر انواز وضعیت بیمه فردي در خاسخگو ادر صورتی که فکر می کنید فرد پ .ییدامشخص نم انوع دفترچه بیمه هر یک ر
سخ صحیح ابه پ ایید، تارویت نم ادفترچه بیمه ر ارت یال پرسیده شود و کاین سوار انوان خآد افرایر از سارد، اهی نداگآ

ده استفاکه بیشتر  اي راست، دو نوع بیمه ارت بیمه اک از یک دفترچه یاي بیش اران دام هم زمادر صورتی که ن. برسید
لی اي خاولین فضاده می شود، در استفابیشتر  اع بیمه هانواز همه اي که ار، بیمه این کاي ابر. ییدامی کند ثبت نم

ي یک نوع دفترچه بیمه اراد ام تنهاگر نا. در محل بعدي ثبت کنید ادیگر رو یک بیمه ) کسترياستون خ(ست اسمت ر
  .ثبت گردد "0"کستري درج شود و در ستون کد بیمه بعدي است، کد مربوطه در ستون خا

ست کد اند اسخ نمی داو در صورتی که پ "Y"رد یعنی کد اسخ بیمه ندارد، کد پادر صورتی که فرد دفترچه بیمه ند
“Z”ل ایید و  سپس به سواثبت نم) ر می گیرداده قراستفاي که بیشتر مورد امحل کد بیمه (کستري ادر ستون خ ار
IE5 بروید.  

IE4 .ل اسخ سوادر صورتی که پIE3 . رد؟ابیمه مکمل د)  مان(آیا  ست،امثبت  
ت امل خدماي عمومی شابیمه هز اوه بر یکی م عالانآیا  .ستات مربوط به بیمه تکمیلی مد نظر اعطالال، این سوادر 
  . ده می کنداستفانیز ... لبرز و ا، اسیآ، انانند بیمه تکمیلی دات بیمه تکمیلی ماز خدماعی و غیره اجتمامین انی، تادرم

  .بپرسید ار IE5 لاسو ترالال و باس 15د افراي ابر
. له نیز می شوداس 15د افرامل این ستون شا. ستال مد نظر این سوالب اتر در قالال و باس 15د افراهمه ل اشتغاوضعیت 

ین است به تعریفی که در ازم د الافرالیت اي تعیین وضعیت فعابر. نداقی بمالی باید خال باس 15د زیر افراي ابر اما
شد و به از بامج انوناست که قابدنی  الیت فکري یار هر فعاک. ییداست، توجه نمار در نظر گرفته شده اي کارگیري براما

نه ا، خ)يامگر به صورت حرفه (نند ورزش ایی مالیت هاین فعابرابن. صورت گیرد) نقدي و غیر نقدي(مد آمنظور کسب در
... یی، دزدي و اگد. م نمی گیردانجامد آبه منظور کسب در الیت هاین فعا اید، زیراب نمی ار به حساک... ري، تحصیل و اد
د افرالیت ات زیر، وضع فعاتوجه به توضیح ار و باس تعریف کاسابر  .وردیداب نیار به حساست، کانون منع کرده اکه ق ار
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ز نظر اکد کوچکتر  اولویت باز یک مورد مطرح شود اگر بیش ا. ییدارد نماین ستون وادر  اتعیین کنید و کد مربوطه ر ار
  .ستاضی ارقم ری

IE5 .ست؟ اروز گذشته چگونه  7در ) مان(لیت اوضعیت فع  
  .ییداثبت نم ام رال ناشتغاوضعیت  اکد مرتبط ب

ز یکشنبه است، بپرسید احبه دوشنبه اگر روز مصال ان مثاحبه نمی شود؛ به عنوامل روز مصاروز گذشته، ش 7:  توجه
  .ستام چگونه بوده الیت ناوضعیت فع) یکشنبه(به دیروز  اگذشته ت

ر کرده احبه کان مصاز زماروز قبل  7م در اصورتی که نست، در ار ان پرسشگري مشغول کام در زمادر صورتی که ن "غلاش"
ر ار و غیره کاري، مرخصی، تعطیل موقت محل کاز قبیل بیمان بررسی به عللی ادر زم اماي شغلی هست اراست، در صورتی که دا

ر اهیت فصلی کام ایي فصل اقتضاي شغل هست، ولی به اراد، در صورتی که داهد دامه خوادار خود از رفع علت به کانکرده و پس 
ست، ام خدمت وظیفه عمومی مشغول انجاشد، به ار دیگري هم نبان که در جستجوي کامشروط بر ) ر فصلیابیک(ر نکرده اخود، ک

فت اغیر نقدي مزد دری است، در صورتی که به صورت نقدي یاشته ال داشتغار احبه به کاز مصاروز قبل  7موز در آران کاتحت عنو
 "غلاش"ن ار می رود به عنواو به شمال مستمر اشتغاي اي براو خدمت و مقدمه  الاتولید ک اط بارتبالیت وي در امی کند و فع

وندي اوي نسبت خویش ار خود که بانواي خاعضاز اي یکی انی که براکس ییداتوجه نم. ب کنیدانتخاو اي ابر ار "1"تلقی شده و کد 
  .غل محسوب نمی شوندافت نمی کند، شاو حقوق دریبت مزد این باز ار می کند و ارد، کانیز د

نند حقوق اغیر مستمر م اي مستمر یامدهآر نبوده و دراي کار جویابیک اغل یادي که شافرا  "رامد بدون کآي دراراد"
مد آي دراراد"رند، گزینه الی دانتقاي افتی هام و دریات، سود سهك و مستغالمالاز امد امستمري، در ازنشستگی، حقوق وظیفه یاب

  . ب کنیدانتخا ار "2"ب نموده و کد انتخا ان هاي ابر ار "رابدون ک
ي ابر. ر محسوب می شودانه دارد، خال داشتغامور منزل ام انجانه به ال نیست و در خادي فعاقتصاز نظر افردي که  "رانه داخ"
  . ییداب نمانتخا ار " 3 "یعنی کد   "ر انه داخ"ین فرد گزینه ا

ت ای کشور در موسسآموزشي رسمی امه هاو طبق برن ل نیستادي فعاقتصاز نظر است که اشخصی  "نشجواد امحصل ی"
 ار "4"در نظر گرفته و کد  ار "نشجواد امحصل ی"د گزینه افراین اي ابر. خصوصی تحصیل می کند از دولتی یاعم ای، آموزش

  . ییداب نمانتخا
  :شداشته باد اهر دو شرط زیر ر ایک ی ق می گردد کهطالابه فردي  "راي کار جویابیک"
ز ابی و پرس و جو اریات کاپی گیري در موسس ام یانند ثبت نات مشخصی ماماقداروز گذشته  30غل نبوده و در اکسی که ش -

لعه امطر، انه کاپرو از کسب یاي جواضالی، تقاشتغالیت خود اي شروع فعات برانامکالی و ابع مان، جست و جوي منایاشنآن و ادوست
  .شداده بام دانجا ار راکردن کاي پیداو غیره بر امه هاگهی در روزنام، درج استخداي اگهی ها

  .شداشته باد ار رادگی شروع به کامآینده اروز  7 اروز گذشته ت 7ري در اشدن ک ادر صورت مهی  -
ر ارند بیکاد ار رادگی شروع به کامآر نبوده ولی اروز گذشته در جستجوي ک 30دي که به دو دلیل زیر در افراء استثنابه طور : توجه
  :ر تلقی می شونداي کاجوی

  .هند نموداخو آغازینده آن مزد و حقوق بگیر در اي خود به عنوابر اري رادي که کافرا .1
  .زگردندار خود بارند به کار دانتظال این حا ارند ولی بار شده و پیوند رسمی شغلی نداز کادي که معلق افرا .2

ب انتخا ار "5 "در نظر گرفته و کد ار "راي کار جویابیک"ي وي گزینه ارد براق داي فردي مصدارد فوق براز موادر صورتی که یکی 
  . کنید
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ین گونه اي ابر. ستار نگرفته اد فوق قرافرار بوده و در گروه اقد کاحبه فاز مصاروز قبل  7به فردي گفته می شود که در  "رابیک"
  .ییداب نمانتخا ار " 6"در نظر گرفته و کد  ار "ر ابیک"د گزینه افرا

 " 7 "ر نمی گیرند، کداقر الاي باز گروه هاحبه در هیچ یک از مصاروز قبل  7لیت در از نظر وضع فعانی که اي کسا، بر "یراس"
  .ب کنیدانتخا ار
  

  تتحصیالبخش 
 ال یاس 5(یط اجد شراد وافراز همه ا ار اه سوال ،مل کردیداک ار رانواخ ياعضافهرست ن طور که اهم. مه دهیدادا ردیفبه  ردیف
ید به طور ات باعطالا بخش،ین ادر  .ندالی بماید خاب رانوال خاس 5ي زیر اعضاي مربوط به اکه ردیف ه توجه کنید .بپرسید )بیشتر

ر انواخ ياعضافهرست  ز روياتر الاو ب لاس 5 دافراسن همه ت اعطالام و اکپی کردن ن ار باین کاي ابر. وري شوندآجمع  فقیا
  .مل کنیداینکه به نفر بعدي بروید، کاز اي هر فرد قبل ابر ار تتحصیالت سواالسپس همه . شروع کنید

ED1. ردیفره اشم  
شده  نوشته اره هاشم که انجآز ا. ستاده شده اص داختصار به هر فرد انواخ ياعضافهرست ست که در ا ياره این شما
  .پر کنید این ستون را ازم نیست شمال ند، دیگرا

ED2 .م و سنان  
. کپی کنید ربوطهم ياردیف هره اشم در ،)HL6 و HL2(ر انواخ ياعضافهرست  زا ال راس 5ي الام و سن هر فرد بان
  . ریدالی بگذال خاس 5ي هر کودك زیر ابر اردیف رو بقیه  محلین ا

  .بپرسید ار ED4و  ED3,ED3aبیشتر  ال یاس 5 رانواي هر عضو خابر
ل به اس 5ن زیر اگر کودکا(ست این گروه سنی ادر  رانواي خاعضاي همه ابر تحصیلیي اره موقعیت هاربد سوالین ا

  .)هد شدال ثبت خواس 5مه کودك زیر ات در پرسشناعطالاین انی می روند اپیش دبست امدرسه ی
ED3.  ست؟ارفته دگی امآ ای نیا، پیش دبستمدرسهه، انشگادبه هرگز  )مان(آیا  

 بانتخا ار "2"، ستا "خیر"سخ اگر پا .مه دهیدادا ED4پرسش  اکرده و ب بانتخا ار "1"ست ، ا "بلی"سخ اگر پا
  .بروید ED3a لاسو غاکرده و به سر

چنین هرگونه سطح تحصیلی  می گردد و هم ناز دبیرستاپس ن و ادبیرستیی، اهنمان، رادبستمل اش "مدرسه"ژه او
در سطح  ياحرفه  افنی ی ياه آموزشمل اشژه این واچنین  هم. می شود  ملاش اري امدرسه سیستم رسمی در  سطاو
مه اکه برن یرسامدمل اژه شاوین ا .نیز  می گردد منشی گري انیک یانی مدت مکي طوالانند دوره هان ماستدبز اتر الاب

که  ستامکتب  ،غیر رسمیی آموزشي اه مهاز برنالی امث. نمی شود ،)ت غیر رسمیتحصیال(رد ارد دانداستاغیر  آموزش
س در کالنی که اي کودکابرن او کودکست دگیامآ ان یاپیش دبست .پیروي نمی کنندردي انداستا مالاک آموزشمه ابرنز ا
شرکت کرده ي کودکی ابتدان ادوری آموزش ياه دوره افته  و یان یازماي سامه هادر برخی برن ند ولیاول شرکت نکرده ا
ي امه هاتعریف برن. دنخته می شواشن یآموزشز سیستم ال بخشی ابه هر ح امه هاین برنا. در نظر گرفته می شود ندا

  .نمی شودکودك قبت او مرري اي پرستامه هابرني کودکی منحصر به ابتدان افته دوران یازماسی آموزش
ED3a.  رد؟اندن و نوشتن داد خواسو) مان(آیا  

هر  ارسی یاند به فاکسی که می تو. ر تعیین می شودانواتر خالاله و باس 5ي اعضاز اد هر یک اوضعیت سو لاین سوادر 
د تلقی نموده و اسو اشد، باشته باه نداشد خواشته باه مدرك رسمی داند و بنویسد، خوابخو اي راده ان دیگري متن سازب
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یید اتوجه نم. ب شودانتخا  "2"نند و بنویسند، کد انند بخوانی که نمی تواي کلیه کسابر. ب شودانتخاي وي ابر "1"کد 
ي فردي ابر 2 ای 1در صورتی که کد . ب گرددانتخا " 2"ند بنویسد کد انمی تو اماند اند بخواي کسی که می توابر
  .ر برویدانواشته و به ردیف بعدي؛ یعنی فرد بعدي در خالی گذاخ ات رالایر سواب گردید سانتخا

ED4 .؟ستاچقدر  )مان(ت تحصیالن امیز  
زم ال یداش. ثبت کنیدسخ اپکد  تعیین اب اره انشگاد ایمدرسه  مقطعترین الاب ،ستارفته ه انشگاد ایگر فرد به مدرسه ا
گر ا. کنید بانتخا ار "8" ،ندانمی د اسخ راو پگسخاگر پا. بررسی کنید ارکه شرکت کرده  رسیاع مدانوا اشد شماب
  .بروید ED5به )  0=  مقطع(   ستان ان شرکت کرده پیش دبستاکه کودك در  مقطعیترین الاب

  چیست؟نده امل درس خوان به طور کآمقطع در ین ادر ) مان( لی کهاس ایه یاپترین الابسپس بپرسید 
. رد کنیداو ار "00"ست از یک اکمتر  یهاپگر ا. رد کنیداو "ند انمی د "ي ابر ار "98" ارد کنید یاو ار یهاپترین الاب

هد بود اخو "1"ین فرد اي ابر مقطعپس  ستام نکرده اتم ار یهاپولین است ولی اه رفت نابه دبست گر فرديال اي مثابر
 "1"کد  ابمقطع حبه ام مصاهنگ ،رسیده نادبستدر  5 یهاپي کودکی که به اچنین بر هم .هد شدارد خواو "00" یهاپو 

   .ستامل نکرده اک ار 5 یهاپ ین فرد هنوزا ازیر "04"کد  ایه باپشود و می  ريامتگذعال
ي مقطع است، برام کرده اتم اهی رانشگایید و در صورتی که فرد پیش دان محسوب نماجز دبیرست اهی رانشگاپیش د
ن آله بودن دوره اس 4 اله یاس 3ز اند، ادي که دیپلم گرفته افراي ابر. ییدارد نماو ار "04"یه کد اي پاو بر "3"وي کد 

یه در ادل یک پامع اه رانشگال تحصیلی داهی، هر سانشگارد داي موابر. ییدارد نماو "04" ایه راصرف نظر نموده و پ
گر فردي فوق ا. ییدارد نماو 02 او رایه است، پام کرده اتم اه رانشگال دوم داگر فرد سان نمونه ابه عنو. نظر بگیرید

ي ارد براد PhDگر او  06یه اي پارد برانس داگر فوق لیسا، 04یه اي پابر ردانس داگر لیسا، 02یه اي پارد برادیپلم د
توجه . ثبت گردد 06زي اروساو د 05نپزشکی ا، دند07ت پزشکی عمومی تحصیال اد بافراي ایه براپ. رد کنیداو 10یه اپ

گرسطح تحصیلی اکه توجه کنید  .سبه شودامحآنها  زایکی  انس هستند، تنهاي دو مدرك لیسارانی که دایید، کسانم
  .ندالی بماید خاه بیاپقسمت ، ستا ناپیش دبست مشخص شده

ینکه از او قبل است که ا مقطعی ،که شرکت کرده مقطعیترین الاب می رودبه مدرسه ن دیگر ي شخصی کهابر
ي کسی که هنوز ابر. ستاچند هفته طول کشیده فقط گر احتی  ،ستان شرکت کرده آترك کند در  ای رآموزشسیستم 

ل در خال احبه ماگر مصا کرده ای( رد ان شرکت دآکنون در است که هم ا مقطعی مقطع،ترین الامدرسه می رود ب
  ).ستامدرسه  تتعطیال

. راهنمایی و پایه اول ثبت کنید عدر صورتی که فرد تا ششم ابتدایی قدیم تحصیل کرده باشد به عنوان مقط
در صورتی . به عنوان مقطع دبیرستان و پایه اول ثبت کنید ،قدیم تحصیل کرده باشد که فرد تا سیکل نظام در صورتی

در صورت تکمیل . پایه چهارم ثبت کنید  دبیرستان و عکه فرد تا دیپلم نظام قدیم تحصیل کرده باشد به عنوان مقط
ع دبیرستان و پایه سوم ثبت به صورت مقط  )سه سال دبیرستان (دیپلم نظام جدید . پیش دانشگاهی نیز همینطور است

  .شود
  :بپرسید ار ED8 ات ED5 تالا، سولاس 24 ات 5بین  رانواي خاعضاز ا

 ،)می شودهم  روز 29ه و ام 11ل و اس 24؛ لهاس 24له و اس 5د افرامل این شا(ل اس 24 ات 5 رانواي هر عضو خابر
  .بپرسید ار ستادر مدرسه  حضور مربوط بهکه  ED8 ات ED5ت سواال
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وضعیت موجود  احبه بام مصاهنگ ارآنها  یداب ،رداره داشادر مدرسه  حضوربه  ED8 ات ED5ت سواالیی که انجآز ا
ل انی دو ساچه کس رانواخ ياعضان از میاکه ست این مطلب امشخص کردن  اه سوالین از اهدف . هنگ کرداهم

  .ستاده ایه دارا این مطلب رادر مورد چگونگی رسیدن به  یتاعطالات زیر اتوضیح. ستارفته لی به مدرسه اتحصیلی متو
ED5.  هد رفت؟اخو انی می رود یاپیش دبست اه، مدرسه یانشگابه د 89-90ل تحصیلیادر س)  مان(آیا  

 .دیبرو ED7به  ستاسخ خیر اگر پابعدي بروید  سوالمه دهید و به اداشد اگر بلی با. رد کنیداو اسخ راکد مربوط به پ

ED6 . ند؟ایه درس می خوام پادر چه مقطع و کد) مان( 89-90ل تحصیلی ان سآدر طی  
 بانتخا "ند انمی د "ي ابر ار 8 کد. بنویسید ار رانواعضو خ یه فعلیاپ کنید و بانتخا ارمقطع تحصیلی کد مربوط به 

ربردي اک یهاپست و ا نیاپیش دبستگر کودك در ا. رد کنیداو... و  "02"و  "01"ز اده استفا اب ایه راترین پالاب. کنید
  .بروید ED7به و رید الی بگذاخ ار یهاپقسمت  ،رداند

ترك  ابه مدرسه رفته ولی بعدل تحصیلی اسي ابتداست در اکه ممکن نی اید کودکاب اه سوالین اشید اشته باد دابه ی
ز ان اطمیناحصول  ند بهامی توده ان گذشته ساز زماده استفادر صورت ضرورت، . مشخص کند اشند راتحصیل کرده ب

ند، ال تحصیلی ترك تحصیل کرده ادر طول سکه ست ا نیاکودک یهاپو  مقطعره ادربمده آت به دست اعطالاینکه ا
  .کمک کند

 سوال. می کند مشخص ار 89- 90ل تحصیلی ادر مدرسه در س ار رانواخ هلاس 24 ات 5ي اعضاحضور  ED6و  ED5ي اه سوال
ED7  وED8 ن می دهدانشدر مدرسه  88-89ل تحصیلی ادر طول س ار رانواخه لاس 24 ات 5ي اعضا حضور .  
ED7.  ست؟انی رفته اپیش دبست اه، مدرسه یانشگانی به داهیچ زم 88- 89ل تحصیلی ادر س) مان(آیا  

 خیر سخاپ گراکنید و  بانتخا ار "1"ست ادر مدرسه شرکت کرده  88-89ل تحصیلی انی در ساگر کودك در هر زما
  .در ردیف بعد بروید رانواخبعدي غ عضو او به سر نوشته اسب راست کد مناند انمی د  ای

ED8  .ست؟انده ایه درس خوام پادر چه مقطع و کد) مان( 88- 89ل تحصیلی ادر طول س  
سخگو اپ گر فردا اپر کنید و ی اریه اپکنید و قسمت  بانتخا اکرده رن شرکت آدر فرد که  مقطع تحصیلیکد مربوط به 

 گر کودك در پیشا .کنید ثبت ار "98"ند انمی د ار یهاپسخگو اگر فرد پاو  کنید بانتخا ار "8"ند انمی د ار مقطع
  .ریدالی بگذاخ ار یهاپغ فرد بعدي بروید و قسمت ارد به سراربرد نداک یهاپست و ان اکودکست ای نیادبست

  
  شت محیطابهد وآب  بخش

مده آدر زیر آب  بع مختلفاریف مناتع .شداب میمیدن اشآي ابر اه رانوامصرفی خآب  عانوابی ارزیاین بخش اولیه ا سوالز اهدف 
  : )رداره داشا WS1لاي سواگزینه ه ده شده دراستفارد اموبه  اکده(ست ا

به وسیله نه ابه خآب  لانتقا يا، به معنمیده می شودانه نیز ناخ به لاتصا که،  حد مسکونیاوبه لوله کشی  – "11"کد  •
  .ستاتعریف شده  ماحم انه یاشپزخآ هل باي مثابر ب،آشیر  ز یکابیش  ال به یک یاتصا نه و اخل خالوله کشی د

 لانتقا به صورت. میده می شوداط نیز ناحی به لاتصاکه ، محوطه اط یاحی به مجتمع مسکونی،لوله کشی  – "12"کد  •
  .ستاتعریف شده  نهاز خابیرون محوطه  ایط اتعبیه شده در حی ياشیرهلوله کشی به آب 

  .بگیرد ان هآط احیآب  ياشیره ای اه هیانه همساز خا ارآب  ستاممکن  رانواخ ،یهالوله کشی به همس – "13"کد  •
. مین می شودان تآز اعمومی آب  ست کهاآب  لانتقاروش یک ب، آشت اه بردایستگا/ عمومی  شتابردشیر  – "14"کد  •

ي اه هایستگا. دوخته شانیز شن شیر عمومی او یآب  ن چشمه عمومیاست به عنواممکن آب  شتاه بردایستگایک 
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خته ابتن س ایسنگ  ای جرآ اب او مشخصشد اشته باعمومی دآب  ز یک شیرا بیشتر اند یک یامی توآب  عمومی شتابرد
  .ستاشده 

 .ستا زیر زمینی حفر شدهآب  بعابی به منادستی مین واهدف ت ابکه ست ا یه عمیقاچ  ،يالوله  هاچ/ هاچ  – "21"کد  •
آب  ز نفوذاو  کردهجلوگیري  رهاریزش دیوز اند که اطرح ریزي شده طوري فظ او لوله مح پوشش اي با ي لولهاه هاچ
 نرژياست منبع ابد که ممکن ال می یانتقایی اهتلمبه  بوسیله اه هاچ ین گونهاآب  .ینداسطحی پیشگیري می نم ياه
  .شدانرژي خورشیدي با  ای د، برق، سوخت دیزل وات، بانان، حیوانسان آ
ي سطحی بوسیله اهآب  بر نشتابردر  ست کهاري شده احفه ایک چ، شده زيابهس ري شدهاحفه اچ – "31"کد  •

آب  ي منحرف کردن مسیرامل سکویی برافظت شده و شارد، محاد دامتداز سطح زمین اتر الاب اه که تاخلی چاپوشش د
  .شود نیده میاه پوشاچ درت انان و حیوات پرندگدن فضوالافتاز اي جلوگیري اوه برعاله ب. شدامی به از چابرگشتی 

ن صدق می آره ادربهر دو مورد زیر  است که یک یاه حفر شده ایک چ ،نشده زيابهسري شده اه حفاچ – "32"کد  •
یکی  تیگر حا. ستاظت نشده ات حفانان و حیوات پرندگفضوالریزش ز ا) 2( ،ستافظت نشده امحآب  نشتز ا) 1: (کند

  .ستانشده  زيابهسه اشد، چادق باین دو مورد صاز ا
چنین . ستات به دور انان و حیوات پرندگو فضوالآب  نشتز است که اي اچشمه  ،شده زيابهسچشمه  – "41"کد  •

خته اف چشمه ساطرادر  د دیگراموبتن و  ،سنگ ،جرآ افظت می شود که بامح "چشمهمحفظه " اب معموال يا چشمه
  . لوله حرکت می کند درونبه  لوده کنندهآد امو اس باتمبدون و  از محفظه مستقیماآب  وست اشده 

چشمه . ستات انان و حیوات پرندگو فضوالآب  نشتست که در معرض اي اچشمه ، نشده زيابهسچشمه  – "42"کد  •
  .رداند ار ستاده شده اتوضیح د الادر ب ي کها نشده محفظه چشمه زيابهس

ن آل و مدیریت انتقاشیرین و آب  وريآن که جهت جمع انسازیرزمینی حفر شده توسط  لاناکت، اقنآب   –"100"کد  •
  .ستاد شده ایجانی انسارف اي مصابه سطح زمین بر

و  هوري شدآزمین جمع  ام یاب پشتنند ای محسطوز اق می شود که الطانی ارابآب  به ،نارابآب  وريآجمع  –"51"کد  •
  .شود ري میانگهد رنکات امخزن و ی ،رانبادر 

  .ستاش حمل و فروجهت  میوناک نصب شده رويآب  نکراتیک مین شده بوسیله اتآب  ر،ادنکراتمیون اک– "61"کد  •
 ع حملانوا .دکن ده میاستفان ا زاآب  ي حمل و فروشابرفروش آب  فردکه ، کوچک بشکه/ مخزن  اري باگ – "71"کد  •

  . شدابیل نقلیه موتوري اوس ای غالا اسب یا اري باگمل است شاممکن آب 
ل و انار، کحستخر، ناچه، اسد، دریر، اجویبنه، اشد مثل رودخاست که روي سطح زمین بابی آ، سطحیآب  – "81"کد  •

  . گرفته می شود ان هآز ا امستقیمآب  که ريابیآي اشبکه ه
ي اه ره به بطرياشاین کد فقط اتوجه کنید  .خل بطري فروخته می شوداست که دابی آ شده، بطريآب  – "91"کد  •

ز منبع دیگر تهیه کرده و در ا ارآب  رانواد خافراست اهی ممکن اگ .ستادر دسترس  ريابه صورت تجرد که اد بیآ
  .شوندري اکد گذ شده بطريآب  ید مثلانب رداموین ا. ري کنندانگهد ییابطري ه

WS1 . چیست؟ اشم رانواخ ياعضامیدنی اشاآب  صلیامنبع  
. ستاتر  یجار ان هآز ام یک اکدکه بررسی کنید  ،ره شده بوداشاچند منبع به گر ا .ري کنیداکد گذ امنبع ریج ترین ار

. ثبت کنید احبه راست، منبع فصل مصاتغییر فصل متغیر  ابآب  گر منبعا. کنید بانتخانید امی تو اسخ رافقط یک پ
 "12"و  "11"به ترتیب  "یهاهمس اط و یالوله کشی به حی" است و یا "حد مسکونیاخل وابه دلوله کشی  "  سخاگر پا

ب انتخا ار "91" شدهبطري آب  سخاگر پا. بروید WS6و به  )یره بکشیدادور کد مربوطه د( کنید بانتخا ار "13"و 
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  "شده ب بطريا"سخگو اب شخص پابعدي فقط وقتی پرسیده می شود که جو سوال. بپرسید ابعدي ر سوال ردید،ک
 .بروید WS3ي دیگر به اه سخاي پابر. شداب

WS2 . ؟چیست اي دست هدیگر مثل پخت و پز و شستشو رفامصي ابر اشم رانواخده استفامورد آب  صلیامنبع  
ي ابر اکد مربوطه ر. دنده می کناستفامیدن اشآي اشده بربطري آب  زاپرسیده شود که  ريانواخز اید افقط ب سوالین ا

ثبت  احبه راتغییر فصل تغییر می کند منبع فصل مص اگر منبع با. ب کنیدانتخاده می شود استفا منبعی که معموال
و  "12"و  "11"ست به ترتیب ایه اهمس اط و یاحی انه و یالوله کشی به خآب  ،میدنیاشآغیرآب  گر منبعا .کنید

مه ادا ابعدي ر سوالب کرده و انتخا اسب راین صورت کد منادر غیر . بروید WS6ري کنید و به امت گذعال ار "13"
  . دهید

  .یگزین کنیداج شربغیر آب  ياربردهادیگر ک اب انید پخت و پز و شستشوي دست رانمی تو اشمتوجه کنید که 
WS3 .ست؟اقع شده او اکجآب  ن منبعآ  

کد مربوطه دور . سیستم لوله کشی شده نیستآنها آب  صلیایی پرسیده شود که منبع اهرانواز خاید افقط ب سوالین ا
یره اد "2" ای "1"ست، دور کدا محوطه/ ط احیدر  ایمسکونی  حداوخل اگر محل دا. یره بکشیدادآب  منبعي محل ابر

  .مه دهیدادابعدي  سوال ابو  ردهک بانتخا اسب راین صورت کد منادر غیر . دیبرو WS6و به بکشید 
WS4 . و برگشت چقدر طول می کشد؟آب  شتنا، بردانجآرفتن به  

چه حد  اتست ا ز منزلابیرون آنها آب  منبعکه  ريانواخي ابرآب  منبعمحل  بفهمیدکه  ستاین اي ابر سوال ینا
ي امعمول بر بطورکه  ار) تبدیل کنید عت به دقیقهاز ساست ازم گر الا(ن تقریبی است، زمالوصول اسب و سهل امن

ز اشد اب 100ز اگر عدد کمتر ا. رد کنیداو ست،ازم زگشت به منزل الاو بآب  شتابردي ار برانتظاب، آمنبع رسیدن به 
  .مه دهیدادابعدي  سوال ابپس  س .)050 او ی 060 مثال( ده کنیداستفاز عدد اقبل  )ياه(صفر

  .مه دهیدادال بعدي اسو ابري کنید و امتگذعال ار"998"ند که چقدر طول می کشد،اسخگو نمی داگر پا
WS6.  م می دهید؟انجاري الم تر شود، هیچ کاي نوشیدن سابرآب  ینکهاي ابرآیا  

 ار "8" ای "2"ست به ترتیب ا "ندانمی د " او ی "خیر"سخ اگر پا. بعدي بروید سوالب کنید و به انتخا ار "1" یگر بلا
   .بروید WS8ب کرده و به انتخا

WS7. دهید ؟ م میانجاري اچه ک لم تر شوداي نوشیدن سابرآب  ینکهاي ابر معموال  
آب  زياس لماه سار کندده می استفا رانوانید روشی که خادب است شماممکن . ري کنیدامتگذعال اکد مربوطه ر 
 مثال( د یثبت کن ار ره شدهاشا رداموهمه . ثبت کنید ار اسخ هاده نکنید، فقط پاستفاوت خود اقضز ا. میدنی نیستاشآ

  )ده کند استفاهم  ان باهمزمکلر  فه کردناضافی و از سیستم صا رانواست خاممکن 
ري کنید و در امتگذعال "ردامو یراس" يارب ار " X " "م می دهید؟انجار دیگري هم اهیچ ک" :پرس وجو کنید 

 ار "Z"ست ا "ندانمی د "سخ اگر پا. قید کنید امیدنی راشاآب  زيالم ساي سابر رانواشده روش خ محل مشخص
رد، ایر مواب سانتخادر صورت . ب شودانتخاید انب "ردامو یراس"ست پس کد اب شده انتخا "Z"گر ا. ري کنیدامتگذعال

  .ییدامشخص نم ان را
  :ستار زیر از قراآب  زيالم ساوت ساي متفاتعریف روش ه

  .رداره داشارت احر ابآب  گرم کردن اندن و یابه جوش ندن،اجوش – "A"کد  •
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میدنی اشآآب  زيالم ساي سابر نآپودر  ایع و یاکلر مکسیژئه، اآب  زاده استفابه  کلر،/ کسیژنه اآب  فزودنا – "B"کد  •
  .شداده شده باستفاپودر  ایمد اج مهیپوکلریت کلسی ،یع هیپوکلریت سدیماست به صورت ماکلر ممکن  .رداره داشا
 وسیلهه بآب  لص کردنابه خ ،)مپوزیتی و غیرهامیکی، شنی، کاسر( ز فیلتر اده استفافی، از صارد کردن  – "C"کد  •
ست امیک ممکن اسر .رداره داشامپوزیتی و غیره از شنی، کاعم افیلتر  ای الصی هاخاي زدودن نافی بران صارچه به عنواپ

  .شدادیگر بریز ت اذر اك سیلیسی، شیشه و یاگل، خمل اش
ف در معرض نور ازن شفامخ او ی اظرف هذخیره شده در آب  دنار داقر به مفهوم، نور خورشید ایی بازدگند  – "D"کد  •

  . ستاخورشید 
بی حرکت به مدت و لت سکون ادر حآب  به نحوي کهآب  ريابه  نگهد ي ته نشینی،اشتن برابت نگهداث – "E"کد  •

   .رداره داشا، نشین شوندت بزرگتر به دلیل سنگینی ته اذر اند تاقی بمانی بطوال
  .ستا رانواخ ياعضاده استفامورد  لتاتودر مورد  WS8,WS8a,WS9ي اه سوال

  
WS8 .؟ستاچگونه   معموال اشم رانواخ ياعضاده استفالت مورد اب توضالانوع و نحوه تخلیه ف  

  .کنندده می استفان آز ا رانواي خاعضاست که ا یشتابهد تاتجهیز تخمین سوالین از طرح اهدف 
و دشت  رابوته زز ا او ی رندای ندتانامکاهیچ گونه  رانواي خاعضاکه  نمودیدهده امش اشم اد و یاسخ داسخگو پاپ گرا
یعنی بخش بعدي  بخشبه  یره بکشید واد "زاي بافض ابیشه ی ای لتاقد تواف"ي ابر "95" دور کد کنند، ده میاستفا

 ابه کج ده شده، بررسی کنیداد) 17 ات 11( فرنگی انی یایرالت اتوي اسخ هاپزایکی گر ا .برویدر انوامرگ و میر خ
  .یره بکشیدان داو دور  بانتخا اده شده راسخ داکد مربوط به پ شود؟ تخلیه می

  :ستار زیر از قرالت ات توانامکاع مختلف انواتعریف 
یک  به صورتآب  یک سیفوني ارادده کرده و استفاآب  ي سر ریزابر رنکایک ت اک مخزن یی زا ،فرنگی انی یایرالت اتو

   .می شود ینداخوشاي ن و بو اه پشهنع عبور ار گرفته و  ماتمه قراصفحه چمب ایکه زیر صندلی  ستاشکل  Uلوله 
میده است که زهکشی نیز ناب ضالاف ياهز لوله اسیستمی  ،)گوا(شده لوله کشی  بضالاسیستم فتخلیه به  – "11"کد  •

تعبیه  رانواز محل زندگی خاآنها  رج کردناخب و ضالاو ف) رادرامدفوع و ( ینانسات وري فضوالآي جمع ابرو  می شود
تشکیل ب ضالاوري و دفع مدفوع و فآژ، عمل اپمپوري، آي جمع ابرتی انامکاز مجموعه اب ضالافي اهسیستم . شود می

 .ستاشده 

آب  ضدي یک مخزن اراست و دامدفوع وري آي جمع ابر ياوسیله ، )بضالامخزن ف(نک ات سپتیکتخلیه به  - "12" کد •
 .ستالت نصب شده اتو انه یاز خاست که در زیر زمین دور ا

  .ستاه ایعنی سیستم تخلیه مدفوع به چ هاتخلیه به چ - "16" کد •
 .رداد سیفونیک  کهست اکنده شده در زمین  يا هلاسیستم تخلیه مدفوع به چ  زال روباتخلیه به گود -"13" کد •

  .ستاري اجآب  ات یاسیستم تخلیه مدفوع به قن رياجآب  /تاتخلیه به قن -"17" کد •
شته اد سیفونند امی تو(ست انه ادر محلی در نزدیکی خ انه یامنظور تخلیه مدفوع در خ تخلیه به محل دیگر - "14" کد •

محوطه، / ط احین، ابابه خی ستاممکن ؛ مدفوع )گیردمی م نانجاب ضالاف اینک اتسپتیک ل، اگودتخلیه در  اما شداب
  .تخلیه شودرد فوق از موابه غیر  يمحل دیگر ازهکشی یي امجر
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سخگو اري شوند که پاتی کدگذالاید در حابچه محلی، ند به انمی د /مطمئن نیست  / معلوماتخلیه به محل ن -"15" کد •
  .شود تخلیه می اند به کجاد نمی اما ستافرنگی  انی یایرالت اند که توامی د

طرف . شود تهویه می لتاتوي الابقسمت  زاي است که توسط لوله الت انوعی تو ي تهویه، ارایی دالت صحراتو-"21" کد •
  .ستاریک اتن آخل اشبکه توري ضد حشره پوشیده شده و د اتوري ی از لوله باب
 اسکو ی مل یکاست و شا تفضوال وريآجمع ي اخل زمین براخ دایک سور ر،ایی درپوش دالت صحراتو -"22" کد •

حت ار ،ت محکم شدهام جهاز تما "مالاک ست کها )بت می شوداثنی اسآچوب که به  اد یز جنس بتن، فوالا(ه اگننشست
  . یدآ نعت به عملالت مماین توابه ی سطحي اهآب  ز ورودا است تاتر الاز سطح زمین باکمی وشود  تمیز می

صفحه  است و سکو یا توري فضوالآجمع ي ابر خاسورمل یک اش زاب لاگود/  بدون درپوش ییالت صحراتو -"23" کد •
  .ستاحفر شده  توري فضوالآن محل جمع ابه عنوست که ایی ابتداه از، یک چاه بایک چ. رداي نشستن نداي برا
ر و ارداد شستشوي اهی مواو گ( تفضوالري اي نگهداهر محفظه دیگري بر از سطل یاده استفا، منظور سطل -"41" کد •

  .شود می تخلیه دفع ازي یالم ساس يابرست که به طور مرتب ا) مدفوع
نند روشی که گربه ام ك،ادفن مدفوع در خ ،لهازب امدفوع ب یختنمل دور راش زاي بافض / بیشه /  لتاقد تواف - "95" کد •

، ري زهکشیامج( سطحیي اهآب  ایل و اگود ای اصحر ار یابوته ز در جابت مزاجا ده می کند،استفاي دفن مدفوع ابر
 .ستا )ادری ار یانه، جویباحل، رودخاس

 .ییدامشخص نم اده راستفالت مورد انوع و نحوه تخلیه تو رد، ایر مواس - "96" کد •

  .ندانمی د -"98" کد •

WS8a .م برده می شود؟است که ناتی انامکاز امیک اي کداراد ار شمانواخ) حامستر(لت اتو  
 زیرز پرسش امقصود  .یره بکشیداسخ گو دان شده توسط پابی) ياه(نده شود و دور کد اخوسخ گو اي پابر ام گزینه هاتم
لت امشترك بودن تو. خیر اده می کند یاستفاي دیگر ار هانواخ الت مشترك باز توار انواخآیا  ست کهاین مطلب انستن اد
ر می گیرد، اده قراستفار مورد انواخلتی که فقط بوسیله یک از توالت مشترك کمتر ارد که تواهمیت داین جهت از ا

و هم چنین وجود  ارهاه و دیوالت، نشیمنگات در کف تووجود فضوال(لت اشتی تواوضعیت غیر بهد. هد بوداشتی خوابهد
 .ن سوق می دهدآز اده استفابه عدم  اد رافرا) پشه

WS9.  ده می کنید؟استفانیستند  ار شمانوادي که عضو خافرا الت بطورمشترك باین تواز اآیا  
ي اعضا الت فقط به طور مشترك باین تواآیا  یید کهاست مشخص نماسخ بلی اگر پا. مت بزنیدعال اب رابه جو کد مربوط

بر  9 ات 1د ان تعداي است برا 10ز اکمتر  ار هانواد خامشخص کنید؛ در صورتی که تعد ار رانواد خاتعد(ي دیگر ارهانواخ
ده استفا اده می شود یاستفا) یره بکشیداد 10ست دور کد ابیشتر  ار و یانواخ 10گر ایید و ارد نماسخ گو واسخ پاحسب پ

  .یره بکشیداد 2ست دور کد اسخ منفی اگر پا .شدال مد نظر نمی باین سوان در امهم. ستاد ازآي عموم ان برآز ا
  

  رانواخ رگ و میربخش م
ي که اقعه او. ییدار پرسش نمانواز خانگیز ال غم اقعه مهم و در عین حاجع به یک واهید رامی خو امه شماز پرسشناین بخش ادر 

صحبت  ارهانواغلب خاید توجه کنید که در ال بادر عین ح. شداك بار دردنانواي خاعضاي اند بران می توآوري ادادر صورت وقوع، ی
ت الاسف و همدردي سوار تاظها این بابرابن. ن سخن نمی گویندآره احتی دربایند نیست و به رامون مرگ و میر خوشاکردن پیر

  .ر بپرسیدانواز خاره این بادر  اخود ر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٧٨ 
 

 .ر دهیدامورد پرسش قر ار 1389ه امهر م ات 1388ل اه ساصله مهر مار در فانواوقوع مرگ در خ -

ل ادر س از شدن مدرسه هان باز زما "نی اصله زماسخ گو، فال گذشته به پان یک ساوري بهتر زمآداي یاین برابرابن -
 .وري کنیدآدای ار "ل امسادر  از شدن مدرسه هان بازم اگذشته ت

HM1.  ر فوت کرده انواز خا، عضوي )لامساه اول مهر ما ال گذشته تاه ساول مهر ماز ا(ل گذشته اطی یک سآیا
  شد؟از تولد مرده بانیه بعد اشد و چند ثامده بآ ادي که زنده به دنیاست، حتی نوزا

قل یک مورد ادر صورت وجود حد. یدال گذشته پرسش می نمار در طی یکسانواقعه مرگ در خاوجود وز ال این سوا
دثه و ادر بخش ح AD1ل اثبت کرده و به سو " 2"ین صورت کد اثبت کنید در غیر  "1"ر کد انواقعه مرگ در خاو

ز جدول زیر ار یک ردیف انواشده خ ي فوتاعضاز اي هر یک است، برال بلی این سواسخ ادر صورتی که پ. معلولیت بروید
، جنس متوفی HM4دگی متوفی و در ستون انوام خام و نان HM3ین جدول در ستون اتکمیل کنید؛ در  ال راین سوا
 او ی HM5 ،HM6ي از ستون هادر یکی  اشده و سن وي ر ام مرگ جویاهنگ اثبت کنید و سپس سن متوفی ر ار

HM7 ل گذشته ادي در ساگر نوزاحتی . ید ثبت شودار بانواجنس متوفی، مرگ عضو خبدون توجه به سن و  .ثبت کنید
ز ادي بوده که قبل اگر متوفی نوزا. ید مرگش ثبت شوداشد بانیه عمر نکرده باز چند ثامده و بیش آ ار به دنیانواین خادر 

  . سم وي بنویسیداي ابه ج ار "مابدون ن"رت اعب HM3ست در ستون اري فوت کرده ام گذان
HM3 .دگی متوفیانوام خام و نان  

ست، اري فوت کرده ام گذاز نادي بوده که قبل اگر متوفی نوزا. ثبت کنید ادگی متوفی رانوام خام و نان ین ستونادر 
  . سم وي بنویسیداي ابه ج ار "مابدون ن"رت اعب

HM4 .جنس متوفی  
  . رد کنیدادر مربع مربوطه و ار "2"ي زن کد او بر "1"کد ي مرد ابر. ثبت کنید این ستون جنس متوفی رادر 

 HM5, HM6 وHM7 .م فوت اسن در هنگ  
HM5 ."روز"   

ین ستون ثبت کنید ابه روز در  است، سن متوفی رابوده ) روز 30ز اکمتر (ه از یک ماد کمتر ام فوت، نوزاگر متوفی هنگا
دي که در اي نوزابر. ثبت کنید "00"ست، کد اول زندگی فوت کرده اعت اس 23صله اد متوفی در فاو در صورتی که نوز

  . ثبت کنید 03ست کد اروزگی فوت کرده  3
HM6 ."هام"   

ین ستون ثبت امل در اه کابه م است، سن متوفی راهگی بوده ام 23 اه تام 1صله سنی ام فوت در فاگر متوفی هنگا
  . ثبت می شود 01ند، کد اروزگی فوت کرده  29ه و ام 1 اهگی تام 1نی که در سن اي کودکابر کنید، مثال

HM7 ."لاس"   
ین ستون ثبت کنید، امل در ال کابه س است، سن متوفی رابیشتر بوده  ای) ملاه کام 24(له اس 2م فوت اگر متوفی هنگا

 52فردي که در سن ي ابر مثال اثبت کنید و ی 04ست، کد اهگی فوت کرده ام 7ل و اس 4ي کودکی که در سن ابر مثال
  .ثبت کنید 52ست، کد الگی فوت کرده اس

HM8 .ثبت کنید ال فوت راه و سام  
  .ل ثبت کنیداه و سابه م ال فوت فرد راه و ساین ستون مادر 

HM9.  ست؟افیکی بوده ادث ترابه علت حو) مان(مرگ آیا  
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فیکی ادث تراز حواو در صورتی که علت مرگ چیزي به غیر  "1"ست کد افیکی ادث ترادر صورتی که علت مرگ حو
  . رد کنیداو ار " 2"ست، کد ابوده 

HM10 . مه نیز گرفته بودید؟اسناي وي شنابرآیا  ست،ال اس 5در صورتی که فرد فوت شده زیر  
ي اردي که برادر مو. ستامه گرفته شده اسنال شناس 5ي فرد فوت شده زیر است که براردي اي موابر  "1"گزینه 

  . رد کنیداو ار " 2"ست، کد امه گرفته نشده اسنال شناس 5فرد فوت شده زیر 
ثبت  ار رانوایی خاسافی کد شناضامه این پرسشناي الاده نموده و در باستفافی اضامه از پرسشناي بیشتر از به ردیف هادر صورت نی

  .ییدانم
  

  دثه و معلولیتاحبخش 
  . ر می شودانواد خافرام امل تماست و شادثه و معلولیت اقسمت حي دو اراین بخش دا

  . ستامربوط به قسمت معلولیت  AD9 ات AD6ت الادثه و سوامربوط به قسمت ح AD5 ات AD1ت الاسو
. عی منجر شوداجتما الی یانی، ماي جسمی، روارت هاست و به خسار نبوده انتظان مورد اقعه که وقوع از هر واست ارت ادثه عباح

نی اي روارت هادثی که منجر به خسایر حواس. ستاست مد نظر اسبب شده  اي جسمی رارت هادثی که خسال فقط حواین سوادر 
ز دست ا(عی اجتما ای) نالی بدون مجروح شدن فردي در ارت ماخس اه باتومبیل همرادف اتص(لی ام) ناز بستگانی یکی اگهافوت ن(
  .ست، مورد نظر نیستنداشده ) نی شغلاگهادن ناد

AD1.  ر انواي خاعضاز ا، عضوي )ل امساه اول مهر ما ال گذشته تاه ساول مهر ماز ا( ل گذشته ادر طی یک سآیا
  ست؟ادثه شده ار حادچ

  :ست کهارض جسمی مد نظر اعو اب) ي طبیعیایبال از عمدي، عیر عمدي و یاعم ا(دثی ال حواین سوادر 
شد که در ان به قدري بآرضه جسمی اشد و شدت عاقع شده بار وانواز خاي عضوي ابر ز پرسشگريال قبل اطی یک س -

 .شدادر منزل منجر شده ب ایی یان سرپاگر فقط به یک درماشد، حتی انده باسخ گو ماذهن پ

ند، به ادي خیر و نمی این صورت؛ یعنی گزینه هاپرسیده شود و در غیر  AD5 ات AD2ت الاشد، سوال بلی باین سواسخ اگر پا
  . ، یعنی قسمت معلولیت رجوع شود AD6ل اسو

و  HL1ي از ستون هادگی وي انوام خام و ناره ردیف و ناشد، شماقع شده باي وادثه ار حانواز خادي افرا اي فرد یادر صورتی که بر
HL2  ي ار به ستون هانواي خاعضافهرستAD2  وAD3 ي ادیده ستون هدثه اد حافراز اي هر یک امنتقل شود و سپس بر
AD4  وAD5 تکمیل شود .  
AD4 .ست؟ار شده اي دچادثه ابه چه ح"دثه انوع ح"  

شد و به صدمه جسمی اده بافتاق اتفافیکی ایند حمل و نقل ترادثی که در فراز کلیه حواست ارت افیکی عبادث تراحو
ز است ارت اوسیله نقلیه عب. نمی کندشد فرقی اننده بار اه صدمه دیده سرنشین وسیله نقلیه یافرد منجر می شود، خو

... . ري و اسو ارکش یان باري، حیوا، کشتی، گاپیمار، هوا، دوچرخه، موتورسیکلت، قط)شخصی اعمومی ی(تومبیل ا
ند ات می تواصدم. یدآب بودن بر وسیله نقلیه پدید اننده بودن، رکاند در نتیجه سرنشین بودن، راد می توافرات به اصدم

ي اهر نوع صدمه . قع شودابیده واخو اده، نشسته یاده، پیایستالتی، اده در هر حافرد پی ابرخورد وسیله نقلیه بدر نتیجه 
رج نمی کند، کسی که در افیکی خان ترادثه دیدگاز گروه حا ارد شود فرد رافیکی بر فرد وادث تراکه در نتیجه حو

دث اشد همه در گروه حواشده ب... ر له شدگی و ادچ ر خفگی شده،ار سوختگی شده، دچادف کرده، دچاتومبیل تصا
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یل حمل و نقل مرتبط اده که به وسان و جاباد شده در کوچه و خیایجارت دیگر هر صدمه ابه عب. ر می گیرندافیکی قراتر
  .ر می گیرداین گروه قراشد در اب

 .ییدارد نماو ابه نظر فرد ر ادثه بناست، شدیدترین حادثه شده ار چند حاگر فردي دچایید که اتوجه نم

ده، نشسته اده، پیایستالتی، اده در هر حادر نتیجه برخورد فرد پییل نقلیه، اوس اده بابر پیادف عاتص - "01"کد 
 .قع  می شوداوسیله نقلیه و ابیده  باخو ای

به صدمه شد و اده بافتاق اتفافیکی ایند حمل و نقل ترادثی که در فراحور، ادف خودروسواتص -"02"کد 
 . شداننده وسیله نقلیه منجر شده بار اجسمی سرنشین ی

ده افتاق اتفافیکی ایند حمل و نقل ترادثی که در فراحور، ادوچرخه سو/ رادف موتورسیکلت سواتص - "03"کد 
  .شدار منجر شده باسه چرخه سو ادو ی/ ر اشد و به صدمه جسمی سرنشین موتور سواب

یند حمل و نقل که منجر به صدمه جسمی فرد شده و نوع ادثی در فراحو ،فیکیادث ترایر حواس -"06"کد 
 .ستامشخص ان نآوسیله 

د ات گرم، موایعاغ، ماغ، جسم دار گرم، دود داهر نوع سوختگی که در نتیجه شعله، بخ سوختگی، – "11"کد 
 .شدامده بآپدید ... ء بنفش و اوران هم چون ماي سوزاشعه هاي غلیظ، اسید و قلیایی هم چون اشیمی

  .ر می گیرندافیکی قرادث ترار سوختگی می شوند در گروه حوافیکی دچادث تران حوانی که در جریاکس
  . ر دهیداین کد قرار نمی گیرند در اي فوق قرادثی که در گروه هام حواتم دث،ایر حواس - "96"کد 
 .ندانمی د -"98"کد 

AD5 . ست؟ام شده انجا) مان(ي انی برام درماقداچه  
ز است یکی ام شده انجادثه دیده اي فرد حانی برام درماقداگر اي فرد صدمه دیده پرسیده شود و انی برام درماقدانوع 
  . ییدادرج نم انی رام درماقدا، هیچ  4ین صورت کد اریف زیر ثبت کنید در غیر اتوجه به تع اب ار 3و  2، 1ي اکده
شتی اکز بهدا، مر)نساورژا اي بستري یابخش ه(ن ارستاز بستري در بیماست ارت اعب ،نارستابستري در بیم-"1"کد 
نی فوق کمتر اکز درمامت در مراقادر صورت . بیشتر اعت یاس 24ي خصوصی به مدت اه هانگانه روزي و درمانی شبادرم

گزینه بستري در  ياعت براس 24ز امت بیش اقالعه مدت این مطادر .  عت، بستري محسوب نمی شوداس 24ز  ا
  .ستار گرفته ان مد نظر قرارستابیم

عت مصدوم در اس 24ز امت کمتر اقا ام بانی که توام درماقداز هر گونه است ارت اعب یی،ان سرپادرم -"2"کد 
حی کوچک ارویی، جران دامل درماند شانی می توات درماماقدا. شدامنجر شده ب اه هانگانی و درماکز درمان، مرارستابیم

یی محسوب ان سرپاشد درماجعه به مطب پزشک هم بایی و در حد مراسرپ مالان کادر صورتی که درم. شدارتوپدي با ای
  . می شود

نی رسمی صورت اکز درمانی که بدون تجویز پزشک و مرام درماقداز هرگونه است ارت اعب نگی،ان خادرم -"3"کد 
ز اتی چون بهره مندي اماقداي محلی و حتی ان هانه، درماموجود در خي اروهاد ان بان در منزل، درمانسماپ. شداگرفته ب

  . می گیردر این مجموعه قراي محلی و بومی جزء ات شکسته بندي هاخدم
  .میاقداهیچ  -"4"کد 

یی اسافی کد شناضامه این پرسشناي الاده نموده و در باستفافی اضامه از پرسشناي بیشتر از به ردیف هادر صورت نی
  .ییداثبت نم ارر انواخ
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AD6.  ست؟اندگی ذهنی اعقب م ار معلولیت جسمی، حرکتی و یار دچانواي خاعضاز اعضوي آیا  
عضو (ل تشریحی ختالاند یک اء که هم می تواعضاز اي امجموعه  ائمی یک عضو یال دختالاز است ارت امعلولیت عب

و ) قص عمل کندان اشد یاشته باشد ولی عملکرد نداشته باعضو وجود د(ل عملکردي ختالاو هم یک ) شداشته باوجود ند
 AD7ت الاب کرده و سوانتخا است، بلی را ر به معلولیت مبتالانواي خاعضاز اگر عضوي ا. شدان بامال توختالاهر دو  ای
ل اسو ایروید و ب ایت و بالاطرامخ اجهه بادگی موامآین صورت به بخش بعد، یعنی بخش ادر غیر . بپرسید ار AD9 ات

DP1 مه دهیدادا . 

AD7 .ز ستون ا م،اره ردیف ناشمHL1 ر درج شودانواي خاعضا، فهرست.  
AD8 .ز ستون ا دگی،انوام خام و نانHL2 ر درج شودانواي خاعضا، فهرست. 

AD9) .ین معلولیت چیست؟اء است ؟ و منشا به چه معلولیتی مبتال) مان  
ي زیر این بررسی معلولیت هادر . رنداي متنوعی دابندي هوت و طبقه اع مختلف، سطوح متفانوا امعلولیت ه

  :ستامد نظر 
در طول زندگی  اشته یاي تولد وجود دابتداز ا امل هر دو چشم که یاز کوري کاست ارت اعب مل هر دو چشمایی کابینان

در به دیدن و انیز قت کمکی هم چون عینک انامکاز اده استفا است که فرد باسیب چشم آز ان حد آشد و امده بآپدید 
  .هده نیستامش

ز اشد و حدي امده بآدر طول زندگی پدید  اشته یاي تولد وجود دابتداز ا ا، کوري یک چشم که ییی یک چشمابینان
  .ردال دختالاهده این مشادر  اماهده هست، ادر به دیدن و مشاست که فرد قاسیب آ
در به شنیدن ایل کمکی مثل سمعک فرد قاز وساده استفا احتی بیی که از شنوان حد آز است ارت اعب مل،ایی کاشنوان
   .شدامون خود نبات پیراصوا

ین ا. ایی و حرکتی مثل دست و پانتهام انداي از معلولیت هاست ارت ا، عبهدهابل مشاحرکتی ق اي جسمی یامعلولیت ه
همه عضو حرکتی وجود  اشد، بخشی یاشته بام حرکتی وجود داندامشکل تشریحی در  اب می شود که یانتخاکد وقتی 

ز دست ا انسبی عملکرد خود ر امل یائم به صورت کام، عضو به طور داندامل اهري و کاوجود شکل ظ اب اشد یاشته باند
وجود  ایت باشد، در نهاشته باند ام عملکرد خود رانداي که اي حرکتی، تغییر شکل عضو به گونه اعضاقطع . شداده باد

  .ر می گیرنداین گروه قرادر ) اع فلج هانوا(ست ائم متوقف شده ان به طور دآهري عضو، حرکت احفظ شکل ظ
ندگی ذهنی اي که توسط پزشک  به عقب ماز محدودیت عملکرد شعوري فرد به گونه است ارت ا، عبندگی ذهنیاعقب م

تشخیص  این حدس باند و انده امعه حدس می زنند که عقب ماج اده یانوادي که خافرا. شداده شده بافرد تشخیص د
  .ر نمی گیرداین گروه قرافته در اپزشک قطعیت نی

ر نمی گیرند مثل اندگی ذهنی قراعقب م ایی که در گروه جسمی حرکتی یاز معلولیت هاست ارت ا، عبایر معلولیت هاس
  ...ل بودن و ال

لذکر مد اي فوق از معلولیت هار وجود هر یک انواد خافرادث در مورد تک تک انیز مثل بخش حو ادر بخش معلولیت ه
  . ر می گیردانظر قر

  :ستاي زیر در نظر گرفته شده اء معلولیت کدهادر مورد منش
یی اشنوادي، نادرزاست مثل کوري مامده آ امعلولیت مزبور به دنی این که فرد باز است ارت ا، عبديادرزاء مامنش - "1"کد

  ...دي و ادرزام
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 بتالاز ابعد  اماست انبوده  ري به معلولیت مزبور مبتالابه بیم بتالاز ا، فرد قبل ريامعلولیت در نتیجه بیمء امنش - "2"کد
ل، مثل کوري اطفاري فلج ابه بیم بتالال اي حرکتی به دنباعضاست مثل فلج ار معلولیت شده اص دچاري خابه یک بیم

  ...بت و اري دیابه بیم بتالاز ابعد 
ن در نتیجه از وقوع اشته و پس ادثه مزبور معلولیت نداز وقوع حا، فرد قبل دثهامعلولیت در نتیجه حء امنش - "3"کد
ر ادث حین کافیکی، کوري در نتیجه حوادث ترادن عضو در حواز دست دا. ستار شده ادثه به معلولیت دچان حآرض اعو
  . نداین گونه از ا... و 

ن، ایراق علیه است که در نتیجه جنگ تحمیلی عرایی امل معلولیت هاش ء معلولیت در نتیجه جنگ،امنش - "4"کد
  .ستامده اي مسلح پدید ایر گروه هار و ساشراب، نقالاي ضد اگروه ه ادرگیري ب

  .سخ گو مشخص نیستاي پاء و علت معلولیت برا، منشندانمی د - "8"کد
یی اسافی کد شناضامه این پرسشناي الاو در بده نموده استفافی اضامه از پرسشناي بیشتر از به ردیف هادر صورت نی

  .ییداثبت نم ار رانواخ
  

  ایت و بالاطرامخ اجهه بادگی موامآبخش 
ـ  است کـه مـی تو  اطره طبیعی، پدیده فیزیکی از مخامنظور  ـ / ن اننـد زلزلـه، سـیل، طوفـ    اشـد، م اب اسـیب ز آلقوه انـد ب د، اگردب
ـ  ادگی موامـ آین بخـش  ادر . تش سوزيآي شدید و ان، گرماعقه، یخبندان شن، بهمن، صانش زمین، طوفالی، راخشکس  اجهـه ب

 "جعـه اف ان یـ ا، بحـر بـال "ننـد  اوتی مات متفـ از کلماطره اي مخاز مردم بجابرخی  .ر می گیردامورد بررسی قر ایت و بالاطرامخ
ـ   امی تو) ش سوزيتازلزله، سیل،  مثال(ل اذکر مث اب. ده می کننداستفا ـ  سـخگو اپ انید مطمئن شـوید کـه ب ره یـک موضـوع   ادرب

  .صحبت می کنید
DP1 .رد؟ادگی دامآچه حد  ات...) ن امثل زلزله، سیل، طوف(ت طبیعی اطرامخ ابله باي مقان برارتانواخ ابه نظر شم  

  . یره بکشیدال کنید و دور کد مرتبط دات طبیعی سواطراي مخادگی برامآره ادرب ار رانوانظر کلی خ
DP2.  ر اي برگزاجلسه  اگفتگو کرده ی "تاطراي مخادگی براما"ره ار دربانواي خاعضا ال گذشته، باطی یکسآیا
  ید؟اکرده 

دقت کنید . هم بشود اسفره غذ ادور میز ی مل هرگونه گرد هم جمع شدن غیر رسمی مثالاند شار می توانواجلسه خ
  .یره بکشیدادور کد مربوطه د .ستال گذشته ان مورد نظر یکسازم

DP3.  رد؟ اوجود د "رياضطراکیف " اشم رانوادر خآیا  
  . ضروري نیست ان توسط شمآهده است و مشافی ال کاین سواي اسخگو بران پابی

ي او غیره برآب  ي خشک،اولیه، پول، غذاي ایل کمک هانند وسام ضروري مقالاست که اي اري بسته اضطراکیف 
فی اک. شداستیکی بیلون پالانوع، حتی یک ن اند به هر شکل یاین کیف می توا. ري می شوداري نگهداضطراموقع 

 ام رقالامل بودن فهرست اره کار نظر درباظها. شنداوري و در محلی در دسترس بآري جمع اضطرات است که ملزوما
  .یره بکشیداي مربوطه داز کدهاگو دور یکی سخابر طبق نظر پ. ریدار بگذانواعهده خود خه ب

DP4 .مه ابرنآیا  رند،اوجود د) رابیم ان یاتوان، فرد نالمندال، ساطفانند ام(پذیر  سیبآد افرا ار شمانواگر در خا
  ست؟اي پیش بینی شده اراضطرایط ادر شر ان هاي کمک به اي براویژه 
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ي توضیح بهتر به ابرآنها  زا. شندانند به صورت زیر باسیب پذیر می توآد افراي اي ویژه برامه هاز برنایی ال هامث
  :کنید دهاستفاسخگو اپ

ز المند اس ار یارداي کمک به خروج یک زن بایه براهمس ار یانوان خاي جواعضاز ایکی  اهنگی باهم •
  تش سوزي آ امنزل در صورت زلزله ی

  ري اضطرار در کیف اد بیمافراي اروهادن دار داز قران اطمینا •
  می کندده استفا) راصندلی چرخ د(ز ویلچر از منزل فردي که اي خروج امه ریزي برابرن •
 در صورت زلزله روي وي سقوط نکند ار یک کمد تاز کناکردن تخت یک فرد بستري در منزل  ابجاج •

 ي بزرگتراي کوچک به بچه هاز بچه هاقبت اسپردن مر •

  .یره بکشیدادور کد مرتبط د
DP5.  رد؟ اي وجود داراضطراقع اي مواطی برارتبامه ابرن ار شمانوادر خآیا  

  : زاست ارت اري عباضطراقع اي مواده برانواطی خارتبامه از برنامنظور 
 جمع شوند  انجآدثه در از حابعد  کنده شدنادر صورت پر رانواي خاعضاري که اقر محلتعیین  •

 شهر دیگر ایدر محله د اعتمابل اق نایاشنآز از تلفن یکی اع طالا •

  .یره بکشیدادور کد مرتبط د
  

  ر کودكابخش ک
ین بخش امشمول نیز  روز  29ه و ام 11ل و اس 14؛ لهاس14و 5ن اکودک( هلاس 14 ات 5ن اي همه کودکاد بریاین بخش با

  .شته می شودالی گذاین ردیف خا رانوال خاس14زابیشتر  ال و یاس 5ز اي کمتر اعضاي ابر .مل شوداک رانواخ) هستند
یی اساشن ال راس 14 ات 5ن اجعه کنید و کودکار مرانواخ ياعضافهرست  ید بهاب ،شروع کنید ارین بخش ا تسواالینکه از اقبل 
 ار CL10 ات CL3 ي اه سوالو همه  سب کپی کنیداي مناه در ردیف ر کودك،ادر بخش ک ار ناین کودکام اسپس ن. کنید

  .ل بپرسیداس 14 ات 5هر کودك  يابر
CL1 .ردیفره اشم:    

ز ا اره هاین شماینکه انظر به  .ده می شوداص داختصا رانواي خاعضافهرست ست که به هر فرد در ا ياره این شما
  .پر کنید این ستون را ازي نیست که شمانیند امشخص شده پیش 

CL2 .م و سنان:  
ي ابرر اکین ا .ردکنیداو ج کرده واستخراHL6  و  HL2ي اه ستون ،رانواخ ياعضافهرست   زا ام و سن کودك ران

نی هستند در اي یکسام هاي نارار دانواي خاعضاز ادر صورتی که برخی  .دوشمی م انجاحبه ادر مص هاشتباز اجلوگیري 
  .ثبت کنید) نوه(طمه او ف) دختر(طمه اف نتز، مثالاخل پرادر د ابه نسبت راي مشام هار ناکن

 سوال م می دهند،انجا رانواین خا هلاس 14 ات 5ن اکودکري که اهر نوع کره ادرب یلمام" :توضیح دهید
  .غ کودك دوم برویدابه سر سپس، هدکرمل اولین کودك کاي ابر ار CL10 ات CL3 ياه سوال ابتداید اب".یمانم

CL3.  گر ا  ست؟ا دهام دانجا شدانب رانواین خاي کسی که عضو ابرري ا، هیچ نوع کهفته گذشته یدر ط )مان(آیا
  بررسی کنید؟ الاک ادستمزد به پول ی يابر :بلی

  .        شاده انواخ اکودك و ی ت بهایه خدمارا اجنس و ی نقد،پول مل اش ست،ار اکبرابردر ش اداخت به معنی پاپرد
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کسی (ره شده اشاشید که فرد اشته باطر دابه خ .)حبهانه روز مص( رداحبه داز مصاروز قبل 7ره بهاشاهفته گذشته 
گر ا .دیگري زندگی کنیدنه اشد که در خاب رانواي خاعضا ان و یاز بستگاست اممکن ) نیست رانواخین اکه عضو 

 مانجار اگر کا ،ستاغیر نقدي بوده  اخت شده و یاپرد انقد) دستمزد(ر اش کاداپآیا  ست بپرسید کهاسخ بلی اپ
 ستاشی نبوده اداي هیچ پازادر ر اگر کا .کنید بانتخا ار "1" ستاغیر نقدي بوده  انقدي و یش اداپ يازادر  هشد

ري اگر کودك در هفته گذشته هیچ کا .بعدي بروید سوالند به اشده  بانتخا "2" ای "1"گرا .کنید بانتخا ار "2"
  .بروید  CL7کنید و به  بانتخا ار "3"ست ا دهادم نانجا

CL4. ده ام دانجانیست  رانواین خاي کسی که عضو ابرر اکعت اچند س احدود )مان(کنون اگذشته ت )روز هفته(ز ا
  ست؟ا

ر اعت کاسیک ز اگر کمتر ا .مه دهیدادا CL7 اثبت کنید و ب اروز گذشته ر7کودك در  راک ياعت هاد ساتعد
. ستامتوجه شده  "گذشتهروز هفته " زا ار اسخگو منظور شمامطمئن شوید که پ .رد کنیداو ار "00"ست اکرده 

یی اعت هامجموع س م می دهد،انجار از یک نوع کاگر کودك بیش ا .ذکر کنید ار مروزام ان تتحصیالبخش نند اهم
  .ثبت کنید ،ر می کنداک ي مختلفازمینه هکه در  ار

CL7.  نند ار مانوار خاي کسب و کابدون دستمزد بر ادستمزد ی ار باهیچ گونه ک) مان(طی هفته گذشته آیا
  ست؟اده ام دانجا... ري اغداد و ستد و باري، دامداورزي، داکش

در نظر گرفته  ختابدون پرد اخت یاپرد اب رانواخي ار کودك براز کارز انه بووردن یک نمآي بدست ابر سوالین ا
 ار "2"ست ،ا  "خیر"سخ اگر پا .مه دهیدادابعدي  سوال اکنید و ب بانتخا ار "1"ست اسخ بلی اگر پا. ستاشده 

  .مه دهیدادا  CL9 اکنید و بب انتخا
CL8 .ست؟اشته ال داشتغار این کاعت به اخودش چند س ای شاده انواخي ابر) مان(کنون اگذشته ت )روز هفته(ز ا  

ب احس احبه راروز مص( رداحبه داز مصاروز قبل  7ره به اشا "هفته گذشتهروز "ست امده ا CL3 نطور که دراهم
  .ییدارد نماو ارست ار کرده اککودك یی که اعت هاستخمینی د اتعد ).نکنید

CL9.  پخت و پز، ساوي لبشست و ش ،فتانظ خرید،ر مثل انواخ روزمرهي ار هاک در )مان(هفته گذشته  طیآیا ،
  ست؟اکمک کرده ... ر ابیم المند یاسد افرا ن،اکودک زا ريانگهد وري چوب،اب، جمع آوردن آ

در نظر  ،ر می کنداک رانواي خابر ختابدون پرد ای ابز کودکی که ارز اوردن یک نمونه باي بدست ابر سوالین ا
 سوالسخ اگر پا .مه دهیدادابعدي  سوال اکنید و ب بانتخا ار "1"ست ابلی  سوالسخ اگر پا .ستافته شده رگ
نده اقی نماین بخش کودك دیگري باگر در ا .غ کودك بعدي برویداکنید و به سر بانتخا ار "2"ست ا  "خیر"
  .برویدیعنی تربیت کودك بعدي  بخشست به ا

CL10. ست؟ا کرده ارهاک یناصرف عت اچند س )مان(کنون اگذشته ت) روز هفته(ز ا  
 .)نکنید هسبامح احبه راروز مص( رداحبه دامص ز روزاروز قبل  7ره به اشا "هفته گذشتهروز " CL8و  CL3نند ام

  .رد کنیداست وار کرده اککودك که  ایی راعت هاستخمینی د اتعد
  

  کودك تربیتبخش 
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ین ا. ستال اس 14 ات 2ن اي کودکابر میکالو  تربیتی جسمیي از روش هاده استفا رهابدر یتاعطالا کسبین بخش اهدف 
ل اشکانی و اي رواشگري هاپرخ اگرفته تخشن  غیري اه ز روشاطی انضباي تنبیهی و اسخ هاز پاي امحدوده رد ابخش قصد د

  .یدابی نمارزیا ارمتوسط و شدید تنبیه بدنی 
ده می استفادفی اب کودك به طور تصانتخاي اول براز بخش ا .ردامنحصر به فرد د ر و رویکرداختاسیک  بخشین ا

حی شده این طراي اند و برار گرفته ات در بخش دوم قرسواالین ا .ش مطرح کنیداه ادرب ار  CD22 ات CD9ت سواال اکنید ت
  .یدابدست صلی کودك اسرپرست  ادر یام شده توسطده استفا ي تربیتیاروش هدر مورد  یتاعطالاند که ا

 .ده می شوداستفاکودك  تربیتت سواالیط اجد شراو هلاس 14 ات 2ن اکودکم اي فهرست کردن تمابر :1جدول 
 لاس 14 ات 2ن او همه کودک کرده مرور ار رانواخ ياعضاید فهرست اب اشم ست،اده شده انطور که در خود بخش توضیح داهم

فهرست  HL1در  اره ردیف هادر جدول به ترتیب شم ار) روز 29ه و ام 11ل و اس 14؛ لهاس 14 له واس 2ن اکودک ز جملها(
ي هر یک ابر .وریدآب ابه حس ار هستندل اس 14 ات 2سنی  محدودهز ارج اکه خر انواي دیگر خاعضاید انبین جدول ادر  .کنید

فهرست   زا ار )HL6(و سن  ) HL4(، جنسیت )HL2(م ا، ن)HL1(ره ردیف اشم ز دیگريا پسیکی ه لاس 14 ات 2کودك 
ر انواله خاس 14 ات 2د کودك خاگر تعدا. ثبت کنید CD5و  CD4و  CD3و  CD2 ياستون ه به ترتیب درر انواخ ياعضا

  .کنید اکتفاول اکودك  8به ثبت  اتنه ،ستا 8ز ابیش 
 .ثبت کنید ال راس 14 ات 2ن بین اد کل کودکاتعد) CD6( سپس در مربع در نظر گرفته شده  

CD1   ره رتبهاشم  
ده می استفا ست،اب شده انتخادفی ایی کودکی که به شکل تصاساي شناین بخش براست که در ا ياره این شما

  .ریدار دیگري ندام کانجا استون و یین ازي به پر کردن اند نیاز پیش تعیین شده اد اعداین اکه  انجآز ا .شود
CD2. س اساردیف بر ره اشمHL1  

 به .ده می شوداستفا رانواخ ياعضافهرست در یط اجد شراویی هر کودك اساي شناست که برا ياره این شما
سبه می انیز مح هلاس 14و له اس 2ن اکودک(ل اس 14 ات 2 نام کودکاجعه کنید و تمار مرانواخ ياعضافهرست 

 14 ات 2ه سنی محدودز ارج اکه خر انواد خافرابقیه  .فهرست کنید)  HL1(در ن اش ره ردیفاطبق شم ار )شوند
  . سبه نکنیدامح ار ل هستنداس

 ريانگاسهل . کنید فهرست ناش ره ردیفابق شمامط ایط راجد شران واهمه کودک است که شماهمیت ائز ار حابسی
می ر اثیر قراحت تت ارب کودك انتخاحل او مرشده دفی کودك اب تصانتخاین زمینه موجب عدم ادر  هاشتباو 

  .دهد
CD3. س اسابر   مانHL2  

ره ار شماین ستون کنار کپی کرده و در انواي خاعضافهرست  HL2ز روي ستون ا ایط راجد شراوم هر کودك ان
  .ش بنویسیداردیف 

CD4 .س اسابر  جنسHL4   
  .مت بزنیدعالو  بررسی کرده HL4 ستونز ا ایط راجد شراجنسیت کودك و

CD5.  س اسابر سنHL6   
  .دثبت کنی این جادر و  کپی کرده HL6ستون ز ا ایط راجد شراسن کودك و

CD6. هلاس 14 ات 2ن اد کودکاتعد  
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  .ده شده بنویسیداص داختصا محلدر  ان رآرید و عدد ابشم ال راس 14 ات 2ن اد کودکاتعد
ثبت  ار "1"، بروید  CD8 به و صرف نظر کنید 2ز جدول است، ه رانوال در خاس 14 ات 2گر فقط یک کودك ا

  .یدو بپرساصلی اقب امر ادر یامز ا ارکودك  تربیتت سواال ادهید ت مهادا CD9 اکنید و ب
  .مه دهیدادا 2پر کردن جدول  بهست ا رانواي خاعضافهرست یط در اجد شراز یک کودك واگر بیش ا

ین جدول ا .ر می گیرداقرده اتفسامورد  کودك تربیت تسواالجهت ن اکودکدفی اتصب انتخا يابر ین جدولا :2جدول 
  .شداشته بار وجود دانوال در خاس 14 ات 2یط اجد شراکودك  و 1ز اده می شود که بیش استفانی ازم

 CD7در  ار ره ردیفاین شما ). HH8(کنید  اپید ار رانواخ ره ردیفاشمرقم  آخرین مه بروید واین پرسشنا نخستبه صفحه 
 .ري کنیدامت گذعال ییناه کردن به پانگ اب ارولین ستون ار دکنید و عدد  اپید

ول اردیف  ره ستون دران دهنده شماین عدد نشا .کنید بررسی ار  CD6در ) لاس 14 ات 2(یط اجد شران واد کل کودکاتعد
CD7 دورش خط  که اخط بکشید عددي ر ان رآکنید و دور  اپید این سطر و ستون را قیمحل تال .مت بزنیدعالان رآست، ا

  .ستاب شده انتخاکودك تربیت ت مربوط به سواالي ابرست که اره رتبه کودکی این شما. ئیداثبت نم CD8 درکشیدید،  
  :مه دهیداداین ترتیب ابه کردید  اپید اب شده رانتخان اکودک ره رتبهاشمو  همل کرداک اینکه جدول راز ابعد 

CD9 .ز این بخش  ا ياب شده برانتخاهر کودك  ردیفره اشمدگی و انوام خانم و انCD2  وCD3  ساسابر  ار 
  .بنویسید  ین بخشاي ابر CD8در ره رتبه اشم

م کودك او ن ردیفره اشم .کنید اپید فهرست CD1 در ستون ار )CD8(ره رتبه ابرگردید و شم 1ره اکنون به جدول شما
 .ئیداصفحه بعد ثبت نمدر  CD9 لاسو در 1ره از جدول شما اب شده رانتخا

ن اش نافرزند تربیتي الدین براست که واحی شده امختلفی طر ياروش ه بیارزیاي ابر اصاختصات زیر سواال
برخی  اما ،مل نمی شودار می برند شابک ناش نافرزند تربیتي الدین براکه و ای ریاه روش ماتمت سواالین ا. ده می کننداستفا
 اي شماصدلحن زه ندهید اجانه بپرسید و ابی طرف ار سوال ماتمست که ار مهم ابسی. پوشش می دهد ار اه یج ترین روشار زا
ي ان برالابزرگس”: ئیدانم آغازیک جمله معرفی  اب ار ین بخشات الاسو ابتدا .ن دهدانش ار اه ین روشایید اعدم ت ایید یات

ده می استفاصی اي خاز روش هاآنها  ري درات رفتختن به مشکالاپرد ان و یاي درست به کودکارهارفت آموزش
آیا  هم به من بگوییدامی خو از شمانم و ار می گیرند می خواده قراستفاکه مورد  ار ي مختلفیامن روش ه. کنند
   .”خیر است یاده کرده استفا )مان(ره ادرب این روش هاز ا ه گذشتهادر م ار شمانواهیچ فرد دیگري در خ ای اشم

یی که اه هیم روشامی خو فقط است که ماین امهم  .شروع کنید CD11 سوال اب اکودك ر تربیتت بخش سواال
فقط ت الاین سوا هم چنین و نیمابد است راده شده استفان آ زا )م شودانجاین تحقیق اینکه از اروز قبل 30(ه گذشته ادر م

  2ید عدد اب ،زندگی می کند رانواز خادور ست که اه از یک ماگر کودك بیشتر ا .ستاب شده انتخا ن کودكامربوط به هم
روز  30 ولوري کنید که منظور در طآ داحبه شونده یابه مص "ا، مرتبسوالم طرح اهنگ .ري شوداگذ متعال "خیر"سخ اي پابر
 ار 1عدد  .ستال کرده اعماکودك بر ار ي تربیتیاهین روش ا شخصی چه نیدابدقید امشت اینکه شماست و اه گذشته ام 1 ای

ب انتخاگر کودك ا .ب کنیدانتخا CD21 سوال اتت سواالم اي تمابر  "خیر"سخ منفی اي پابر ار 2و عدد  "بلی"سخ اي پابر
ي ابر ار 2عدد  CD21 ات CD11ت سواالم اي تماید براست بار بوده انواي خاعضار و انواز خاه گذشته دور اشده در طول م

  .مت بزنیدعال "خیر"
CD11.  نهاي ترك خازه براجاعدم  ارد یاو دوست داممنوع کردن چیزي که  ای )مان(ز از چیزي امتیاسلب کردن  
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 الدین و یاهرچه کودك بزرگتر شود و .نیستهمه کس ست که در دسترس ا فعیاحقوق و من "ایامز" زا منظور
ین امعنی  یداگر با. در دسترس نیستل تر اخردسن اي کودکاکه بر می کنند اهدابیشتري یی ایاو مزا به اقب هامر

سعی  شد،ال بایه مثاراز به اگر نیا. نه بپرسیداگاجد ار سوال بخش ید سعی کنید هراب ابتدا ،دهید حتوضی ار سوال
 زا ار) مان(، )رانواهر کس دیگري در خ ای( اشم ایا" .شداسن کودك ب اب سبامتن امخصوصکنید توضیحی بدهید که 

ري که ام کانجاز ا ار) مان(، )رانواهر کس دیگري در خ ای( اشمآیا   ید؟اکرده نه منع از خاخروج بیرون رفتن و 
 خردن اي کودکا؟ بریداکرده کردن تلویزیون منع  اشاتم ان و یادوست ازي کردن بامثل ب ،م می دهدانجا "معموال

  .ل بزنیدامث ارت ئی مثل منع کردن خوردن شکالاچیزه ست مجبور شویداممکن  تر لاس
CD12. به وي) مان(درست ار نایل رفتدن دالاتوضیح د  

ن اش ناتوضیح به کودک اکنند ب سعی می اقب هامر الدین یاهی مرتکب می شود، بعضی واشتبار اوقتی کودکی رفت
و گفته شود است به اکند ممکن  زي میاکبریت ب ال کودکی که بان مثابه عنو. ستاه بوده اشتبان ارشاموزند که رفتابی

  .تش سوزي شودآموجب  قیاتفابه طور ست ار نکند چون ممکن اتکر ار راین کاکه 
CD13 .وادن ان داتک.  

به طرف  اي دیگر بدنش بلند کنند و کودك راقسمت ه انه یاز شا ار کودكست اممکن  اقب هامرلدین و از وابعضی 
ست اممکن  ان ها .ستان ار بدشاطر رفتان به خاي تنبیه کودکالدین براز وای ضین روش بعا. ن دهنداعقب و جلو تک

  .دشو تربیت کودك اتي دیگر ترکیب کنند احرکت ه اب او ی ر بگیرندایی به کابه تنه این روش را
CD14 .واجیغ کشیدن بر سر  اد زدن یاد زدن، دافری   

  .بلند کنند ان رایشام می دهد صدانجا اهی راشتبار است وقتی کودك کاممکن  اقب هامر الدین و یابرخی و
CD15 .وار دیگري به ار کردن کاگذاو  

ز ابعضی . س کودكانند پرت کردن حوام ،ستاحی شده اطر تربیتی غیر خشن دیگر فتن یک روشایي ابر سوالین ا
. ر کننداگذاو وابه ن لحظه آدر  ار دیگري راري که می کند پرت کنند و کاز کا اس کودك رالدین سعی می کنند حواو
س کودك و اکردن حوین یعنی پرت ا ": کنیدب پرس و جوي بیشتريید اب اشم ،شدن اسخگو متوجه منظور شماگر پا

  ."دیگر يچیز بهتوجه در و اکمک به 
CD16 .لیادست خ او  باسن ازدن به ب  

ن ادست اده می کنند ضربه زدن به کفل کودك باستفا اقب هاو مرلدین از واي تنبیه بدنی که برخی از روش هاکی ی
  .ستا لیاخ

CD17 .هر جسم سخت دیگر اکمربند، برس مو، ترکه ی او باز بدن اقسمت دیگري  اسن یازدن به ب  
ز جمله کمربند ام سخت اجسا اضربه زدن به کودك ب ،ده می کننداستفالدین او بعضیکه  يتنبیه بدنی جدي تر 
 ال می شود تاعمار بیشتري اسخت فش جسم اکه ب اچر ،ستاز ضربه به کفل کودك اخیلی سخت تر تنبیه ین ا. ستا
م انجا ار راین کاکه دیگر  موزندابیکودك به  اده می کنند تاستفاین نوع تنبیه بدنی از الدین از وابرخی . لیان خادست اب

ده استفاین کودك اي تنبیه این روش براز اروز گذشته  30در طول آیا  ید بپرسیداشید که باشته باطر دابه خ. ندهد
  ؟خیر ای ستاشده 

CD18 .میدنان اینهاچیزي شبیه به  احمق، بی عرضه یا او را  
  ..ترك کند ارر بدش ارفت موزند کهابیکودك به  اده می کنند تاستفا میکال دهاستفاسوء زالدین از وابرخی 
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CD19. واي اگوش ه ازدن به صورت، سر ی سیلی اضربه زدن ی  
هر دو  احیه سر و صورت و یابه کودك در ن رانواخي اعضاز الدین و شخص دیگري اوآیا  مشخص می کند که سوالین ا

ره به اشا اه سوالهمه ( ق می شودطالالی ادست خ ایی بانند قبل، ضربه و سیلی به ضربه هام. ستاگوش سیلی زده 
ز ار کنید و قبل اهسته تکرآ ار سوالین ا). ره شوداشاده استفام جسم سخت مورد انبه نی که ازممگر رد اد لیادست خ
  .ب صبر کنیداي گرفتن جوابر CD20رفتن به 

CD20 . واي اهاپ ازو یاضربه زدن به دست، ب ازدن یکتک  
حیه ان درین کودك اآیا  که مشخص می کند سوالین ارد، چون اوت داتف)  CD19( ي قبلی اه سوال اب سوالین ا
  .خیر است یار گرفته ارب و شتم قرضلی مورد ان خادست ا، ب)اهاو پ ازوها، بادست ه( ام هاندا

CD21 . ،ستان آدر به زدن اتی که فرد قامحکم ترین ضرب ایعنی زدن پی در پی بکتک زدن پشت سر هم  
  .ري کنیداگذ متده شده عالاسخ داتوجه به پ اب اکد مربوطه ر

CD21a. نندن و سوزن زداغ کردن، سوزاد  
  .ري کنیداگذ متده شده عالاسخ داتوجه به پ اب اکد مربوطه ر

CD22.  ید تنبیه جسمی شود؟او باسب یک کودك، امن آموزشي بزرگ کردن، تربیت و ارید براد داعتقا اشمآیا  
 ت مربوط بهسواالهمه ز ابعد  و خرادر ید او ب ن دهدانش ارویکرد نسبت به تربیت رحی شده که این طراي ابر سوالین ا

ي ارهارفت آموزشي او برابه نظر آیا  سخگو پرسیده می شود کهاز پا سوالین ادر  .پرسیده شود لدیناتربیتی ور ارفت
ده استفاز تنبیه بدنی ا ست که ا ی که گفتهیسخگواگر پاتعجب نکنید . خیر است یازم به کودك تنبیه بدنی ال سبامن

 ار "8" ندانمی د ارد و یاین مورد نداره کرد که نظري در اشاسخگو اگر پا .ردادي به تنبیه بدنی نداعتقامی کند، بگوید 
  . ري کنیدامتگذعال
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  نان و هرمزگان، کرمان و بلوچستاي سیستان هاستاویژه   اریالام بخش
  .ستار انوادر خ اریالاري ماره بیمابدر یتاعطالا کسبین بخش اهدف 

MA1.  ست ؟ار تب شده ار دچانواخ ياعضاز اعضوي  ،خیرادو هفته طی در آیا    
 ست،ا اریالام ئمعال زا کییتب . سبه نکنیدامح اجعه راروز مر. ستاجعه از روز مراخیر، دو هفته قبل از دو هفته امنظور 

ي اعضاز اعضوي  که ب کنیدانتخا صورتی در اتنه ار "بلی" به مربوط کد. ب کنیدانتخا ار شده دهاد سخاپ به مربوط کد
 عطالا نا زا سخگواپ است و یاسخ خیر اگر پا. ستا بوده تب به مبتال حبهامص نازم زا پیش هفته 2 صلهاف در رانواخ
 .بروید MA7ل اسو به رداند

  .ز جدول تکمیل شوداست، یک ردیف ار تب شده اخیر دچار که در طی دو هفته انواي خاعضاز اي هر یک ابر
MA2 .ماره ردیف ناشم  

  .ر ثبت گرددانواي خاعضافهرست  HL1ز ام اره ردیف ناشم
MA3 .م ان  

  .ر ثبت کنیدانواي خاعضا، فهرست HL2ز ا است رار تب شده ام فردي که دچان ین ستونادر 
MA4 . ست؟ام شده انجانی ام درماقداچه  

  .ییدادرج نم ار Yست،کد ام اسخ هیچ کداگر پا. ي مربوطه ثبت کنیدادر مربع ه اي مرتبط راکده اکد و ی
MA5.  ست؟ابوده  اریالابه م بتالاتب به علت آیا  

  . ییداثبت نم اکد مرتبط ر
ند، ایی شده اساشن اریالابه م ن مبتالاخیر به عنوار که در طی دو هفته انواي خاعضاز اي هر یک ایید که براتوجه نم

  .بروید MA7ل است به سواند انمی د اسخ خیر یاگر پا. یستی تکمیل شوداین جدول می باز ایک ردیف 
MA6 . ست؟ار گرفته ان قرایی شده تحت درماساري، فرد شنامت بیمولین عالاز بروز اچند روز پس  

  . ییدادر مربع درج نم اکد مرتبط ر
MA7 .چیست؟ اریالابه م بتالاه ار ابه نظر شم  

  . یره بکشیداي مرتبط داکده ادور کد و ی
MA8 .شد؟اچه می ب اریالاي کنترل ماه هار ابه نظر شم  

  . یره بکشیداي مرتبط داکده ادور کد و ی
  

  نان و هرمزگان، کرمان و بلوچستاي سیستاهن استاویژه کش  حشرهغشته به آبخش پشه بند 
ن آز اشی امرگ و میر نو  اریالابه م لینیاي ببتالان امیزکش حشره غشته به آز پشه بند اوم اده مداستفاست که امشخص شده 

ز اده استفا یشافزاي ابرمه ریزي ال برنادر ح از کشورهاري ابسی در نتیجه، .هش می دهداک لان خردسابه خصوص در کودک ،ار
غشته آز به انیآنها  زابعضی  .رداوجود د از پشه بندهاي متنوعی ارك هاو م انمونه ه .غشته به حشره کش هستنداپشه بند 

وري آز به جمع انی اریالام زاپیشگیري  زمینهز پشه بند در اده استفاد یابی فوارزشیابه منظور  .رداد کش ده حشرهام اشدن ب
نی که اینکه کساند و اغشته شده اد ضد حشره ار به مواب آخرین ینکه چه موقعا، ریماد ادر مورد نوع پشه بند ه یت دقیقاعطالا
ه د که بانوز )پشه بند(شید که توري اشته باتوجه د .خیر ای نداده کرده استفاآنها  زاب ام خوارند به هنگاد ار اه بندین پشه ا
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 این نوع پشه بند ها. محسوب نمی گردد پشه بندده می شود استفادر طی روز  امخصوصد از نوزاشتن مگس امنظور دور نگه د
  .نمی شوند این گونه پشه بندهامل اي پنجره شاچنین توري ه هم .غشته نمودآد ضد حشره ان به موانمی تو ار

TN1.  رد؟ اده کرد، داستفان آز اب ان موقع خواهیچ نوع پشه بندي که بتو ار شمانواخآیا  
شید که اشته باتوجه د .بروید رانوات خامشخص بخش، به ستا "خیر "سخ اگر پا .ب خط بکشیداجو ادور کد مربوط ب

گر اصه به طور خال .ده کنداستفان آز اب ام خواهنگ نداتو و میرد اپشه بند د رانواکه خست این ا سوالین امنظور 
 .شود بهسامح اد کل پشه بند هاتعد در شود، نمیهم ده استفان آز اولی  ردادپشه بند ر انواخ

TN2  .رد؟اچند پشه بند د اشم رانواخ  
هم ده استفان آز اولی  ردادپشه بند ر انواخگر اصه به طور خال .رد کنیداو ار رانواي متعلق به خاد پشه بندهاتعد
 .ییداثبت نم ار 03رد اگر سه پشه بند دا .شود بهسامح اد کل پشه بند هادر تعد شود، نمی

TN3 . 3ي امه فقط برادر پرسشن که انجآز ا. ن دهدانش ابه شم ار رانواي خاپشه بند ه اهید تاسخگو بخواز پا 
  .ده کنیداستفافی اضامه از پرسشنا ست،اموجود پشه بند  3ز اگر بیش است ادر نظر گرفته شده  اپشه بند فض

  . TN13 ات TN4:  از پشه بندهازدید اب
و   دنراده ضد حشره دام اغشته شدن بآز به انیآنها  زابعضی  .رداوجود د از پشه بندهاي متنوعی ارك هاو م انمونه ه

. رندامجدد ند دنغشته شآز به اه نیام 36 اه یام12 ات 6ده شده بین این ماغشته به آنه ارخاز طریق کایی که انهآ
جمع  ات راعطالاین اید ا، باریالاري ماز شیوع بیماي ضد حشره در جلوگیري اثیر پشه بندهان تاتعیین میز جهت

به  این پشه بند هاز اد اچه تعد، ن چیستآنوع  ،ردار داختیانی در از چه زما اهر پشه بند ر رانواین خا  :وري کنیمآ
  .خیر ای کنند ده میاستفاآنها  زاب ام خواهنگ رانواخ ياعضاآیا  ند واغشته شده آد ضد حشره امو
ت سواال .ي هر پشه بند بپرسیدابر ار TN12 ات TN4ي اه سوال است شمازم ت الاعطالاین اوردن آي به دست ابر
ول شروع کنیدو همه اپشه بند  اب. بپرسید می شودده ان دانش اي هر پشه بندي که به شماتیک برابه طور سیستم ار

هر  بر کیداي تابر .بپرسید نآره ادر ب ار اه سوالید اب ببینید، ار ينید پشه بنداگر نمی تواحتی  .بپرسید ات رسواال
 الاح" ای "دید صحبت کنیم انم داولین پشه بندي که نشاد در مورد یزه دهاجا الاح"مثل  یتاراید عباپشه بند ش

 قبالت اعطالاین اگر ا(شند اسب بامن "کنید صحبت کنیم ده میاستفان آز ا) مان(زه دهید در مورد پشه بندي که اجا
ردیف . ده کنیداستفافی  اضامه از پرسشنا رد،اپشه بند د 3ز ابیش  ريانواگر خا). شداشده بیه اراسخگو اپ بوسیله

ت اعطالا .ششم تغییر دهید پشه بندپنجم و پشه بند  ،رماچهپشه بند  به ار فیاضامه اپرسشن TNي بخش الاب
ي ابر TNینکه بخش ابه محض . )رانوایی خاسایعنی کد شن( پر کنید افی راضامه اولین صفحه پرسشنایی اساشن

  .مه دهیدادار انوامه خاز روي پرسشنا احبه رامص مل شدافه شده کاضاي اهمه پشه بنده
TN4 . هده شد؟اپشه بند مش  

 . خیر اید یادیده  اپشه بند رآیا  ثبت کنید که ابتدا، ي هر پشه بندابر

TN5 . بپرسید اببینید ی اپشه بند ر نوع.  
 .ري کنید امت گذمه عالادر پرسشن اسب راکد من. ستاره نوع پشه بند ادرب TN5پرسش 

TN6. ؟ستاپیش گرفته ه اچند م اپشه بند رین ا ار شمانواخ  
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تهیه حبه اریخ مصاز تاقبل  هام 36گر پشه بند در طول ا .ستاتهیه کرده  اپشه بند رپیش ه اچند م رانوابپرسید خ
 1ز اگر کمتر ا .ثبت کنید ار "95" ستاه ام 36 زامدت بیش گر ا ثبت کنید، ار اه هاد ماتعد اید دقیقاب ،ستا شده

  .ثبت کنید ار "00"ستاه ام
رد سعی کنید که حدود این موادر  .ردان نداطمیناپشه بند  دقیق تهیهن از زماکه ر کند اظهاست اسخگو ممکن اپ

/ ندامی دن("98"عدد شتاپشه بند ند تهیهن ازم ابطه باي در رنظر سخگو هیچاگر پا .وریدآبدست  ان رازم تقریبی
  .ثبت کنید ار )مطمئن نیست

TN11 .  ست؟ابیده این پشه بند خواخل ادیشب کسی دآیا  
TN12 .ست؟ابیده این پشه بند خواخل ادیشب چه کسی د  

ن آخل اد از تحقیق رادي که شب قبل افراو  شخصیي ات در مورد پشه بندهاعطالاوري اي جمع ات برسواالین ا
  .ستاه در نظر گرفته شد ند،انده اگذر

 ،ستا "بلی"سخگو اسخ پاگر پا بیده،اخو از پشه بندهاخل هیچ یک ادکسی آیا  سخگو بپرسید کهاز پا TN11در 
  .ثبت کنید  TN12در  ار انواخي اعضافهرست  درره ردیف فرد ام و شمان
ز ا د،افراین اره ردیف ام و شماي ثبت ناند، براده یبانفر زیر یک پشه بند خو از چهاز تحقیق، بیش اگر شب قبل ا

پر  ار) رانوایی خاساکد شن( ییاسات شناعطالا، فیاضامه اول پرسشنادر صفحه . ده کنیداستفافی اضامه اپرسشن
که زیر پشه بند  ديافراز اگر کسی ا .مه دهیداداول امه اروي پرسشن احبه راد ثبت شدند مصافراوقتی همه . کنید

  .ثبت کنید "00  " ردیف رهاي شمابرر نبود، انواي خاعضادر فهرست بیده اخو
TN13 .  

ت امشخصبخش به  گر پشه بند دیگري نیست،ابروید و  TN4به  رد اوجود دگر پشه بند دیگري ا ،مرحلهین ادر 
  .ر برویدانواخ

  
  رانوات خابخش مشخص

ز وضعیت اع طالاین بخش جهت ات الاست، سوار اگذثیر امت تعی بر روي سالاجتمادي اقتصاکه وضعیت  ان جآز ا
  .می شود ر پرسیدهانواعی خاجتمادي اقتصا

HC2a .ست؟اچند متر مربع  امنزل مسکونی شم) راسقف د(ي احت زیر بنامس  
حت امس اماست امتر مربع  100ي انه احت خاگر مسان نمونه ابه عنو. ر به متر مربع ثبت شوداي سقف داحت زیر بنامس

  . رد کنیداو 998ند انمی د احت راگر مسا. رد شوداو 080ست امتر مربع  80ن آر اسقف د
HC2b . ست؟ار انواین خار اختیاق در اتاحد مسکونی، چند این وادر  

ق اتا ال یاه. شداشته باع دارتفامتر  2حت و امتر مربع مس 4قل است که الاي محصور و مسقفی اق، فضاتاز امنظور 
در صورتی که . ق محسوب می شوداتاشد اشته باع دارتفامتر  2حت و امتر مربع مس 4ین که ایی نیز مشروط بر اپذیر

در  اق مجزاتان یک ابه عنو اشند هر یک راز یکدیگر تفکیک شده باي شرط مذکور بوده و به نوعی ارایی دال و پذیراه
ست  و اد امتدادر یک  مالاک اماست امتر مربع  40 احدود ريانوایی در خال و پذیراگر هال ان مثابه عنو. نظر بگیرید

شد و به اژ بار مطرح شده متراي معیارایی دال و پذیراگر ها اماق محسوب شود، اتارند، یک از هم نداهیچ تفکیکی 
ز اگر ا. ییداق محسوب نماتاشند، دو اشده ب از هم جدا) شکل L(ن اختمادر س انحناز جمله توسط یک انوعی، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٩٢ 
 

نند ایی ماهافض. ق محسوب نشوداتاده می شود، جزء استفاري انبان اري فقط به عنوانباز اشپزي و آي انه براشپزخآ
  . ق محسوب نمی شونداتانی اهدالت، طویله، کاتو

... لونک، ادر، کپر، ار به صورت چانواحد مسکونی خانچه وایید و چناري نماکد گذ ان رامشخص کرده و  اق راتاد اتعد
 نچه مثالاثبت کنید و چن " 99"ر پرسیده نشود و کد انواز خال این سواشد، اخته نشده بالح سخت ساز مصاشد و اب
ز اکمتر ( "00"شد کد ار دیگري شریک بانواخ اق باتاین یک اشد و در اشته باق داتار فقط یک انواحد مسکونی خاو

  . ثبت کنید) ق اتایک 
HC2c .م می شود؟انجا ار در کجانواي خاعضام استحما  

ن نصب شده و در آدر آب  ياراقل یک دوش دابل شستشو که حدار قاکف و دیو است باي محدودي ام، فضاز حمامنظور 
  .رداب وجود دضالاي خروج فان محلی برآکف 
 رانواخ اب ای "1"ست، کد ار انواصی منزل خاختصا ماین حماآیا  ست که بفهمیداین ا سوالین اطرح ز اف اهداز ایکی 

ري اگذ متعال ار "2"ست، ادیگر ) ياه(ر انواخ ابه صورت مشترك بگر ا. ستامشترك )  ایه هامثل همس( ي دیگر اه
  .ییداري نمامت گذعال ار "3"ست ام اقد حمار فانواحد مسکونی خاگر واکنید و 

HC3a .مشخص کنید احد مسکونی راین واي ار رفته در بنالح عمده ي به کامص.  
لحی ایید که مصاتوجه نم. بنویسید است رار رفته احد مسکونی به کاي وار و سقف بناختن دیواي که در سالح عمده امص

ده استفالح مورد اگر مصا .لح عمده در نظر نگیریداي تعیین مصابر است رار رفته احد مسکونی به کاي وار بناکه در رو ک
ي بیشترین اران قسمت که دالح مربوط به است، مصاوت اهم متف اي مختلف باحد مسکونی در قسمت هاي وادر بن

شخص م اب صحیح راجونید امی تورد اکثر موادر . بکشید یرهاددور کد صحیح  .در نظر بگیرید است را احت زیر بنامس
  . کنید سوالنچه شک کردید اکنید ولی چن

HC6 .؟ده می کنداستفاشپزي آي از چه سوختی برا اعمدت ار شمانواخ  
 دياقتصاعی اجتماي بررسی وضعیت ابردیگري  راعیم ،ر می روداشپزي به کآي انوع سوختی که بر رهادرب تاعطالا

  .شداور بآن امتی زیي سالاند براشپزي می توآ در از بعضی سوخت هاده استفا. ستار انواخ
ي انه بر ستاشپزي آدر مورد سوخت  سوالین اشید که اشته باطر دابه خ. مت بزنیدعال اسخ راپ اسب بامتن کد

تحقیق کنید که چه نوع  ،کند ده میاستفاشپزي آي از یک نوع سوخت برابیش ز ا رانوانچه خاچن. اگرم ایی یاروشن
ین ادر . م نشودانجانه اردي هیچ پخت و پزي در خامودر ست البته ممکن ا. ده می کننداستفات اوقابیشتر  اسوختی ر
ند ایی که کد بندي شده اه نآز اگر سوخت دیگري به غیر ا. بروید HC7cل او به سوخط بکشید  ار "95"مورد دور 

 .مشخص کنید اخط بکشید و نوع سوخت ر ار "96"دور  ،رش شداشپزي گزاي اصلی بران سوخت ابه عنو

  : شداع سوخت  به ترتیب زیر می بانواز ات بعضی اتوضیح
  .ستا  محفظه در بستهي تولید شده توسط کود تخمیر شده در یک ازهامل گاش =زابیوگ

تولید می  رت کمترياو حر م سوختن دود بیشتراهنگل سنگ انسبت به ذغکه  ستال سنگ اذغت از مشتقا =لیگنیت
 .کند

HC7a .؟م می شودانجا اشپزي در کجآ معموال  
نه اشپزخآن اکه بعنو( اق جداتادر یک  يشپزآگر ا .بکشید یرهاد ،ردابقت داده شده مطاب داجو ادور کدي که ب
زندگی،  مخصوصنه که از خاشپزي در قسمتی آگر ا .بکشید یرهاد "1"کدگیرد دور  م میانجا  )مشخص شده
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 "2"کددور  ان جداختماس انه یاشپزخآنه در یک  م می شود وانجامیده می شود اق ناتاست و انشستن  ای بیدناخو
 ار "4"کددور  .یره بکشیداد "3"می شود دور کد  مانجازیر پله  اهرو یاشپزي در رآگر ا .بکشیدیره اق مسکونی، داتا

  . م می شودانجاغیر مسقف  ایز اي باشپزي در فضآبکشید که  یرهادفقط در صورتی 
مشخص  اشپزي رآبکشید و محل  یرهاد "96"کد شد دور اري شده بارد کد گذاز مواده شده غیر اب دانچه جواچن

  .کنید
HC7b .؟ده می شوداستفاشپزي آي ابري از چه وسیله ا ار شمانوادر خ  

ده می کند، استفاق اجاز دو نوع ار انواگر خا. شپزي و پخت و پز مشخص شوداي ار برانواده خاستفانوع وسیله مورد 
ب اجو ادور کدي که ب. ست ثبت شودان تر اقع گرار که در واز فر داز پیک نیکی، گاز گار و هم از فرداز گاهم  مثال

  . یدآب نمی ان وسیله پخت و پز به حسایی به عنواکروفر به تنهایید ماتوجه نم .بکشید یرهادرد ابقت داده شده مطاد
HC7c.  ؟می کشد...) ن، پیپ ار، قلیاسیگ(نی اد دخامو) ي بستهافض(خل منزل ار در دانواي خاعضاز اکسی آیا  

  . بروید HC8aل ابه سو ستاسخ خیر اگر پا .بکشید یرهاد ،ردابقت داده شده مطاب داجو ادور کدي که ب
HC7d . نی اد دخادر معرض دود مو ي بسته منزلادر فضچند روز در هفته  ار شمانواي خاعضابه طور متوسط

  ؟ر می گیرنداقر...) ن، پیپ ار، قلیامثل سیگ(
هفته در روز در  2ري انواد خافراگر ا مثال. ییدادر مربع مربوطه ثبت نم ات، به روز در هفته راد دفعامتوسط تعد

ي ردالکیت موام رهادربزیر  سوالدو ي اهسخ اپ. ییدارد نمادر مربع مربوطه و ار 2ر هستند، عدد امعرض دود سیگ
  .هد گرفتار خواده قراستفامورد  رانواخ دياقتصاعی اجتماي وضعیت اري برامعین ابه عنو صاخ

HC8a .م برده می شود؟است که نایلی از وسامیک الک کدار مانواخ    
ر انوایل خاز وسام کند که یکی عالاسخگو اگر پا .بکشید یرهاد سخاهر پو دور کد  نیدابخو ارد رامو زام اکد هر

 ستاتعمیر بل اقآیا  ب شده و است که خراي چه مدت اب شده، سعی کنید بفهمید براخر اشکسته ی )دیوار "مثال(
ب مثبت اي جوابر ار "1" دور عدد ،ده نیستاستفابل اق بطور موقت فقطن وسیله اگر مشخص شد که ا .خیر ای
 امطمئن شوید که ی .بکشید یرهادخیر  اب منفی یاي جوابر "2" ین صورت دور عددابکشید، در غیر یره اد "بلی"

  ار سوالرد زیر اموي ابر .ریدالی نگذاب و خابی جو اهیچ موردي ر. بکشید یرهادي هر وسیله ابر"2" ای "1"دور عدد
   :بپرسید

/ اسمپال/ LCDه و سفید، تلویزیون رنگی غیر ال فریزر، تلویزیون سیال، یخچال بدون فریزر، فریزر بدون یخچایخچ
LED  تلویزیون ،LCD /اسمپال /LEDروبرقی، ایکروویو، جاشین ظرفشویی، ماسشویی، ماشین لبابت، ما، تلفن ث

  .دیواینترنت در منزل، راپ، دسترسی به شبکه الپ ت/ مپیوتراک
HC9a.  م برده می شود هست؟ایلی که نالک وسار مانواي خاعضاز اهیچ یک آیا  

سب انتو کد م نی کنیدازخواب اهر مورد ر. ستا رانواي خاعضا به وسیلهمختلف  ياشیالکیت ام مربوط به سوالین ا
 اشکسته ی )سیکلتموتور  "مثال( راونایل خاز وسام کند که یکی عالاسخگو اگر پا. ري کنیدامت گذعال  اسخ راپ اب

گر مشخص شد ا .خیر اتعمیر می شود یآیا  ب شده و است که خراي چه مدت اب شده، سعی کنید بفهمید براخر
ین صورت دور ابکشید، در غیر  یرهاد "بلی"ب مثبت اي جوابر ار "1"دور عدد ب شدهاخر اموقتن وسیله آکه 
 یرهاد "2" او ی "1"وسیله  دور عدد هري اشوید که برمطمئن  .بکشید یرهاد خیر اب منفی یاي جوابر "2"عدد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٩٤ 
 

زي اب باسبان ان به عنواي کودکایی که برادوچرخه ه .ریدالی نگذاب و خابی جو اهیچ موردي ر. یداکشیده 
  .نظر گرفته شوددر  اینجاید در اشود نب ده میاستفا

  :رد زیر بپرسیداي موابر ار سوال
یق اق  ،...)میون اتوبوس و کانت، مینی بوس، اري، واز سواعم ا(تومبیلاه، دوچرخه، موتور سیکلت، اتلفن همر

  .عت مچیان کشیده می شود، ساحیو اري که با، گموتوري
HC10.  ست؟ انه این خاحب ار، صانواین خان اکناز ساکسی  ای اشمآیا  

ن منزل اهر شخصی دیگري که در  اسخگو یاپ رگا .شداحبه می بامص نابه زم مربوط سوالشید که اشته بادر نظر د
 نه این خا ایا:مطرح کنید  ار سوالین ابود  "خیر"ب اگر جوا .خط بکشید ار "1"دکدور  شد،الک بارد ماسکونت د

گر ا .خط بکشید ار "2"دکبود، دور  يا رهاجاگر ملک ا ید؟اره کرده اجازندگی نمی کند  اینجاکه  کسیز ا ار
گر ا ای رد، وانونی در منزل سکونت داگر به طور غیر قا امنزل زندگی می کند یره در اجاخت ار بدون پردانواخ

ر انواي خاعضاز اکسی که  پرس و جو کنید بکشید؛ یرهاد ار "6"دکست، دور ا ت دیگري در نظر گرفته شدهاترتیب
  .شدان نبآجر امست ایلک ام

HC11.  ؟شداده باستفابل اورزي قاکشي ارهست که ب حب زمینیاصر انواین خاي اعضاز اهیچ یک آیا  
   .بکشید یرهادسخ  اپ مربوط بهدور کد 

ست در کشور دیگري احتی ممکن  شد،اب ن دوردستیادر مکمورد نظر  زمینست اشید که ممکن اشته بادر نظر د
  . در نظر بگیرید "بلی" ابه بامش  ار اه سخاگونه پ ینا .شداب

HC12a .شند؟ارد ذکر شده می باز موامیک اورزي در کداکش رياي بهره بردارار دانواین خاي اعضا  
  .رد کنیداو اسخ راپ اب سباتننید و عدد ماي بلند بخواصد اب ارد راز مواهر یک 

HC12b.  می ) ستاتیلر  این یاکمب اکتور یابه طور عمده منظور تر(ورزي ات کشالاشین احب مار صانواین خاآیا
  شد؟اب

  .بکشید یرهاد اسخ راپ اسب بامتندور کد 
HC15a .ست؟ار چقدر انوانه خاهیامد مآسطح در  

  .بکشید یرهادب اجو اب سبامتندور کد . ل کنیداسو ار رانوانه خاهیامد مآسطح در
HC15d . ؟ستاچقدر بوده  ار شمانواهزینه خ ه گذشتهام 1مجموع در طی در  

ست امد نظر ... و برق و آب  ،ان، غذادرمشت و اي مربوط به بهدامل هزینه هار  شانواي خال کل هزینه هاین سوادر 
ن اه گذشته به تومادرطی م ار رانواي خامجموع هزینه ه. ستاخت شده ابه صورت دیگر پرد اکه به صورت نقدي و ی

رد، دور کد اسخ ندایل به پاتم اند و یانمی د اه گذشته رام 1ر در طی انواسخ گو هزینه خادر صورتی که پ. ثبت کنید
 .دیره بکشیاد 8

HC15e  .ست؟اچقدر  ار شمانوار در خانه سیگاهیابه طور متوسط هزینه م  
ر ات سیگبادر صورتی که ب. ثبت کنید ار ،ر می کننداه صرف خرید سیگار در مانواي خاعضامبلغی که به طور متوسط 

 ار رانه سیگاهیاهزینه مسخ گو اگر پا. ییداب نمانتخا ارد رار ندار هزینه سیگانواید گزینه خانمي صرف نمی اهزینه 
  .یره بکشیداد 8ند دور کد انمی د

HC15f .ر چیست؟انواحد مسکونی خاعمده ترین وسیله گرم کننده در و 
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ز به ان منطقه نیآدر موقعی که در  "1"کد . لاز سار در فصول مورد نیانواز وسیله گرم کننده خاست ارت اعب
  .ب شودانتخایل گرم کننده نیست از وساده استفا

ده می کند، معمول ترین وسیله گرم کننده که مورد استفان از چند وسیله گرم کننده هم زمار انوادر صورتی که خ
  .ییدارد نماو ار می گیرد راده قراستفا
HC15g .ر چیست؟انواحد مسکونی خاعمده ترین وسیله سرد کننده در و  

ز به ان منطقه نیآدر موقعی که در  "1"کد . لاز سار در فصول مورد نیانواز وسیله سرد کننده خاست ارت اعب
  .ب شودانتخایل سرد کننده نیست از وساده استفا

ده می کند، معمول ترین وسیله سرد کننده که مورد استفان ازمز چند وسیله سرد کننده همار انوادر صورتی که خ
 .ییدارد نماو ار می گیرد راده قراستفا

HH32 .شت کنیداددای ان رازم.  
کمتر دقیقه  ایعت اگر سا. عته ثبت کنیداس 24در سیستم  ان رسیده رایابه پ رانواخ احبه باکه مص ياعت و دقیقه اس
 .ریدادقیقه بگذ ایعت از عدد ساشد یک صفر قبل اب 10 زا

 
مه اپرسشنیط تکمیل اجد شراد وافراآیا  ید کهات مشخص می نمسواالین ا. می رسد انتهابه  سوالدو  ار بانوامه خاپرسشن

مه ادا وا اب احبه رامص ،رداوجود د نازنصی اختصامه اپرسشن تکمیلیط اجد شراو یگر زنا .خیر ار هستند یانواصی در خاختصا
حبه، امص نایاپز ا پیش  .حبه کنیدامص شاصلی اقب امر ادر یام ارد بایط وجود داجد شراو یکودکگر ا ین صورتادر غیر . دهید

شته اد نداهم تض ابت اعطالاضح نوشته شده و ا، همه چیز وشدابده افتنیز قلم اتی اعطالا اتبررسی کنید  ار امه هاهمه پرسشن
 امل شده، بامه کاوقتی مطمئن شدید که پرسشن. نکنید ردیدت سخگواپز ا سوالره ادوب یدني پرسارب زادر صورت نی. شنداب

HH33 مه دهیدادا.  
HH33.  ؟می کند ر زندگیانوادر خ یطیاشر جداوله اس 54 ات 15هیچ زن آیا  

ر انوادر خ ییطاجد شراگر زن وا. یط بررسی کنیداجد شران وازنکردن  اپیدي ابر ار رانواخ ياعضافهرست  HL7 ستون
گر ا. کنید کمیلیط تاجد شراولین زن واي ابر ارصی اختصامه اپرسشن وبروید  نازنصی اختصامه اپرسشنست، به ه

  .مه دهیدادا HH34 ارد بایطی وجود نداشرجد اهیچ زن و رانوادر خ
HH34.  ؟ر زندگی می کندانواین خالی در اس 5 زاکمتر هیچ کودك آیا  

یط اجد شراي هر کودك وابر. ل بررسی کنیداس 5ن زیر اکودککردن  اپیدي ابر ار رانواخي اعضافهرست   HL9 ستون
مه اپرسشن رد،اوجود دده انوادر خیط اجد شرال واس 5گر کودك زیر ا .ییداصی تکمیل نماختصامه اید یک پرسشناب
ین اي امه هاهمه پرسشن. کنید کمیلصلی کودك تاقب امر ادر و یام زاپرسش  اب ار لاس 5ن زیر اکودکصی اختصا

  .رد کنیداو ار HH30 ات HH15ت الاي سوابر زمالت اعطالاجمع کرده و   ایک ج ار رانواخ
  

  ر، جدول دومانوات خاعطالابخش 
  . مل کنیداک این جدول رات اعطالار تکمیل شد، انواي خامه هام پرسشنان که تماز اپس 

HH15 .رانواسرپرست خدگی انوام خاو نم ان  
  .رد کنیداو ار رانوامل سرپرست خاکدگی انوام خاو نم ان
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HH16 .رانواسرپرست خ ره کد ملیاشم  
ز خط ا. ییدارد نماست واز چپ به راي پیش بینی شده ادر قسمت ه اده رقم ر ار بانواره کد ملی سرپرست خاشم

نند ارك مایر مداز ساشد ارت ملی موجود نمی بادر صورتی که ک. ییداي موجود در کد ملی صرف نظر نماتیره ه
  .ییداده نماستفاجهت دسترسی به کد ملی ... دفترچه بیمه 

HH17 .رانواسرپرست خ ملیت  
ر ملیتی انوادر صورتی که سرپرست خ. ییداضربدر در مربع مربوطه مشخص نممت عال اب ار رانواملیت سرپرست خ

  .بنویسید ایر ضربدر زده و ملیت رارد، در مربع سارد ذکر شده داز مواغیر 
HH18 .کد پستی  

 .ستاب، برق و تلفن موجود اکد پستی در قبوض  ات مرتبط باعطالا. ین قسمت درج کنیدادر  ار رانواکد پستی خ
ست از سمت چپ به راي پیش بینی شده ادر قسمت ه ام مربوطه رارقاست ازم ست و الارقمی  10ین کد یک عدد ا

  .ییدادرج نم
HH19,20 .رانواه سرپرست خابت و همراره تلفن ثاشم  
  . ییداشت نمادداي پیش بینی شده یادر قسمت ه اه سرپرست رابت و همراره تلفن ثاشم

HH21 .ییانه حبهامص لاس/ هام/ روز  
ز اعم ار انواي یک خاهمه اپرسشن ماو تمید انده ام رساتمابه  احبه راست که مصانی ازممربوط به ین قسمت اریخ ات

زي انیدیگر ید و اتکمیل کرده  اریط اجد شران وان و کودکاصی زناختصاي امه هار و کلیه پرسشنانوامه خاپرسشن
  .شدابر بابر HH11ل اي مربوط به سواریخ هاز تایکی  اید بابریخ این تا .ریدادحبه ناي مصاجعه مجدد برابه مر

HH22 .ییاکد نتیجه نه  
مه انخست پرسشن که در صفحه) HH13, HH22(ر انواحبه خاي نتیجه مصاس کدهاسابر  ایی راکد نتیجه نه

  . ییدارد نماوست ا مدهآر انواخ
HH23 . رانوامه خابه پرسشن گو  سخاپفرد  

   .رد کنیداو )HL2 و  HL1ر، ستون انواخي اعضافهرست ز ا(  اسخگو راره ردیف فرد پاشمو دگی انوام خاو نم ان
HH24 .رانواي خاعضا کل داتعد  

 این جادر  ان رآد کل ارش کرده و تعداشم ار رانواي خاعضافهرست  HL1ثبت شده در ستون رانواد خافراد اتعد
  .شدار می بانواخ ياعضافهرست عضو ثبت شده در  آخرین ره ردیفاشمن اعدد همین ا معموال. ییداثبت نم

HH25 .لاس 54 ات 15ن بین اد زناتعد  
صی اختصامه اپرسشن و تکمیلحبه اي مصایط براجد شران واین زنا. رد کنیداو ارل اس 54 ات 15ن بین امجموع زن

  .شوند سبه میامحHL7  ري شده در ستوناگذ متي عالاره ردیف هاد شماز جمع تعداد این تعدا. ن هستندازن
HH27 .لاس 5ن زیر اد کودکاتعد  

ین ا. رد کنیداو ار لعهاین مطادر ) روز 29ه و ام 11ل و اس 4 امنظور ت(یط اجد شراول اس 5ن زیر اد کودکاتعد
. ستاثبت شده  HL9در ستون آنها  ره ردیفاست که شمان اصلی کودکا قبینامر ان یادراد مان تعداد هماتعد
  سوال .ده کنیداستفا ناین کودکاقبین امر ان یادرام احبه باي مصابر ناکودک صیاختصامه اپرسشنز اید اب اشم

HH26  سوالو  HH28تکمیل گردد) نان و کودکازن( رانوادي خانفراي احبه هام مصام تماتماز اید بعد انیز ب .
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 ناکودک مهمه هاند و پرسشناحبه شده ال مصاس 5ن زیر اصلی کودکا قبینامر /نادراست که همه مانی این زما
  ياه م درج شده در ستونارقا ،شدابن رسیده ایاموفقیت به پ ادي بانفراي احبه هاهمه مص گر ا. ستامل شده اک

HH26و  HH28 یط اجد شراو نازند کل اتعد اه ترتیب ببید اب)HH25 (ل اس 5ن زیر او کودک)HH27 (بر ابر
ند انمی تون اصی زناختصامه اپرسشن بوسیلهحبه شده ایط مصاشرجد او نازند اتعد کثراحدکه  یئانجآز ا. شداب

همین . شداب HH25ز اید بیشتر اوقت نب هیچ HH26شد، عدد اده بانوایط در خاجد شران واد زناز تعدابیشتر 
   .صدق می کند HH27و   HH28 ي امورد بر

HH26 .ستاتکمیل شده  ناش مهاپرسشننی که ازند اتعد  
مه اي دو زن پرسشناگر برا مثال .رد کنیداو اینجا ار داعدتتکمیل شد، ر انوایط خاجد شراون امه همه زناپرسشن وقتی که

  .ییدارد نماو ار 02تکمیل شده عدد 
HH28 .ستاتکمیل شده  ناشمه اپرسشنکه ل اس 5 زان کمتر اکودک داتعد  

  .رد کنیداو اینجا اد راعدتمه تکمیل شد، ا، پرسشنرانواخ لاس 5ن زیر اي همه کودکابر وقتی که
HH29  .ییاساشن رهاشمدگی و انوام خانم و ان(  نیازبین میداب (  

کنترل  ار اهرانواي تکمیل شده خامه ها، پرسشنات تیم شماعطالا نیازبین میدابکه  نیازم. ریدالی بگذاخ این قسمت را
  . رد می کندادر قسمت مشخص شده و اره خود راو شمدگی انوام خاو نم ان امی کند، بعد

HH30 . ییاساشنره اشمدگی و انوام خانم و ان(  اده هاد مسئول ورود(  
رد می او مخصوصدر قسمت  اش راره او شمدگی انوام خاو نم ان ابعد اده هاد ورود مسئول. ریدالی بگذاخ این قسمت را

  .کند
 
  تاهدامش

جع به ارنی امید/ هیانشگاظر داننی، ازبین میداب  حبه گر،امصت اهدامش ای تانقطه نظر مربوط بهر انوامه خاصفحه پرسشن آخرین
 .شدار می بانواخ ام شده بانجاحبه امص

  
  

. 
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 ناصی زناختصامه ای تکمیل پرسشنچگونگ

ز اپس . ستا مت و جمعیت نه سالاچندگي اخص هاي شات براعطالاز ان کسب محدوده وسیعی ازن صیاختصامه از پرسشناهدف 
ن ایط، زناجد شران واین زنا. هید کردایی خواساشن امه راین پرسشناي تکمیل ایط براجد شران وار، زنانواپر کردن فهرست خ

در  HL7به ستون ( رند ال داس 54 ات 15ر ثبت شده و سن انواي هستند که در فهرست خاج نکرده ازدواج کرده و ازدوا
  ).جعه کنیدار مرانوافهرست خ

  
  : رانوایی خاساکد شن

ن، یک مربع به کد ان، دو مربع به کد شهرستاستاز سمت چپ، دو مربع به کد است که به ترتیب امربع  11مل این کد شا
که در  ات راعطالاین اهمه . ر در خوشه تعلق می گیردانواره ردیف خاخر به شمار مربع به کد خوشه و دو مربع امنطقه، چه

  .ل منتقل کنیداس 54 ات 15ن اصی زناختصامه اي پرسشنالابه ب ارد، عینار وجود دانوامه خاي پرسشنالاقسمت ب
  

  نات زناعطالا

ي تکمیل ابر. ردار داقرن ازنمه ار در صفحه نخست پرسشنانوایی خاسار زیر کد شنست که  دایک جدول مل اشن ازنت اعطالا
  .  ده کنیداستفا رانوامه خاپرسشنول از جدول انید امی تو  ین جدولاز ات مورد نیاعطالا

  .حبه تکمیل کنیداز شروع مصاپیش   ارWM6   ات WM1ت الاسو
WM1. ناستام ان  

  .رد کنیداو HH1ل اسو رانوامه خاز روي پرسشنا ان راستام ان
WM2. ره خوشهاشم 

 .ییدارد نماو ای HH7ل اسور، انوامه خاز روي پرسشنا اره خوشه راشم

WM3 .رانواره ردیف خاشم  
  .ییدارد نماو  HH8لاسو زار، انوامه خاز پرسشنا ار رانواره ردیف خاشم

WM4 .رانوادگی سرپرست خانوام خام و نان 

  .ییدارد نماو HH15 لاسو زار، انوامه خاز پرسشنا ار رانواسرپرست خ دگیانوام خاو نم ان

WM5 .دگی زنانوام خاو نم ان:           
 .رد کنیدار وانوافهرست خ HL2ر، ستون انوامه خاز روي پرسشنا ار دگی زنانوام خاو نم ان

WM6 .ره ردیف زناشم  
  .رد کنیدار وانوافهرست خ HL1ر، ستونانوامه خاز روي پرسشنا ازن ر ره ردیفاشم

WM7 .جعهاریخ مرات  
ریخ ات. ستار در نظر گرفته شده اب 3کثر ایط، حداجد شرازن و احبه بام مصانجاي ار برانوات به خاجعاد مراتعد

ولین احبه در ادر صورتی که مص. رد کنیدا، و) ستاسمت ر(ولین ستون ابی در آر اخودک اب اجعه راولین مرام انجا
ریخ ایط بود، تاجد شرازن و احبه باندن مصان رسایاي به پاجعه مجدد براز به مران نرسیده و نیایاجعه به پامر
بی در آر اخودک اب اریخ راجعه تام دومین مرایید و در هنگاشت نمادداد یامد ادر دومین ستون ب اجعه بعدي رامر

ریخ ات حبه نشدید،اجعه نیز موفق به تکمیل مصانچه در دومین مرابه همین ترتیب چن. ییدارد نماین ستون وا
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 اب اریخ راین تاجعه سوم ام مراشت کنید و در هنگاددای) سمت چپ(د در سومین ستون امد اب اجعه راسومین مر
ن امه زنان تکمیل پرسشنایاریخ پاریخ ثبت شده، تات آخرین شید کهاشته باد دابه ی. ین ستون بنویسیدار در اخودک

حبه گرفته ام مصانجاختن احبه، تصمیم به متوقف سام مصانجانی که علیرغم عدم ازم امشخص می کند و ی ار
  .شیداب

WM8 .حبه گرایی مصاساره شنادگی و شمانوام خام و نان  
  .ییداشت نمادداي پیش بینی شده یادر بخش ه ایی خود راساره شنادگی و شمانوام خام و ناجعه نار مرادر هر ب

WM9 .کد نتیجه  
  . ییدارد نماو ستامده آ زیردر  که )WM9(زن حبه اي نتیجه مصاس کدهاسابر  احبه کد نتیجه رام مصاتماز اپس 

  )WM9(زن حبه اي نتیجه مصاکده
  .ب کنیدانتخا ار "01"کدست، امه زن تکمیل شده اگر پرسشنا :"م شدانجامل اک"
در محل سکونت  یطاجد شرازن وجعه ام مراگر هنگا: "م نشدانجاحبه ایط مصاجد شرایب بودن زن وابه علت غ "

  .ب کنیدانتخا ار "02" کدهد کرد ، اجعت نخواینده مرآهفته / در طول چند روزین زن اده گفتند انواد خافراو نبود 
ب انتخا ار "03" کدع کرد امتناحبه ام مصانجاز ایط اجد شرا، زن وجعهام مراهنگگر ا :"سخگوییاز پاع امتنا "

  .کنید
 کدد، اسخ داپ امه رات پرسشنالاز سوابخشی ، فقط یط به هر دلیلیاجد شراگر زن وا:  "م شدانجاقص ابصورت ن"
  .ب کنیدانتخا ار "04"
نی اتوایط به هر دلیلی نظیر ناجد شراگر زن وا:  "م نشدانجاحبه ایط مصاجد شران بودن زن واتوابه علت ن "

ي ان تیمهاحبه گراز مصاصی که هیچ یک ان نظیر گویش خات مربوط به زبمشکالل بودن، یی، الاشنوانجسمی، 
  . ب کنیدانتخا ار "05" کدن بود، اتواحبه نام مصانجاز ا... شتند و اع ندطالان از اه انشگاد
در  اب کنید و دلیل مشخص رانتخا ار "96"ید کد اتکمیل کنید ب امه رانستید پرسشناگر به دلیل دیگري نتوا :"یراس"

  . محل مخصوص بنویسید
M10 .نی امید/ هیانشگاظر دانره اشمدگی و انوام خاو نم ان 

در بخش  ایی خود راساره شناو شم دگیانوام خاو ن مان ابعد نیامید/ هیانشگادظر ان. ریدالی بگذاخ این بخش را
  .یدارد  می نماپیش بینی شده و

ل ایم و در حامده آپزشکی  آموزشن و اشت، درمارت بهداز طرف وزا ام” :رت زیر شروع کنیداگفتن عب اب احبه رامص
هیم امی خو. ر می کنیماک اده هانوامت خموثر بر سال ملامت و عوي در خصوص وضعیت سالالعه اضر روي مطاح

تی اعطالام اتم. دقیقه طول می کشد  40 ات 20حبه حدود از مصاین بخش ا. صحبت کنیم اشم ارد باین مواره ادرب
در  العه ماتیم مط دافراهیچ کس بجز  اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالاکسب می کنیم ک از شماکه 
  .”زه می دهید شروع کنم؟اجا .هد شداشته نخوان گذامی
ن تکمیل اکه زم ان جآز اید، اده ام دانجاو ا اب ار رانواحبه خاشخصی هستید که مصن اهم احبه بال مصاگر در حا

 الاح” :مه دهیدادارت زیر اگفتن عب اب احبه رامصهد بود، اوت خوار متفانوامه خاپرسشن ان  باصی زناختصامه اپرسشن
می  طول دقیقه 40 ات 20 حبه حدودامصین ا. ت دیگر صحبت کنماو موضوع امتی شمره سالادرب اشم اهم بامی خو
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د افراهیچ کس بجز  اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالاکسب می کنیم ک از شماتی که اعطالام اتم .کشد
  .”زه می دهید شروع کنم؟اجا .هد شداشته نخوان گذادر می العه ماتیم مط

 ال، شماین حا اب. یگزین کنیداسب تر جات مناراعب اب ار الات بارانید عبامی تو اشمر، انوامه خانند جمله شروع پرسشناهم
لعه، اپزشکی، موضوع مط آموزشن و اشت، درمارت بهدام وزان: ئیدامنظور نم ات زیر رادر معرفی خود مشخص اید حتماب

  . حبه کنیداو مصا ایلید بالعه و شخصی که مانه بودن مطان محرماحبه، میزان تقریبی مصامدت زم
،  WM7، و تشکر کرده از اشت، احبه ندامه مصادایلی به اسخگو تماپگر ا. شروع کنید احبه رامص زهاجادر صورت کسب 

WM8  وWM9  هی انشگاد/ نیاظر میدان اع بامتناین اسپس، در مورد . حبه بعدي برویداغ مصاتکمیل کرده، و به سر ار
 . یدازن مورد نظر نم احبه باسعی درمص ر دومابي انید برالعه می تواز گروه مطافرد دیگري  او ی اشم. خود گفتگو کنید

نه اوطلباید داین تحقیق بات زن در رکاشید که مشاشته باد دال، به یاین حا اب. رداع دامتناز ا این بستگی به تعریف شما
  .ر گیردار قراید جهت شرکت در تحقیق تحت فشاسخگو نبابوده و پ

WM11  .یی اساره شناشمدگی و انوام خام و نان( نیازبین میداب(  
م ان ار بانوامه خان بررسی پرسشنادر زم اشد که بعدانی می بازبین میداین محل مربوط به با. ریدالی بگذاخ این بخش را

  .هد شدامل خواو کایی اساره شناو شم
WM12 .ییاساره شنادگی و شمانوام خام و نان( اده هامسئول ثبت د( 

  .هد کردارد خواو ایی خود راساره شنام و شمان ابعد اده هامسئول ثبت د. ریدالی بگذاخ این بخش را
WM13  .ثبت کنید ان رازم  

ز ظهر ابعد  3عت، اگر سا مثال. ده کنیداستفاعته اس 24ز سیستم ا. شروع کردید ثبت کنید احبه راعت روزي که مصاس
 اعت یاز ساشد یک صفر قبل اب 10دقیقه زیر  ایعت اگر سا.  15:00:  ین صورت بنویسیدان به اقسمت زمست در ا

عت خود می بینید اکه روي س اي راست، دقیقه اري کنید و بی کم و کاز گردکردن دقیقه خوددا. ریدادقیقه بگذ
  .بنویسید

ز دیگر احبه از شروع مصاپیش . ر بریدایط به کاجد شرازن و احبه خصوصی بام یک مصانجاجهت  اش خود رم تالاتم
گر ا .رندابگذ اتنه ار اشم اهش کنید تانه خوامؤدب) ضر در تیم تحقیقاي مذکر حاعضاو همچنین ( ضر هستند اده که حانواي خاعضا
ي ارت هاهی تولد و کارك نظیر گوام مداحبه تمامص آغازز اهید که پیش او بخواز اصلی کودك بود، اقب امر/ دراسخگو ماپ

ن اره کودکاحبه دربادر طول مص .شداشته بارد در دسترس دادبه عهده  ارآنها  نی که سرپرستیاکودک اکسن کودك یاو/ شتابهد
  .شتاهید داز خوارك نیاین مدال به اس 5زیر 

  
 

  ت زنابخش مشخص
  

ز مهمترین ایکی ) WB2و WB1(رد سن اسخگو دابستگی به سن پ اده هام تحلیل داتم اکه تقریب ان جآز ا :ریخ تولداسن و ت
مه ان تکمیل پرسشناگر زماحتی . ر پرسیده می شودانوامه خاز پرسشنات به صورت مستقل سواالین ا. شداحبه می بات مصاعطالا

  .پرسیده شود اید مجدداسخگو باریخ تولد پاصی زن سن و تاختصامه ام تکمیل پرسشناشید، هنگاپرسیده ب ار سن فرد رانواخ
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WB1 .ید؟امده آ الی به دنیاه و سادر چه م 

ل ید به عدد تبدیاه بام مان.  بنویسید "لاس"و  "هام"سب ادر محل من ان رآند ابد اریخ تولد خود راسخگو تاگر فرد پا
شت، یک اه تولد فقط یک رقم داگر ما. و غیره "03"د ا، خرد "02"ردیبهشتا، "01"فروردین  : لات مثابه عنو. شود

ند کد انمی د اه تولد خود راسخگو ماگر پا. تلقی می شود "03"د اه خردال مان مثابه عنو. فه کنیداضان آصفر به 
ند در محل امی د ال راسخگو ساگر پا. شوید اجوی ال تولدش راو ساز اب کنید و انتخا "ندانمی د"نه ابه نش ار "98"
در به اسخگو قاگر فرد پا. شت کنیداددای اسخگو رال تولد پاقل، سایطی سعی کنید حدادر هر شر. ثبت کنید "لاس"

 اتولدش رریخ اند تاهی تولد که بتواگو ایی یاسارت شنانند کاهیچ نوع مدرکی مآیا  و بپرسیداز ات نیست اعطالا ارایه
رك صحیح امد ات موجود در مدرك یاعطالاآیا  رك موجود بود بپرسید کهاین مداز انچه یکی اچن. ردامشخص کند، د

 "ند انمی د "ن ابه عنو ار "98"ید کداب ممکن نیست او هم مطلقابی سن ارزیانی که حتی ازم اتنه. خیر است یا
  .ب کنیدانتخا

WB2 .رید؟ال داچند س  
  .سب ثبت کنیدادر محل من اند سن رامی د اگر سنش رارد کنید امل شده واي کالهاس ساسابر  اسن ر 
  "؟ له بودیدان چند سالروزتولدتاس آخرین در ": پرس و جو کنید 

ج ازدوان او بپرسید زماز ا. و بگردیدال بر سن اي دانه ال نشاند به دنباند افوق ر سوالز دو اب هر یک اسخگو جواگر پا
گر ا(رد ال داولین کودکش چند سا اج کرده یازدواست که ال اسپس بپرسید چند س. شتهال دانش چند سامیاولین زا ای

ده که انوافرد دیگري در خ اب انید سنش راید بتواش ای. کنید اپید او رانید سن اید بتواشد شابزرگترین فرزندش زنده ب
ل امده و سآش پیش اق مهمی که در زندگی اتفاس اسابر  او رانید سن اید بتواش. یسه کنیداست مقاسنش مشخص 

  . ریدالی نگذاخ این محل را. تکمیل کنید یداب ات راعطالاین ا). قعه می گذرد، تخمین بزنیدان واز ایی که اه
نچه وي اچن. صل کنیدان حاطمیناسخگو ایط بودن پاجد شراز وال بعدي بروید اغ سواینکه به سراز ایت، پیش ادر نه

 ای 2ین ترتیب که ابه . م دهیدانجافت اظر اب ار راین کا. لغو کنید احبه راید مصاشد باب 54ز امسن تر  ای 15ز انتر اجو
و امه اروي صفحه نخست پرسشن. نیدام برساتمابه  احبه راز وي تشکر کرده و مصاو بپرسید و سپس از ال دیگر اسو 3

فهرست   HL8و  HL7ي ار و ستونهانوامه خادر پرسشن او رات اعطالابنویسید، سن و  ار "زمیط الاقد شراف"ن اعنو
  . ر تصحیح کنیدانواخ

ز اگر چه بخشی اشید که اشته باتوجه د. ستاسخگو ات زن پد و تحصیالان سواره میزادر ب  WB7و  WB4ت الاسئو
خود شخص  ار یانواي خاعضاز طریق دیگر ار، چه انوامه خات پرسشندر بخش تحصیال این زن رات مربوط به اعطالا
ت کسب می کنید، الاین سوا اتی که باعطالا. بپرسید ات رالاین سواید ان باکاکم اماهید کرد اوري خوآسخگو جمع اپ
  .هد بوداوت خواندکی متفا

WB4 .ست؟اید چه بوده انده ان درس خوآترین مقطع تحصیلی که در الاب 

ب انتخاخیر،  اشد یانده بان رسایابه پ اینکه دوره راز ا، صرف نظر ندهان درس خواترین مقطع تحصیلی که در الابکد 
  .ییداثبت نم ان راست، دبیرستان فقط دو هفته شرکت کرده اول دبیرستال او در ساگر ال ان مثابه عنو. کنید 

ه رفته انشگاگر فرد به دا. سخ مشخص کنیداتعیین کد پ اب اترین مقطع مدرسه رالاست، باگر فرد به مدرسه رفته ا
سخ اسخگو پاگر پا. بررسی کنید ارسی که شرکت کرده راع مدانوا اشد شمازم بید الاش. ب کنیدانتخا ار "5"د ست کا
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ن شرکت کرده پیش اترین مقطعی که در الاب ای به مدرسه نرفتهگرفرد می گوید ا. ب کنیدانتخا ار "98"ند، انمی د ار
  . بروید WB7به )  0= مقطع ( ست ادگی امآ ان یادبست

WB6.  WB4  بررسی کنید ار:  
ب کنید و به بخش بعد یعنی بخش انتخا اسب راست محل مناتر شرکت کرده الاب ایی یاهنماسخگو در دوره راگر پا

نهضت / ییابتداست ان شرکت کرده اسخگو در اي که پاترین دوره الاگر با. ت برویداعطالاوري اي گروهی و فنانه هارس
  .مه دهیدادا ار WB7 او ب ب کنیدانتخا اسب رابوده، محل من

WB7 .نیداي من بخوابر این جمله راهم که امی خو از شما: 

 واپ شده به از پیش چات جمال اب ایی رارتهاخیر، ک ارد یاد داحبه سوازن مورد مصآیا  ینکهاي مشخص کردن ابر
نی پرسیده می شود که به از زنا ال تنهاین سواشید که اشته باتوجه د. ندابخو ان رآهید که او  بخواز اده و ان دانش

که در مقطع  انی رازن.  نداتحصیل نکرده  نهضت/ نابستد /دگیامآ /نیاپیش دبست ز دورهاتر الاب اند یامدرسه نرفته 
نده ایی درس خوابتدانی که در مقطع ازنینکه اتوجه به  اب. د فرض می کنیماسواند باتر شرکت کرده الاب اییی اهنمار

ن این دسته زناز ا ال راین سوا یداین بابرابن. د محسوب می شوندادر عمل بیسو ندانده ان رسایابه پ ان رآ او ی
گر امضطرب نکنید و  او راندن بدهید، اي خوافی بران کازمو  ن دهیداو نشابه  ارت راولین جمله روي کا .بپرسیم

 نید؟اي من بخوابر از جمله رای نید بخشامیتوآیا  :و بگویید اند به ابخو ام جمله رانست تماسخگو نتواپ

 انست کل جمله راینکه توا اند یاخو از جمله رابخشی  اندن جمله نبود یادر به خواسخگو قاکه پ این مطلب را
و ب کنید انتخا ار ”4 ”کد، بنویسد اند یاي بخون دیگرازبند به ار کرد می تواظهاسخگو اگر پا. ند ثبت کنیدابخو

 .ب کنیدانتخا ار ”5 ”کدبود  تکلم/ ییال بینختالاي اراد/  ابینانسخگو اپگر فرد ا. یدمشخص کن ارمورد نظر ن ازب
ن اسخگویاپ ازیر ،بشنوند ارآنها  تنده شدن جمالام خواده هنگانواخ ياعضا زه ندهید دیگراجاست که ار مهم ابسی

گر زن ا. ر کننداورده و تکرآر طابه خ انند جمله رابتو ،ننداندن نمی دانکه خوآ به رغمست ار ممکن انوابعدي خ
  . ن دهیداو نشابه  ارت دوم راروي ک تر بود، جمالانوایط دیگري در خاجد شراو

 :ولارت ات روي کجمال

ü رندادوست د ان خود رالدین کودکاو .  
ü ستار سختی اورزي کاکش.  
ü ستاب اندن یک کتال خواکودك در ح. 

ü نندادرس می خو در مدرسه سخت ابچه ه. 

  
  : رت دومات روي کجمال

ü ستاي تلویزیون اشال تماکودك در ح.  
ü رندان خود دافرزند ار خوبی بان رفتادرام.  
ü ستان ایمانه اکیزگی نشاپ. 

ü ستالدین ان، مهم ترین وظیفه واتربیت فرزند.  
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  تاعطالاوري از فناده استفاي گروهی و انه هادسترسی به رسبخش 
 

MT1. WB7 بررسی  کنید ار 

  مه دهیدادا MT2پرسش  اب ï) رداتر دالاب ای ییاهنمارت سخ دهنده تحصیالاپ(ده نشود اسخ دال پاسو  
 مه دهیدادا  MT2پرسش  اب ï) 4 ای 3و 2ي اگزینه ه(بنویسد اند یاند بخوامیتو  

 مه دهیدادا  MT3پرسش  اب ï) 5 ای 1ي اگزینه ه(ست ایی ال بینختالاي اراد/   ابینان ای نداند بخوانمی تو صالا  

 . جعه کنیداره شده مراشال اب کنید و به سوانتخا اسب را، مربع مربوط به گزینه منWB7ل اخ سوساس پاسابر 

MT2 .ر در هفته از یکبار، کمتر اي یکباقل هفته اهر روز، حد انید؟ تقریباخو مجله می امه یار روزناچند وقت یکب
 نید؟اخو نمی صالا ای

 . یره بکشیداد اسب رادور کد مربوط به گزینه من

MT3 .ار در هفته یاز یکبار، کمتر اي یکبا قل هفتهاهر روز، حد ادیو گوش می دهید؟ تقریبار به راچند وقت یکب 
 می دهید؟نگوش   صالا

 . یره بکشیداد اسب رادور کد مربوط به گزینه من

MT4 .ار در هفته یابز یکار، کمتر اي یکباقل هفته اهر روز، حد اکنید؟ تقریب می اشار تلویزیون تماچند وقت یکب 
 کنید؟ مین اشاتم  صالا

 . یره بکشیداد اسب رادور کد مربوط به گزینه من

MT6.  ید؟اده کرده استفامپیوتر اکز اهرگز آیا 

ده نکرده استفاهرگز  است یال گذشته از یک سامپیوتر،  بیش از کاسخگو اده  پاستفار اب آخرین زاکه   در صورتی
 . نآشتن ار داختیالکیت  و دراست نه مامپیوتر از کاده استفا اکه منظور م  د کنیدکیات. جعه کنیدامر MT9ست به ا

MT8 .ز ار در هفته، کمتر اقل یکباهر روز، حد اید؟ تقریباده کرده استفامپیوتر اکز اه گذشته چند مرتبه ادر م
  ید؟اده نکرده استفا صالا ار در هفته یایکب

 . بکشید یرهاد اسب رادور کد مربوط به گزینه من

MT9.  ید؟اده کرده استفاینترنت از اهرگز آیا 

ست اده نکرده استفاهرگز  ایست ال گذشته از یک ساینترنت، بیش از اسخگو اده  پاستفار اب آخرین زادر صورتیکه 
 جعه کنیدازندگی مشترك مر/ ج ازدوابه بخش بعد یعنی بخش 

MT11 .ز ار در هفته، کمتر اقل یکباهر روز، حد اید؟ تقریبارده ده کاستفاینترنت از اه گذشته چند مرتبه ادر م
 ید؟اده نکرده استفا صالا ار در هفته بایکب

  . یره بکشیداد اسب رادور کد مربوط به گزینه من
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  ج  و زندگی مشتركازدوابخش 
  .له پرسیده شوداس54 ات 15ن ام زناز تماید این بخش باول ال اسو

عقد ( ند اکرده  "ج شرعیازدوا"یی که  اه نآهم ید و اب بیازندگی مشترك به حس "نونیاي قاجهازدوا"یید که هم ادقت نم
سخگو اگر فرد پاهمچنین . دیورابیر ابه شم "اج کرده هازدوا"در گروه  ار) ستانونی نشده اثبت ق اماري شده اموقت ج ایم یاد

  . یدآر ابه شم "اج کرده هادوزا"ید در گروه اهنوز در منزل پدر زندگی می کند ب اماست اعقد کرده 
MA1 .ست؟اضر چگونه ال حادر ح اهل شماوضعیت ت  

 اشود ی اجراین زن اي اید براب ي بعديابخشه این بخش و یابقیه آیا  کهین بخش مشخص میکند ال انخستین سو
  .خیر

ن ادر زم او راهل است، وضعیت تاشد ولی در گذشته وصلت کرده اهل نمی باضر متال حاي زنی که در حابر
  . حبه ثبت کنیدامص

  . ب کنیدانتخا ار) "1"کد ( "ي همسراراد"شد گزینه اي همسر می بارادکنون اگو هم سخاگر پا
شده  اجدز همسرش اگر او )  "2"کد (  "ثر فوت همسرابی همسر بر "ست گزینه  افوت کرده گر همسر زن، ا
ز اده می شود که پیش استفانی اي زنابر "3"کد . نیدب کانتخا ار) "3"کد( " قثر طالابی همسر بر " گزینه ستا
. مه دهیدادال بعدي اسو ارد فوق بادر همه مو. ستام شده اتم ان رسماجشازدواهل بوده و این بصورت رسمی متا
جعه امرري ایم بیمبخش عالو به ب کرده انتخا ار) "4" کد( "ستاج نکرده ازدواهرگز "سخگو بگوید که اگر پا

  .کنید
MA2 .رد؟ال داچند س امسر شمه  

  شت؟ال دالروز تولدش چند ساس آخریندر اهمسر شم :پرس و جو کنید
 او راگر سن ایید و ارد نمالی واي خادر ج ان رآند، الروز تولدش بداس آخرین در افعلی خود رهمسر سخگو سن اگر پا

  .ب کنیدانتخا ار "98"د کند انمی د
 MA3.  رد؟اد) موقت ایم یاد(دیگري همسر  اوه بر شمعال اهمسر شمآیا  

ي اجهازدوا"ل هم این سوا. نیماشوهر زن بد) موقت ایم یاد(فعلی ناجع به همسراهیم رابیشتر می خو ال ماین سوادر 
 ای "خیر"سخ اگر پا. ب کنیدانتخا ال مربوطه راسخ سواپ. مل می شوداش ار "شرعیي اهجازدوا"و هم  "نونیاق
  .بروید MA7لاغ سواست به سرا "ندانمی د"

MA4 .رد؟اد) موقت ایم یاد(ن چند همسر دیگر اهمسرت  
ي ادر ج اد راتعد. نیمابد ادیگر مرد ر ناد همسراهیم تعدال می خواین سوادر  ام. ستال قبلی ال شبیه سواین سوا

کد  ندانمی د ان شوهرش راد همسراگر تعدا. جعه کنیدامر MA7ل اسخ هر چه بود به سواپ.  سب بنویسیدالی مناخ
  .ستاي فعلی شوهرش مورد نظر اهمسره د دیگراشید که فقط تعداشته باتوجه د .ب کنیدانتخا ار 98

MA7 .ید؟اج کرده ازدوار اچند ب  
گزینه ، ج کردهاز دوافرد دیگري  اکنون باست و اشده  اجد اج کرده و سپس بیوه، مطلقه یازدوامردي  ابگر زنی ا 
ج کرده گزینه ازدوار از یک باهل نیست ولی در گذشته بیش اکنون متازنی  گرا. ب کنیدانتخا "راز یک بابیش "
 ار "1"کدج کرده ازدوامردي  ار باگر فقط یک با. ب کنیدانتخا ار "2"کدب کرده و انتخا ار "راز یک بابیش "
  .ب کنیدانتخا
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ج کرده، ازدوامردي  اگر زنی با .ناد همسرارد نه به تعداره داشاج ازدوات اد دفعال به تعداشید که سواشته باتوجه د
  . شودب انتخا "راز یک بابیش " گزینه  یداج کرده بازدوان شخص اهم اب اشده و سپس مجدد او جداز ا

MA8 .ید؟اج کرده ازدوالی ار در چه ساي نخستین بابر  
ي  اسب برال مندر مح اب راست، جواج کرده ازدوامردي  ار باولین باي الی براند که در چه ساسخگو می داگر پا

  . شت کنیداددای "لاس"
مشخص  اریخ راند تاهیچ گونه مدرکی که بتوآیا و بپرسید از اورد، آد نمی ابه ی اج رازدواولین اریخ اسخگو تاگر پا

 ار "98"ره ان دهد، شمانش ال مورد نظر رادر دسترس نیست که س ارد یاگر مدرکی وجود ندا. رداکند در دست د
  . ب کنید و به بخش بعد یعنی بخش مرگ و میر کودك برویدانتخا  "دنانمی د"ن ابه عنو

MA9 .شتید؟ال داج کردیدچند سازدوار اي نخستین باوقتی بر  
ل کنید او سواز ال ان مثابه عنو. شت، بیشتر پرس و جو کنیدابی نداسخگو جوات مربوط به سن پالانند بقیه سواگر ما

ولین فرزند خود از ال کنید چند وقت قبل اله بود و سپس سواورد چند سآ ابه دنی انیکه نخستین فرزند خود رازم
  .ریدالی نگذاخ ال راین سواسخ اپ. کرد آغازهمسر  اب ازندگی مشترك ر

  
 بخش  مرگ و میر کودك

می  زندهي اتولدهمربوط به  ت فقطالامی سواتم. شود اجرال اس 54 ات 15یط سنین اجد شران وامی زناي تماید براببخش ین ا
ي انهایمامل زاین شاکه (شته  ال دابح است که زن تایی انهایمام زات در مورد تماعطالاوري آت جهت جمع الاین سوا. شداب
  .ده می شوداستفان کودکی ان مرگ و میر دوراي تخمین میزابر اسخهاز پا )ي قبلی نیز می شوداجهازدوا

ي اه نایمام زاهیم در مورد تمامی خو اقع مادرو. ت می شودالاسوین اردي مشمول اند چه مواسخگو  بداست که پاخیلی مهم 
 ام . سخگو نیستاپدرش همسر کنونی پ ای دیگر زنده نیست او زندگی نمی کند یا ایگر بي که دحتی فرزند ؛ نیمازن مورد نظر بد

ن از خود نشا ار یتاحییم عالگر دی اند یاند، گریه کرده انفس کشیده ( ندانی که زنده متولد شده اهیم در مورد کودکامی خو
  . ندانده اعت زنده ماچند س اچند دقیقه ی ائی که تنهانهآنیم حتی ابد )نداده اد

نی که به ا، کودکاه ، سقط جنین)ندانی که مرده متولد شده ادانوز(ي مرده اه نایمار زامآهیم انمی خو این قسمت مادر 
) ستاورده انی ابه دنی ان رآدي که خود زن انوز(ق به زن دیگر همسر کنونی وي ن متعلاکودک اند یاندگی پذیرفته شده افرزندخو

   .ثبت کنیم ار
CM1 .ید؟اشته ان دایماکنون زاتآیا  .ل کنماید سواشته ایی که در طول زندگی دانهایمام زاره تماهم دربامی خو 

. خیر افرد پرسیده شود یز این بخش ا CM7 ات CM4ت الاسوآیا  ین بخش مشخص می کند کهال انخستین سو
ست و هم فرزندي که فوت اضر زنده ال حاست که در حان مربوط به فرزندي ایمان هم زاکید کنید که منظورتات

سخگو بگوید که هرگز اگر پا. مه دهیدادا  CM4 لاسو اب یره کشیده و اد 1دور کد ست، اسخ بلی اگر پا. ستاشده 
 .بروید CM8به  ب کنید وانتخا ار "2"کدشته ان ندایماز

CM4.  زندگی کند؟ اشم اکنون باید که اورده آ ادختري به دنی اهیچ پسر یآیا  
و زندگی می اده انوادر خ او یا اضر بال حایی هستند که در حاو پسره امنظور دختره. نیدامی بخوارآبه  ار لاسو

 "خیر"سخ اگر پایره بکشید و اد اخ رساکد مربوط به پ)شندار ذکر شده بانواید در فهرست خان باین فرزندا.(کنند
 .بروید CM6ب کنید و به انتخا ار "2"ست کدا
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CM5 . زندگی می کنند؟ اشم اپسر ب) فرزند(چند  
  زندگی می کنند؟ اشم ادختر ب) فرزند(چند           

سخ اگر پا. دثبت کنی او زندگی می کنند را اکه ب انی ران و دختراد پسراشد ، تعداب "بلی" CM4ل اسخ سواگر پا
ن ثبت الی مربوط به پسراي خادر ج ار "00"عدد ) شداشته باپسري ند صالا ای(شد اب "هیچ"ن اد پسراي تعدابر

نیکه بگوید هیچ دختري ازم ای(و زندگی نمی کند ا اگر هیچ دختري بان اي دخترابر ار "00"عدد  اعین. کنید
نی پرسیده می از زنال این سواکه  انجآز ا. ریدالی نگذاخ ارم اهیچکد. ن پر کنیداي مربوط به دختراج، در ) رداند

  .شداپر شده ب "00"ز اعددي بزرگتر  اید بالی باي خاقل یک جاحد ،و زندگی می کنندا اب) نشا(شود که فرزند
CM6.  زندگی نکنند؟ اشم اشند ولی باید که زنده باورده ا ادختري به دنی اهیچ پسر یآیا  

چند  ایک ی ،مثال. سخگو زندگی نمی کننداپ ارد که زنده هستند ولی بان دختر و پسري دازندره به فراشال این سوا
به فرزندي  ارآنها  ده دیگريانواخ ارند و یامت داقاروزي  نهاي شبادر مدرسه ه ام زندگی می کنند یاقوا او بافرزند 

سخی که به امطمئن شوید که پ .نداترك کرده  ادري راند که محل سکونت مانقدر بزرگ شده آ اقبول کرده و ی
ست به ا "خیر"سخ  اگر پا .مت بزنیدعال اسخ مربوطه راپ. مل نشوداش ان فوت شده راده می شود، فرزنداد اشم
  .بروید CM8ل اسو

CM7 . زندگی نمی کنند؟ اشم اند ولی باپسر زنده ) فرزند(چند  
  نمی کنند؟ زندگی اشم اند ولی بادختر زنده ) فرزند(چند             

  .ثبت کنید 00ست اسخ هیچ اگر پا
ي اسخگو زندگی نمی کنند در جاپ اکه ب اي ران پسر و دختر زندهاد فرزنداست تعدا "بلی" CM6ل اسخ سواگر پا

 ار "00"عدد ) رداي  نداینکه پسر زنده ا ای(شد اب "هیچ"ن اد پسراي تعدال براین سواسخ اگر پا. لی ثبت کنیداخ
ینکه ا ای(شد اب "هیچ"ن اد دختراي تعدال براین سواسخ اگر پا اعین. ن ثبت کنیدابوط به پسرلی مراي خادر ج

  .ن ثبت کنیدالی مربوط به دختراي خادر ج ار "00"عدد ) رداي  ندادختر زنده 
ک قل یاو زندگی نمی کند، حدا ارند که باي دانی پرسیده می شود که فرزند زنده از زنال این سواینکه ابه دلیل 

ي اید جاپرسیده میشود نبآنها  زال این سوانی که اي زنابر. شداپر شده ب "00"ز اعدد بیشتر  اید بالی باي خاج
  .نداقی بمالی باخ

CM8.  شد؟افوت کرده ب امده ولی بعدآ اید که زنده به دنیاورده ا ادختري به دنی اهیچ پسر یآیا  
  :ست پرس و جو کنیداسخ منفی اگر پا  

گر فقط چند اشته حتی اد ات رایم حیدیگر عال از تولد نفس کشیده، گریه کرده یاست که پس ای منظورم کودک
  ست؟  انده اعت زنده ماس ادقیقه ی

  .ستار مهم ال بسیاین سوا
ند اشته انی داد ببرند که فرزنداز یان احبه گراست برخی مصاممکن . یره بکشیداد ال راین سواسخ اکد مربوط به پ

ل بیشتر پرس و جو این سواپرسیدن  است باخیلی مهم . بدهد "خیر"سخ اند و پای فوت کرده لاکه در خردس
ي اگر فقط براده حتی ان دانش ات رائم حیدیگر عال است که نفس کشیده ، گریه کرده و یادي امنظورم نوز": کنید

  .ویدبر CM10ل است به سوا "خیر"ن اکاسخ کماگر پا".عت زنده بودهاچند س اچند دقیقه ی
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ل غمگین این سواز مطرح شدن ا اشند یابی میل ب مسالهین اره اي صحبت در بابر اسخگو هاز پاست بعضی اممکن 
ین انید که اسخگو بگویید می دابه پ. ر کنیدافت رفتاظر او همدردي کنید و با ایط باین شرادر .حت شونداراو ن

  .ستار مهم ات بسیاعطالاین است ولی کسب اك اموضوع، دردن
CM9 . فوت کردند؟ امده ولی بعدا اپسر زنده به دنی) فرزند(چند  

  فوت کردند؟ امده ولی بعدا ادختر زنده به دنی) فرزند(چند            
  ..ثبت کنید 00ست اسخ هیچ اگر پا
 ند درارفته  از دنیا امده ولی بعدآ اکه زنده به دنی ایی راو دختره اد پسرهاست ،تعدا "بلی" CM8سخ اگر پا

 ست،ان پرسیده شده ایشاز ال این سوانی که اي زنابر. ریدالی نگذاخایی راج. قسمت مشخص شده ثبت کنید
 .شداب "00"ز اي عددي بیش اراید داب از قسمتهاقل یکی احد

CM10 .ت الاي سواهسخاپ CM5 ، CM7 و CM9 جمع بزنید ار. 

ین محل ادر  اصل جمع راو حبزنید  جمع ار CM9 و CM5 ، CM7 ت الاسوي ذکر شده در اد تولدهاتعد
  .مه دهیدادا  CM11 اسپس ب. بنویسید

CM11 .د کل در اتعد( اجمع ام، شمادرست فهمیده  اینکه مطمئن شوم مطلب راي ابر CM10( د زنده ان نوزایماز
  ست؟اید؟ درست اشته ان دادر طول زندگی ت

  بررسی کنید ارد زیر رامو. بلی      
  . جعه کنیدامر BH19به   ïست اشته اي نداده د زنان نوزایماهیچ ز •
  مه دهیداداروري  اریخچه بابخش ت اب ïست اشته ابیشتر د اد زنده یان نوزایمایک ز •

ح صالاز ابررسی و در صورت نی امجدد ارCM10   ات  CM1 ت الاروري سواریخچه باز شروع بخش تاپیش  ïخیر       
  کنید

  
 رورياریخچه بابخش ت

ت الاسوست اشته ابیشتر د اد زنده یان نوزایمایک زقل امی شود که حد اجرانی ازن ياین بخش برا BH18لی ا BH1 تالاسو
ي اجهازدواي انهایمامل زاین شاکه (شته  ال دابح است که زن تایی انهایمام زات در مورد تماعطالاوري آجهت جمع  بخشین ا

 .ده می شوداستفان کودکی امیر دورن مرگ و اي تخمین میزابر اسخهاز پا )قبلی نیز می شود

ي زن انهایمام زاهیم در مورد تمامی خو اقع مادرو. ت می شودالاین سواردي مشمول اسخگو بفهمد چه مواست که پاخیلی مهم 
 ام . سخگو نیستاپدرش همسر کنونی پ ایو  دیگر زنده نیست او زندگی نمی کند یا ایگر بي که دنیم حتی فرزندامورد نظر بد

ن از خود نشا ار یتاحییم عالدیگر  اند یاند، گریه کرده انفس کشیده ( ندانی که زنده متولد شده اهیم در مورد کودکاخومی 
  . ندانده اعت زنده ماچند س اچند دقیقه ی ائی که تنهانهآنیم حتی ابد )نداده اد

نی که به ا، کودکاه ، سقط جنین)نداده نی که مرده متولد شادانوز(ي مرده انهایمار زامآهیم انمی خو این قسمت مادر 
ورده انی ابه دنی ان رآدي که خود زن انوز(ن متعلق به زن دیگر همسر کنونی وي اکودک اند یاندگی پذیرفته شده افرزندخو

  .ثبت کنیم ار) ستا
یی که انهآو چه ند ایی که هنوز زنده انهآثبت کنم، چه  اید راورده آ ایی که بدنیام همه بچه هاهم نامن می خو الاح

  .هم ذکر کنید انیست ر ان  همسر کنونی شمایی که پدرشاحتی بچه ه .ندافوت کرده 
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ند و ایی که زنده ابچه همل اش ست،اورده آ اسخگو به دنیایی که پام بچه هاهید در مورد تماکید کنید که می خوات
ست ابیشتر  ات 12ز ا اد بچه هاگر تعدا( - شداز همسر قبلی زن می باي اگر بچه احتی  -ندایی که فوت شده انهاچه 

 ایی که به دنیام همه بچه هانت این توضیحا اب. )دومین ردیف شروع کنید اده کنید و باستفافه اضامه از پرسشنا
  . ثبت کنیدBH3 به ترتیب تولد در است راورده آ

BH3.  چیست؟) بعدي  اولین تاز ا(ید به ترتیب نوبت تولد اورده آ ایی که به دنیام بچه هان 

م ان. شداضر زنده نبال حاین بچه در حاگر ابنویسید، حتی  است راورده آ اسخگو به دنیاي که پاولین بچه ام ان 
بصورت عمودي تکمیل   BH3ل اسو ابتداشید که اشته باشت کنید توجه داددابه ترتیب تولد ی ار امی بچه هاتم

در ردیف  ار ام بچه هاست، ناسه قلو شده  ان منجر به تولد دو یایماگر زا. بروید BH4ل اغ سواسپس به سرشود و 
بدون  "رت است، عباري فوت کرده امگذاز ناست که قبل اشته انی دانچه فرزنداچن. شت کنیداددانه یاگاي جداه
  . ن فرزند نوشته شوداي ابر "مان

BH4  .  )دختر؟ است یاپسر ) مان  

جنسیت  اهید تاز فرد بخواده شود، استفاري هر دو جنس امگذاي نابر میاساز از برخی است اکه ممکن  انجآز ا
  . یدامشخص نم افرزندش ر

BH5 . ز یک قلو بود؟ابیشتر  امد یآ ایک قلو به دنی) مان(آیا  
  . مشخص کنید است راشده  ثبت  از ردیف هامش در هر یک اکه  ن اي راچند قلو بودن بچه  اک قلو یی

BH6. ست؟اه بوده چ) مان(ن ایماروش ز   
در صورتیکه فرزند مورد نظر . ن مشخص می شودآرین بودن اسز ابرحسب طبیعی ی ار ن فرزند مورد نظرایماروش ز 
حی در از طریق عمل جراو در صورتیکه   "1"، کدستارج شده ادر خاز رحم مان ایماز طریق مسیر طبیعی زا

ز اده استفا اق عمل، باتان در ایماینصورت زاست در اه م شدانجارین ارج شود سزاز رحم خادر امنطقه زیر شکم م
 . ثبت کنید ار "2"رین  کداي سزام می شود برانجاعی ابی حسی نخ ابیهوشی ی

BH8    .ست؟امده آ ابه دنی) م ان( لی اه و سادر چه م  
 یید،اتبدیل به عدد نم اه رام.  ثبت کنید اثبت شده ر از ردیف هان در هر یک امشاکه ن ایی رابچه هل تولد اه و سام
 "03" ابد اخرده ال ماي مثابر. ده کنیداستفاز عدد الی قبل اي خاي پر کردن فضاز صفر براست اه یک رقمی اگر ما

  . تخمین بزنید ان رآورد سعی کنید اطر بیابه خ اه راند ماگر نتوا.  مشخص می شود
BH9  . ست؟اهنوز زنده )م ان(آیا 

ي مربوط به طرح اسیت هاحس. خیر است یان پرسشگري زنده این فرزند در زماآیا  رسید کهسخگو بپاز پام اذکر ن اب 
یلی ست و به دالاینکه گم شده ا این فرزند نزد فرد دیگري زندگی می کند و یاگر ا.  شیداشته بادرنظر د ال راین سوا

ثبت کنید و به ند، اي نمی دابر ار " 8 "د کشد، امی بعی وي طالاز بی اکی ادر حاسخ ماشد و پار می بثالامفقود 
  .بروید BH13ل ابود به سو "خیر  "سخ ادر صورتیکه پ. بروید BH14ل اسو

BH10 .مل ثبت شودال کاست؟ سن به صورت ساله بوده الگرد تولدش چند ساس آخرین م دراست، ناگر زنده ا. 

فه کردن اضا اب ال راس 10ز امتر ن کاسن فرزند. ثبت کنید ان راز فرزندامل سن هر یک اي کال هاد ساتعد
   07 ز سن ثبت کنید، مثالاصفر قبل 

BH11 .زندگی می کند؟  اشم اب) مان( آیا  ست،اگر زنده ا  
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زن مورد ( درام این فرزند باآیا  ل شود کهاو سواز است اگر فرزندش هنوز زنده ا، BH9ل اسخ سواتوجه به پ اب
  . ب کنید انتخا ار کد مربوطه. خیر ازندگی می کند  ی) حبهامص

BH12  .ر انواگر کودك در فهرست خا( ر ثبت کنید انواد خافراز فهرست ا اره ردیف کودك راست، شماگر زنده ا
  )ثبت کنید "00"نیست، 

 HL1 ز ستون ا اره ردیف فرزند مورد نظر راو زندگی می کند، شما اگر فرزندش با، BH11ل اسخ سواتوجه به پ اب
  .ت کنیدر ثبانوامه خاپرسشن

BH13 .ست؟اشته ال دانی که فوت کرده چند سادر زم) مان: ( ستاگر فوت کرده ا   
  در محل ان فوت راسن دقیق در زم ارد تاد داز به دقت زیاست و نیار مهم ام فوت بسیان زن در هنگاسن فرزند

  .ن ثبت کنیدآسب امن 
فرزندش در چه   که در بپرسیداز ماف سار تاظهات نیست، ضمن احبه در قید حیان مصاگر فرزندش در زما 

گر سن فرزند در ا. بگوید ام فوت به شماهنگ اهید که سن دقیق فرزندش رادر بخواز ماست و اسنی فوت شده 
م مرگ هنوز یک اگر  فرزند در هنگا. ستاهه بوده ال بود، مشخص کنید، چند ماز یک سام فوت کمتر اهنگ

ل است، سواز تولد فوت کرده اهی بعد امدت کوت ام کند و یعالا اردر چند روزگی ام است و یاشته اه ندام
 از تولد تاز لحظه بعد ام فوت اهنگ ادر سن کودك راگر ما. شتاچند روز د ام فوت دقیقاکنید فرزندش هنگ

گر بگوید که اند و الی می مال خاه و ساي مام کرد، سن کودك به روز نوشته شود و جعالاروزگی  29
صل کردید که کودك در ان حاطمینانچه است، چناز تولد فوت شده اعتی بعد اس از تولد و یا صله بعدافبال

بگوید حدود یک  گر مثالا. ثبت کنید "00"ست ، کد اول زندگی خود فوت کرده اعت اس 24 اصله تولد تاف
  .ثبت کنید ار "01"ست و بعد فوت کرده در محل روز، کداروز و نیم زنده بوده 

به  ام فوت راست، سن دقیق کودك در هنگالگی فوت کرده از دو ساقبل  اهگی تاصله یکماد در فنچه فرزناچن
 است، مجدداه بوده ام 4م فوت ادر بگوید که فرزندش هنگام مثال. ه ثبت کنیداه تعیین کنید و در محل مام

مل اه کام 4ز اگر قبل او   " 04"م بوده،  به صورت اه تمام 4گر ا "م کرده بود؟اتم اه رام 4 ایآ"ل کنیداسو
ل و نیم ام فوت یک سادر بگوید که فرزندش هنگاگر مال دیگر، امث. ثبت  کنید "03"فوت شده به صورت 

ه اگر در ثبت سن به ما. ه ثبت کنیدادر قسمت م "18"تبدیل کرده و  به صورت  هابه م ان رآست، ابوده 
ه ادر قسمت م 00ین عدد ابراشد بنال می شود درست به تکمیاي مادي که براعداشد و اده نباهی رخ نداشتبا

  . شندارد شده باین قسمت واید در اب 23 ات 01د بین اعداشت و فقط اهیم دانخو
مل به انیز سن ک اینجادر . ل بنویسیدام فوت به ساهنگ است سن فرزند رابیشتر بوده  اله یاس 2نچه فرزند اچن

در  "02"ست به صورتاه فوت کرده ام 11ل و اس 2 ام تال تماس 2صله اگر فرزندش در فاست، ال مد نظر اس
ل به اشد، سن فوت به ساه فوت کرده بام 11ل و اس 3 ام تال تماس 3صله اگر در فال ثبت کنید و ابخش س

 " 04 "ست به صورتاه فوت کرده ام 11ل و اس 4 ام تال تماس 4صله اگر در فاثبت شود و  "03 "صورت
  .خرآلی اشت شود و اددای
BH14.  شد، وجود از تولد مرده باي که بعد احتی بچه ) مان( و ) م بچه قبلیان(ي زنده دیگري بین ابچه هآیا

  ست؟اشته اد
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ضر زنده هستند و چه ال حانی که در حاشد، چه فرزندان زن می بامی فرزندات تماعطالاکید ثبت اي تال براین سوا
در  این فرزند رام اره کرد، ناشاسخگو به فرزند دیگري ال، پاین سوارح ط ادر صورتیکه ب. ندانی که فوت شده افرزند

  .ییداتکمیل نم اي بعدي راردیف بعدي بنویسید و ستون ه
BH15 . در جدول ثبت  ار) اه(گر بلی، تولداید؟ اشته اي زنده دیگري دابچه ه) بچه آخرین مان(ز تولد ابعد آیا

  .کنید
  .سخگو مطمئن شویدان پامی فرزندات تماعطالاز ثبت ال این سواطرح  اب امجدد

BH16 .ي اهستونBH3  وBH8 کنیدبررسی  ار.  
 ار ان هایماد کل زان و همچنین تعداز ابعد  ای 1384ل ادر س ان هایماد زاتعد  BH8و  BH3ي ال هابررسی سو اب

  . در محل مربوطه ثبت  کنید
BH17  .در  84ل از سا اد تولدهاتعد( اجمع ا، شممادرست فهمیده  اینکه مطمئن شوم  مطلب راي ابرBH16( 

  ید؟اورده آ ان به دنیاتد زنده در طول زندگیانوز )BH16در  اد کل تولدهاتعد(و  1384ز فروردین اد زنده انوز
  .               مه دهیدادا BH18  اب  ïبلی          
ز ابررسی و در صورت نی امجدد ار BH16   ات  BH3 ت  الاسخ به سواپ BH18 ز طرح پرسش  اپیش  ïخیر          

 .ح کنیدصالا

BH18 .ل اسوBH8 کنیدبررسی  ار:  

 Bدر سمت چپ کد  ام کودك ران. ه تولدادر م ار B،  در تقویم کد 1384فروردین ز اي هر تولد ابر
  .بنویسید

س اساز تولد بر اي قبل اه هاز مال کنید و در هر یک اسو اطول کشیده ر ملگیایی که حاه هاد ماي هر تولد؛ تعدابر
ست، املگی طول کشیده ایی که حاه هاد ماز  تعداید یکی کمتر اب اه Pد اتعد:توجه ( رد کنیداو Pملگی اطول مدت ح

ه قبلی،  ام 8ي ارد کنید و براو ار Bه تولد در تقویم کد اید در ماه طول کشیده بام 9ملگی اگر حال اطور مثه ب.) شداب
 . د کنیدراو ار Pکد  8

  .ردار دان قرامه زناصفحه پرسشن آخرین تقویم در پشت
BH19 . شد؟افته باتمه یایی خامرده ز اسقط ی اید که باشته املگی داهرگز حآیا  

د زنده نشده ان، منجر به تولد نوزآنتیجه  کهست اشته املگی داهرگز حسخگو اپآیا نیم اهیم بدامی خو ال ماین سوادر 
هفته  20ز املگی قبل است که حاین از سقط امنظور . شدافته باتمه یایی خامرده ز اسقط ی املگی باشد یعنی حاب

هفته طول کشیده و سپس منجر به تولد  20ز املگی بیش است که حاین ایی از مرده زاو منظور . شدافته باتمه یاخ
 .ستاشته اتی ندایم حیست که هیچ گونه عالادي شده انوز

BH20. فت؟اتمه یانی خاچه زم ایی شمامرده ز اجر به  سقط یملگی مناح آخرین  
ه یک اگر ما یید،اتبدیل به عدد نم اه رام. ثبت کنید اد زنده نشده راملگی که منجر به تولد نوزاح آخرین لاه و سام

مشخص می  "03" ابد اخرده ال ماي مثابر. ده کنیداستفاز عدد الی قبل اي خاي پر کردن فضاز صفر براست ارقمی 
  . تخمین بزنید ان رآورد سعی کنید ابی طرابه خ ال راه و ساند ماگر نتوا.  شود

BH21  .ل اسوBH20 بررسی  کنید ار:  
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 BH22ل اسو است باه فتای تمهان خآز ابعد  ای 1384فروردین ملگی در اخرین حآکه  پرس و جو کنید در صورتی
شد به بخش بعدي یعنی بخش اه بفتاتمه یاخ 1384فروردین  زاملگی قبل اخرین حآمه دهید در صورتیکه ادا

  .جعه کنیداري مرارداز باپیشگیري 
BH22  .ه طول کشید؟                        اچند م ایی شماملگی منجر به سقط و مرده زاخرین حآ  

قویم در ت ار Tفته کد اتمه یاملگی خاهی که حادر م .ثبت کنید امل راي کاههاد ماشید که تعداشته باتوجه د
ملگی اسخگو بگوید  حاگر پال ابطور مث. رد کنیداو ار Pملگی کد این حامل شده اي کاه هاي بقیه مارد کنید و براو
ه و نیم بوده ام3ب دهد خیر، اگر جوانه؟  ام کرده بود  یاتم اه رام 4آیا  ل کنیداید سوافته باتمه یاهگی خام 4ش در ا
و رد می کنیم او ار Tکد فته، اتمه یاملگی خاهی که حایم کد بزنیم یعنی در مین فرد در تقواي ابر اه رام 3ید است با

  . رد می کنیماو ار Pن، کد از اه قبل ادر دو م
BH23 .  ست؟ان منجر به تولد زنده نشده آید که نتیجه اشته اي دیگري داملگی هاح 1384ل افروردین سز ا آیا 

ن منجر به تولد زنده نشده آشته که نتیجه اي دیگري دالگی هماح 1384ل افروردین سز ا سخگواکه پ در صورتی
  . جعه کنیدامر BH25ب خیر به اب کنید و در صورت جوانتخا ار 1کد  ستا
BH24  .ییامرده ز(ستایی که منجر به تولد زنده نشده املگی هاز حاي هر یک املگی براریخ و طول مدت حات (

  .ثبت کنید ار 1384ل ان سفروردی اتولین ابه  آخرین زابه ترتیب  ار
  تقویم

رد اري واردامل شده باي کاه هاي بقیه مابر ار Pرد کنید و کد افته واتمه یاملگی خاهی که حادر م ار Tدر تقویم کد  
  .ییدانم

BH25.   ست؟ان منجر به تولد زنده نشده آید که نتیجه اشته املگی داح 1384ل افروردین سز اقبل  آیا 

 ار 1کد  ستان منجر به تولد زنده نشده آشته که نتیجه املگی داح 1384ل افروردین سز اقبل   سخگوادر صورتیکه پ
جعه اري مرارداز بابعدي یعنی بخش پیشگیري  ب خیر به بخشامه دهید و در صورت جوادا BH26 اب کنید و بانتخا

  . کنید
BH26 .تمه اریخی خاید در چه تاشته اد  1384ل از ساکه قبل  ییامرده ز اي منجر به سقط و یاملگی هاخرین حآ

  ست؟افته ای
تبدیل به عدد  اه رام. ثبت کنید اد زنده نشده رامنجر به تولد نوز 1384ل از ساکه قبل ملگی اح آخرین لاه و سام

 ابد اخرده ال ماي مثابر. ده کنیداستفاز عدد الی قبل اي خاي پر کردن فضاز صفر براست اه یک رقمی اگر ما یید،انم
 . تخمین بزنید ان رآورد سعی کنید اطر بیابه خ اه راند ماگر نتوا.  مشخص می شود "03"

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١١٢ 
 

  ريارداز بابخش پیشگیري 
 ي خصوصیاو نگرشه ارهارفتربوط به ت مالاین سوا. شود اجرایط، اجد شراه ولاس 54 ات 15ن ام زناي تماید براین بخش با
مورد  ياع روشهانوان شیوع و ابی میزارزیاي از برایه مورد نیات پاعطالا اده تحی شاي طرابخش به گونه ن یا .شداسخگو می باپ
  .وري کندآجمع  اري رارداز باپیشگیري ي ابر دهاستفا
حبه از خصوصی بودن مصا اترك کند ت احبه راهید محل مصاست بخواضر اسخگو که حاو پ از شماز هر شخص دیگري غیر ا

سخگوئی به اي پاست میل و رغبتی براشد نیز ممکن اب احبه میشود تنهاو مصا ای که بگر زناردي حتی ادر مو. مطمئن شوید
 او باي اسخهاست پارند و ممکن ارکت دان نیز مشایاقآ اس کند که در تیم شماحساگر اشد بخصوص اشته بات ندالاین سوا
  .شته شودان گذان در میایاقآ

CP1 . مله هستید؟اضرحال حادر ح اشمآیا  
ر نیست  ارداگر با. بروید CP1aو به  ب کنیدانتخا ار "1 "دکست ار ارداسخگو باگر پا. ب کنیدانتخا اه رسخ مربوطاپ

ب کنید و به انتخا "مطمئن نیست "ي ابر ار "8 "ند کدانمی د ای گر مطمئن نیستاب کرده و انتخا ار "2"کد 
CP2 جعه کنیدامر.  

CP1a  .مله هستید؟اح است که شماه اچند م  
حبه شروع کنید و  کل اه مصام ارد کنید؛ باو تقویمدر   Pه یکاي هر مازاو  به  ثبت کنید امل راي کاههاد ماتعد
 4آیا  ست بپرسیماملگی ارم حاه چهاسخگو بگوید در ماگر پال ابطور مث. ب کنیدانتخا اي تکمیل شده راه هاد ماتعد

حبه و اه مصادر م Pرد می کنیم یک ادر تقویم و  P هد ساست به تعدام نکرده اگر بگوید تماست ام کرده اتم اه رام
  .رد می کنیمان  واز اه  قبل ادر دو م Pدو 

CP2 .ز ان آز اجلوگیري  اري یارداخیر در باي تابر ازوجه. ده صحبت کنمانواره تنظیم خادرب اشم اهم بامی خو
  .ده می کننداستفاي مختلفی او روشه اههار
  ده می کنید؟استفان آز اجلوگیري  اري یارداخیر در باي تاز روشی برا اد یري می کنیاک اکنون شماهم  ایآ

  .بروید CP8ست به اسخ منفی اگر پا. ب کنیدانتخا اسخ راپکد مربوط به 
CP3 .ن چه می کنید؟آز اجلوگیري  اري یارداخیر در باي تاضر برال حادر ح  

نید و چیزي به وي  اسخگو نخواي پابر ار ابهاکه جو شیداشته باتوجه د .یره بکشیداد ارسخ اپدور حرف مربوط به 
ر برده ابک اخیرایی که اره کرد، کد مربوط به همه روشهاشاز یک روش  پیشگیري اسخگو به بیش اگر پا. نکنید القا

 لیاي خامل در جات کاتوضیح اب ان را رید،اع ندطالان از ا ام می بردکه شمان اسخگو روشی راگر پا. ب کنیدانتخا ار
  . یره بکشیداد  ار" X"حرف دور نوشته و  "یراس"
ز ا اخیراسخگو اینکه پاست در تعیین است ممکن اصی مؤثر ان خاي مدت زماکه هر روش پیشگیري بر ییانجآز ا

به  اید قرص راده میکنند باستفاي جلوگیري از قرص براکه  ديافرا. ر مشکل شویداده می کند دچاستفاچه روشی 
ر می گیرد اده قراستفاربت مورد ار مقاندوم، در هر باز کاده استفایی مثل اروشه. ینداف نمنه مصراصورت روز

  .ندا ده کردهاستفاي خود اه ربتامق آخرین در ارآنها  معموال ،ده می کننداستفا اه ین روشاز اکه  ديافراین ابرابن
نی ازم ات IUD. مین می کنندات ار ومیامد نه بوسیله زن، پیشگیريام روزاقداز به هیچ گونه ابدون نی اه یر روشاس

که به ) شتنیاي کاکپسوله(نت یمپالا .ستاري موثر ارداز باي پیشگیري اورده شود برادر ارج شود و یاز بدن خاکه 
ي مدت بیش ابر شته می شود و معموالاشتی کان بهدارکناک ان توسط پزشک یازوي زناریک در باکپسول ب 6شکل 
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ز اي پیشگیري اثیر روش تزریق برات. رج می گردداز بدن خان آز ایري می شود و پس ل موجب پیشگاس 5ز ا
در نظر  "خیراده استفا"ن ابه عنو اه گذشته رادر صورت لزوم یک م. نداقی بماه بام 6 ات 2ست بین اري ممکن ارداب

  .بگیرید
لوله بستن  "نه ابه نش ار Aي حرف خیر پیشگیران روش ابه عنو ،شداده کرده باستفان از لوله بستن زناگر زنی ا

ي ابر ار Bخیر پیشگیري حرف ان روش اده کرده به عنواستفاین روش از اوي همسر گر او ب کنید انتخا "نازن
ده زندگی ام دانجازکتومی امردي که عمل و ادیگر ب، گر زناشید اشته باتوجه د. ب کنیدانتخا "نالوله بستن مرد"

 "وم شیردهیاتد"روش . خیر در نظر گرفته شودان روش اید به عنواروش نب یناهمسرش نیست،  اکند ی نمی
م عالا احتاي زنی ذکر  شود که صرابر اید تنهاب، ن شیردهیاعدگی در زماسطه عدم قاري بوارداز بایعنی پیشگیري 

ن امادد در ري مجارداز باست که به علت شیردهی امطمئن  اده می کند و یاستفاي پیشگیري از  شیردهی براکند 
  .ندامی م

CP4 .ده می کنید؟استفالی بدون توقف اه و ساز چه ما اروش فعلی ر 

  شوید؟ اجوی از روش فعلی بدون توقف راده استفامدت 
ز است اه یک رقمی اگر ما یید،اتبدیل به عدد نم اه رام. ثبت کنید از روش فعلی راده استفاشروع  آخرین لاه و سام

ند اگر نتوا.  مشخص می شود "03" ابد اخرده ال ماي مثابر. ده کنیداستفاز عدد الی قبل اخي اي پر کردن فضاصفر بر
  . تخمین بزنید ان رآورد سعی کنید اطر بیابه خ اه رام

  تقویم
مه، به نکته اموجود در پشت پرسشندر تقویم ، ضرال حاري در حارداز باي پیشگیري اي مربوط به روشهارد کردن کدهاجهت و

  : کنید زیر توجه
ن اي تقویم فقط یک کد می تواههاینکه در ماتوجه به  اب ستاشخص شده م CP3ل از یک روش در سواگر بیش ا •

توجه به اند و بانوشته شده  عددتقویم به صورت  دستورعملي پیشگیري در این کد مربوط به روشهابرانوشت بن
کدي که ، ندایین مرتب شده ابه پ الاز بائمی بودن ان دابه ترتیب میزدر تقویم،   ي پیشگیري ذکر شده اینکه روشها

در تقویم  ار ) ستا "عدد کمتري"ضی از نظر ریاکدي که (رد ار داتر قرالاي پیشگیري، در قسمت بادر فهرست روشه
ده می استفا)  6کد(ز قرص ارد و هم اد) 3کد(دي  یوي آم کرد که هم عالاسخگو  اگر پال اطور مثه ب .ثبت کنید

   .ثبت کنیددر تقویم ست اي یو دي آکه مربوط به  ار "  3 "کند کد 
CP5.  ده می کردید؟ استفاز روش پیشگیري امله شوید اینکه حاز اقبل آیا 

  .بروید CP9ست به اسخ منفی اگر پا. ب کنیدانتخا اسخ راپکد مربوط به 
CP6. ده می کردید چه روشی بود؟استفاملگی از حاروش پیشگیري که قبل  آخرین  

ب انتخا ار برده راکه ب اخیرایی که اهکد مربوط به همه روش ره کرد،اشاز یک روش  پیشگیري اسخگو به بیش اگر پا
  . کنید

CP7.  مله این روش حاز اده استفا ان باده می کردید  و همزماستفاین روش از امله شدید هنوز هم اوقتی حآیا
  شدید؟  

  .بروید CP9 لایره بکشید و به سواد اسب رادور کد من
 CP8   . ده نمی کنید چیست؟ استفاز هیچ روش پیشگیري اینکه اي ابر اصلی شمادلیل 
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 ل در شهراشتغاست همسر زن به دلیل ال ممکن ابطور مث(بطه جنسی ان رافقد/ هی ابط جنسی گهگارو "1"کد 
  )شنداشته بابط جنسی منظمی نداشد و رواسخگو دور باز زن پادیگري،  

 )ستاشته شده ارحم زن برد ای انهاحی تخمداعمل جر اب( انهاتخمد اشتن رحم یابرد "2"کد 

  )ستاسخگو ائسگی گفته پاك یه بگذرد، مالام 12قل اعدگی زن حداق آخرین زا(ئسگی ای "3"کد 
ز ا عدگی وي شروع نشده و کالال هنوز قابحان کرده شیر می دهد و تایمانی که زاز زما( شیردهی  "4"کد 

  )ده می کنداستفاري ارداز بان روش پیشگیري اعنو شیردهی به
ز روش پیشگیري اده استفاعدم  به رغمست که ال از یک سامله نشده و بیش ال حابح ات( ولیه ایی ازان "5"کد 

  )ستامله نشده اح
روش  زاده استفاعدم  به رغمست که ال از یک ساست ولی بیش امله شده ار حاقل یک باحد( نویه ایی ثازان "6"کد 

  )ستامله نشده اپیشگیري ح
  )ستان وي گذشته ایماز زاروز  60ز اکمتر (ن کرده ایمازه زات "7"کد 
  ) بیشتر(ستن فرزنداخو "8"کد 
ز روش اهمسرش  اده وي یاستفاعث عدم اسخگو بالفت شخصی پامخ(ده انوامه تنظیم خابرن الفت بامخ "9"کد 

  )ستاري ارداز باپیشگیري 
ري ارداز باز روش پیشگیري اهمسرش  اده وي یاستفاعث عدم الفت همسرش بامخ(سر لفت همامخ "10"کد 

  )ستا
 ده و روشانوامه تنظیم خابرن اب...  ادر و یادر شوهر، مانند مان مافیارطاز اقل یکی احد(ن افیاطرالفت امخ "11"کد 

  )ستاري ارداز باش پیشگیري ز رواهمسرش  اده وي یاستفاعث عدم الف بوده و باري  مخارداز باي پیشگیري اه
ز از روش پیشگیري اآنها  دهاستفانع اهمسرش م اسخگو یات مذهبی پاداعتقایل و امس(یل مذهبی امس "12"کد 

  )ستاري ارداب
  ز روشاد استفان نبودن اسآ "13"کد 
  رض روش پیشگیرياعو  "14"کد 
  ________)مشخص کنید(یراس "96"کد 

  .رد شونداي عددي وابه صورت کده تقویمخیر در ال اس 5ده در استفاري مورد ي پیشگیاید روشهاب CP9ل ادر سو
CP9 .ل ان در طی چند ساهمسرت ای اشمکه  ري ارداز باروش پیشگیري  تی در موردالاسو اشمز اهم امی خو الاح

  .بپرسمید اکرده ده استفاگذشته 
  : اهنمات رالاسو

  م روش بود؟ان روش کدانی بود؟ اده کردید چه زماستفا اوش ربه بعد یک ر 1384ز فروردین انی که اخرین زمآ  •
 ن روش کردید؟آز اده استفاشروع به  انی شماچه زم •

 ده کردید؟استفا ان روش رآ اي چه مدت شمابر •

 تقویم

  .برگردید 1384خیر شروع و به فروردین ان از زما. ده کنیداستفاز تقویم اده، استفان از دوره زماشدن  اي جویابر
  . ر ببریدان نقطه مرجع بکابه عنو اري رارداي تولد، و دوره باریخ ها، تای بچه هماسا
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  .لی ثبت کنیداي خاههاده در ماستفارد عدم اي موابر "صفر" ارد کنید یاو اده راستفاروش مورد کد 
جود در پشت مودر تقویم به بعد،  1384ز فروردین اري ارداز باي پیشگیري اي مربوط به روشهارد کردن کدهاجهت و

  : مه، به نکته زیر توجه کنیداپرسشن
ین ابران نوشت بناي تقویم فقط یک کد می تواههاینکه در ماتوجه به  اب ستاشخص شده مز یک روش اگر بیش ا •

ي پیشگیري اینکه روشهاتوجه به اند و باي پیشگیري در تقویم به صورت عدد نوشته شده اي مربوط به روشهاکد ه
ي اکدي که در فهرست روشه، ندایین مرتب شده ابه پ الاز بائمی بودن ان دابه ترتیب میز،  در تقویمذکر شده 

بطور  .ثبت کنیددر تقویم  ار ) ستا "عدد کمتري"ضی از نظر ریاکدي که (رد ار داترقرالاپیشگیري، در قسمت ب
که  ار  3ست کد اده کرده اتفسا)  6کد(ز قرص ارد و هم اد) 3کد(دي  ي یوآم کرد که هم عالاسخگو  اگر پال امث

  . ثبت کنیددر تقویم ست اي یو دي آمربوط به 
م کرده عالاده می کند و استفاضر ال حاذکر کرده که در ح اي  راروش پیشگیري   CP4ل اي سواسخگو براگر پاست ابدیهی 

  . د به تقویم نیستجعه مجدازي به مراست نیاین روش کرده از اده استفاشروع به  84ز فروردین است که قبل ا
   :توجه

ده نموده و سپس استفامدتی  ات اي پیشگیري راز روشهایکی نی مربوط به تقویم، اسخگویی که در طول دوره زمادر مورد پ
 این روش راقطع کرده و .... رض روش و ان، عواشتن رحم و تخمدابرد ائسگی یایلی نظیر یبه دال از روش راده استفا
در سمت چپ  اشد دلیل قطع روش قبلی راز روش می باده استفانه عدم اکه به نش "0"مت چپ کد در س ستاده امه ندادا
  . ستان موجود امه زنادر پیوست پرسشن مسالهین انمونه . ین کد بنویسیدا

  
  ورده نشدهآي برازهابخش نی

طبق گفته خودش فرزند دیگري  ست وال از نظر جنسی نیز فعارور بوده و است که باورده نشده کسی آي برازهاي نیارازن د
. ده نمی کنداستفاري ارداز باز هیچ روش پیشگیري ازد ولی اخیر بیندابه ت اري بعدي راردارد باتصمیم د اهد و یانمی خو

ین ات الاسو. رداره داشاري ارداز باي پیشگیري ایل تولید مثلی زن و روشهاف بین تماورده نشده به شکآي برازهامفهوم نی
ورده آي برازهاده، نیانواي تنظیم خازن برآیا  ست کهاین مطلب ابی ارزیاي اي دیگر براز بخشهادي ات تعدالاسو نندابخش م
  .خیر ارد یاي دانشده 
UN1. » CP1  «ست؟ار ارداکنون باسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار   

ن از زنی که در زما ار UN4 ات UN2 تالان می دهد سواطمینا است که به شمالگر اغرب لال یک سواین سوا
در  اسخ وي راست پار ارداکنون باگر زن هم ا. بررسی کنید ار CP1ل اسخ به سواپ. ر نیست نپرسیدارداحبه بامص

ند انمی د امطمئن نیست ی ر نبوده،ارداگر با. مه دهیدادا UN2ل اسو اب امه راب کنید و پرسشنانتخابخش مربوطه 
  .جعه کنیدامر UN5ل انیست به سو است یار ارداکه ب

UN2 .ن اري در اردایل به بار شدید تماردانی که بازمآیا  .صحبت کنم اشم ان باخیرتاري ارداره باهم دربامی خو
  شتید؟ان دازم

ل اسو این صورت باجعه کنید و در غیر امر UN4ل  است به سوا "بلی"ب اگر جوا. ب کنیدانتخا اسب راکد من
  .مه دهیدادا ابعدي پرسش خود ر

UN3 . ستید؟ادیگر فرزند نمی خو ار شوید یابچه د استید بعدامی خوایآ 
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  .ب کنیدانتخا ال راسخ سواپکد مربوط به 
UN4  .ز هم فرزند ارش هستید بانتظاکنون در از کودکی که ابه غیر آیا  .ل کنماینده سوآره اهم درباخو می الاح

  ؟شیداشته باترجیح می دهید دیگر بچه ند اهید یادیگري می خو
. ل می کنیمارد سواکنون در شکم داره کودکی که هم ادرب ار فکر نکند مارداید مطمئن شویم زن بادقت کنید که ب

ل اب و به سوانتخا ار" 1"د کشد اشته باز هم فرزند دیگري داهد باسخگو می خواگر پا. ب کنیدانتخا ال راسخ سواپ
UN7 ل اسوب کنید وانتخا ار "2 "دکهد ابچه نمی خو الصا اهد و یاخوو فرزند دیگري نمی انچه اچن. بروید

UN13ل او سو ب کنیدانتخا ار "8 "دکند انمی د اگر تصمیمی نگرفته یابپرسید و  ارUN13بپرسید ار.  
UN5  .»CP3  «ده می کند؟استفان از روش لوله بستن زناکنون اسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار  

  جعه کنیدامر UN13 به ïبلی         
  مه دهیدادا UN6 ابخیر           

UN6. بچه  ) دیگر(ترجیح می دهید  اهید یامی خو) دیگري(فرزند آیا  .ل کنماینده سواره اهم دربامیخو الاح
  شید؟اشته باند

گر اب کنید و انتخا ار "1"د کر شود اره بچه داهد دوباگر زن می خوا. ب کنیدانتخا ال راسخ سواکد مربوط به پ
گر ا. جعه کنیدامر UN9ل اب و به سوانتخا ار "2"د کهد ادیگر فرزند نمی خو صوالا ارد و یاشدن ندر اقصد بچه د

گر هم تصمیمی ا .بپرسید ار UN11ل اب کنید و سپس سوانتخا ار" 3"د کر شود ارداند باد که نمی تواسخ داپ
  .مطرح کنید ار UN9ل اب کنید و سوانتخا ار" 8" کدند  انمی د ارد یاند

UN7. چه مدت صبر کنید؟) بعدي(ز تولد فرزند ارید پیش ادوست د  
ل این سوا. ریداسب داز به جمله بندي مناید نیاسخگو کسب کرده از پا تی که قبالاعطالاس اساین بخش بر ادر 

  .رند پرسیده شودار شدن داکه میگویند قصد بچه د)  رارداغیر ب ار یارداب( نی ام زناز تماید اب
ي ابر" 2"د کست و اه ایی که به مابهاي جوابر" 1"د ک .شدال باس اه یاند به ماسخ می تواشید که پاشته باد دابه ی
ضر قصد ال حاسخگو در حاگر پا.سب درج کنیداي منادر ج ار اسخ هاپ ب کنید وانتخاست ال ایی که به سابهاجو

د کر شود، ارداند باتو د که نمیاسخ داگر پا. ب کنیدانتخا " الاح/ بزودي  "ي کلمه ابر ار "993 "کدرد، ار شدن داداب
سخ وي اگر پا "ایتاب و نهانتخا "یر اس"ي کلمه ابر ار "996"د کسخ دیگري بدهد اگر پاب کنید و انتخا ار "994"
ل اید به سوار شوند باردانند باد نمی تونده سخ میانی که پاي زنابر .ب کنیدانتخا ار "998"د کست، ا"ندانمی د"

UN11 ه کنیدجعامر.  
UN8  .»CP1  «ست؟ار ارداکنون باسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار  

 UN13ل اسو اب کنید و بانتخا ان رآمربع مربوط به ست ار ارداکنون باگر زن هم ا .کنیدبررسی  ار CP1ل اسو

 ان رآط به مربع مربو ند،انمید اري خود مطمئن نیست و یارداز با ار نیست، یارداکنون باگر هم ا. مه دهیدادا
  .مه دهیدادا UN9ل اسو اب امه راپرسشنو  ب کنیدانتخا

UN9. »CP2  «ده می کند؟استفاز هیچ روش پیشگیري اکنون اسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار  
مربع ده می کند استفا ارري ارداز باي پیشگیري از روشهای کنون یکاگر زن هم ابررسی کنید،  ار CP2ل اسو

ده نمی استفاي جلوگیري از هیچ روشی براگر اجعه کنید و امر UN13ل اب کنید و به سواتخنا ان رآمربوط به 
  .مه بدهیدادا  UN10ل اسو اب امه راپرسشنو  ب کنیدانتخا ان رآمربع مربوط به  کند،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١١٧ 
 

UN10.  ر شوید؟اردانید بایط کنونی می توافکر می کنید در شرآیا 

ري ارداز باي پیشگیري اورده نشده برآي برازهاي نیاران دانمی تو ارد رار شدن نداردایی باناست توازنی که معتقد 
. خیر ارد یاد ار شدن راردایی بانازن فکر می کند توآیا  ست کهاین موضوع اي درك ال براین سوا. در نظر گرفت
  .ب کنیدانتخا اسخ  راپکد مربوط به 

UN11 .ر شوید؟ اردانید بافکر می کنید نمی تو اچر  
 ابطه جنسی و یان رافقد/ هیابط جنسی گهگایلی نظیر روبه دال ایل جسمی یبه دالست که امعتقد گر زن ا

ز اگر به بیشتر ا. ب کنیدانتخا اسخ مربوط راپ. بپرسید ان رآید دلیل ارد باند ار شدن راردایی باناتوشیردهی و غیره 
 "X"د کسخ دیگري بدهد اگر پا. ب کنیداتخنا ان شده راي بیاي مربوط به گزینه هام کدهاره کرد تماشایک علت 

 ار "Y"د کست، ا"ندانمی د"سخ وي اگر پا "ایتاو نه. ثبت کنید او راسخ اکنید و پ بانتخا "یر اس"ي کلمه ابر ار
  .ب کنیدانتخا

UN12 .» UN 11  «ست ذکر شده؟اعده نشده اهرگز ق: بررسی کنید ار  
مت عال اول جمله راید مربع اب کرده انتخا "ستاعده نشده اگز قهر"ي ابر ار Cگر ا. کنیدبررسی  ار UN11ل اسو

مه ادا UN13 ل اسو اب امه راپرسشن،  نشدهب انتخا Cگر ا. برویدري اردایل به بابخش تمو به بخش بعدي یعنی بزنید 
  .دهید

UN13. نی شروع شد؟ان چه زماعدگیتادوره ق آخرین  
ه ا، به م" 2"، به هفته کد  "1 "سخ به روز کداي پابر. شدال باس اه یاند به ماسخ می تواشید که پاشته باطر دابه خ
ز بدن ا او رارحم  ائسه شده و یاگر بگوید که یا. پر کنید اسب راب و محل منانتخا ار "4"ل کد او به س "3 "کد 

ن بوده کد ایماز آخرین زاو قبل اعدگی اق آخرین م کندعالاگر هم ایید و اثبت نم ار "994"ند، کد ارج کرده اخ
  .ییداب نمانتخا ار "996"ست کد اعده نشده اگر هرگز قا "ایتاو نه "995"

  
 رياردایل به بابخش تم

در بخش  ار BH3 .شود اجراند اشته اد زنده داحبه تولد نوزاز مصال پیش اس 2نی که در طول ام زناي تماید براین بخش با
ي بخش ثبت الادر محل مشخص شده در ب ار 87ن ابآز امده بعد آ ابه دنیکودك  آخرین مابررسی کرده و ن "رورياریخچه بات"

  .ده کنیداستفاین کودك ام از ناست ازم ال امی پرسید هر ج ات رالامی که سواهنگ. کنید
DB1a .BH8 ست؟اشته اد زنده دان نوزایماکنون زات 87ن ابآ زاسخگو اپآیا  :بررسی کنید ار  

ثبت  اینجادر  BH3ز  ا امده را اکودك به دنی آخرین مان.  بپرسید این بخش رات الاست، سواسخ بلی ادر صورتیکه پ
 DB8ست، به اسخ خیر ادر صورتیکه پ. ده کنیداستفاین کودك ام از ناست ازم ال ات زیر هر کجالادر سو.  کنید

  .بروید
DB1. دیگر  صالا امله شوید یاح ابعدستید امی خو امله شوید، یاستید حامی خوآیا  مله شدیداح ار) مان(نی که ازم

ري ارداسته بودن باخوان استه یاند در مورد خواشته ان زنده دایماکنون زات 87نابآز انی که از زنا مله شوید؟استید حانمی خو
می فی اک ار اد بچه هار شود و تعدارداسته دیگر  بانمی خو صالاگر ا. ب کنید انتخا اب کد مربوطه راس جواسابپرسید و بر  ار
شته اطر دایت خارض مالار شده کاردانی که باست و زمار شده اردامه بابرن ار و باختیاگر به ا. ب کنید انتخا ار " 1"نسته، کد اد
و اه اسب و دلخوان منار شده زماردانی که باشد ولی زماشته باسته بچه دیگري داگر می خوا. ب کنیدانتخا ار "2"ست، کد  ا
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ز اکی اسخ فرد حاگر پا. ب کنید انتخا ار " 3"، کد ین زودياستم ولی نه به ایک بچه دیگر می خو "می گوید ست مثالانبوده 
 ار " 4 "ست، کداحت کننده نبوده ارایش ناري براردار می شده و باردان بان زمآشته که در ایش فرقی نداست که بران آ
  .ب کنید انتخا

DB2  .شوید؟ رارداب استید صبر کنید و بعداچه مدت می خو  
  .ثبت کنید اري صبر کند رارداب استه تاسخگو می خواکه پ امدتی ر

DB3. امله شوید یاح ابعدت سامی خو امله شوید، یاح ستامی خون اهمسرتآیا  مله شدیداح ار) مان(نی که ازم 
  مله شوید؟است حانمی خودیگر صالا

ست اممکن . می شوید اره  همسرش جویابدر است راین خواوت که این تفا است، با  DB1ل انند سوات ماتوضیح
  .ب کنید انتخا ار " 98"کدین ابراند، بناند اعقیده همسرش ر افرد دقیق

DB4. مله شوید؟اح است صبر کنید و بعداخو چه مدت مین اشوهرت  
ست اممکن . می شوید اره همسرش جویادرب است راین خواوت که این تفا است، با  DB2 لانند سوات ماتوضیح

  .ب کنید انتخا ار " 98 "کد ین ابراند، بناند اعقیده همسرش ر ادقیقفرد 
DB5 .ز املگی این حاین که ا ان یاسته همسرتاخو ابود ی استه شماملگی خواین حاآیا   ل می کنمادر مجموع سو

  سته بود؟اخوان انظر هر دوي شم
ین یک اآیا  ید کهان نماري به طور کلی بیادراره بادرب انظر خودش  و همسرش ر اهید تاو بخوسخگاز پال این سوادر 

  .ییداري نماریف زیر کد گذاس تعاساست و بر استه اخواري ناردایک ب است و یاو و شوهرش اي اه براري دلخوارداب
  .ستاضی بوده اراري نارداین باز وقوع اه زن بوده و شوهرش اري فقط به دلخوارداب: سته زناخو "1"کد
  .ستاضی بوده اراري نارداین باز وقوع اه  شوهرش بوده و زن اري فقط به دلخوارداب: سته مرداخو "2"کد 
  .نداضی بوده ار مالاري کارداز وقوع باه زن و شوهر بوده و ابه دلخو مالاري کارداب: سته هر دواخو "3"کد 
  .نداضی بوده اراري نارداز وقوع بازن و شوهر، هر دو : سته هر دواخوان "4"کد 

  .بروید  DB7ل اشد، به سواب "4"سخ کد اپ در صورتیکه
DB6 .ست؟ابوده  اهر دو شم ان یاهمسرت/ استه شماملگی خواین حا اچر 

یید و کد امشخص نم اري رارداسته بودن باشد، علت خواب 3 او ی 2، 1د ک،  DB5ل اسخ به سوادر صورتی که پ
  . ب کنیدانتخا امربوطه ر

  .ر شودارداسته باشته، می خوال فرزندي ندابه ح اچون ت: شتن فرزنداند " 1"د ک
  .نداسته اهمسرش فرزند بیشتري می خو اشته ولی خودش یاقل یک فرزند داحد: ستن فرزند بیشتراخو "2"کد
د فرزند دختري که اینکه تعدا است و یاستن فرزند دختر بوده اري خوارداصلی بادلیل : ستن فرزند دختراخو "3"کد

  .ستنداز هم فرزند دختر بیشتري می خوافی نبوده و باشتند کاد
شتند و به است چون فقط فرزند دختر داشتن فرزند پسر بوده اري دارداصلی بادلیل : ستن فرزند پسراخو "4"کد

ز هم پسر بیشتري می افی نبوده و باشتند کاد پسري که داینکه تعدا است و یار شده ارداشتن فرزند پسر بامید دا
  .ستنداخو

DB6a. رد؟اوجود د) ستن فرزنداوه بر خوعال(ملگی ابه ح ایل شماي تمات دیگري برعل آیا 

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
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ز ا ار ام گزینه هاشید تماشته باتوجه د. ستان گزینه ذکر شده از همانتز و بعد اخل پرات مربوط به هر گزینه داتوضیح
ره اشاز یک مورد اسخگو به بیش اگر پا. یره بکشیداد ان راب مثبت، دور کد مربوط به اسخگو پرسیده و در صورت جواپ

  . یره بکشیداد ارد ذکر شده رام مواکرد دور تم
DB7 .  ده می کردید؟استفاز روش پیشگیري امله شوید اینکه حاز اقبل آیا  

م می انجا ريارداز باي جلوگیري امی براقدان، او همسرت اشمآیا  کید شود کهابه وي ت اسخ خیر، مجدادر صورت پ
  .ب کنیدانتخا ار "2"سخ خیر بود کداب کنید و در صورتیکه پانتخا ار "1 "سخ بلی، کدادید، در صورت پاد

DB8 .دختر؟ اشد یان پسر بار شوید، ترجیح می دهید فرزندتابچه د)  ز هماب(  یندهآگر درا 

  .ره می کنداشابه جنس پسر  ادقیق:  پسر " 1"کد
  .ره می کنداشاس دختر به جن ادقیق: دختر "2"کد 
ین انسبت به  مالایش فرقی نمی کند و کاشد براشته باینده داست در ار اجنس فرزندي که قر: فرقی نمی کند "3"کد 

  .ست اوت اموضوع بی تف
  .ر نشودارد که بچه داهد و دیگر تصمیم دابچه نمی خو صالاسخگو می گوید که دیگر اپ "4"کد 
یط اشر ایی و یاناتو صالادیگر ... سگی، فوت همسر و ئان، یاتخمد اوردن رحم یآنند درایلی همسخگو به دالاپ  "5"کد 

  .رداند ار شدن رابچه د
  

  دادر و نوزاشت مابخش بهد
در بخش  ار BH3.شود اجراند اشته اد زنده داحبه تولد نوزاز مصال پیش اس 2نی که در طول ام زناي تماید براین بخش با

ي بخش ثبت الادر محل مشخص شده در ب ار 87ن ابآز امده بعد آ اکودك به دنی آخرین مای کرده و نبررس "رورياریخچه بات"
  .ده کنیداستفاین کودك ام از ناست ازم ال امی پرسید هر ج ات رالامی که سواهنگ. کنید

ظر کرده و به بخش بعد ین بخش صرفناز اشته، احبه نداز مصال پیش اس 2ي درطولاد زنده اد نوزاسخگو هیچ تولد نوزاگر پا
  .مت برویدم سالایعنی بخش نظ

تی در مورد اعطالاین بخش ادر . ستاد ادر و نوزامت متی در زمینه سالاعطالاوردن آین بخش بدست از اهدف 
 اد و تغذیه باره وزن نوزاهمچنین  درب. وریمآفت کرده بدست می ان دریایماري و زارداقبتی که در طول بادر و مرامت مسال

  .ل می کنیمان تولد سوادر در زمایرمش
ي اقبتهامر. ري و وضع حمل کمک می کنداردان باه در دورات همرري به تشخیص مشکالاردان باي دوراقبتهامر
ست که در طول اري ارداقبت بات مربوط به هر گونه مرالاین سوا. م شودانجار اردان باي همه زناید براري باردان بامعمول دور

  ).م گرفتهانجایل دیگر که به دالآنها  ري و نهاردان باي مخصوص دوراقبت هامر(ست ات شده فاري دریارداب
MN1a   .BH8 ست؟اشته اد زنده دان نوزایماکنون زات 87ن اباز اسخگو اپآیا  :بررسی کنید ار  
ثبت  اینجادر  BH3ز  ا امده رآ اکودك به دنی آخرین مان.  بپرسید این بخش رات الاست، سواسخ بلی ادر صورتیکه پ 

ست، به بخش بعدي اسخ خیر ادر صورتیکه پ. ده کنیداستفاین کودك ام از ناست ازم ال ات زیر هر کجالادر سو. کنید
  .مت برویدم سالایعنی بخش نظ

MN1.  جعه کردید؟اري مرارداب قبتامر اینه یاي معامله بودید به فردي براح ار) مان(نی که ازمآیا  
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ري خود به دلیل اردان باي که زن، در دوراینه امع اقبت و یاز هرگونه مراست ارت اري عباردان باقبت دورامر
  . یدافت نمارد دریاجنینی که در شکم د امتی خود و یملگی و  در زمینه سالاح

  .ب کنیدانتخا اسخ راکد مربوط به پ
مه ادا MN2 اد باد "بلی"سخ ار پگا. بروید MN5ب کنید و به انتخا ار "2"ست کد اه کردنجعه ابه فردي مرگر  ا

  .دهید
MN2.   جعه کردید؟امرفردي به چه  

  :پرس و جو کنید
  جعه کردید؟ادیگري هم مر فردبه 
 .یره بکشیداد ارد ذکر شده رام مواتم ل کنید و دوراره تخصص فرد سوادرب

ن آ تخصص و نیز . ت کنیدثب اد رافراخیر و همه  است یاجعه کرده افرد مر 1ز ابه بیش آیا  پرس و جو کنید که
ب  کرده و در بخش انتخا ار  ”X“ثبت کنید اید فرد مذکور راگر مطمئن نیستید چگونه با. مشخص کنید ار فرد

هر بخش ان مارکناک اهامان و ماپزشک. ده شده ، تشریح کنیداستفاو اي توصیف اتی که براکلم اب او را "یر اس"
. رنداد اي پیچیده رانهایماع زارجا ال و تشخیص یاي نرمانهایماي کنترل زازم برئی الامارب مامت هستند که تجسال

  . شنداب آموزشخیر بدون  اشند یادیده ب آموزشست اممکن "ییاي محلی و روستاهامام"
در صورت گفتن  مثال. نه است یادیده  ازم ري الاهآموزشن فرد آیید که اد محلی مشخص نمافراهمچنین در مورد 

  .ي تحصیل کردهامام ایی یاروست است یامحلی بوده  اماشوید که م ایط، جویاجد شراط زن وتوس اماکلمه م
یی اقبتهاز مرا اشده ر ارایهي اشت حرفه اقبین بهداري که توسط مراردان باي دوراقبتهاز مران دسته آنید اید بتواب

  . فکیک کنیدمی دهند ت ارایهیرین اکه س
MN3 . فت کردید؟اري دریاردان باي دوراقبتهاه مرري چند مرتبارداین بادر طول  

ست اجعه کرده اري مرارداي باقبت هار به شخصی جهت مراري چند بارداب آخرین سخگو بپرسید در طولاز پا
 اپزشک ی اجعه به بامل مرارد و شاره داشاري ارداي باقبتهال به مراین سوا). ر بودارداب اکودك ر آخرین نیکهازم(

  .گر نیستیل دیر به دالاپرست
MN4  .   م انجاري ارداین باري در طول اردان باي دوراقبتهاز مران بخشی ابه عنو ارد زیر راز موام اهیچکدآیا

  دید؟اد
 ار "1"بود کد  "بلی"سخ اگر پا. ل بعدي ثبت کنیداز پرسیدن سواقبل  اسخ رال کرده و پادر مورد هر مرحله سو

 می. توضیح دهید احل راشد که بعضی مرازم بید الاش.ب کنید انتخا ار "2"در صورت منفی بودن کد . ب کنیدانتخا
م انجاملگی اح آخرین ري در طیارداي باقبتهاز مرام اد شده در طی هیچکداحل یاز مراهر یک آیا  نیم کهاهیم بداخو

م شده انجانه یار معان یکبادر هم است، یام شده انجابیشتر  ار یاب ي یکاین مهم نیست که برا. خیر است یاشده 
  :رد زیر پرسیده میشوداره  موال درباین سوا. ستام گرفته انجاجعه ات در طول چند مرتبه مراینامع است و یا

  ر خونازه گیري فشاندا. لفا
. شود د میازو پیچیده و باي بالاستیکی در بخش بري الانو. زه گیري می شودانداه پزشکی ایک دستگ ار خون بافش

ي ان رگهایک گوشی به ضرب اگیرد، ب زه  میاندا ار خون رار کم میشود شخصی که فشادر نو دان باوقتی که میز
  .زه بگیرداندا ار خون رافش اخونی گوش میکند ت
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  )ملگیام تست حانجاز اغیر (ر ادرانمونه   - ب
  )ملگیام تست حانجاز اغیر (نمونه خون  - ج

) شود مچ گرفته می ارنج یاز رگ نزدیک به ا معموال( شودز ورید گرفته ا ان یانگشتاز سر است انمونه خون ممکن 
. ي عفونی گرفته می شوداریهانگلی و بیماي اکم خونی، عفونتهمثل  اري هاع بیمانوایش ازماي انمونه خون بر

  .شدانمی ب املگی منظور مار جهت تست حادرا اکید کنید که گرفتن نمونه خون یات
MN4a.  ید؟امصرف کرده  اي زیر راه مکملري ارداین بادر طول آیا  

کد  بود "بلی"سخ اگر پا. ل بعدي ثبت کنیداز پرسیدن سواقبل  اسخ رال کرده و پاسو از مکمل هادر مورد هر یک 
ل فقط این سواشید که در اشته باتوجه د. ب کنیدانتخا ار "2"در صورت منفی بودن کد . ب کنیدانتخا ار "1"

  . ستا امورد نظر م از مکملهاده استفاکه سط پزشک، مد نظر نیست بلتجویز تو
  :شود رد زیر پرسیده میاره  موال درباین سوا

  هن                آقرص ) لفا
  سید فولیک       اقرص  )ب
  مین  امولتی ویت ) ج
  )فرفولیک(فیفول ) د

MN5 .  ببینم؟ ان رآت سارید؟ ممکن اشد دان ثبت شده بآدر  اي خود شماکسنهامدرك دیگري که و ارت یاکآیا  
سخگو از پاشد؟ او باسیون اکسینان دهنده وارد که نشامدرك دیگري د اسیون یاکسینارت واکآیا  ول بپرسید کها

ب انتخا ار "1"کد  یداهده کرده امش ارت راین که کاي ثبت ان دهد و برانش ابه شم این مدرك راکه  هیدابخو
رتی اسخگو بگوید که چنین کاگر پا. ن کمک بگیریدآز ازیر  تالاسخ به سواي پاست برارت موجود اگر کا. کنید

  .ب کنیدانتخا ار "2"دهد، ن نمیانش ابه شم ان دهد و یانش ابه شم ان رآند اتو رد ولی نمیاد
سخگو چه مدت اید سعی کنید بفهمید پاب) ب کردهانتخا MN5در  ار "3" ای "2"(رت در دسترس نیست اک گرا 

. ستافت کرده ادریم اکسن تواور اش چند بادر طول زندگی  افت کرده و جمعادری ارم اکسن تواو آخرین پیش
  . شت کنیداددادر محل مخصوص ی او راي اسخهاپرس و جو کنید و پ

کسن اوفت کرده اتی که دریاتزریقآیا  ن مشخص کرد کهاست نتواشد ممکن اشته باسیون نداکسینارت واگر زنی کا
  .خیر ابوده یم اتو

MN6 . تزریق  انه شماش ازو یادي در باز نوزاز کزاي پیشگیري ام براکسن تواوآیا  ر بودیدارداب ار )مان(نی که ازم
  شد؟

کد ست ا "بلی"سخ اپ گرا. خیر است یاشته ادم اکسن تواوري تزریق ارداب آخرین در طولآیا  سخگو بپرسیداز پا
و به کرده  ب انتخا ارب این جواي اد مورد نظر برکست ا "ندانمی د"  ای "خیر"سخ  اگر  پا. ییداب نماتخنا ار  "1"

  . ییداجعه نمامر MN9ل اسو
MN7. فت کردید؟ار دریاچند ب ار ماکسن تواین وان اریتاردادر طول ب  

. بروید MN8ل اغ سوامه به سراداي اسخگو ذکر می کند در محل مخصوص بنویسید و براکه پ اتی راد دفعاتعد
  .جعه کنیدامر MN9ل او به سوب کنیدانتخا ار" 8" کدست ا "ند انمی د"سخ  اگر پا

MN8 . در»MN7  «ست؟اري ثبت شده ارداب آخرین در طول ماکسن تواور تزریق اچندب  
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م اکسن تواور تزریق اب 2قل به اگر حدا. در بررسی کنید اري رارداب آخرین در طولم اکسن تواوت تزریق اد دفعاتعد
ل اسو اره شده باشار اب 2ز اگر به کمتر اجعه کنید و امر MN11aل اده به سوره شاشاري ارداب آخرین در طول
MN9 مه دهیدادا امه راپرسشن.  

MN9.  فت کردید؟اکودك بعدي دری ان یاز خودتافظت اي محام براکسن تواهیچگونه و )مان(ري ارداز باپیش آیا  
رده ب کانتخا اب مربوطه راند، جوانمی د انزده یم اتوکسن اري وارداز باگر قبل ا. کشیدیره باد اسخ مربوطه رادور پ
ند مشمول هرگونه امی تول این سواسخ  اپ. بروید MN10سخ مثبت بود اپگر ابپرسید  ار MN11aل او سو

  . شداب زاکسن محتوي کزاو
MN10 . فت کردید؟ام دریاکسن توار واچند ب )مان( ريارداز باپیش  

 آخرین زانی پیش ادر هر زم( اریهاردابین ب اخر یآقبل  اري مارداز باقبل  ادر طول یم اتوکسن اي واره دوزهادرب
ل  این سواسخ اپ. ییدانمب ثبت سادر محل من اسخ رام شد پانجا MN7ل انطور که در سواهم. ل کنیداسو) ريارداب

  . شدار باکسن محتوي کزاند مشمول هرگونه وامی تو
MN11 .فت کردید؟ادری ام راکسن تواو آخرین )مان(ريِ ارداز بال پیش اچند س  

فت کرده ادي دریار نوزاز کزاي پیشگیري ابر ام راکسن تواو آخرین ريارداز بال پیش اسخگو بپرسید چند ساز پا
ر اکسن محتوي کزاند مشمول هرگونه وال نیز می تواین سواسخ اپ. ي مشخص شده ثبت کنیدادر ج اسخ راپ. ستا
  .شداث بثال ام یاز تواعم ا
MN11a .ن اهرمزگ ان یان، کرمان و بلوچستاي سیستاهناستاگر در ا ï ابMN12     مه دهیدادا 

  جعه کنیدامر    MN18به ï  انهاستایر اس              
MN12 .MN1  ري بررسی کنیدارداین بادر طول ري اردان باي دوراقبت هامري وجود ابر ار 

  مه دهیدادا    MN13اب ïست ا فت شدهادریري اردان باي دوراقبت هامربلی       
  جعه کنیدامر N18M  به ïست افت نشده ادری رياردان باي دوراقبت هامر خیر      

MN13.  فت ادری اریالابه م بتالاز ا پیشگیريي ارویی براد رياردان باي دوراقبت هاین مراز ادر طول هیچیک آیا
  کردید؟

به  بتالاي ار نیست براردانی که باز زمابیشتر  او راشده و  در ضعیفایمنی بدن ماري، سیستم اردادر طول مدت ب
ل ادر و جنین به دنباي ماکی براقب خطرناري عواردان بادر دور اریالاري مابیم. مستعد می کند اریالاري عفونی مابیم

و  به   الهش شدید وزن جنین مبتادر و کا، کم خونی ماریالاري ماست وي به طور جدي به بیمانچه ممکن اچن. رداد
به منظور  اریالاري ماطق شیوع بیمار در مناردان باد میکند زنانی پیشنهاشت جهان بهدازماس. مرگ منجر شود

هم مصرف  اب اقرص یکج 3 "که معموال( SP/Fansidarروئی از دوز دار اهی یکباري ماین بیمابه  بتالاز اپیشگیري 
  .ینداده نماستفا) ريارداب 9 و 8و  7ه ایعنی م(ري ارداخر بآه ام 3در ) می شود

م اشود و به ن د تجویز میاز تولد نوزات پیش اینا، در طی معSP/Fansidarین پیشگیري مصرف قرص ادر "معموال
و  مین بودهاپریمت-دوکسینا، سولفSP/Fansidarروي ام ژنریک دان. ستامعروف  (IPT)وب انه متنان پیشگیرادرم

نه اروي پیشگیران دان به عنوانیز میتو اریالاي ضد ماروهایر داز سا. ید شوددیگر نیز تولي اه ماست به ناممکن 
 اده می شوند تنهاستفا اریالاري ماز بیماي پیشگیري ایی که براروهاد. یره بکشیداد اسخ مربوطه رادور پ .ده کرداستفا

 هم مبتال اریالاري ماو به بیممصرف نموده  ان راري اردار در طول مدت باردامل می شود که یک زن باش ایی راروهاد
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ي است برانشده  هم مبتال اریالاري مارو مصرف می کند و به بیماري داردان باسخگو در طول دوراگر  پا. ستانشده 
  .جعه کنیدال بعدي مرامه به سوامه پرسشنادا
گر ا. یره بکشیداد ار 2د ست، دور کامصرف نکرده  اریالاري مابه بیم بتالاز اي پیشگیري ارویی براسخگو هیچ داپ گرا
فت اري خود دریارداب آخرین نادر طی دور اریالاري مابه بیم بتالاز اي پیشگیري ابر انی راند که چنین درماو نمی دا

جعه امر MN18 سوالمه به اداي الت برادر هر دوح .ب کنیدانتخا ار 8عدد  "ندانمی د"سخ اي پاست، براکرده 
  .کنید

م اقدان از است و پس اتب کرده  ار شده و یادچ اریالاري ماري به بیماردان باد که در دورر کناظهاسخگو انچه پاچن
 "نه"سخ اي پابر ار 2ردي دور عدد ادر چنین مو.نه محسوب نمیشودان پیشگیراروئی کرده ،جزو درماي داقبتهابه مر

  .جعه کنیدامر MN18ل ایره بکشید و به سواد
MN14 .ید؟اده کرده استفا اریالاري مابه بیم بتالاز اگیري ي پیشاروئی براز چه نوع دا  

ري مصرف اردان بادر دور اریالاري مابه بیم بتالاز اي جلوگیري اکه بر اروئی رام هر دان. ب کنیدانتخا اسخ مربوطه راپ
ه کردن به اگن اب اهید تاو بخواز اورد اطر نیابه خ اروئی که مصرف کرده رام داسخگو ناگر  پا .ییداشت نمادداکرده ی

یج اي راست، نمونه هاده نکرده استفا این بسته بندیهاز او اگر ا.ورداطر بیابه خ ان رآ اي بسته بندي شمانمونه ه
ري و در طی اردان بار کند که در دوراظهاگر زن ا. یداب نمانتخا اده تان دابه وي نش ار اریالاي ضد ماروهاد

روي اینکه دابر فرض  ار  Aمصرف کرده دور حرف اورت یکجري خود سه قرص به صاردان باي دوراقبتهامر
SP/Fansidar یره بکشیدابوده، د.  

ب انتخا ار Xشت کرده و حرف اددای "یراس"لی اي خادر ج ارو ران دآم اده کرده ناستفاروي دیگري از داکه  نیازم
  .ب کنیدانتخا ار Zنست حرف انمی د امصرف نموده ر اریالاري ماز بیماي پیشگیري اکه بر اروئی رام داگر ناو کنید 

MN15.   MN14  رو بررسی کنیدادر مورد مصرف د ار.  
ده استفاخیر خود اري اردان بادر دور SP/Fansidarروي از دانمی اگر خاست که این منظور ات کنترل به سواالین ا

ده کرده به استفا MN14ل  اطبق سو SP/Fansidarروي از دانچه زن اچن .سخ دهدابعدي پ سوالست به انکرده 
  .جعه کنیدامر MN18 سوالینصورت به ادر غیر . جعه کنیدابعدي مر سوال

MN16 . روي از داري چند مرتبه ارداین بادر طول مدتSP/Fansidar  ید؟امصرف کرده  
ه کنیم ن سوال SP/Fansidarروي او در مورد دوز مصرف داز اید اشد بار تب شده بانمی دچاگر خاین قسمت ادر 

ت اعطالاي پیشگیري اجع به دوزهاهیم راین بخش فقط می خواین در ابرابن. ده شوداو داید به انی، که بادوز درم
لی اي خاده کرده در جاستفاري اردان بادر دور SP/Fansidarروي از دار ارداکه زن ب اتی راد دفعاتعد .کسب کنیم

د خود از تولد نوزان پیش اینه و درمار تب شده و تحت معاري دچابه بیم بتالادر صورتیکه زن به علت . ییداثبت نم
جز  ارو راین دات مصرف اید دفعایطی نباتحت چنین شر ست،اتجویز شده  SP/Fansidarروي او دار گرفته و به اقر

 3شد و ار تب نشده بار بوده و دچارداست که وي بانی اي زمات مورد نظر فقط براد دفعاتعد. ت محسوب کرداین دفعا
  .شدابر یک دوز مصرف نموده بان  برادر یک زم ایکج اقرص ر

MN18) .وردید؟ا ابه دنی اکج ار) مان 

  .مشخص کنید انوع محل ر اپرس و جو کنید ت
  .بنویسید ام محل راخصوصی بودن محل نیست ن ادر به تعیین دولتی یاسخگو قاگر پا
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ه ایشگاز ان یارستان بیمآآیا  یید کهامشخص نمست ان کرده ایمان زارستابیم اه یایشگاسخگو در زانچه پاچن
 نارستابیم اه یایشگام زانخصوصی بودن محل نیست،  ادر به تعیین دولتی یاسخگو قاگر پاو . ستاخصوصی بوده 

  بنویسید ار
گر در منزل هر فرد او  "11"ست کد ام کرده انجان ایماسخگو در منزل خود زاگر پا: ، منزل"12"و   "11"کد 

  .ب کنیدانتحا ار "12"ست کد ام کرده انجان ایمادیگر ز
نی اشتی درمایی که تحت پوشش شبکه بهدانهارستابیم ای اههایشگاکلیه ز: ن دولتیارستابیم اه یایشگا، ز"21"کد 

  .ستاکشور 
 یرایی دانی روستاشتی درمار یک مرکز بهداست که در جوانی ایماکز زامل مراش: نیایمات زحد تسهیالا، و "22"کد 

ین اود و در شم می انجا اروست اماتوسط مآنها  زیر نظر اي تحصیل کرده و یاهاماتوسط م انهایماز انجآند و در اشده 
  .م می شودانجان طبیعی ایماکز فقط زامر

شتی ایی در سیستم شبکه بهداطق روستاخدمت در من ارایهحد محیطی اکوچکترین و: شتانه بهدا، خ"23"کد 
  . ستار کم اشت بسیانه بهدان به خایماي زاجعه زن بران مرامکا. خدمت می کند ارایهست و بهورز انی ادرم
ي ادر ج ام محل رام شده بود نانجاکز فوق از مران در مرکز  دولتی به غیر ایماگر زا: کز دولتیایر مرا، س "24"کد 

  .لی مشخص کنیداخ
شتی ایی که تحت پوشش شبکه بهدانهارستایمب ای اههایشگاکلیه ز: ن خصوصیارستابیم اه یایشگا، ز "31"کد 
  .ره می شودادانی کشور نبوده و بوسیله بخش خصوصی ادرم
  .ستام شده انجا امامطب م اخل مطب پزشک و یان در دایماز: امام ا، مطب پزشک ی "32"کد 
در  ام محل راد نم شده بوانجاکز فوق از مران در مرکز  خصوصی به غیر ایماگر زا: کز خصوصیایر مرا، س "33"کد 

  .لی مشخص کنیداي خاج
م انجان آیی شبیه به اهرج او ی اپیمار، هواشین، قطان، ماباده، خیادر ج ه مثالان در بین رایماز: ها، بین ر "41"کد 

  .ستاشده 
لی اي خادر ج ام محل ران کرده بود نایمارد فوق زاز مواسخگو در محلی غیر ادر صورتیکه پ: یراس "96"کد 

  .نیدمشخص ک
MN17 . م شد؟انجابه کمک چه کسی   )مان(ن ایماز  

کس آیا  "ل اي پرس و جوي بیشتر سوابر. ب کنیدانتخا اي وضع حمل کمک کرده رافردي که بر اسب باکد متن
شته و کمک کرده اوضع حمل حضور دم اکه در هنگ ديافرام اي تماسب براپرسیده و کد متن ار  "دیگري هم بود؟

  . یداهی بوجود نیاشتباهیچ گونه  اره کنید تاشاد ام نوزابه ن احتم ال هان پرسیدن سوازم .نیدکب انتخا اند را
ز تخصص کسی که در وضع حمل اگر زن ا. ییداره شخصی که در وضع حمل کمک کرده پرس و جو نمادرب امجدد

. یشتر پرس و جو کنیدي سنتی، بامایک م ابوده ی اماند وي ماگر نمی دال اي مثاکمک نموده مطمئن نیست، بر
ص اشخاین اره کد اگر درباو . ب کنیدانتخا اند ران کمک کرده ایماکه در ز نیامی کساي تماسب براکد متن

در صورتیکه هیچ . ب کنیدانتخا ار Xشت نموده و حرف اددای "یر اس"لی اي خادر ج اسخ رامطمئن نیستید، پ
  .ب کنیدانتخا ار Yست، حرف اشته اي کمک در وضع حمل حضور نداشخصی بر

MN21 .  ن تولد وزن شد؟ازم در )مان(آیا  
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 MN23ل اشت به سواهی نداگاین مطلب از ادر ام اد وزن نشده نبود یاگر نوزا. ب کنیدانتخا اکد مورد نظر ر
  .ییداجعه نمامر

MN22 .  چقدر بود؟ )مان(وزن  
 اوزن کودك ر. ردابگذ ار شماختیادر  انرآهید او بخواز اد موجود بود، انوز اسخگو یاشت پارت بهداکه ک در صورتی

 اري یاردان بارت زماکسن، کارت وامثل ک(رك دیگر ابر روي مد ارت یاد در کاگر وزن نوزا. به کیلوگرم ثبت کنید
د انچه وزن نوزاچن.یید اشت نمادداسب یاي منادر ج او وزن رب کرده انتخا ار 1د کثبت شده بود، ) هی تولداگو

. ب کنیدانتخا "دراس گفته ماسابر "نه ابه نش ار 2کد هی در دست نبود اگو ارت یارش گردید و کازدر گاتوسط م
م اي پر کردن تمادر صورت لزوم بر .شت کنیداددار یافقط یکب اوزن ر. لی بنویسیداي خادر ج اوزن مورد نظر ر

به  ان رآم شده عالاکیلوگرم  5/3تولد م اد هنگاگر وزن نوزال ان مثابه عنو. ده کنیداستفافزودن صفر از ا امحله
ج استخرارت از روي کا ان وزن رامکاشید که همیشه در صورت اشته بادر نظر د. ثبت کنید "3.500"صورت 

  .ییدانم
ترین وزن  ورد، محتملاد بیابه ی اد راند وزن دقیق نوزادر نیز نتواشد و ماشته بارتی وجود ندادر صورتیکه ک

ز اهی اگادر هیچ اب کنید که مانتخا "ند انمی د"ن اتحت عنو ار "9998" کدنی ازم اتنه. ثبت کنید اتخمینی ر
  .  شداشته باد نداوزن و حتی وزن تقریبی نوز

MN23 .  برگشت؟ انه شماهادت مادوره ع )مان(ز تولد اپس آیا  
  برگشت؟ انه شماهادت مادوره ع) مان(ز تولد اه پس اگر بلی، چندما

دت از تولد کودك دوره عایی که بعد اههاد ماست تعداسخ مثبت اب کنید و در صورتیکه پانتخا اسخ راسب پاکد من
  . ي مشخص شده ثبت کنیدادر ج است راشروع شده  انه مجدداهام

MN24.  دید؟ان شیر داز سینه تا ار )مان(هرگز آیا  
ده اد شیر داود به نوزز سینه خادر است که مان آین پرسش طول مدت شیر دهی مهم نیست مطلب مهم ادر  

  .شدارفته ب از دنیائین اد در سن خیلی پاگر نوزاشد، حتی اب
به ) ستاده ادش شیر نداه به نوزایعنی هیچگ(بود  "خیر"سخ اگر پا. ب کنیدانتخاب اتوجه به جو اب اکد مورد نظر ر

MN27a جعه کنیدامر.  
MN25 . دید؟ان شیر داز سینه تا ار )مان(، ز تولداچه مدت پس  

ینصورت اکنید و در غیر ب انتخا ار "00"ز سینه شیر خورده، عدد از اصله بعد افد بالاشد که نوزم عالاسخ اگر در پا
به  عت ثبت کنیدادر قسمت س  ار "00 "عت بوداس 1ز اسخ کمتر اگر پا .عت و روز ثبت کنیداس ساسابر  ان رآ

کرده و  ب انتخا ار 1 کدگردیده  آغازز تولد اه پس دقیق 10د ادن نوزاسخ دهد که شیر داگر زن پال ان مثاعنو
  .ییداشت نمادداعت یاي سابر ار " 00"

کرده و ب انتخا ار 1د کست، اد نموده ادن نوزاشروع به شیر د،ز تولداول پس اعت اس 24ز اکمتر در درانچه ماچن
  .ییداشت نماددادن سپري شده یاشیر د از تولد تاکه  اتی راعاد ساتعد

د ایید و تعداب نمانتخا ار 2د کد کرده ام به شیردهی به نوزاقداز تولد اعت پس اس 24ز ابیشتر  اعت یاس 24گر ا 
ز اعت پس اس 30ر  اولین باد اگر نوزال، ان مثابه عنو. ییدامل ثبت نمابه صورت ک ار اروزه. شت کنیداددای ار اروزه

  .شت کنید ادداي روز یابر ار "01"و عددب انتخا ار 2د کشد، اخورده ب ادر راتولد شیر م
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د کست، اده اد شیر داز تولد به نوزانی پس اورد که چه زمابید اینست به اتو نمی انست یاد در نمیاگر هم ما
  .ییداب نمانتخا ار "9998"

MN26  . ده شد؟ادر داچیزي بجز شیر م )مان(به آیا  نایماز زادر سه روز نخست پس    
ي ابر ار 2کدینصورت او در غیر  "بلی"سخ اي پابر ار 1کدده شده، اد داري به نوزي دیگادر غذاز شیر ماگر غیر ا
  .بروید MN27aو به ب کنیدانتخا "خیر"سخ اپ

MN27 . ده شد؟اد )مان( در سه روز نخست چه چیزي به  
د اه نوزبآیا  بیشتر پرس و جو کنید و ببینید "چیز دیگري هم بود؟ایآ "پرسید ب کنید و بانتخا اسخ مربوطه راپ

ده که در لیست فوق موجود ایی دادش غذاسخگو گفت به نوزاگر پا. ستاده شده اي دیگري دادر غذاز شیر ماغیر 
  .کنیدب انتخا ار Xیید و حرفاشت نماددای "یر اس"لی اي خادر ج او رات انیست، توضیح

. MN27a جعه کردید؟ان مرایماز زاقبت بعد اي مرافردي بر ان به محل یایماز زاروز پس  60صله ادر فآیا 

ر امل کنترل فشام می شود شانجادر اي مان برایماز زاروز پس  60 ان تایماصله زان که در فایماز زاقبت پس امر
ض رحم انقبان، وضعیت شیردهی و وضعیت ار ان و مقدایماز زارت بدن، خونریزي پس ادر، کنترل درجه حراخون م

ده کنید و کد مربوط به استفا MN18و  MN17ل اي سواز گزینه ها سخگواي توضیح بیشتر به پابر. شدامی ب
 ام می شود مورد نظر مان نجایمام زابه هنگ ن که معموالارستاکید کنید که بستري در بیمات. ب کنیدانتخا اسخ راپ

 .نیست
 

 متم سالابخش نظ

  .نداشته اده زنده دان نوزایمان زکنو ات 1389ل اول فروردین ساز انی پرسیده می شود که از زناین بخش  ات سوال 
HS1 . ست؟ ا  شتهاد زنده دان  نوزایماکنون ز ات 1389ل اول فروردین ساز اسخگو اپآیا  

  . مه دهیدادا HS2 اب  ïبلی              
  ري برویدایم بیمبه بخش بعد یعنی بخش عال ïخیر            

HS2 .ن چقدر هرینه کردید؟  ایماي زادر مجموع بر  
شده و مجموع  از وي جویا ان رایماست هزینه زان کرده ایماحبه زاز مصاه قبل ام 6سخگو در اصورتیکه زن پ در

د در بدو ابستري نوز اردي نظیر لوله بستن یامل مواش این هزینه هاست اممکن . ن ثبت کنیدابه توم ار اهزینه ه
سخگو نمی اگر پا. شت کنیداددای اصورت کل هزینه رین از هم تفکیک کند در ا ارآنها  نداسخگو نتواشد و پاتولد ب

  .تخمین بزنید اپرس و جو مبلغ هزینه ر اند سعی کنید باد
  .  مل نمی شوداش ام شده رانجایی  که در منزل ان هایماز  HS9 ات HS3ت الاسو

یره اد اسب رار کد مندو. ب کندانتخاهید او بخواز انید و اسخگو بخواي پابر ات رالاسخ سواید پایید که بادقت فرم
  .بکشید

HS3  .ي ام بستري برادر هنگ... ر و ا، پرست اماز طرف پزشک، مام  احتران و ایت شارعر مورد ن دادر مجموع نظرت
  ست؟ان چگونه ایماز

HS4 .ن ایماي زام بستري براز در هنگات مورد نیافت سریع و به موقع خدمادریمورد ن در ادر مجموع نظرت
  ست؟اچگونه 
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HS5 .ي مطبوع و اهوي نشستن، افی براي کامثل فض(ن  ایماکیفیت محیط محل زمورد ن در ادر مجموع نظرت
  ست؟اچگونه )  فت محیطانظ

HS6 .ان شمامثل گوش کردن به سخن(  اشم اب... ر و ا، پرستامامط پزشک، ارتبا در موردن ادر مجموع نظرت،
  ست؟ان چگونه  ایماي زام بستري برادر هنگ)ناتتالاسو ي مطرح کردنادن فرصت براده مطلب و داتوضیح س

HS7 .ي ام بستري برادر هنگ ایت حریم خصوصی شمات  و رعاعطالاندن امه نامحرمدر مورد ن ادر مجموع  نظرت
  ست؟ان، چگونه ایماز

HS8 .ي اري برم بستادر هنگ)  نایمامثل نوع ز(فتی ات دریاب خدمانتخاشتن حق ادمورد ن در ادر مجموع نظرت
  ست؟ان چگونه  ایماز

 HS9 .م ادر هنگ... ر واو پرست امامي پزشک،ادر تصمیم گیریه ادرگیر شدن شممورد ن در ادر مجموع نظرت
  ست؟ان،  چگونه ایماي زابستري بر

  
  ريایم بیمبخش عال

IS1 .  ستون»HL9  «بررسی کنید ار رانوافهرست  خ   
 5صلی کودکی زیر اقب امر ادر یام، سخگواگر پا .کنیدبررسی ر انواخ مهاز پرسشنا ار رانواخفهرست   HL9ستون 

  .بروید HIV/AIDSین صورت به بخش بعدي یعنی بخش ادر غیر  .مه دهیدادا  IS2ل اسو است، بال اس
IS2 .   چه نوع . نی برده شوندابه یک مرکز درم اید فوراب ي شدید می شوند واریهار بیمان دچات کودکاوقابعضی
  نی ببرید؟ابه مرکز درم اسریع ان رافرزندت اعث می شود که شمای بئمعال

نی اکز درمان به مراي درمابر اصله کودك خود رافسخگو بالاعث میشود پاست که بائمی ل در مورد عالاین سوا
 مه دهید کهادانقدر ا ال راین سواو  بیشتر پرس و جو کنید "مت دیگري هم هست؟هیچ عالآیا  "ل اسو اب. ببرد

 .وردآد ابه ی امت دیگري رند عالاودك دیگر نتوصلی کاقب  امر ادر یام

گر مطمئن ا). نیداسخگو نخواي پابر ار اسخهاپ( ندهیددي اهیچ پیشنه اماب کرده، انتخا اذکر شده ر يامتهم عالاتم
مل نوشته و ابه صورت ک ان رآخیر  ارد یاي فوق وجود دازگروههاسخگو ذکر کرده در یکی امتی که پنیستید عال

  .نیداسخگو نخواي فرد پابر ار اسخ هاپ. ریدان بگذاخود در میظران اب "ابعد
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  یدزا/  HIVبخش 
ي امه هاحی موثرتر برناي طران براراست گذامه ریز و سیان برنات جهت کمک به مدیراعطالاین بخش کسب از اهدف 

یش ازمآل، پیشگیري و انتقار مربوط به انگرش و رفتهی، اگآین بخش ات الاسو. شداي وي می بآچ از عفونت اپیشگیري 
   .بی می کندارزیا ایدز راویروس 

ي بعدي اپرسشه. یدابی نمارزیا ایدز راو  HIVل انتقاره اسخگو دربایه پاهی پاگآتی پرسیده می شود که الاسو ابتدا
)HA3ات HA8a  (مه ابل برناي مهم قابر روشهآنها  .کند ل میایدز سوال انتقاز اص پیشگیري اي خاه هاره راسخگو درباز پا

همچنین . یداندوم تمرکز می نماز کاده استفاي جنسی و اد شرکاز طریق محدود کردن تعدا، HIVز اب اجتناي اریزي بر
ي مشترك، از غذاده استفا از طریق نیش پشه یال اي مثا، برHIVل انتقادرست مربوط به اي ناورهابو  اشتهاره سوء بردادرب

  . جو می کند پرس و
سـخ  اپ ارایـه در بـه  اسخگو قـ ادر صورتی که پ. یره بکشیداد اسخ راپ ادور کد مرتبط ب HA7لی ا HA3ت الاي سوابر

ز هرگونـه کمـک بـه    ا. کنیـد ب انتخا ار  "8"کد   "ندانمی د"ي او  بر  2کد   "خیر"منفی،  ای "1"شد کد امی ب "بلی"مثبت، 
 .ییداري نماخودد ان، جدآره به اشا او یسخ صحیح اسخگو جهت رسیدن به پاشخص پ

HA1 .ید؟ایدز چیزي شنیده اري ارة بیماهرگز درب ایآ .صحبت کنم اشم اره مطلب دیگري باهم دربامی خو  
یدز چیزي شنیده اره اسخگو درباپآیا  مشخص کنیم ازه می دهد تاجا ان مقدمه عمل کرده و به ماین پرسش به عنوا
 .خیر ای

  .ت برویدانیال دخاستعمایدز نشنیده به بخش بعد یعنی بخش اره ادربسخگو هرگز اگر پا
ل انتقـ ان امکـ اهی وي نسبت به اگآعدم  اهی و یاگآیدز کمک کرده، اره اسخگو دربات پاعطالادر پی بردن به عمق ت الاین سوا
ت الاسـو . ب کنیـد انتخـ ا اده شـده ر اسـخ د اپ اتک تک پرسیده، کد مرتبط ب ار ال هاسو .زداروشن می س اد رادر به نوزاز مایدز ا

ـ ادر طول دور"د ادر به نوزاري توسط مال بیمانتقان امکاره ادرب اسخگو رامطروحه نظر پ  او یـ  "نایمـ از"م ا، بـه هنگـ  "رياردان ب
  .می گردد اجوی ار "شیردهی"

ـ اصورتی که خدر . ب کنیدانتخا "خیر"ي ابر ار" 2 "کدو  "بلی"ي ابر ار  "1"د ک ال هاز سوادر مورد هر یک   انمی ب
ب انتخا ان را "8"د کي به دور ایره اکشیدن د اشد، بان مطمئن نبانسبت به  انسته و یاند اسخ راحبه هستید پال مصاوي در ح

  .ییداري نماخودد ان، جداره به اشا اسخ صحیح و یاسخگو جهت رسیدن به پاز هرگونه کمک به پا .کنید
HA7.  شد؟ایدز بابه  نظر می رسد مبتاللم به است فردي که ساممکن آیا  
HA3.  شوند؟  یدز مبتالاروبوسی کردن به   ادن یاز طریق دست داد افراست اممکن آیا  
HA4.  هش دهند؟ابطه جنسی کار راندوم در هر باز کاده استفا اب ایدز راشدن به  نس مبتالان شامی توآیا  
HA5.  یدز شوند؟ابه  ز طریق نیش پشه  مبتالاد افراست اممکن آیا  
HA6.  یدز ابه  ست مبتالالوده ایدز اکسی که به ویروس  اي مشترك باز طریق خوردن غذاد افراست اممکن آیا
  شوند؟
HA8.  در به کودکش منتقل شود؟از ماند ایدز می تواویروس آیا  

  ملگیاطی ح) لفا    
  نایماطی ز) ب    
  دراز طریق شیر ما) ج    
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HA2.  که شریک جنسی  شتن فقط یک شریک جنسی غیر مبتالاد اب ایدز راشدن به  نس مبتالان شامی توآیا
  د؟اهش دارد کادیگري ند

یـدز مـی   ابـه   ص مبـتال اشخاسخگو و نگرش وي نسبت به اپی بردن به نظر شخصــــی پ زیرل ار سواز چهاهـــدف 
یط توصـیف  ادر شـر  اخـود ر  اتـ  سته می شوداز وي خواده شده، اسخگو  شرح داي پات وضعیت برالاین سوادر . شداب

هد ان خواز خود نشالعملی ابگوید که در موقعیت توصیف شده چه عکس  اهیم تاز وي می خواسپس . ر دهداشده قر
 .داد

سـخگو  از هرگونـه کمـک بـه پ   اسـت  ازم ال امجـدد . ب کنیدانتخاي ایره اکشیدن د اب اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
 اسخ رارد کـــــه پـــ  ار مـی د اظهاسخگو اردي که پادر مو. ن، بپرهیزیدآره به اشا اسخ صحیح و یاجهت رسیدن به پ

  .ب کنیدانتخا ار "8" کد،  "ردابستگی د"سخ وي انکه پآ او ی "مطمئن نیست"ن آ، نسبت به "ندانمی د"
HA9 .دریس در ده شود که به تازه داجار نیست الوده به ویروس که بیمآید به یک معلم زن ابآیا  ابه نظر شم

  مه دهد؟ادامدرسه 
شد، مدرسـه  این معلم مریض نبایدز مطلع گردد ولی از معلمین زن به ویروس اي یکی بتالاز ایطی که مدرسه ادر شر

ن معلـم  آي ار در مدرسـه بـر  ازه کـ اجان امکایست امی بآیا ن دهد؟ این خبر نشاکنشی نسبت به ایست چطور وامی ب
در آیـا   یـن نیسـت کـه   از اصـحبت   اینجار شود؟ در ان معلم برکنات خود به عنوز سمانکه وي آ اشد یاشته باوجود د

سـخگو  در زمینـه برخـورد    اخیر بلکه هدف پی بـردن بـه عقیـده پ    ار شده یار برکناز کاگذشته معلمی بدین صورت 
  خیر؟ اشد یابشته اي معلم وجود دار برامه کادان امکایست امی بآیا . ستاینچنینی ارد امو ارویی باسب در رویامن

  
HA10 .زه بخرید؟اسبزي ت او میوه یاز اضرید احآیا  ست،ایدز الوده به ویروس آفروشنده  نید که یکاگر بدا  
HA11 .رید؟ان نگه می دان پنهاز دیگرا ار مسالهین اآیا  یدز شودالوده به ویروس آ اده شمانواز خاگر عضوي ا  
HA12.  ن انه خودتاو در خاز اهید بود ایل خوام اشمآیا  شود یدز مبتالا ريابه بیم اده شمانواز خاگر عضوي اآیا

  ري کنید؟انگهد
نی پرسیده مـی شـود   از کسابوده،  HIVیش جهت تشخیص ازمام انجا "ز بهانی"ز امطلع گشتن  زیرت الاز سواهدف 
وره ات مشامون خدمارت پیالاسو. ندار بوده ان  برخوردایماز زات پیش از خدماخیر وضع حمل کرده و ال اس 2که در 

ن می رود اگم ام دهند زیرانجا ایش رازمآین انه اوطلبابه طور د اد ترغیب می شوند تافرا اینجادر . شدایدز می باي ابر
بـه   بـتال از اه به منظور پیشگیري ایش می بخشد خوافزا ار وي رال تعدیل رفتاحتماز وضعیت خود اهی شخص اگاکه 

  . نآل انتقاز اجهت پیشگیري ) بودن بتالدر صورت م(ه این ویروس و خوا
کسـی  آیا ري اردان باي دوراقبت هامرفت اجعه جهت دریاري و طی مراردان بانیم که در دوراهیم  بدامی خو اینجادر 

ي بتــــال از قبیل اتی اره موضوعاب یناصحبت در . خیر است یایدز صحبت کرده اویروس  ایدز و یاره اسخ گو درباپ اب
مل اشـ  اله راین مساره ایدز و نحوه صحبت درباري اتشخیص بیم اي مرتبط بایش هازمام انجایدز، اویروس  ن بهادانوز

  .شد، مورد نظر نیستاصحبت شده بره این بات مختلف در اجعادر طول مر ار و یایکب اینکه تنهامی گردد؛ 
HA13 .BH8 ست؟ا شتهاکنون د ات 87هان ماباز اد زنده اتولد نوز: بررسی کنید ار  

  ت انیال دخاستعمابخش  ïست اشته اد زنده نداکنون تولد نوز ات 87هان مابآ زاخیر،      
  مه دهیدادا  HA14 اب ïست اشته ابیشتر د اد زنده یاکنون یک تولد نوز ات 87هان مابآ زابلی،       
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HA14 .MN1  نیدري بررسی کارداین بادر طول ري اردان باي دوراقبت هامري وجود ابر ار. 

 مه دهیدادا     HA15اب ïست افت شده ادریري اردان باي دوراقبت هامربلی       

  بروید  تانیال دخاستعمابخش به  ïست افت نشده ادری رياردان باي دوراقبت هامر خیر      
ه ده شده باسخ داخیر، به پ ای ستافت کرده  ادریري اردان باي دوراقبت هاسخگو مراپینکه از اع طالاجهت 

، مربع مربوط به گوسخ اتوسط شخص پري اردان باي دوراقبت هامرفت ادر صورت دریو جعه کنید امر .MN1لاسو
ري اردان باي دوراقبت هامرفت ابروید و در صورت عدم دری HA15 ل اري کرده، به سوامت گذعال ار "بلی"ب اجو
  بروید  تانیال دخاستعما بخشبه ري کرده، بروید امت گذعال اخیر ، مربع مربوطه رال اس 2در 

HA15.  ده شد؟ارد زیر داره مواتی درباعطالا ا، به شم)مان(ن ایماز زاي پیش اقبتهاز مراطی هیچیک آیا  
  د منتقل می شود؟ادر به نوزاز مایدز اویروس ) لفا

  .نید بکنیدایدز می توال ویروس انتقاز اي پیش گیري ایی که برارهاک) ب
  یدزا ي ویروسایش شدن برازما) ج

HA15a . یدز شد؟ایش ویروس ازماد اپیشنه ابه شمآیا  
HA16 .یش ویروس ازمآ اي شمان برایماز زاي پیش اقبتهاز مران بخشی ابه عنوآیا  نم ولیابد اهم نتیجه رانمی خو

 م شد؟انجایدز ا

HA17 .گرفتید؟ ایش رازمآنتیجه  اشمآیا  نم ولیابد اهم نتیجه رانمی خو  
HA18 .وره شوندایش مشازمآز گرفتن نتیجه اید بدون توجه به نتیجه پس اند بایش شده ازمآه نی کام زناتم.  

  
 تانیال دخاستعمابخش 

TA1.  دو پک؟ اید؟ حتی یک یاکشیده ) ر برگاسیگ اي، دست پیچ و یانه ارخار کابه شکل سیگ(ر اهرگز سیگآیا  
ه یددو پک کش اگر یک یایش ذکر کنید  و حتی ابر ار راع سیگانواست و ار کشیده اسخگو بپرسید هرگز سیگاز پا
  . جعه کنیدامرTA6ب کنید و به انتخا ار "2"ینصورت کد اب کنید و در غیر انتخا ار "1"سخ کد است در قسمت پا

TA2 .شتید؟ال دامل کشیدید چند سابه طور ک ار رار یک سیگاولین بانی که ازم  
ل ابه س اینصورت سن فرد رایره بکشید و در غیر اد ار "00"دور  مل نکشیده  ار کاد هرگز یک سیگاسخ داگر فرد پا

   .بنویسید
TA3.  ر می کشید؟اضر سیگال حادر حآیا  

سخ منفی دور کد امه دهید و در صورت پادال بعدي اسو ایره بکشید و باد ار  "1"سخ مثبت دور کد ادر صورت پ
  .جعه کنیدامرTA6یره کشیده و به اد ار "2"

TA4 . ید؟ ار کشیده اعت گذشته چند نخ سیگاس 24در  
در قسمت مشخص شده  اد ذکر شده راست و تعدار کشیده اعت گذشته چند نخ سیگاس 24سخگو بپرسید در از پا

  . ریدابگذ) صفر( 0ز عدد ابود قبل  10ز اد کمتر اگر تعدا. ثبت کنید
TA5 .ید؟ار کشیده اه گذشته چند روز سیگادر طول یک م  

بیشتر  اروز ی 10سخ اگر پا.ریدابگذ) صفر( 0ز عدد او قبل  ییداثبت نم ار اد روزهاشد تعداروز ب 10ز اسخ کمتر اگر پا
  .مت بزنیدعال ار» 30«شد اب» هر روز اتقریب« ای» هر روز«سخ اگر پاو  . ب کنیدانتخا  ار» 10« شد اب
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TA6.  ید؟اده کرده استفاچپق  ان یاز قلیاهرگز آیا  
سخ ادر صورت پ. چپق پرسیده می شود ان یانی نظیر قلیاي دخاورده هآبه مصرف دیگر فر ل جهت پی بردناین سوا

یره اد ار "2"سخ منفی دور کد امه دهید و در صورت پادال بعدي اسو ایره بکشید و باد ار "1"مثبت دور کد 
  .جعه کنیدامر TA9کشیده و به 

TA8 .ید؟اکردهده استفا چپق ان یاز قلیاه گذشته چند روز ادر یک م  
بیشتر  اروز ی 10سخ اگر پا.ریدابگذ) صفر( 0ز عدد او قبل .ییداثبت نم ار اد روزهاشد تعداروز ب 10ز اسخ کمتر اگر پا
  .مت بزنیدعال ار» 30«شد اب» هر روز اتقریب« ای» هر روز«سخ اگر پاو  . ب کنیدانتخا  ار» 10« شد اب

TA9 .ده می کنید؟ استفا ابل رانی مقاي دخاه هوردآز فرامیک اضر کدال حادر مجموع، در ح  
ده می کند و در استفان ار برگ، پیپ، چپق، قلیار ، سیگانی سیگاي دخاورده هاز فراضر ال حادر حآیا  سخگو بپرسیداز پا

  . یره بکشیداد ار "2"سخ منفی، دور کد او در صورت پ "1"سخ مثبت، دور کد اصورت پ
TA14.  ده استفا سان اکوي جویدنی، گرد توتون، یاکو مثل تنبانی توتون وتنبار دخي غیاورده هآز فراهرگز آیا

  ید؟اکرده 
پرسیده می  سان اکوي جویدنی، گرد توتون، یانی نظیر تنباي غیر دخاورده هال جهت پی بردن به مصرف فراین سوا

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من. شود
TA14a.  ید؟اده اك دارید مخدري نظیر تان مواهرگز به کودکتآیا  
د مخدري اري، موام بیماتسکین درد وي در هنگ اندن کودك یاباکنون و به هر دلیلی نظیر خو اتآیا  سخگو بپرسیداز پا

 . ستاده اك دانظیر تری

  
  ز زندگیایت ارضبخش 

LS1  .ل اسوWB2  ست؟ال اس 24و  15سخگو بین اسن پآیا  :بررسی کنید ار  
  ن برویدي مزماهريابه بخش بیم ïخیر   
 مه دهیدادا LS2ل اسو اب ï ستا لاس 24 و 15 بین بلی، سن  

ـ ي مختلف زنـدگی  اره جنبه هادرب اهید نظر خود راسخگو بخواز پامقدمه زیر شروع کنید و  اب این بخش را توجـه بـه گزینـه     اب
 .نیداسخگو بخواي پابر ار اسخهامی پاتم. ن کنداسخ بیاي پاه

 در هر مورد می .ي مختلف مطرح کنمادر زمینه ه ایت شمان رضاره میزاده دربال خیلی ساهم چند سواخو می الاح
 اضی هستید، یاراضی و نه ناضی هستید، نه رار انسبت اخیلی یآیا  :ر میدهیدام دسته قرادر کد ان راخودت انم شماهم بداخو

  .دن کمک کنداسخ دادر پ اشمبه  اه کنید تانگ این شکلهانید به ادر ضمن می تو .ضی هستیداران انسبت اخیلی ی
ه ان نگآبه  LS10 ات  LS2 تالاز سواهید که حین و پس ان بدهید و بخواسخگونشابه پ امه راسخناي پاه شکل

سخگو نکنید ایی به پالقامشخص کند و هیچگونه  اسب راسخ مناپ انید تاسخگو بخواي پابر ار اسخهاسعی کنید فقط پ. کند
هرچه  اسخهاهیم پاست و در مورد مفا(Subjective)  ذهنی مالاک مسالهز زندگی یک ایت اشید که رضاشته باتوجه د

ید بیشتر توضیح دهیم و ال گذشته می پرسیم نباس 1ز بهتر شدن زندگیش در اگر ا خودش تصور می کند در نظر بگیرد مثال
  .مدرنظر بگیری است راخیر ال اس ز زندگی بهتر دراسخگو انچه ذهنیت خود پآید افقط ب
LS2 . ضی هستید؟ان رادگیتانواز زندگی خاچقدر  
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  0..........................................................رماي نداده انواخ
  1......................................................ضی هستماخیلی ر

  2......................................................ضی هستمار انسبت
  3.....................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4...................................................ضی هستماران انسبت
  5..................................................ضی هستماراخیلی ن

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
LS3 . رید؟ایت دان رضایتاهز دوستی اچقدر  

  0..............................................................رمادوستی ند
  1...................................................ضی هستماخیلی ر

  2....................................................ضی هستمار انسبت
  3....................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4..................................................ضی هستماران انسبت
  5.................................................ضی هستماراخیلی ن

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
LS4 . رید؟ایت دان رضاز محل تحصیلتاچقدر  

  0...............................................ستمل تحصیل نیادر ح
  1......................................................ضی هستماخیلی ر

  2.....................................................ضی هستمار انسبت
  3.....................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4..................................................ضی هستماران اسبتن
  5.................................................ضی هستماراخیلی ن

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
 LS5 . رید؟ایت دان رضاز شغل فعلیتاچقدر  

  0................................................................رماشغلی ند
  1..............................................ضی هستماخیلی ر

  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3.................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4................................................ضی هستماران انسبت
  5...............................................ضی هستماراخیلی ن

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
LS6 . رید؟ایت دان رضاز خودتادر مجموع، چقدر  

  1..................................................رم ایت داخیلی رض
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  2...................................................رمایت دارض انسبت
  3.................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4................................................ضی هستماران انسبت
  5...............................................ضی هستماراخیلی ن

  .شیدیره بکاد اسب رادور کد من
 LS7 . ضی هستید؟ان زندگی می کنید رآیی که در از جاچقدر  

  .ز جمله محله و منزلاست اره محیط زندگی ال دربادر صورت لزوم توضیح دهید که سو
  1...................................................ضی هستماخیلی ر

  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3.................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4................................................ضی هستماران انسبت
  5...............................................ضی هستماراخیلی ن

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
LS8 . ضی هستید؟ان راندگیتز زابطور کلی چقدر  

  1...................................................ضی هستماخیلی ر
  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3.................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4................................................ضی هستماران انسبت
  5...............................................ضی هستماراخیلی ن

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
 LS9 . رید؟ایت دان رضامد فعلی تآز دراچقدر  

  0............................................................رمامدي ندآدر
  1...................................................ضی هستماخیلی ر

  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3.................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4................................................ضی هستماران انسبت
  5...............................................ضی هستماراخیلی ن

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
 LS10 .انسبت اخیلی ت اد و نه غمگین، یاد، نه شاش انسبت اخیلی ت ان راخودت اشمآیا  ردادر نظر گرفتن همه مو اب 

  نید؟اغمگین مید
  1...................................................................داخیلی ش

  2....................................................................داش انسبت
  3...................................................د و نه غمگینانه ش
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  4..............................................................غمگین انسبت
  5.............................................................خیلی غمگین

  .یره بکشیداد اسب رادور کد من
 LS11 .ست؟ابدتر شده  ان پیشرفت کرده  یافکر میکنید زندگیتآیا  ل همین موقعارساپ ایسه بادر مق  

  1...........................................................پیشرفت کرده
  2............................................ستانطور ابیش هماکم

  3...........................................................ستابدتر شده 
  .یره بکشیداد اسب رادور کد من

 LS12.  بدتر؟ اهد شد یان بطور کلی بهتر خواین زندگیتاز ال بعد اکنید یک س فکر میآیا  
  1...............................................................................بهتر

  2.....................................ندابیش همینطور می ماکم
  3...............................................................................بدتر

  :مهاسخناي پاشکله

 یضار انسبت ضیاخیلی ر
ضی و نه انه ر
 ضیاران

 ضیاراخیلی ن ضیاران انسبت

 

  
 ي مزمناریهابخش بیم

CD1  .هستید؟ ي زیر مبتالاري هاز بیمامیک اضر به کدال حادر ح  
  ي مفصلیاریهابیم

  نژین ا/ قلبی عروقی
  سمآ

  )بودن قند الاب(بت ادی
  ي پوستیاهريابیم

  
یـره  اد ار 1ییـد کـرد دور کـد    ات اي فـوق ر اریهـ از بیمابه یکـی   بتالاسخگو ابه ترتیب بپرسید در صورتیکه پ ار اریهابیم

  بکشید
CD2 .به طور مرتب مصرف می کنید اي زیر راروهاز دامیک اضر کدال حادر ح:  

  ر خون اروي ضد فشاد
  بالتهاروي ضد اد
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  ب اضطرافسردگی و اروي ضد اد
  هش قند خون اي کارویی براد

یی که پزشک تجویز اروهاست که فرد مصرف می کند چه دایی اروهاهمه د اسخگو توضیح دهید که منظور ماي پابر
مصرف می کند دور  اي ذکر شده راروهاز داسخگو یکی ادر صورتیکه پ. یی که خودش مصرف می کندانهآکرده و چه 

  .بگوید و در قسمت مربوطه ثبت کنید اروي مورد نظر رام داهید ناو بخواز ایره بکشید و اد ار 1کد 
  ) ------------------------------- مشخص کنید( ر خوناي ضد فشرواد
  ) ---------------------------------- مشخص کنید(ب التهاروي ضد اد
  ) ----------------------- مشخص کنید (ب اضطرافسردگی و اروي ضد اد
  ) ------------------------- مشخص کنید(هش قند خون اي کارویی براد

CD3 .ن شود، وقتی ادرم اوره یافت مشاي دریان براجعه زناز مرانع اري مام بیمادي، به هنگازیمل است عوا ممکن
ست امل زیر ممکن از عوامیک اجعه کنید کدان مرادرم اوره پزشکی یاي مشاهید برار می شوید و می خوابیم اشم
  .شود اجعه شمانع مرام

  .....جعه اي مراپدر بر از همسر یازه گرفتن اجا
  ...............................ناز درمامین پول مورد نیات
  .........................................نیامرکز درم اصله تاف

  .................................................    مدآوسیله رفت و 
  ...................................     رفتن  ایل به تنهاعدم تم

  ..............شتن پزشک زن از حضور ندانی انگر
  .. شتیان بهدارکناشتن کاز حضور ندانی انگر

  ........................................رو  از نبودن دانی انگر
م اتم. رداز داري بام بیمانی به هنگاکز درماجعه به مراز مرا ان راست زناست که ممکن املی ال در مورد عواین سوا

ز وي انید و اسخگو بخواي پاري برابه بیم بتالادر صورت  ارنی اکز درمامرجعه به الی موثر بر عدم مراحتمامل اعو
  . مشخص کند امل راز عوانبودن هر یک  از بودن یاهید مشکل سابخو

WM14 .ثبت کنید ان رازم. 

 10دقیقه زیر  اعت  یاگر سا. ده کنیداستفاعته اس 24ز سیستم ا. م کردید ثبت کنیداتم احبه راعت روزي که مصاس
که  اي راست، دقیقه اري کنید و بی کم و کاکردن دقیقه خودد ز گردا. ریدادقیقه بگذ اعت یاز ساشد یک صفر قبل اب

 .عت خود می بینید بنویسیداروي س

WM15 . ستون HL9  بررسی کنید ار رانواي خاعضافهرست .  
  ر هست؟انواین خاي در اله اس 4 ات 0صلی کودك اقب امر ادر یاسخگو ماپ ایآ

قبت می این رده سنی مراز کودکی در ا ای شته وانه دادر خ 0-4سخگو فرزندي در رده سنی ادر صـــــورتی که پ
شخص  احبه باین صورت مصادر غیر . کنید آغاز احبه راو مصجعه کرده امر "لاس 5زیر ن اکودکمه اپرسشن"کند، به 

کودك  اهیچ زن یآیا  بررسی کنید  که. ري کنیداسگزایش سپاري هاي همکاوي بر زانده ان رسایابه پ اسخگو  راپ
   خیر ارد یار وجود دانوایط دیگري در خاجد شرال واس 5ز اکمتر 
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    :تاهدامش
  هی انشگاد/ نیاظر میدانی، نازبین میداحبه گر، بات مصاهدامش ات یامربوط به نقطه نظر نازنمه اخرین صفحه پرسشنا

  .شدایط می باجد شرازن و ام شده بانجاحبه اجع به مصار
  : تقویم

روري اریخچه باخیر در تایع انبندي وقاست که زمامیده شده این دلیل تقویم نابه . ردار دان قرامه زناي پرسشنانتهاتقویم در 
ست و اشده  که به شش بخش تقسیم) ستاه ان دهنده یک ماکس نشاهر ب(ست اکس اب 72ي اراتقویم د .ن می دهدانش ازن ر

ده استفاي پیشگیري مورد او روشه ان هایماروري زن در خصوص زان تجربه بآکه در ) ستاه ام 12 ال یانه یک ساهر بخش نش
در دو سمت تقویم و به صورت  الهاس)  1389ل اس ات 1384ل از سا( ن ثبت می شوداز ال قبل اس 5لعه و ال مطادر  س

 اید بپرسم تاب اتی رالاحبه گر چه سوان مصامن به عنو"ید که  اپیش  اي شمال براین سواست اممکن  .نداعمودي درج شده 
رد ات مربوط به مواعطالان تکمیل می شود امه زنان تکمیل پرسشنان زماست که تقویم در همابل ذکر اق "مل کنم؟اک اتقویم ر

  :نده می شودازیر در تقویم گنج
  )نایماز( اتولده •
  ضرال حاملگی  در حاح •
  )ییامرده ز اسقط ی(ري ارداختم ب •
  ريارداز باپیشگیري  •

  :یدآي زیر بدست می از بخشها اي تکمیل کردن تقویم مستقیماز برات مورد نیاعطالاز ادي ابخش زی
  رورياریخچه باز بخش تا BH18ل از سوا اتولد هت مربوط به اعطالا •
  روري اریخچه باز بخش تا BH24و  BH22ت الاز سوا ییاسقط و مرده زت مربوط به اعطالا •
 ريارداز باز بخش پیشگیري ا CP1aل از سوا ضرال حاملگی در حاحت مربوط به اعطالا •

  ريارداز باز بخش پیشگیري ا  CP9و  CP4ت الاسخ سواز پا ي پیشگیرياروشهت مربوط به اعطالا •
  

 ي تکمیل تقویمایی براعمل ه دستور

 .شداشته باید وجود داکس بایک کد در هر ب اتنه •

  .ید تکمیل شونداب اه هاهمه م •
 .ري شونداید کدگذاي هر ستون بات براعطالا •

 Bدر سمت چپ کد  ام کودك ران. رد کنیداو تقویمه تولد، در ادر م ار B، کد 1384ز فروردین اي هر تولد ابر •
ن نقطه ابه عنو اري رارداي تولد، و دوره باریخ ها، تامی بچه هاسانید امی تو اهد کرد زیراکمک خو ار به شماین کا. بنویسید

  .ر ببریدامرجع به ک

 ست ارد زیر امل موامربوط به تقویم شي ادهک

B :نایماز( اتولده(  
P :ملگی اح  

T  :ییامرده ز اسقط ی(ري ارداختم ب(  
  ............................................................... ... :ريارداز باپیشگیري 
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  0................................................ .............هیچ روش 0
  1................................................ن الوله بستن زن. 1
 2.............................................نالوله بستن مرد.  2

  3.......................................................ي یو دي ا.  3
  4...........................................................نت یمپالا.  4
  5................................................................تزریق .  5
  6...................................................................قرص . 6
 7..................................................................ندوماک. 7

 8.......................................وم شیردهیاروش تد.  8

  9.....................................)تقویمی(روش ریتمی.  9
  10..................................................روش منقطع. 10
  11.................................ري اضطرارد اقرص مو. 11
  96 __________)مشخص کنید( یراس. 96
  98......................................................ند انمی د. 98

  : ده در تقویماستفاي مورد اي کدهاتی براتوضیح
  ):انهایماز( اتولده •

  .بنویسید Bدر سمت چپ کد  ام کودك ران. رد کنیداو تقویمه تولد، در ادر م ار B، کد 1384فروردین ز اي هر تولد ابر
س طول اساز تولد بر اي قبل اه هاز مال کنید و در هر یک اسو املگی طول کشیده رایی که حاه هاد ماي هر تولد؛ تعدابر 

ز اد یکی کمتر یاب اه Pد اتعدید است بارد شده او Bکد  اههاز ماینکه در یکی اتوجه به  اب .رد کنیداو Pملگی امدت ح
 .شداست، باملگی طول کشیده ایی که حاه هاد ماتعد

  :ضرال حاملگی در حاح •
ي اه هاد ماتعدید اب یدآري بدست می ارداز باز بخش پیشگیري ا CP1aل از سواضر که ال حاملگی در حاي ثبت حابر
مل اي کاه هاد ماحبه شروع کنید و  کل تعداه مصام ارد کنید؛ باو تقویمدر   Pه یکاي هر مازاو  به . ثبت کنید امل راک

. شداري باردامل شده باي کاههاد ماتعد ابر بارد شده در تقویم براي واهPد اید تعدارت دیگر بابه عب. ب کنیدانتخا اشده ر
ست ام نکرده اتمگر بگوید است ام کرده اتم اه رام 4آیا  ست بپرسیماملگی ارم حاه چهاسخگو بگوید در ماگر پال ابطور مث

  .رد می کنیماون آز اه  قبل ادر دو م Pحبه و دو اه مصادر م Pرد می کنیم یک ادر تقویم و  P د سهابه تعد
  ):ییاسقط و مرده ز(ري ارداتم بخ •

ین اي اههاي بقیه مارد کنید و برادر تقویم و ار Tفته کد اتمه یاملگی خاهی که حادر م. ثبت کنید امل راي کاه هاد ماتعد
مل اک اه رام 5ست یعنی افته اتمه یاش خاملگی اه حام 5ز اسخگو بگوید بعد اگر پال ابطر مث. رد کنیداو ار Pملگی کد اح

رد او ار Pري کد ارداز ختم باه  قبل ام 4رد کنید و در افته واتمه یاملگی خاهی که حادر م Tید یک کد است باکرده 
  .کنید

  :ريارداب زا پیشگیري •
 .برگردید 1384خیر شروع و به فروردین ان ازمز از روش پیشگیري  ا ده استفان از دوره زماشدن  اي جویابر
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  .برگردید 1384خیر شروع و به فروردین ان از زما. ده کنیداستفاز تقویم اده، استفان از دوره زماشدن  اي جویابر
  . ر ببریدان نقطه مرجع بکابه عنو اري رارداي تولد، و دوره باریخ ها، تامی بچه هاسا

  .لی ثبت کنیداي خاه هاده در ماستفارد عدم اي موابر "صفر" ارد کنید یاو اده راستفاروش مورد کد 
، به نکته زیر توجه در تقویم به بعد،  1384ز فروردین اري ارداز باي پیشگیري اي مربوط به روشهارد کردن کدهاجهت و  
  : کنید

ي این کد هابران نوشت بناي تقویم فقط یک کد می تواههاینکه در مابه توجه  اب ستاشخص شده مز یک روش اگر بیش ا
در تقویم،   ي پیشگیري ذکر شده اینکه روشهاتوجه به اند و باي پیشگیري در تقویم به صورت عدد نوشته شده امربوط به روشه

رد ار داتر قرالاپیشگیري، در قسمت بي اکدي که در فهرست روشه، ندایین مرتب شده ابه پ الاز بائمی بودن ان دابه ترتیب میز
دي  ي یوآم کرد که هم عالاسخگو  اگر پال ابطور مث .ثبت کنیددر تقویم  ار ) ستا "عدد کمتري"ضی از نظر ریاکدي که (
ست ابدیهی . ثبت کنیددر تقویم ست اي یو دي آکه مربوط به  ار  3ست کد اده کرده استفا)  6کد(ز قرص ارد و هم اد) 3کد(
ست که قبل ام کرده عالاده می کند و استفاضر ال حاذکر کرده که در ح اي  راروش پیشگیري   CP4ل اي سواسخگو براپگر ا
گر اي تکمیل کردن تقویم  ابر. جعه مجدد به تقویم نیستازي به مراست نیاین روش کرده از اده استفاشروع به  84ز فروردین ا

ده،  کد مربوط استفاخر اه اول و ماه اکس مربوط به مانید در باشد می تواشده ب دهاستفاه ام 4ز اروش پیشگیري به مدت بیش 
ز  یک اده استفاه، انه مایی که در میاه هادر مورد م. به هم وصل کنید} ین شکل ارسم  اب ار اههاین ماثبت کرده و   ابه روش ر

کس مربوط ادر ب ،ستاده کرده استفا هاي مابتدادر سخگو اید کد مربوط به روشی که پاب ،ستافته اروش به روش دیگر تغییر ی
ز قرص ا 89ه شهریور اروز دهم م اسخگویی یگوید تاگر پا مثال .ه بعدي روش جدید ثبت شوداه ثبت شود و در مان مآبه  

 ار "3"د ه مهر کاي قرص و در مابر ار "6"ه شهریور کد اید در ماست باشته اگذ IUDزدهم از روز یاست و اکرده ده می استفا
  . ثبت کنید IUDي ابر

ده از روشی به روش دیگر تغییر مسیر داحبه اه مصاگر در ماست احبه اه مصان نیز در مورد مآرد و اد استثناین مورد یک ا
  . ن مرجع در نظر بگیریدابه عنو احبه راست روز مصا

ده استفامدتی  ات اي پیشگیري راز روشهایکی ، نی مربوط به تقویماسخگویی که در طول دوره زماشید در مورد پاشته باتوجه د
قطع کرده و .... رض روش و ان، عواشتن رحم و تخمدابرد ائسگی یایلی نظیر یبه دال از روش راده استفانموده و سپس 

 اشد دلیل قطع روش قبلی راز روش می باده استفانه عدم اکه به نش "0"در سمت چپ کد  ستاده امه ندادا این روش را
  . ستان موجود امه زناي پرسشناهنمادر پیوست ر 3ره ادر نمونه شم مسالهین ال امث. ین کد بنویسیدامت چپ در س
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  ي تقویمایی براه لامث
   

 تقویم
 :دستورالعمل ها

 .تنها یک کد در هر باکس باید وجود داشته باشد
  .همه ماه ها باید تکمیل شوند

  .اطالعات براي هر ستون باید کدگذاري شوند
  تم بارداري، پیشگیري از بارداريختولدها، بارداري ها، : 1ستون

B :تولدها  
P : حاملگی  

T  : سقط و مرده زایی(ختم بارداري(  
  :پیشگیري از بارداري

  0......................................................... هیچ روش  0
  1................................................لوله بستن زنان . 1
 2.............................................ن مردانلوله بست.  2
  3.......................................................آي یو دي .  3
  4...........................................................ایمپالنت .  4
  5................................................................تزریق .  5
  6...................................................................قرص . 6
 7..................................................................ندومکا. 7
 8.......................................روش تداوم شیردهی.  8
  9.....................................)تقویمی(روش ریتمی.  9

  10..................................................روش منقطع. 10
  11.....................قرص براي موارد اضطراري . 11
  96 ________)مشخص کنید( سایر. 96
  98.......................................... نمی داند. 98

  1ستون     
   01 اسفند 12 
   02 بهمن 11 
   03 دي 10 
   04 آذر 09 

 1 1 05 آبان 08 1

 3  06 مهر 07 3

 8  07 شهریور 06 8

 9  08 مرداد 05 9
   09 تیر 04 

   10 خرداد 03 
   11 اردیبهشت 02 
   12 فروردین 01 
 
   13 اسفند 12 
   14 بهمن 11 
   15 دي 10 
   16 آذر 09 

 1  17 آبان 08 1

 3  18 مهر 07 3

 8  19 شهریور 06 8
 8  20 مرداد 05 8

   21 تیر 04 
   22 خرداد 03 
   23 اردیبهشت 02 
   24 فروردین 01 
 
   25 اسفند 12 
   26 بهمن 11 
   27 دي 10 
  1 28 آذر 09 

 محمد B 29 آبان 08 

 P 1 30 مهر 07 1

 P 3 31 شهریور 06 3

 P 8 32 مرداد 05 8

 P 7 33 تیر 04 7
  P 34 خرداد 03 
  P 35 اردیبهشت 02 
  P 36 فروردین 01 
 
  P 37 اسفند 12 
  6 38 بهمن 11 

   39 دي 10 
   40 آذر 09 

 1  41 آبان 08 1

 3  42 مهر 07 3

 8  43 شهریور 06 8

 6  44 مرداد 05 6
   45 تیر 04 

   46 خرداد 03 
   47 اردیبهشت 02 
   48 فروردین 01 
 
   49 اسفند 12 
   50 بهمن 11 
   51 دي 10 
   52 آذر 09 

 1  53 آبان 08 1

 3  54 مهر 07 3

 8  55 شهریور 06 8
 5  56 مرداد 05 5
  6 57 تیر 04 
  0 58 خرداد 03 
  0 59 اردیبهشت 02 
  0 60 فروردین  01 
 
  0 61 اسفند 12 
 علی B 62 بهمن 11 
  P 63 دي 10 
  P 64 آذر 09 

 P 1 65 آبان 08 1

 P 3 66 مهر 07 3
 P 8 67 شهریور 06 8

 P 4 68 مرداد 05 4
  0 69 تیر 04 
  0 70 خرداد 03 
  0 71 اردیبهشت 02 
  0 72 فروردین  01 

 

 ١: نمونه
فرزندزنده از  2اسخگو این پ. مصاحبه شده است1389در آبان ماه   با یک پاسخگو

، در ماه نهم  1387محمد در آبان ماه . تا کنون داشته است 1384فروردین 
، در ماه هفتم  حاملگی زن  1384حاملگی زن بدنیا آمده و  علی در بهمن ماه 

این زن بعد از تولد محمد از روش لوله بستن زنان استفاده کرده . متولد شده است
و بعد از آن تا  ماه از هیچ روشی استفاده نکرده 4مدت بعد از تولد علی به . است

قبل از حاملگی براي محمد از قرص براي پیشگیري استفاده کرده است و همزمان 
  .  با استفاده از این روش حامله شده است

  . قبل از حاملگی براي علی از هیچ روشی استفاده نمی کرده است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٤٠ 
 

    

 تقویم
  :دستورالعمل ها

 .باکس باید وجود داشته باشد تنها یک کد در هر
  .همه ماه ها باید تکمیل شوند

  .اطالعات براي هر ستون باید کدگذاري شوند
  ختم بارداري، پیشگیري از بارداريتولدها، بارداري ها، : 1ستون

B :تولدها  
P : حاملگی  

T  :سقط و مرده زایی(ختم بارداري(   
  :پیشگیري از بارداري

  0......................................... ................هیچ روش  0
  1................................................لوله بستن زنان . 1
 2.............................................لوله بستن مردان.  2
  3.......................................................آي یو دي .  3
  4...........................................................النت ایمپ.  4
  5................................................................تزریق .  5
  6...................................................................قرص . 6
 7..................................................................ندومکا. 7
 8.......................................روش تداوم شیردهی.  8
  9.....................................)تقویمی(روش ریتمی.  9

  10..................................................روش منقطع. 10
  11...................... .....قرص در موراد اضطراري . 11
  96 ________)مشخص کنید( سایر. 96
  98.......................................... نمی داند. 98

 ٢: نمونه
این پاسخگو در ماه پنجم . مصاحبه شده است1389در آبان ماه   با یک پاسخگو
  ). را کامل کرده ماه  4(حاملگی  است

تا کنون یک فرزند زنده  به نام مریم داشته است  1384این پاسخگو از فروردین 
این زن قبل . ماه نهم حاملگی زن بدنیا آمده است ، در 1385که در دي ماه 

سال استفاده می کرده و 2براي پیشگیري به مدت  IUDازحاملگی براي مریم از
این پاسخگو سه ماه بعد . را در آورده است IUDدو ماه قبل از حاملگی براي مریم 

ماه از قرص براي پیشگیري استفاده کرده است و همزمان  14از تولد مریم به مدت 
در  1387این  حاملگی در شهریور ماه .  با استفاده از این روش حامله شده است

به مدت  سقطبعد از ) . ماه را کامل کرده بود 3(ماه چهارم بر اثر سقط خاتمه یافته 
ماه از هیچ روشی استفاده  4و بعد به مدت یک سال و نیم از قرص استفاده کرده 

  .نکرده و سپس حامله شده است

  1ستون     
   01 اسفند 12 
   02 بهمن 11 
   03 دي 10 
   04 آذر 09 

 P 1 05 آبان 08 1

 P 3 06 مهر 07 3

 P 8 07 شهریور 06 8

 P 9 08 مرداد 05 9
  0 09 تیر 04 

  0 10 خرداد 03 
  0 11 اردیبهشت 02 
  0 12 فروردین 01 
 
  6 13 اسفند 12 
   14 بهمن 11 
   15 دي 10 
   16 آذر 09 

 1  17 آبان 08 1

 3  18 مهر 07 3

 8  19 شهریور 06 8
 8  20 مرداد 05 8

   21 تیر 04 
   22 خرداد 03 
   23 اردیبهشت 02 
   24 فروردین 01 
 
   25 اسفند 12 
   26 بهمن 11 
   27 دي 10 
   28 آذر 09 

   29 آبان 08 

 1 6 30 مهر 07 1

 T 3 31 شهریور 06 3
 P 8 32 مرداد 05 8

 P 7 33 تیر 04 7
  6 34 خرداد 03 
   35 اردیبهشت 02 
   36 فروردین 01 
 
   37 اسفند 12 
   38 بهمن 11 
   39 دي 10 
   40 آذر 09 

 1  41 آبان 08 1
 3  42 مهر 07 3

 8  43 شهریور 06 8

 6  44 مرداد 05 6
   45 تیر 04 

   46 خرداد 03 
  6 47 اردیبهشت 02 
  0 48 فروردین 01 
 
  0 49 اسفند 12 
  0 50 بهمن 11 
 مریم B 51 دي 10 
  P 52 آذر 09 

 P 1 53 آبان 08 1

 P 3 54 مهر 07 3
 P 8 55 شهریور 06 8

 P 5 56 مرداد 05 5
  P 57 تیر 04 
  P 58 خرداد 03 
  P 59 اردیبهشت 02 
  0 60 فروردین  01 
 
  0 61 اسفند 12 
  3 62 بهمن 11 
   63 دي 10 
   64 آذر 09 

 1  65 آبان 08 1
 3  66 مهر 07 3

 8  67 شهریور 06 8

 4  68 مرداد 05 4
   69 تیر 04 
   70 خرداد 03 
   71 اردیبهشت 02 
  3 72 فروردین  01 
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  لاس 5ن زیر امه کودکاچگونگی تکمیل پرسشن
که و جمعیت مت نه سالاچندگي اخص هاز شامون طیف وسیعی ات پیراعطالایه اراهدف  ال باس 5ن زیر امه کودکاپرسشن

ن ار، کودکانوامه خار در پرسشنانواي خاعضاتکمیل فرم فهرست   اب. ستاحی شده اطر، ستال نخست زندگی اس 5مربوط به 
 .یی می شونداسایط شناجد شرال و واس 5زیر 

مت شت و سالابهد ات مرتبط بایه جزئیارادر به است که قایی فردي اساز به شنامه، نیاین پرسشنابه منظور تکمیل 
رت ابه عب(ر هستند انوایط، هر دو متعلق به یک خاجد شرادر و کودك وایطی که ماست، در شرابدیهی .  شدان باین کودکا

در ام اید باره کودك باحبه دربا، مص)شداهم به ثبت رسیده ب ار بانواي خاعضادر و کودك در فهرست ام مادیگر در صورتی که ن
در است ماممکن (ست اهم به ثبت نرسیده  ار، بانواي خاعضادر و کودك در فهرست امم اردي که نادر مو اما. صورت پذیرد

ید فردي که است، بامده آر انواي خاعضادر فهرست آنها  مادي که نافران از میا، )یی دیگر زندگی کندادر ج افوت شده و ی
  . شدایک مرد ب اند یک زن و یاین فرد می توا. یی کنیداساشن ارد رابر عهده د از کودك راقبت اري و مرانگهد

 
  )روز 29ه و ام 11ل و اس 4( لاس 5ن زیر ات کودکاعطالا

  .دکنی تکمیلحبه از شروع مصاپیش   ارUF8   ات UF1ت الاسو
UF1 .ن استام ان  

  .رد کنیداو HH1ل اسو رانوامه خاپرسشنروي ز ا ان راستام ان
UF2 .ره خوشهاشم 

  .رد کنیداو اره خوشه را، شم)HH7ل اسو(ر انوامه خارجوع به پرسشن اب
UF3 .رانواره ردیف خاشم  

  .رد کنیداو ار رانواره  ردیف خا، شم)HH8لاسو(ر انوامه خارجوع به پرسشن اب
UF4  .م کودكان  

حبه ام طول مصادر تم. رد کنیداو ام کودك رار، نانواي خاعضامربوط به فهرست  HL2ر، ستون انوامه خاجعه به پرسشنامر اب
  . ثبت می شود اینجاحبه، در اه در طول مصاشتباز ام کودك به منظور جلوگیري ان. ره شوداشاسم به کودك مورد نظر ا ابید اب

UF5  .ره ردیف کودكاشم  
  .رد کنیداو اره ردیف کودك رار، شمانواي خاعضاز فهرست ا 1HLر، ستون انواي خاعضامه ارجوع به پرسشن اب

UF6 .قبامر/درام مان  
  .رد کنیداو اصلی راقب امر/درام مار، نانواي خاعضاز فهرست ا 2HLر، ستون فهرست انواي خاعضامه ارسشنرجوع به پ اب

UF7  .قبامر/ در اره ردیف ماشم 

  .رد کنیداو اصلی راقب امر/دراره ردیف مار، شمانواي خاعضاز فهرست ا 1HLر، ستون  انواي خاعضامه ارجوع به پرسشن اب
UF8 .رانواسرپرست خدگی انوام خام و نان 

  .ییداشت نماددای ار رانوادگی سرپرست خانوام خام و نار نانوامه خاس پرسشناسابر 
UF9 . جعهاریخ مرات  

ر اخودک اب اجعه راولین مرام انجاریخ ات . ستار در نظر گرفته شده اب 3کثر احبه حدام مصانجاي ار برانوات به خاجعاد مراتعد
جعه از به مران نرسیده و نیایاجعه به پاولین مراحبه در ادر صورتی که مص. رد کنیداو، )ستاسمت ر (ولین ستون ابی در آ
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یید و در اشت نمادداد یامد ادر دومین ستون ب اجعه بعدي راریخ مراقب بود، تامر/درام احبه باندن مصان رسایاي به پامجدد بر
جعه نیز موفق به انچه در دومین مرابه همین ترتیب چن. ییدارد نماین ستون وابی در آر اخودک اب اریخ راجعه تام دومین مراهنگ

جعه ام مراشت کنید و در هنگاددای) سمت چپ (د در سومین ستون امد اب اجعه راریخ سومین مرات  حبه نشدید،اتکمیل مص
ن تکمیل ایاپ ریخاریخ ثبت شده، تات آخرین شید کهاشته باد دابه ی. ین ستون بنویسیدار در اخودک اب اریخ راین تاسوم 

م انجاختن احبه، تصمیم به متوقف سام مصانجانی که علیرغم عدم ازم امشخص می کند و ی ال راس 5ن زیر امه کودکاپرسشن
  . شیدال گرفته باس 5قب کودك زیر امر ادر یام احبه بامص

UF10  .حبه گرایی مصاساره شنادگی و شمانوام خام و نان  
  .  شت کنیداددای ایی خود راساره شنادگی و شمانوام خام و  نان 

UF11. کد نتیجه  
جعه، اشید که کد  نتیجه مراشته باطر دابه خ. حبه صورت پذیردام مصاتماز اید پس اجعه باسخگویی به قسمت نتیجه مراپ 

در . دشت کنیاددای احبه راز مصامده آیج به دست انت اکد مرتبط ب. ستال اس 5صلی کودك زیر اقب امر ادر و یامربوط به م
بی به ادر صورت عدم موفقیت در دستی. شت کنیدادداست، یا "م شدانجامل اک"به منزله  ار 1 کدمه اصورت تکمیل پرسشن

در صورت عدم . شت کنیدادداست، یا "م نشدانجاصلی اقب امر/ درایب بودن مابه علت غ"که منزله  ار 2صلی، کد اقب امر/درام
در صورتی . شت کنیدادداست، یا "سخگوییاز پاع امتنا"که به منزله  ار 3حبه، کد امصم انجاي اصلی براقب امر/درافقت مامو

در . شت کنیدادداست، یا "مهاقص پرسشناتکمیل ن"که به منزله  ار 4ید، کد امه شده از پرسشنادر به تکمیل بخشی اق اکه تنه
خره در صورتی که عدم موفقیت در الاکنید و بب انتخا ار 5کد شد، اسخگویی نبادر به پاصلی قاقب امر ادر یاصورتی که م

لی اي خادر فض اشت کرده، دلیل  مورد نظر راددای است را "یراس"که به منزله  "96"رد کد امه علت دیگري داتکمیل پرسشن
  . شت کنیداددات یاجعاز مراستون هر یک 

  : حبهاشروع مص
 اید، متن زیر رایت کسب نکرده اصلی کودك رضاقب امر/ درام زان، ار و زنانوامه خادر طی تکمیل پرسشن در صورتی که قبال

  :  نیدابخو
مل موثر بر امت و عوره سالاي دربالعه اضر روي مطال حاپزشکی هستیم و در ح آموزشن و اشت، درمارت بهداز طرف وزا ام"

دقیقه طول  35 ات 30در حدود  حبه این مصا. صحبت کنیم اشم اب) مان(ره اهیم دربامی خو. ر می کنیماک اده هانوامت خسال
هیچ کس به جز تیم  اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالاکسب می کنیم ک از شماتی که اعطالام اتم. می کشد

  "زه می دهید شروع کنیم؟اجا. شته نمی شودان گذالعه در میامط
مه احبه تکمیل پرسشناید، مصاحبه کرده ا، مصفرد ان بازن ار و یانوامه مخصوص خاي تکمیل پرسشنابر در صورتیکه قبال

. ن تکمیل می گرددار و زنانوامه خاز پرسشنامه پس این پرسشنا اشود، زیر آغازوت اي متفاید به گونه ال باس 5ن زیر اکودک
  .ستاسخ دهنده ایت مجدد توسط شخص پام رضعالازمند احبه نیام مصانجا، به طور معمول الذ
دقیقه طول  35 ات 30حبه حدود این مصا. صحبت کنیم )UF4ز روي اکودك م ان(متی ره سالادرب اشم اهیم بامی خو الاح"

هیچ کس به جز تیم  اب  اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالاکسب می کنیم ک از شماتی که اعطالام اتم. می کشد
  "نیم شروع کنم؟امی توآیا . ته نمی شودشان گذالعه در میامط
ح دید خود تغییر به صال اتی رات مقدمن جمالانید نحوه بیامی تو ان گفته شد، شمار و زنانوامه خادر مورد پرسشن نطور کهاهم

  :مل شوداش ات زیر راعطالاید اب است که مقدمه شماین ام معرفی انکته مهم در هنگ. دهید
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م فردي احبه، ذکر نات مصاعطالانه بودن امحرمحبه، ام مصانجاي ازم برن الاز زمالعه، تخمینی اشت، موضوع مطارت بهدام وزان
   ).م کودكان (حبه کنید او مصاهید در مورد اکه می خو

فقت ادر صورت عدم مو. کنید آغاز احبه رابروید، سپس مص UF15ن به اي شروع، جهت ثبت زمازه براجادر صورت کسب 
خود در تیم ظر ان اب اله راین مسا. کنید آغاز ارحبه بعدي از وي تشکر و مصاتکمیل کرده،  ار UF11 ل اسخگو، سواشخص پ

مر این ا. ییدام نماقداین شخص ا احبه بار دوم به مصاي بانید براي تیم می تواعضاز افرد دیگري  ایو  ارید؛ شمان بگذامی
سخ دهنده  اپشید که شخص اشته باطر داست به خازم ال. رداسخ دهنده دالفت توسط پاز مخابراز ا ابستگی به نحوه توصیف شم

  .سخگویی نموداید مجبور به پاه نباهیچگ ان راسخ دهندگاحبه شرکت کند و پانه در مصاوطلبابه طور د
 ار شماختیادر  اسیون راکسینارت وامه و کاسنامل شناز شارك مورد نیامد اهید تاصلی بخواقب امر/دراز ماحبه امص آغازز اپیش 

  .شتاهید داز خوانی ركاین مداحبه به ام مصانجاطی . ر دهداقر
UF12 .ییاساره شنادگی و شمانوام خام و نان(نی امید/ هیانشگاظر دان(  

یی اساره شنادگی و  شمانوام خام و نا، ناحبه هام مصانجاز اپس  نی تیم، امید/ هیانشگاظر دان. ین قسمت چیزي ننویسیدادر 
  .هد کرداین قسمت ثبت خوادر  اخود ر

UF13 .ییاساره شنادگی و شمانوام خاو نم ان( نیازبین میداب (  
در  ایی خود راساره شنادگی و  شمانوام خام و نا، ناحبه هام مصانجاز اپس  نی تیم، ازبین میداب. ین قسمت چیزي ننویسیدادر 

  .هد کرداین قسمت ثبت خوا
UF14 .ییاساره شنادگی و شمانوام خام و نان( اده هامسئول ورود د(  

ین قسمت ثبت ادر  ایی خود راساره  شنادگی و شمانوام خام و نا، ن اده هافرد مسئول ورود د. یدین قسمت چیزي ننویسادر 
  .هد کرداخو

UF15 .ثبت کنید ان رازم.  
شد یک اب 10دقیقه زیر  اعت و یاگر سا .ئیداثبت نم ال راس 5ن زیر امه کودکاشروع تکمیل پرسشن) عت و دقیقهاس( ن ازم

ست، اري کنید و بی کم و کاز گرد کردن دقیقه خوددا). 04:  و دقیقه 08: عتاس مثال( رید اذدقیقه بگ اعت یاصفر جلوي س
  . شت کنیدادددای اعت خود می بینید راکه روي س اي رادقیقه 
ل تکمیل اس 5ن زیر ادر مورد کلیه کودک امی بخش هاشید که تماشته باطر دامه به خاین پرسشنانون کلی در تکمیل ان قابه عنو

مصرف "ل بخش ان مثابه عنو. شداصی مشخص شده بال فیلتر گروه سنی خاینکه در شروع بخش در یک سواشوند مگر می 
  .ل پرسیده می شوداس 5ن زیر امی کودکادر مورد تم "رزشات کم تنقال

  
  بخش ثبت تولد

1BR. رد؟امه داسناشن) مان( ایآ  
 زامده آ ت به دستاعطالابند که ان یاطمیناید ان باسخ دهندگاپ. ستادر کشور  ان ثبت تولد هال تخمین میزاین سواز اهدف 

  .هد گرفتار نخوالعه قرار کسی به جز گروه مطاختیان در ابه هیچ عنوآنها 
مه کودك در اسنادر صورتیکه شن. "ببینم ؟ امه راسناست شناممکن "ل، بپرسید این سواسخ ادر صورت مثبت بودن پ

سپس کد . ن دهدانش ابه شم امه کودك راسنان کپی شنامکادرصورت  اهید تاقب بخوامر/  دراز مانید اشد، می توادسترس نب
مه اسناي شناراگر کودك دا.  ییداذکر نم امه راسناکپی شن ای  مهاسناهده شناعدم مش اهده یاب کنید و مشانتخا امربوطه ر
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ي ارایطی که کودك دادر شر. بروید BR2b لاب کنید و به سوانتخا ار "1"ید،  کداهده نموده امش ان رآ ابوده و شم
. ب کرده و به بخش سن برویدانتخا ار "2"ن دهد،  کد انش ان راهد انخو اند یاصلی کودك نتواقب امر/درام امامه بوده اسناشن

 از وجود یاسخ دهنده اگر شخص پا. بروید BR2aل اب کنید و به سوانتخا ار "3"کد رد،  امه نداسنایکه کودك شندر صورت
  . .و به بخش سن بروید  ب کنیدانتخا ار "8"ست کد اع طالامه بی اسناعدم وجود شن

BR2a .رد؟امه نداسناشن) مان( اچر  
ل قبل منفی اسخ سئوادرصورتی که پ. ستال اس 5ن زیر اي کودکامه براسنافت شنال بررسی علل عدم دریاین سواز اهدف 

 ار "1 "شد، کدادر باج پدر و مازدواي کودك عدم ثبت امه براسنافت شناریدر صورتیکه عدم د. ل مطرح می شوداین سواشد، اب
ب انتخا ار "2 "شد، کدالدین باز وامه یکی اسناشتن شنانی نبودن و ندایرامه به علت اسنافت شناگر عدم دریا. ب کنیدانتخا

ز علت بی اسخگو اورتی که فرد پمشخص کنید و درص ار "3 "ست، کدام نشده اقدامه اسنافت شناي دریاگر هنوز برا. کنید
  .ب کنیدانتخا ار "8"ست، کد اع طالا

BR2b .کد ملی کودك :  
  . شت کنیداددامه یاسناکپی شن امه  یاسناز روي شنا است راو امه اسناره شنان شماکد ملی کودك که هم

  
  بخش سن

م شده برروي انجاي ام تحلیل هاتم اتقریب اشند، زیراحبه می باین مصاي از مهم ترین پرسش هاین بخش ال مربوط به ادو سو
در . ستافی ا، کال هاسبه سامح ابآنها  ز سناع طالان، ازن احبه بادر مص. ستاط ارتبادر  اسن دقیق کودك مستقیم اب اده هاد
ت ساله مهم این مسا. ستاه هاد ماسبه تعداز طریق محات دقیق اعطالابی به ازمند دستیان نیاسبه سن کودکالی که محاح

  .ستان پذیر امکاه، اس ماساز سن کودك براهی اگآ اب ات تنهاعطالاز اچون تحلیل برخی 
یسه ایکدیگر مق اریخ تولد کودك باحبه و تاریخ مصات. ریخ تولد کودك ممکن می گردداز تاده استفا ات باعطالاین ابی به ادستی

  .ودسبه نماه محاس ماسابر ان سن کودك رار می تواین کا امی شوند و ب
ي مربوط به امه هان در پرسشنآبه اي مشال هاز سوانه و مستقل اگاید به صورت جداریخ تولد باي مربوط به سن و تال هاسو

ي این براز اشد که پیش انمی بان خاست هماحبه می کنید ممکن اوي مص اشخصی که ب. ن پرسیده شوندار و زنانواخ
. یداورده آحبه به دست ان مصآدر طول  ان وي راریخ تولد فرزندات ارتبط بت ماعطالاحبه کرده و اوي مص ان بامه زناپرسشن

یطی نیز احتی در چنین شر اما. شیدار پرسیده و ثبت کرده بانوامه خام پرسشنادر هنگ ارد که سن کودك رال داحتماهمچنین 
  .ستازم ال ال هار مجدد سواتکر

AG1 . )ست؟امده آ الی به دنیاه و سادر چه  روز، م) م ان  
هده امش ان رآکپی  امه یاسنادر صورتیکه شن. مه ثبت کنیداسناکپی شن امه و یاسناز روي شنا  ال تولد کودك راه و ساروز، م

ریخ تولد کودك به صورت دقیق و اثبت ت "ست؟امده آ اریخی به دنیادر چه ت) مان(  "قب کودك بپرسیدامر/دراز مانکردید، 
  .تسار مهم اه بسیال و ماس ساسابر

  . ییداب نمانتخا  ار "98"ي روز تولد کد اشد،  براز روز دقیق تولد کودك مطلع نباصلی اقب امر/ درادر صورتی که م
رقم صفر  ابتدال، اس اه یادر صورت یک رقمی بودن عدد مربوط به م. رد کنیدابه عدد تبدیل و در قسمت مربوطه و اه تولد رام
 "شید که اشته باطر دابه خ. شدامی ب "02"ردیبهشت اه ال، کد مابه طور مث. کنید ثبت اشت و سپس عدد مربوطه راددای ار

  .ستاري اجبال تولد اه و سابی به مادست ی. بل قبول نیستال تولد کودك به هیچ وجه قاه و ساسخ مان پابه عنو "ند انمی د
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  .هد بودانخو 1384ز ال تولد کودك، قبل ام می شود، سانجا 1389ل این طرح در ساکه  انجآز ا
AG2– )رد؟ال داچند س) مان  

ن آمل شده بپرسید و در قسمت مربوط به اي کال هابر حسب س اریخ تولد کودك، سن کودك راره تاز پرسش درباپس 
ي رسیدن به ادر صورت لزوم بر. سبه می شودالگرد تولد محاخرین سآس اساشید که سن براشته باطر دابه خ. شت کنیداددای
  "له شد؟ال روز تولد خود چند ساخرین سآدر ) مان("ینگونه مطرح کنید که ا ال خود راظر، سوسخ مورد ناپ

 ال پیش به دنیاچند س) مان("بگوید  ابه شم اهید تاز وي بخواند، اند اصلی، سن دقیق کودك راقب امر /درادر صورتی که م
 اشوید، ب اجوی اسن دیگر بچه ه ایسه بادر مق انید سن کودك مورد نظر راسخ دهنده می تواي کمک به شخص پابر "مد؟آ
ین ا ال خود رانید سوامی تو ال شمابه طور مث. ره کنیداشابه فصل تولد  اي مهم به سن کودك پی برید و یاقعه اره به واشا

ي ال هاس ساساید براسن کودك ب "ید؟اشته اپشت سر گذ ار را، چند به)م ان(ن تولد از زما" :گونه مطرح کنید که
  .ییداشت نماددای ار "صفر"شد، عدد اشته بال سن داز یک سادر صورتی که کودك کمتر . مل ثبت شوداک

حبه اتی که در طول مصاعطالاشد و همچنین اده باسخ گو رخ دات مهمی که در زندگی پاقاتفاز احبه ابه همین ترتیب، طی مص
رت ار و کانوانچه در فهرست خآتی نظیر اعطالا(ده کرد استفاف ط عطان نقان به عنوامده نیز می توآر به دست انواین خاز ا اه
  ).ستامده آسیون و غیره اکسیناو

ن انی میامده رجوع و همخوآت به دست اعطالاسپس به . ز یکدیگر مطرح کنیدابه طور مستقل  ار 2AGو  1AGي ال هاسو
 نانی میاز همخوان اطمیناجهت  اسخ هال دقیق پکنتر. مل، بررسی کنیداریخ تولد و سن کاز نظر تا اده شده راي داسخ هاپ

هر احبه گر مایک مص اشید، زیراشته بار سرعت عمل داین کام انجاید در این  باوه بر عال. ستار اري برخورداهمیت بسیاز اآنها 
  .بررسی کند ات راعطالاین اند احبه بتواد وقفه در مصایجاست که بدون اکسی 

  )AG2(مل او سن ک) AG1( یخ تولدران تاهنگی میابررسی وجود هم
ل تولد افه ساضاسن کودك به . بررسی کنید ارآنها  نانی میامل، همخواریخ تولد و سن کات مربوط به تاعطالاز کسب اپس 
 لاه و ساشید به مانسته باتو اینکه شمافرض بر  ا، بالذ. ستاو بوده الروز تولد اخرین سآن آلی که در اس اشد بابر باید براوي ب

  :ست، کنترل گرددامده آ زیرید به صورتی که در ات باعطالاین انی ابید، همخواتولد کودك دست ی
ل اس)  شداشته باپشت سر گذ الگرد تولد خود راکودك س(شد احبه بام مصانجاه از ماه تولد کودك پیش اردي که مادر مو .1

  . ل تولد ويافه ساضاسن کودك به  اهد بود بابر خواحبه برام مصانجا
رد ال داس 2گردد، کودك  اجرا 1389ل ان  سابآبوده و طرح در  1387ل اه سادر صورتی که کودك متولد مهر م: لامث 
)1389=2+1387.(  

، سن )شداشته باپشت سر نگذ الگرد تولد خود راکودك س(شد احبه بام مصانجاه از ماه تولد کودك پس اردي که مادر مو .2
 .حبهام مصانجاز ال قبل اس است بابر ال تولد وي برافه ساضاکودك به 

ست اله ار می گردد، یک سابرگز 1389ل ان سابآي طرحی که در اجرام ا، به هنگ1387ل اه ساذر مآکودك متولد : لامث   
)1388  =1+1387.(  

 الامورد ب ر رفته در دواعده به کانند قاشد، هماشد و روز تولد مشخص باحبه بام مصانجاه ان ماه تولد هماردي که مادر مو .3
پشت سر  الگرد تولد خود راکودك س(شد الگرد تولد کودك باز ساحبه پس ام مصانجاگر روز اعمل می شود، یعنی 

رسیدن  از فراحبه پیش ام مصانجاگر روز احبه و ام مصانجال اس است بابر ال تولد برا، مجموع سن و س)شداشته باگذ
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 است بابر ال تولد برا، مجموع سن و س) شداشته باپشت سر نگذ ار لگرد تولد خوداکودك س(شد الگرد تولد کودك باس
 .حبهام مصانجاز ال قبل اس

م می شود، انجا 1389ل ان سابآ 15ریخ اي که در تاحبه ام مصانجام ابه هنگ 1385ل ان سابآ 9کودك متولد :  لامث     
ریخ اي که در تاحبه ام مصانجام ابه هنگ 1385ل اه ساذر مآ 9ز سوي دیگر، کودك متولد ا. ل در نظر گرفته شوداس4ید اب

هد ام خوال تماس 4، 1389ل اذر سآ 9ریخ این کودك در تاسن  ارد، زیرال داس 3ر می گردد، ابرگز 1389ل ان سابآ 15
   .بود

می  عده کلی در نظران قاشد،  به عنواروز تولد مشخص نب اماحبه بوده ام مصانجاه ان ماه تولد هماردي که مادر مو   .4
م انجال اعمل می کنیم، یعنی س 1ره اس مورد  شماساشته و بر اپشت سر گذ الگرد تولد خود  راگیریم که کودك س

  .ل تولد وي افه ساضاسن کودك به  اهد بود بابر خواحبه  برامص
 1389ل اه سام نابا15ریخ  احبه در تاگر مصا. شداست و روز تولد وي مشخص نمی با 1386ه ان مابآکودك متولد : لامث   

رخ اشته و تاپشت سر گذ افرض می کنیم که کودك تولد خود ر ال در نظر گرفته می شود، زیراس 3م شود، سن کودك انجا
  .  ست ان بوده ابآ 15ز اتولدش قبل 

  
. ستادرست ات ناعطالاین اهر دو  اریخ تولد، سن کودك و یاریخ تولد و سن کودك، تان تاهنگی میادر صورت عدم وجود هم

سخ دهنده به اشخص پ اي دیگر و یایع مهم، سن بچه هاریخ وقارك موجود، تاز مداده استفا اب اش کنید تیطی تالادر چنین شر
  .بیداسخ صحیح دست یاپ
ه ام 11ل و اس 4ز ابیش ( رد ابیشتر سن د ال یاس 5مشخص شود که کودك  AG 2و  1AGي ال هال پرسش سواگر به دنبا

ل در اس 5ز اسن کمتر  اگر کودك دیگري با. زم نیستیط الاجد شراین کودك، وا ابد، زیراتمه می یاخحبه ا، مص)روز 29و 
جعه ار مرانواي خاعضاسپس به فرم فهرست . ن تشکر کنیداري شاطر همکاصلی به خاقب امر ادر یاز مارد، ار وجود ندانواخ

  .نیز تغییر دهید است رامده ا HH27 در  ل کهاس 5ن زیر اد کل کودکاتصحیح و نیز تعد انموده، سن کودك ر
  

  ولیه کودکیاي اه لامل سابخش تک
ز کودك و ایت اي حماسب براد محیط منایجاي امون زمینه هازم پیرت الاعطالابی به این بخش به منظور دستیات الاسو

نب مختلف رشد امون جواتی پیراعطالابی به اهدف دستی است که باتی الاز سوارنده ترکیبی این بخش دربردا. ستاو ادگیري ای
 .ستاحی شده اطر) خت امی و شنعی، روحی، کالاجتماجسمی، (کودك 

یه تصویري اراد به افرایل ایج پژوهش که تمات رز مشکالایکی   است تازم مه الاز پرسشناین بخش ادر تکمیل 
فی که به اهداو  ارهانگرش، رفت ت مربوط بهالاین مفهوم که در سوابه . ر گیرداست، مورد توجه قراز خود امثبت 

 سخاسخ می دهند که پاي پاد به گونه افرامطلوب تلقی می شود،  ان امعه مطلوب یاکثریت جاز نظر اطور معمول 
 او ی اذب بین متغیرهابط کایش رواموجب پید اسخ هاین گونه پا. شداشته بابقت داعی مطاجتماي ارزش ها اب آنها 

ز اري ایی برخورداسخ هافت چنین پاندن دریاقل رساي به حدابر.  قعی می شودابط وادن روامفهوم جلوه دان
  . ستار ایی برخوردالاهمیت باز از نگرش خویش ابراحبه کننده و عدم اوت توسط مصاز قضاري اري عارفت

EC1) .رد؟اب کودك داکت ار یاد ب عکساچند کت) مان  
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سب اکه من(ي درسی اب هاخته و کتاب کودك پردار و کتاد سب عکاره وجود کتاص به پرسش دربال به طور خاین سوا
. مل  نمی شوداش است رانه موجود ال که در خاد بزرگسافراي مخصوص اب هاو نیز کت) ستانهآن بزرگتر و متعلق به اکودک

ب ابه جوید اب بلکه. شدانمی ب اتوسط شم اب هارش کتازي به شمانی. شت کنیداددان یآدر قسمت مربوط به  ار اب هاد کتاتعد
ن بیشتري از به زمانی الاحتمار این کا اب کنید، زیراجتنا اب هارش کتاشم اي دیدن و یابر اضاز تقاد کرده، اعتماسخ دهنده اپ

ر اي عکس داب هاکت اي کودك و یاب هاد کتاول پرسش درمورد تعدار اسخ دهنده در باردي که شخص پادر مو. شتاهد داخو
سخ مثبت ادر صورت پ. خیر است یاجلد  10ز ابیش  اب هاین کتاد اتعد ایآبگوید که  ابه شم اهید تاز وي بخوامطمئن نبود، 

ي خود است به پرسش هاجلد  10ز اکمتر  اب هاین کتاد اب کنید و در صورتی که بگوید تعدانتخا اً ر"10"ل کداین سوابه 
  .ب کنیدانتخا ار "0"نه ، کدایی در خاب هاوجود چنین کت در صورت عدم. ره شوداشا اب هاد دقیق کتابه تعد امه دهید تادا

2EC .  زي می کند و سرگرم می شود؟ ایی باچه چیزه است بانه ادر خ) مان(وقتی که  
  زي می کند؟ام می برم بایی که ناچیزه اب ایآ

زي می کند و سرگرم اب آنها است بانی که در منزل است که کودك در زمایلی ال بررسی وساین سواشید هدف اشته باتوجه د
  .مل نمی شوداش ارك راب در پاسرسره و ت ازي باردي نظیر باین موابرامی شود، بن

نه اي دیگري که در خازي هاب باسبادك ادباي، فرفره و  بارچه انند عروسک پانگی ماز خاي دست سازیهاب باسبا) لفا    
  .ستاخته شده اس

  .ي ، تفنگ و توپانه ارخاشین، عروسک کانند مازه فروخته می شود ماکه در مغا آنه اي یانه ارخاي کازیهاب باسبا) ب    
هی و  افت می شود مثل چوب، سنگ، گوش مانه یاز خارج ایلی که در خاوس ابلمه یاسه و  قانگی مثل کایل خاوس) ج    

  ). در نظر بگیرید "بلی "نازي می کند، به عنوایل در منزل باین وسا اگر با( صدف
  مپیوتريازي کاب) د
  سی دي/ ي تلویزیوناشاتم) ه

سخ ام پاص به هنگاشخان می دهد که اتجربه نش. ستادي ازمند توجه زیال نیاین سواده شده به اي داسخ هاپرسش و ثبت پ
ده شده به اي داسخ هارد پاکثر موادر . ره می کننداشازي ایل بان به فهرست وساغلب به صورت یکسال این سواگویی به 

ب اتصور می کنند که جوآنها  ین دلیل کهاید به اخیر، ش اشد یاشته باین حقیقت داه است، خوایل مذکور همگی مثبت اوس
  .رنداد احبه گر راقصد خشنود کردن مص اشد و یامی ب "صحیح"ب امثبت جو

 گرامل می شود، حتی اش ار ییایل چه چیزهاین وساخیر و  ارد یازي دایل باکودك وس ایآنیم که اهیم بدال می خواین سوادر  
 .د طبیعیانه و موایلی معمول خاشند، مثل وساري نشده بازه خریداز مغاآنها 

ذکر  از دسته بندي هازي که در هر یک ایل باوس اکودك ب ایآبگوید که  ابه شم اهید تاسخ گو بخواز پاندن هر مورد از خواپس 
نه اخته شده در خایل ساوس" اب ایآبگوید که  ابه شم اهید تاخ گو بخوساز پال ابه طور مث. خیر ازي می کند یاست، باشده 

ده اسخ دادرصورت مثبت بودن پ "زي می کند؟اب) شدانه تهیه شده باین قبیل که در خاز ایلی افرفره و وس  نند عروسک،ام(
 امه دهید تاداي خود اده شده به پرسش هاسخ داز صحت پافتن ان یاطمیناي ا، براین دسته بندي هاز اشده به هر یک 

چه وسیله  اب ادقیق"ین پرسش که ا اب ال خود رال سوابه طور مث. زي می کنداي باچه وسیله  اب امشخص شود که کودك دقیق
ین ایلی که در اوس ازي کودك باز بافتن ان یاطمینادر صورت . مه دهیدادا "؟ل بزنیداست مثاممکن " ای "زي می کند؟اي با

ین از ایل مذکور در هر یک از وسازي اي بادر صورتی که کودك بر. ب کنیدانتخا ار "1"ر می گیرند کد اقر ادسته بندي ه
.  ب کنیدانتخا ار "8" ای "2"شد کدال نباین سواسخ گویی به ادر به پاسخ دهنده قاشخص پ اده نکرده و یاستفا ادسته بندي ه
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ز رفتن به دسته بندي بعدي، ال مستقل در نظر بگیرید و  قبل اسو ن یکابه عنو ار از دسته هاشید که هر یک اشته باتوجه د
  .ب کنیدانتخا اکد مربوطه ر

EC2a) .زد؟امی پرد) سی دي(فیلم  اي تلویزیون یاشاعت در روز به تمابه طور معمول چند س) مان  
ن و اي مخصوص کودکامه هابرن ملاش(ي تلویزیونی امه هاي برناشاکودك مورد نظر در روز به تم که معموال اتی راعاد ساتعد

ن ادر صورتی که مدت زم. شت کنیداددادر محل مربوطه ی ازد راي سی دي می پرداي فیلم هاشاتم او ی) امه هایر برناس
 افیلم سی دي ر اي تلویزیون و یامه هانچه کودك برناچن. ثبت کنید ار " 0 "کد  ست،اعت از یک ساي تلویزیون کمتر اشاتم
  .یره بکشیدان داب کنید و دور انتخاسخ ان پابه عنو ار "00"کد  نمی کند، اشانم

EC3 .یل دیگر دال انی یاي منزل، مهمارهام کانجاي اقبت می کنند، مجبورند براز کودك مرانی که الاهی بزرگساگ
  .رندابگذ اتنه ان رارج شوند و کودکانه خاز خا

  ) :مان(مده که اطی هفته گذشته چند روز پیش 
 شد؟ انده بام انه تنهاعت در خاس 1ز ابیش ) لفا    

  شد؟اشته شده بال گذاس 10ز اقبت کودك کمتر اعت تحت مراس 1ز ابیش ) ب    
. خیر است یار گرفته اله قراس 10ز ایک کودك کمتر  اب انه و یاندن در خام  اکودك در معرض خطر تنه  ایآست که این اهدف 

زد ایطی می پرداره شرال به پرسش درباین سوا. ستان اي کودکایط پرخطر برارز جمله شایط این شراست که امشخص شده 
 انه تنهاعت در خاز یک ساقعی که کودك به مدت بیش انه بیرون می رود یعنی مواز خاهی اصلی به مدت کوتاقب امر/دراکه م

قب امر/دراقعی که مارد، یعنی موار داز محدوده دیـــد وي قرارج ایی که کودك خان هامل زماین مورد شا. شته می شوداگذ
رد ان وآدر قسمت مربوط به  اده شده راسخ داپ .نمی شود ق دیگري به سر می برد،اتادر  انه و یاز خاصلی در قسمت دیگري ا
که به منزله  ار "0"شد کد ار نگرفته باقبت کودك دیگري قران مورد نظر، کودك تحت مرادر صورتی که طی مدت زم. کنیدن
  . رد کنیداست وا "صالا"

EC4 . AG2 سن کودك: کنترل کنید ار:  
مت بزنید و به بخش عال ادو نوشته شده بود، قسمت مربوطه ر ا، صفر، یک و یAG2 ل  ادرصورتی که  سن کودك  در سو

  .  بروید 5ECل این بخش به سوامت زدن ز عالابود  پس  4 او ی 3گر سن کودك ا. در برویداشیر م اتغذیه ب
EC5. کز دولتی ان در مراشی و قراي ورزشی، شعر، نقاس هن مثل کالای ویژه کودکآموزشي ادر دوره ه) مان(ا آی

  ست؟اشرکت کرده ) در مهد کودك مثال( خصوصی  ای
 رداش می شود، شرکت دادگیري ای که منجر به یآموزشي اکودك در دوره ه ایآنیم که اهیم بدال می خواین سواپرسیدن  اب
ر نمی گیرد، این دسته بندي قرایی نظیر مهد کودك صورت پذیرد، در ان هاگر در مکازکودك حتی ات صرف قبامر. خیر ای

/ درامل ماو درك ک "آموزش "رت امل عباتفهیم ک. مل گردداهم ش  افته ران یازمای سآموزشي امه هاردي که برنامگر در مو
  .ستارت، ضروري این عباز اصلی اقب امر

قب امر/ در اتوسط م) ندانمی د(عی طالاز بی ابرا ال و یاین سواسخ ادر صـــورت منفی بودن پ. کنید بانتخا اکد مربوطه ر
  .بروید EC7ل اصلی، به سوا
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EC6. )ست؟اشرکت کرده  الارد باعت در مواروزگذشته چند س طی هفت ) مان  
ز اتخمینی  اینجادر . شداشته باکت دن شرای کودکآموزشمه اردي پرسیده می شود که کودك در یک برنال در مواین سوا

در . شت کنیداددای است راشته ای منسجم شرکت دآموزشمه اروز گذشته در یک برن 7یی که کودك طی اعت هــــاد ساتعد
  .رد کنیداو ار اعت هاد ساول رقم صفر و سپس تعدازم رد الامو

EC7 .  م می ایی که نالیت هاز فعادر یکی ) مان( ار بانوال خاس 15ز اهیچ عضو بیشتر  ای اروز گذشته شم 3در آیا
  :یداشته ابرم شرکت د

  واه اب به همراویر کتاه کردن به تصانگ ای)مان(ي اندن براب خواکت) لفا
  )مان(ي اقصه گفتن بر) ب
  و  اه اهمر او ی) مان(ي ایی برالندن الاز مثل خواواندن اخو) ج
  محوطه   ایط انه، مجتمع، حیاز خا)  مان( بیرون بردن ) د
  )مان( ازي کردن باب) ه
  )مان(ه ابه همر  ای) مان(ي ابر اشی کردن چیزهانق ام بردن ، شمردن یان) و

 ار الیت هادر فهرست فع ب کرده و مورد بعديانتخا ار "Y"سخ حرف ادر صورت منفی بودن پ. نیدابخو ارد فوق رامو
    "ست؟اشته اي شرکت دالیت هاین فعام انجادر ) مان( اچه کسی ب": سخ، بپرسیدادر صورت مثبت بودن پ.نیدابخو

ین ام انجاکودك در  اده که بانواي خاعضاز اهر یک  از رفتن به مورد بعدي، کد مرتبط با، پیش الیت هاز فعادر مورد هر یک 
کودك شرکت  ابلیت ام فعانجاپدر در  ادر یاز ماردي که شخصی به غیر ادر مو. ب کنیدانتخا است راشته الیت شرکت دافع
ین از اصلی کودك بوده، در هر یک اقب اسخ گو مرایطی که شخص پاهمچنین در شر. ب کنیدانتخا ار X""ست، حرف اشته اد

  .ب کنیدانتخا ار X""شد، کد اه بوده باکودك همر اب الیت هافع
. هد شداب نخوانتخا X""، کد ردال دیگري وجود ندالدین، فرد بزرگساز واي که به غیر انه اشید که در خاشته باتوجه د

  .کدبندي نمی شوند اینجاند، در اه بوده اکودك  همر اب الیت هاین فعام انجادر  اماده نبوده، انواي خاعضانی که جزء الابزرگس
EC9.   ند و تشخیص دهد؟ابخو ار) م خودشان و ناما، ماباب، بآمثل (یج اده و راکلمه س4قلاند حداتو می) مان(آیا  

شـد بلکـه   اشته باندن دایی خواناتو اقعاین سن  واشیم کودك در اشنه بار دانتظاین نیست که ال این سواندن  در از خوامنظور  
ت انچه همین کلمـ است چناست و ممکن اطر سپرده ادر خ ارآنها  ست که کودك شکلاده ات ساز کلمامنظور تشخیص برخی 

ـ  مـرتبط  کـد . تشخیص دهـد  ارآنها  نداك نتوکود) به صورت شکسته مثال( به شکل دیگري نوشته شود   ار شـده  دهاد سـخ اپ اب
 یـج ار و دهاس کلمه 4 کم دست ندن و تشخیصاخو به دراق کودك که ستا نآ منزله به لاسو ینا به مثبت سخاپ. کنید بانتخا
 هـیچ  نـدن اخو بـه  دراقـ  ایـ  بوده کلمه دو ای یک ندناخو به دراق اتنه کودك که ستا نآ منزله به منفی سخاپ لیکهاح در ست،ا

  .شداب نمی يا کلمه
10EC  .  دهد؟ تشخیص هم زا ارآنها  ندامی تو و سداشن می ار 10 ات 1 داعدا ماتم شکل و مان) مان(آیا  

 مـی  ارً  1ً  عدد وا ایآ که لاسو پرسیدن اب رسد می مردد نظر قب بهامر/ درام گرا. کنید بانتخا ار شده دهاد سخاپ اب مرتبط کد
 منزلـه  بـه  لاسـو  یـن ا بـه  مثبت سخاپ. بیدای دست لاسو سخاپ به ات کنید شتال غیره وً  ؟ سداشن می ارً  2ً  عدد ایآً  ؟ سداشن
ـ اتو منزلـه  به منفی سخاپ که لیاح در ستا 10 لیا 1 داعدا کلیه ییاساشن يابر کودك ییاناتو  اتـ  د اعـد اتشـخیص    در وا ییان

 . ستاد اعدادر تشخیص  وا ییاناتو عدم ای و 10 زا کوچکتر عددي

EC10 a .   بگوید؟  ام می برم، راکه ن اردي  راند موامی تو  )مان( آیا  
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  م خودشان    
  دگی خودشانوام خان   
  سن خودش   
  پسر بودن خودش ادختر ی   
  ن زندگی می کند ایی که در اروست ای  شهر   
  
ز رفتن به مورد بعدي، اقبل . ل کنیداقب کودك سوامر/ دراز مارد  از مواسخ دهی به هر یک اي پایی کودك برانادر مورد تو  

  . مت بزنیدعال ارد راز مواکد مربوط به هریک 
EC11.   ي بگوید؟اکلمه  5 ای 4ت ند جمالامی تو) مان( آیا  

ن امام: ننداتی مکودك جمالآیا قب بپرسیدامر/ در از مال، اي روشن شدن سوابر. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
  . خیر ار می برد یابه ک ار "داد ابه من غذ
EC12 .  زي کند؟اند بابه علت مریضی نتو) مان(ید که اد پیش می ازیآیا  

در به اري قاقع به علت بیماز مواري ادر بسی) مان(ست که ان معناب مثبت بداجو. ب کنیدانتخ اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
زي الیت و باده فعامآره است که کودك هموان معنال بداین سواسخ منفی به الی که پافیزیکی نیست، در حلیت ام فعانجازي و اب

ر اب کودك به شمات خواعایی که سان هازم از ظهر و یابعد  مثال( ست ار انتظابق اردي که خستگی وي مطادر مو ابوده، تنه
  .خسته به نظر می رسد) می رود

EC13.  م دهد؟انجابه درستی  استه  شده راو خواز اري که اند کایی می توامهناطبق ر)  مان(آیا  
یی که می گیرد ایی هاهنمار است که کودك  بان معنال بداین سواسخ مثبت به اپ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب

ل به این سواسخ منفی به الی که پار حن،  داوردن لیوآ م می دهد مثالانجابه درستی   استه شده راو خواز اري که اند کامی تو
  .زیدانپرد ارهاین کام انجایی کودك در انایل عدم توبه دال. ستاده ار سام یک کانجامنزله عدم موفقیت کودك در 

EC14 .  م دهد؟انجایی ابه تنه او سپرده شده راکه به  اري راند کامی تو) مان( آیا  
د سرگرمی ایجاي خود اند براست که کودك می توان اسخ مثبت به منزله اپ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب

رد، به ار برداز کادست  اسریع اشد و یاشته باز به کمک دانی انکه مکررآبل قبول، بی انی قاي مدت زماکرده، به طور مستقل و بر
ل به این سواسخ منفی به است که پالی ار حین دا). زي و غیرهان ساختمامیزي، سآیی همچون رنگ الیت هافع(زد الیت بپردافع

و کمک است کمک نبوده، در صورتی که به ادر به سرگرم نمودن خود به طور مستقل و بدون درخواست که کودك قان امنزله 
  .ردازي بر می داب/ راز کاحتی دست انکنید به ر
EC15 .  ید؟ار می ان دیگر به خوبی کناکودک اب) مان(آیا  

ي دیگر ابچه ه است که کودك به خوبی بان معنال بداین سواسخ امثبت بودن پ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
س احساي دیگر ار بچه هاست که کودك در کنان آسخ منفی به منزله الی که پار می کند، در حاط برقرارتبازي کرده و اب

  .درگیر می شود ابچه ه اب اترجیح می دهد ی ابودن ر احتی نمی کند، تنهار
EC16.  لگد می زند؟آنها  به از می گیرد یامی زند، گ ان رالابزرگس ان دیگر یاکودک)مان(آیا  

نند ام(سیب جسمی آ ست که کودكان معناین پرسش بداسخ مثبت به اپ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
سخ الی که پادر ح. ستامده او در اري ادت رفتار به صورت عاین کارد می کند و ان وابه دیگر) ز گرفتن و زدن الگدزدن، گ
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یی مدنظر ارهایل بروز چنین رفتپی بردن به دال. شداز کودك می بایی ارهال به منزله عدم بروز چنین رفتاین سوامنفی به 
  ).شد اشته بار کودك داتوجیه رفت اله یاین مساقب سعی بر توضیح دلیل امر ادر یاست ماممکن (نیست 

EC17 .حتی پرت می شود؟ابه ر) مان(س احو ایآ  
م و انجادر به است که کودك به سختی قان معنال بداین سواسخ مثبت به اپ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب

ه نکآ از دست رفتن تمرکز کودك می شود و یاعث انی باسآف به اطرات اقاتفاست، ازم ن الاي مدت زمالیت برامه یک فعادا
ست که ان آل به منزله این سواسخ منفی به اپ. بر می گزیند الیت، سرگرمی دیگري راندن یک فعام رساتماز به اکودك پیش 

  .ز دست نمی رودانی اسآتمرکز کودك به 

E1 .  ؟)ناکمک دیگر اب ایی یاخودش به تنه( ك می زندامسو) مان(آیا  
کمک  اب اك بزند و یایی مسواست کودك به تنهاممکن . ستان اکك زدن در کودادت مسوابررسی ع  ل،این سواز اهدف 

 ار راین کار ابپرسید هر چند وقت یک ب سخ مثبت بود، اگر پا. شدام دهد که هر دو مورد مد نظر می بانجا ار راین کان ادیگر
  "2"کد ، ك می زندامسوهی اهگاو در صورتی که گ  "1 "کد می زند، كاگر کودك هر روز به طور مرتب مسوا. م می دهدانجا

  . ب  کنیدانتخا ، ؛ندانمی د”سخ اي پابر ار " 8 "ك نمی زنند و کدانی  که مسواي کودکابر ار "3 "کد .  ب کنیدانتخا ار
  

  دراشیر م ابخش تغذیه ب
BFa .ل اسوAG2 سن کودك: کنترل کنید ار  

ینصورت به اتکمیل کنید، در غیر  این بخش رات الاشد، سواثبت شده ب 2 او ی1 سن کودك صفر، AG2ل ادر صورتیکه در سو
  . ت برویدبخش مصرف تنقال

BF1.  ست؟ادر خورده اشیر م صالا)  مان(آیا  
عمل . مل می شوداش اهر نوع تجربه شیردهی ر زد واعدم شیردهی به کودك می پرد اره شیردهی و یال به پرسش درباین سوا

  .مل می شوداهم ش ان رابستگ ایه و یاردي نظیر شیردهی توسط دامو شد بلکهادر مد نظر نمی باشیردهی فقط توسط م
سخ اگر  پاب کنید  و انتخا ار "1"شد کد ام شده بانجادر صورتی که شیردهی . ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب

  . بروید 3BFل ابود، به سو "ندانمی د " او ی  "خیر"
.BF2  د؟در می خوراهنوز شیر م) مان(آیا  

  .ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب. ستار اي دست کم روزي یک بادر براز شیر ماتعریف شیردهی،  تغذیه کودك 
BF3 .  ست؟انوشیده ) میدنیاشا(آب  نه روز گذشتهادر شب) مان(آیا  

  .ب کنیدانتخا اکد مرتبط ر. سخ گو مطمئن شویداتوسط فرد پ "نه روز گذشتهاشب "رت از درك صحیح عبا 
BF4 .  ست؟انه روز گذشته شیر خشک خورده ادر شب) مان(آیا  

  .بروید 6BFل ابه سو  "ندانمی د " او ی "خیر"ب ادر صورتی که جو. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب 
BF5  .)ست؟ار شیر خشک خورده اچند ب) مان  

  .شت کنیداددای است راز شیر خشک تغذیه کرده اتی که کودك اد دفعاتعد
BF6.  ست؟انی نوشیده ازه حیواشیر ت استوریزه، پودر شیر یانه روز گذشته شیر پادر شب) مان(آیا 

  .بروید  8BFل ابود، به سو "ندانمی د" او ی "خیر"ب ادر صورتی که جو

 BF7 .)ست؟انی نوشیده ازه حیواشیر ت استوریزه، پودر شیر یار شیر پانه روز گذشته چند بادر شب) مان  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٥٢ 
 

  .شت کنیداددای است رانی نوشیده ازه حیواشیر ت اشیر خشک و یستوریزه، اپز شیر اتی که کودك اد دفعاتعد
BF8 .  ست؟امیوه طبیعی نوشیده آب  نه روز گذشتهادر شب) مان(آیا  

ده اسخ داپ اط بکد مرتب. شدامد نظر نمی ب "ب میوه طبیعیآ"نوشته شده آنها  ي بسته بندي شده که بر رويابه میوه ها  
  .ب کنیدانتخا اشده ر
BF9.  ست؟اي رقیق دیگر خورده اهر غذ ام و یادانه روز گذشته سوپ رقیق،  حریره بادر شب) مان(آیا  

  .ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
BF10 .  ست؟  اد معدنی خورده امو امینی یانه روز گذشته مکمل ویتادر شب) مان(آیا  

  .ب کنید انتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
BF10a.  ست؟اخورده ) شربت اقرص ی(رویی انه روز گذشته دادر شب )مان(آیا  

  ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
BF11.  مان(آیا (نه روز گذشته ادر شبORS )ست؟انوشیده ) کیانی خورایع درمامحلول م  

  .نیدب کانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
BF11a.  ست؟ادوغ خورده  است یانه روز گذشته مادر شب) مان(آیا  

  . بروید BF12ل ابود، به سو "ندانمی د" ای "خیر"سخ ادر صورتیکه پ  .ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
BF11b .)ست؟ادوغ خورده  است یار مانه روز گذشته چند بادر شب) مان  

  .شت کنیداددای است رادوغ خورده  ات یساتی که کودك ماد دفعاتعد
BF12 .  میوه بسته بندي شده آب  به وانند نوشام الارد بابه جز مو( یع دیگري انه روز گذشته مادر شب) مان(آیا (

  ست؟انوشیده 
 .ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب

BF16 .  ده کودك، امآي امثل پوره، فرنی، غذ(د  مانیمه ج  امد و یاي جانه روز گذشته  غذادر شب) مان(آیا
  ست؟اخورده ...) ي سفره و ان، غذابیسکویت ، ن

  .بروید 18BFل ابود، به سو "ندانمی د " او ی "خیر "سخادر صورتیکه پ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
BF17) .ده کودك، امآي اپوره، فرنی، غذمثل  (مد انیمه ج امد و یاي جار غذانه روز گذشته چند بادر شب) مان

  ست؟اخورده ...) ي سفره و ان، غذابیسکویت ، ن
  .شت کنیداددای است رامد خورده امد و نیمه جاي جاهانه روز گذشته  غذاتی کودك در شباد دفعاتعد 

BF18 .  ست؟انک خورده اشیشه پست اب انه روز گذشته چیزي رادر شب) مان(آیا  
نیز  ار اینهاي و نظیر اچ  میوه،آب  نند خوردناردي مانک مد نظر نیست و مواشیشه پست اشیر ب مصرف امالزال این سوادر  

  .ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب. مل می شوداش
BF18a.  رد؟انک داز پستاده استفادت به اضر عال حادر ح) مان(آیا  

  .ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
  

  رزشات کم نقالبخش مصرف ت
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ب کنید و انتخا ادر هر مورد، کد مربوطه ر.  ت مد نظر نیستر مصرف تنقالاین بخش،  مقدات الاشید که در سواشته باتوجه د
 .ثبت کنید ات مصرف راد دفعابود، تعد "بلی"سخ ادر صورتی که پ

SC1 .ست؟ اعت گذشته پفک خورده اس 24در ) مان( ایآ  
SC2 .ست؟ابه خورده ات گذشته نوشعاس 24در  )مان(  ایآ  
SC3 .ست؟ات خورده ت و شکالانبآب  عت گذشتهاس 24در   )مان(  ایآ  
SC4  .ست؟اعت گذشته  چیپس خورده اس 24در   )مان(  ایآ  
 SC5 . ست؟امیوه بسته بندي شده خورده آب  عت گذشتهاس 24در  )مان( آیا  

  
  ريان بیماقبت در زمابخش مر

CA1.  ست؟اشته ال داسهاو هفته گذشته در طی  د) مان(آیا  
بیشتر در روز  امرتبه ی 3د ابکی به تعدآهده مدفوع از طریق مشاصلی، اقب امر/درات ماهداس مشاسال بر اسهابه  بتالاتشخیص 

  .وجود خون در مدفوع صورت می گیرد او ی
 ار "لاسها"سخ دهنده تعریف دقیق اپردي که ادر مو. ب کنیدانتخا اصلی راقب امر/دراده شده توسط ماسخ داپ اکد مرتبط ب

 "ي خون در مدفوعاوجود لکه ه ابیشتر در روز و ی امرتبه ی 3د ابکی به تعدادفع مدفوع "ل اسهاند، به وي بگویید که انمی د
ردي که طی دو هفته ادر مو. بیدان یاطمینا "خیراطی دو هفته "رت اسخ دهنده نسبت به عباز درك صحیح شخص پا. ستا

ل اید، به سواعی نمطالاز بی ابراله این مساسخ گو  نسبت به اشخص پ اشد و یانشده ب ل مبتالاسهاحبه، کودك به امصز اپیش 
7 CA بروید . 

CA2.   دراز جمله شیر ما( ت ایعار مامصرف همیشگی چه مقد ایسه بال بود، در مقاسهانی که ادر زم) مان( به (
  ن همیشگیاز میزابیشتر  ازه و یاندان اه همب ان همیشگی، حدوداز میزاکمتر ده شد؟ اد

ین از اهدف . یدات مصرف نمایعاز مان همیشگی از میزاید  بیش اشد، کودك  باز دست رفته بابدن کودك آب  در صورتی که
ده استفان این پرسش بر میزا. خیر است یات تغییر کرده ایعان مصرف ماري میزادر طول بیمآیا ست که ان ال پی بردن به اسو

  .رداکید دات تایعاز ما
یه شده توسط فرد اراسخ اپ انده و کد مرتبط بامل خوابه طور ک ان رآمده، بپرسید، یعنی آ اینجانگونه که در اهم ادقیق ال راسو

 اینجادر . وریدابه دست  ات مصرف شده توسط کودك رایعان کل ماره میزاین شخص دربادقیق ترین تخمین . ب کنیدانتخا ار
میوه، آب  ي،اب، چآ: لابه طور مث. ل مصرف می شوداسهابه  بتالاتی که طی دوره ایعاست و نه فقط مات مدنظر ایعاکلیه م
  .شدانیز مدنظر می ب ORSص همچون ات خایعالبته ماید در نظر گرفت و اب  ادر و شیر خشک، همه راشیر م
 ال خود راشد، سواز حد معمول بوده باوسط کودك کمتر ت مصرف شده تایعان مال، میزاسهابه  بتالاردي که طی دوره ادر مو

  "کمتر؟ انسبت اده شد یات دایعاز معمول ماو خیلی کمتر ابه   ایاآ": مه دهیداداینگونه ا
سخی اپ. د افتاق می اتفاید اسخ گو تصور می کند که  بانچه شخص پابید، نه است، دست یاده ارخ د اقعانچه وابه  اسعی کنید ت

 اقعی شمادر چنین مو. بل قبول نیستاق. ً  ردات بیشتري دایعاز به مصرف مانی) ستامریض (رد ال داسهاکه کی نظیر ً کود
  ت مصرف کرد ؟ ًایعال چقدر ماسهابه  بتالان ادر دور اکودك شممه دهید که ً اداینگونه ا ال خود راید سواب

س مدتی که اساند براسخ دهنده می تواشخص پ. شدان نباسآن است چندادر ممکن از شیر مان مصرف کودك اورد میزابر
  .تخمین بزند  ان شیر مصرف شده رات میزاد دفعاتعد است  و یاکودك شیر نوشیده 
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CA3 . ن از میزاکمتر ده شد؟ اد ار غذامصرف همیشه چه مقد ایسه بال بود در مقاسهانی که ادر زم) مان(به
  ن همیشگیایزز مابیشتر  ازه و یاندان ابه هم اهمیشگی، حدود

. یی توسط کودك تغییر می کنداد غذان مصرف مواقع میزاي دیگر، در برخی مواري هال و همچنین بیماسهابه  بتالاطی مدت 
  .رد اکید دایی تاد غذاز مواده استفان این پرسش بر میزا

ب انتخا اسخ راپ اه و کد مرتبط بندامل خوابه طور ک ال راست، بپرسید، یعنی سوامده آ اینجانگونه که در اهم ادقیق ال راسو
 اسعی کنید ت. وریدابه دست  ایی مصرف شده توسط کودك راد غذان کل مواره میزاین شخص دربادقیق ترین تخمین . کنید

سخی اپ. دافتاق می اتفایست اسخ دهنده تصور می کند که می بانچه شخص پآبید و نه است دست یاده ارخ د اقعانچه که وآبه 
قعی ادر چنین مو. بل قبول نیستا، ق"ردایی بیشتري داد غذاز به مصرف موانی) ستامریض (رد ال داسهای که کودک"نظیر 

  "ن بود؟ابه چه میز ایی کودك شماد غذال، مصرف مواسهابه  بتالان ادوردر "ل کنید، اید سواب  اشم
دن قطع اد اغذ"که منزله  "5"ست کد اورده نخ اغذ صالات خورد و ایعاقب کودك بگوید که کودك فقط  مامر ادري  یاگر ما 

شد از معمول بوده باده شده به کودك کمتر اي دان غذال میزاسهابه  بتالان اردي که طی دورادر مو. ب کنیدانتخا است را "شد
 اعمول بود یز حد مان خیلی کمتر این دوراده شده به کودك در ایی داد غذان موامیزآیا ": مه دهید کهاداینگونه ا ال خود راسو

ي بیشتري در اقب غذامر/ درادر صورتی که م. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اسپس کد مرتبط ب "؟ز معمولاکمتر  انسبت
 ار "1" کدب کرده، انتخا ار "خیلی کمتر"سخ اشد، پاخورده ب از حد معمول غذار کمتر اکودك بسی اماشته، ار کودك گذاختیا
مل ایی شاد غذاشد که مواه باگآ مالاید کاسخ گو بادر تغذیه می کند، پاز شیر مان اکه کودك همچنردي ادر مو.  ئیداب نمانتخا

در تغذیه می از شیر ما اقب بگوید که کودك تنهامر ادر یاشد و مار کوچک بادر صورتیکه کودك هنوز بسی. در نیز هستاشیر م
ب به اید نزدیکترین جواب)  خوردناغذ(ل این سواشده به  دهاسخ داردي پادر چنین مو. زي پرس و جو بیشتر نیستاکند، نی

  .شداب) تایعانوشیدن م( 4CAسخ اپ
CA4.  ده شد؟ام می برم، داکه ن اردي رال مواسهان ادر زم) مان(به آیا  

  شداتهیه شده ب ORSپودر  ایعی که بام
  ORSنگی شبیه امحلول خ

  دهاب سآ
  ي کم رنگ شیریناچ
  سوپآب  اسوپ ی 
  عی ب میوه طبیآ

  بهانوش
  دوغ

  ب برنجالع
  .ب کنیدانتخا اسخ مربوطه راز رفتن به مورد بعدي پانه بپرسید و پیش اگابه صورت جد ارد راز  مواهر یک 
CA4a.  ن کمک گرفتید؟ اي درماز کسی برا اجعه کردید و یایی مرابه ج) مان( ل  اسهان اي درمابرآیا  

ده انواد خافراکسی به جز  از محل و یافت کمک اجعه و دریاز طریق مراودك ن کاي درمام براقدال بررسی  این سواز اهدف  
ن، ام به درماقدا. شداه بانگان و درمارستارفتن به بیم ایه و یاز همساست کمک اند به صورت درخوان می توام به درماقدا. ستا

ن اي درماجعه برام مرانبردن کودك به هنگ اه بردن یاهمر. مل می گرددانیز ش اري راز عطاهی اروي گیافت داردي نظیر دریامو
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ن ام به درماقداعدم حضور کودك  از حضور یارو صرفنظر ال بیرون رفتن جهت خرید دابه طور مث. شداهمیت نمی بائز اح
  . محسوب می گردد

ل ان صورت به سویادر غیر . بروید CA4 b لاسخ به سوادر صورت مثبت بودن پ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
CA5 بروید.  

CA4 b  .ن کمک گرفتید؟اي درمازچه کسی برا اجعه کردید و یامر ابه کج  
جعه ان مراي درمایی که براهافرد به همه ج ات "جعه کردید؟او کس دیگري هم مر ابه جآیا "سخ،  بپرسید افت پاز دریاپس  

در قسمت  ارآنها  ماه، نانگایک درم اشت یان، مرکز بهدارستات توسط بیماین خدمایه ارادر صورت . یداره نماشاست، اکرده 
ت توسط یک مرجع این خدماردي که ادر مو. شوید اجوی ات راین خدمادولتی بودن  اخصوصی ی. شت کنیداددامربوطه ی

 "جع دولتیایر مراس"در قسمت  ان رآت مربوط به اشد، توضیحامده بامه نیان در پرسشنآ ایه شده ولی کد مرتبط بارادولتی 
 .ب کنیدانتخا ار "H"شت کرده، حرف اددای

ت مربوط است، توضیحامده امه نیان در پرسشنآ اشد که کد مرتبط بات بخش خصوصی بایه خدماراگر مرجع ابه همین ترتیب 
  .ب کنیدانتخا ار "O"شت کرده، حرف اددای "جع خصوصیایر مراس"در بخش  ان رآبه 

ست ، امده ان در لیست نیام اجعه کرده که نایی مرال کودکش به جاسهان اي درماد که برر کناظهاسخ گو ادر صورتی که پ
ن آم اسپس ن. ب کنیدانتخا ار Xشت و حرف اددارد یامو "یراس"ي ادر قسمت تعیین شده بر ان ران مکآت مربوط به اتوضیح

 اجوی ان راین مکاخصوصی بودن  ا، دولتی یناز دیگرازبین تیم اب.  شت کنیداددامه یادر قسمت مربوطه در پرسشن ان رامک
  .هد کرداب خوانتخا اشده و قسمت مربوطه ر

CA5.  ده شد؟ اد) مان(ل به اسهان اي درمارویی برادآیا  
مده آ  CA 4ل انچه در سواز از چیزي به غیر ان وي اقب کودك جهت درمامر/درامآیا نیم است که بدان ال مقصود این سوادر 

  . خیر است یاه ده کرداستفاست، ا
 6CAل ارو، به سواسخ به منظور پی بردن به نوع دادر صورت مثبت بودن پ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب

  .بروید CA7ل اسخ دهنده، به سواع شخص پطالاعدم  اسخ خیر بود و یادر صورتی که پ. بروید
CA6. ده شد؟اد) مان( ل به اسهان اي درمایی براروهاچه د  

ین ا، 6CAل از سواده استفا اب  ستاده شده استفارو از دال کودك اسهان اي درمال قبلی مشخص شد که براس سواساگر بر ا 
ست اده کرده استفاروي دیگري نیز از دا"آیا بگوید که  اهید تاسخ دهنده بخواز پان ال ثبت درمابه دنب. مشخص کنید ارد رامو
ن کودك، به شخص اي درمان دیگر براز درماده استفاز به اشد که نیاي باید به گونه اب ل این سوانحوه پرسش  اما. "خیر ای
  . شت کنیداددای اده راستفاي مورد ان هاکلیه درم. نشود القاسخ دهنده اپ

 اشم به ارو راکت داپ اهید تاز وي بخوادر، اع مطالادر صورت عدم . ید مشخص شودانتی بیوتیک بآو بدون  ان باوت بین درماتف
  :شدارد زیر می بامل موال تجویز می شوند، شاسهان اي درمابر یی که معموالانتی بیوتیک ها. ن دهدانش

  نتویین  امپی سیلین و نیتروفورا، )کیاخور اتزریقی ی( کسونازول، سفتري اکوتریموکس
CA7 .  ست؟اشته اسرفه د اه باري همرادر طی دو هفته گذشته بیم)  مان(آیا  

. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب. ستاه اسرفه همر است که باتنفسی  اري هادیگر بیم اوردگی و یخامنظور سرم
ري ان می دهد که به یک بیمانش "ست که سرفه می کنداههاو ما" ای "ستال سرفه کردن او همیشه در حا"تی نظیر اراعب

  .ورداب اسرفه به حس اه باي همراري هاجزء بیم ار ناآن امزمن تبدیل شده و نمی تو
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 14CAل اب کنید و  به سوانتخا ار " 8"عی می کند کد طالاز بی ابرا اده یاسخ منفی داسخ دهنده پادر صورتی که شخص پ
هد ال مثبت خواین سواسخ به اشند، پاکرده ب امه پیداداخیر اهر شده و در دو هفته اظ  ري قبالائم بیمدر صورتی که عال. بروید

  .بود
CA8 . به  اه و تند و یاي کوتانفس ه از حد معمول و باسریع تر آیا شت، اسرفه د اه باري همرابیم) مان(نی که ازم

  سختی تنفس می کرد ؟
  .خیر ارد یاینه پزشک داز به معاکودك نیآیا ست که اله این مسات هدف پی بردن به الاین سوادر 

تنفس سریع به "ینگونه توضیح دهید که انید اشد، می تو اجوی "یعتنفس سر"رت از عبا ان راسخ دهنده منظورتاگر شخص پا
. "ز حد معمول نفس می کشدار سریع تر احت بسیاسترالت اشتن در حار داوجود قر اتنفسی گفته می شود که کودك ب

گویید نید باتوضیح دهید، می تو ار "سخت نفس کشیدن"ز ان امنظورت اهد تابخو از شماسخ دهنده اگر شخص پاهمچنین 
  ."ستار مشکل اي نفس کشیدن دچان می دهد که گویی براو نشاهر از تنفس کودك و ظامده اي براصد"

ل این صورت به سوادر غیر . بروید  Ca10لاسخ به سوادر صورت مثبت بودن پ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب
CA13a بروید.  
CA10.  ن کمک گرفتید؟اي درماز کسی برا اجعه کردید و یایی مراج به) مان( ن مشکل تنفسی اي درمابرآیا  

ده انواد خافراکسی به جز  از محل و یافت کمک اجعه و دریاز طریق مران کودك اي درمام براقدال بررسی این سواز اهدف 
ردي ان، موام به درماقدا. شداه بانگان و درمارستارفتن به بیم ایه و یاز همساست کمک اند درخوان می توام به درماقدا. ستا

جعه ام مرانبردن کودك به هنگ اه بردن یاهمر. مل می گرددانیز ش اري راز عطاهی اروي گیافت دادری اجعه پزشک یانظیر مر
م به اقداعدم حضور کودك  از حضور یارو صرفنظر ال بیرون رفتن جهت خرید دابه طور مث. شداهمیت نمی بائز ان حاي درمابر

. بروید 11CAل اسخ، به سوادر صورت مثبت بودن پ. ب کنیدانتخا اده شده راسخ داپ اکد مرتبط ب. رددن محسوب می گادرم
  .بروید CA 12ل این صورت به سوادر غیر 
CA11 .ز چه کسی کمک گرفتید؟ا اجعه کردید و یامر ابه کج  

جعه ان مراي درمایی که براهابه همه جفرد  ات "جعه کردید؟او کس دیگري هم مر ابه جآیا "سخ،  بپرسید افت پاز دریاپس  
در قسمت  ارآنها  ماه، نانگایک درم اشت یان، مرکز بهدارستات توسط بیماین خدمایه ارادر صورت . یداره نماشاست، اکرده 

ت توسط یک مرجع این خدماردي که ادر مو. شوید اجوی ات راین خدمادولتی بودن  اخصوصی ی. شت کنیداددامربوطه ی
 "کز دولتیایر مراس"در قسمت  ان رآت مربوط به اشد، توضیحامده بامه نیان در پرسشنا ایه شده ولی کد مرتبط بارادولتی 

  .ب کنیدانتخا ار "H"شت کرده، حرف اددای
ت مربوط است، توضیحامده امه نیان در پرسشنآ اشد که کد مرتبط بات بخش خصوصی بایه خدماراگر مرجع ابه همین ترتیب 

  .ب کنیدانتخا ار "O"شت کرده، حرف اددای "کز خصوصیایر مراس"بخش  در ان رآبه 
ست ، امده ان در لیست نیآم اجعه کرده که نایی مران سرفه کودکش به جاي درماسخ گو بگوید که برادر صورتی که پ

ن ام اسپس ن. یدب کنانتخا ار Xشت و حرف اددارد یامو "یراس"ي ادر قسمت تعیین شده بر ان ران مکآت مربوط به اتوضیح
 اجوی ان راین مکاخصوصی بودن  ان دولتی یاز دیگرا ازبین تیم شماب. شت کنیداددامه  یادر قسمت مربوطه در پرسشن ان رامک

  .هد کرداب خوانتخا اشده  و قسمت مربوطه ر
CA12 .  ده شد؟ارو داد) مان(ن  سرفه به اي درمابرآیا  

  .بروید CA13aل این صورت،  به سوال بعدي رفته در غیر اسخ به سوابودن پ در صورت مثبت. ب کنیدانتخا اکد مربوطه ر
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CA13 .ده شد؟ارویی داچه د  
ل می رود که کودك احتما. ستان انتی بیوتیک در طول دوره درمآز اده استفاعدم  اده یاستفاین پرسش پی بردن به از اهدف 
ي دیگري هم اروهاز داآیا ” بگوید که ابه شم اهید تاول بخوا سخ،افت پاز دریاپس . شدارو مصرف کرده باز یک نوع داپیش 

  ”ست؟امصرف شده 
  .ب کنیدانتخا ام برده شده راي ناروهاد اي مرتبط باکده. ره کنداشاي مصرف شده اروهانی که به کلیه دازم ات
  : شدارد زیر می باومل مار می گیرند، شاده قراستفان مورد ان سرفه کودکاي درمابر یی که معموالانتی بیوتیک ها
  وموکسی کالاموکسی سیلین و کوامپی سیلین، آ

سخ ادر صورتی که پ. ن دهدانش ابه شم ان را اهید تاز وي بخواند، انمی د اروي مصرف شده رام داسخ دهنده ناردي که پادر مو
م اب کرده، نانتخاست ، ا "اروهایر داس"که به منزله  ار "X"ست، حرف امده انی ام برد که در فهرست شمان ارویی رادهنده د

  .رد کنیدان وادر قسمت مربوط به  ارو راد
  .ب کنیدانتخا ار "Z"، کد  "ندانمی د"ي  اده شده، براستفان سرفه کودك ارویی که جهت درمایی داسادر صورت عدم شن

CA13a  . ن، ار، قلیاسیگ(نی اد دخا، در معرض دود مو)ي بستهافض(خل منزل ادر طی هفته گذشته، در د )مان( آیا
 ر گرفت؟اقر...) پیپ 

د امو  کودك در معرض دود چند روز در هفته گذشته ،"بپرسید  سخ بلی بود، ادر صورتیکه پ .ب کنیدانتخ اکد مربوطه ر
 . ییداشت نماددای ار اد روزهاتعد "ست؟اشته ار داقر...) ن، پیپ وار، قلیاسیگ (نیادخ

CA14 .2ل اسو AG کنترل کنید ار .  
ن کمتر ادر مورد کودک اتنه CA15 لاسو ار می گیرند تاده قراستفاله مورد اس 4و  3ن ابه منظور حذف کودک CA 14ل اسو

یمن ابود به بخش  4و  3گر سن کودك ا.  مت بزنیدعال اکنترل کنید و محل مربوطه ر ار 2AGل اسو.  ل پرسیده شوداس 3ز ا
  . بپرسید ار CA15ل ابود سو 3ز اگر کمتر ازي بروید و اس

CA15. ریخته شد؟ او  به کجاشته، مدفوع اج دابت مزاجا) مان(ري که اب آخرین    
ز اشی اغلب نانه اي مدفوعی در محیط خالودگی ها است زیرار ایی برخوردالاهمیت باز ان انحوه دور ریختن مدفوع کودک

  .هش می بخشداک ال راسهابه  بتالادور ریختن صحیح مدفوع خطر . شدان می بامدفوع کودک
ده استفاي به دور ریختن مدفوع از چه روشی براده کند بپرسید که استفالت از تواند اسخ گویی که کودکش هنوز  نمی تواز پا

چگونگی به دور ریختن  اهید تاو بخواز ال مجدد اسو اره کرد باشاز پوشک اده استفاسخ دهنده به ادر صورتی که پ. می کنند
  .هدتوضیح د ار اپوشک ه

  
  زيایمن سابخش 

 ,BBGلی که اس. ست ال اس 5ن زیر اي ضروري درکودکاکسن هافت وات در مورد دریاعطالاوري اي جمع این بخش برا
DPT3, OPV3  

IM1.  ببینم؟ ان راست اممکن ) ستاگر بلی ا(شد؟ ان ثبت شده بآ در) مان(ي اکسن هارید که وارتی داکآیا   
. ن بدهدانش ابه شم ان راهید که او بخواز است، ان نوشته شده اروي  اکسن هارد که وای درتاحبه شونده بگوید که کاگر مصا

رید اعجله د است فکر کند که شماحبه شونده ممکن ارد مصادر بعضی مو. م دهیدانجاحبه اي مصابتدادر  ار راین کاید اب  اشم
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ریخچه از تاري است که مدرك نوشتار مهم ابسی. کند اپید ارت راهید که کاو بخواز ا احتم. رت بگرددال کاهد که به دنباو نخو
  . شیدادر نتیجه صبور ب. شداي کودك در دست باکسن هاو
 ان رآهید که او بخواز است، اثبت شده ) پرونده پزشکی مثال(  در فرم دیگري اکسن هاي و انوبت ه امارد ارت نداسخ گو کاگر پا

حبه امص امارد ارت داگر کودك کا. بروید IM3 لاب کنید و به سوانتخا ار " 1"هده کردید،  کداگر مشا. ن بدهدانش ابه شم
سخگو می از پا اشم ان جآبروید که در IM6 لاب کنید و به سوانتخا ار 2ن دهد، کد انش ابه شم  ان رآند اشونده نمی تو

 ار 3ن ندهد، کد انش ابه شم ار رتیادر صورتی که هیچ گونه ک. ورداد بیابه ی اي کودك راکسن هاهید که سعی کند واخو
  .ل بعدي برویداب کنید و به سوانتخا

IM2.  ست؟اشته اسیون داکسینارت واک قبال) مان(آیا  
  .برویدIM6 لاب کنید و به سوانتخا اده شده راسخ داکد مربوط به پ

 IM3. یدتکمیل کن ال راین سوان بدهد، انش ار سیوناکسیناورت اک اسخ گو به شمادر صورتیکه پ:  
تهیه شده  IM3لاي  سوایی که براهادر ج است رارت ذکر شده اسیون که روي کاکسیناي هر نوبت وابر ار اریخ هات  -
  . شت کنیدادداست، یا

رد ادر ستون مربوطه وار " 98"عدد  "ند انمی د "ي است به جاریخ نوشته شده از تاقسمتی  ارت تنهاگر در روي کا  -
  ياو بر "05"ه بنویسید اي مابر ،"98"ي روز بنویسید ابر ا، شم1387د است مردارت نوشته اگر روي کال، اي مثابر. کنید

  . شت کنیداددای ار 1387ل اس
ه و اي مابنویسید و ج  44ي روز ارد به جاریخ ندات اماست ام شده انجاسیون اکسینان میدهد که وارت نشاگر روي کا  -
       .ریدالی بگذاخ ال راس
ي است برال نیز تیک خورده اطفاکسن فلج ال واي مثان برآر است و در کناکسن نوشته شده اي یک واریخی براگر تا  -

  . شت کنیداد دای اریخ راکسن یک تاهر دو و
سیون اکسیناي وابر  کودك بعدي  جعهامر ریخاسیون، تاکسیناریخ واوه بر ثبت تست عالاممکن  نیادرم شتیاکز بهداز مرا برخی

. شت نکنیدادداسیون یاکسیناریخ وان تاعنو به اشده ر  تعین  پیش زاجعه بعدي امر   ریخاکه ت  قت کنیدد  .نیز ثبت کنند ار
 انهادر یی کهاه  ریخات فقط. شدافت نکرده بادری اکسن راکودك و اماشد، اریخ ویزیت مشخص شده باست تاممکن 

  انید، زیرابخو ملابه طور ک ارت راشید و کاب صبور. ار  ي بعدياه جعهاریخ مرانه ت  ثبت کنید، است راشده   مانجاسیون  اکسیناو
 . ردادي داهمیت زیامه اکسن به پرسشنارت وات کاعطالامل ال صحیح و کانتقا

  .بروید  IM4 لابه سو  مهابه پرسشن رتاک  زا  تاعطالا لانتقامل شدن اک زا پس
IM4 .لاسو IM3 2 از سل  تا( اکسن هام واتمآیا  .کنترل کنید ارMMR (ست؟ات شده ثب  

  .بروید IM5ل اینصورت به سوادر غیر . مت بزنیدعال ار "بلی"ند اثبت شده  اکسن هام واگر تما   
IM5.  ي مربوط به بسیج اکسنهاز جمله وا(کسن دیگري ارت ذکر شده واین کانچه در آوه بر عال) مان(آیا

  ست؟افت کرده ادری) سیوناکسیناو
موش کرده است فراسخ گو ممکن اپ مثال. شنداثبت نشده ب  ست،افت کرده ادك درییی که کواکسن هاز واست بعضی اممکن 

  .شدافت کرده بادری اکسن  راسیون،  واکسیناینکه کودك در بسیج وا انی ببرد یابه مرکز درم ار  رتاشد که کاب
مده ا IM3لات جدول سویی که در لیساکسن هاشید که فقط واشته باتوجه د. ب کنیدانتخا ار "1"ست، کد ا“ بلی”ب اگرجوا
ن اطمینا اه کنید تعجاید، مراکرده   جاستخراسیون اکسینارت واز کا قبال تی کهاعطالابه .. شندای بمست، مورد نظر ا
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ز که در او کز انزانفلوآنند ایی ماکسن هاو(  ره می کند اشا  اکسن هافقط به همین و  قب کودكامر ادر یاکنید که م  صلاح
شت کنید و اددای ار“ 66”کد  IM3 لاي سوابر  “روز”  به مربوط  در ستون). شداست، مد نظر نمی بامده انی IM3 لاجدول سو

کسن اثبت شده بود، و یک نوبت دیگر و DPTي ارت دو نوبت براگر در کا, مثال. ریدالی بگذاخ ال راو س  هام  مربوط به  قسمت
  . می شودنوشته “ 66”کد “ روز”ستون   نشده بود،  در ثبت امابود  ده شدهاد
مدرك دیگري  ارت یاک  ثبت کنید که  ار   ریخات  صورتی  در   اتنه. ورداد بیای به   ار اه   ریخات که   هیدانخو   دهنده   سخاپ  زا

  . ستاکرده  ثبت اسیون راکسیناو  ریخ مربوط به نوبتات  که شداموجود ب
که  نیاکودک  ای و  رنداند  سیوناکسینارت واک که  بپرسید  نیاقب کودکامر   ای   درام  زا   فقط  ار IM 16 ات  IM6 تالاسو

     . نداده ایه ندارا   سیوناکسیناو رتاک
IM6.  ري از بیماي پیشگیري ابر) سیوناکسیناي  بسیج واکسن هاز جمله واکسنی اهر و( کسنی او)  مان(آیا

  ست؟ افت کرده ادری
  به   باجو   گراکه   معنی  ینا   به(    شدانب   سترسد   در   دیگري   مدرك   ای   سیوناکسیناو   رتاک   که   صورتی   در  فقط

  روش. بپرسید  ار  IM16ات  IM6   تالاسو, ) بود "رداند"یعنی  "3"کد    ای "نشد  بلی، دیده"  یعنی  "2"کد  IM1 لاسو
  ملاک   تاتوضیح   لزوم   صورت  در   و   دهید  توضیح   قب کودكامر ادر یاي مابر   ملاک  طور   به   ار  سیوناکسیناو   ياه

     .کنید   دهاستفا  محلی   میاسا  زاص، اخ   ياه  ريابیم   ای  اه  کسناو  ره کردن بهاشا   ماز، هنگانی   صورت   در. یه دهیدارا  تري
ل ابه سو اکسن هاز واي پرس و جو در مورد هر یک است،  برا“ بلی ”   باجو  گرا. ب کنیدانتخا  ار  سخاپ   به   مربوط  کد

ن ان، کرمان و بلوچستاي سیستان هاستاو در  UF16 ل ابود، به سو "ندانمی د"   ای "خیر"  باجو  ورتیکهدر ص. بعدي بروید
  .بروید اریالابخش م   ن بهاو هرمزگ

IM7.  مان(آیا (کسن اهرگز وBCG ز سل اي پیشگیري ابر)رداقی می گذاه باجوشگ زو که معموالاتزریقی در ب (
  ست؟افت کرده ادری

  .ب کنیدانتخا ال راکد مربوط به سو
IM8.  ست؟افت کرده ادری) کیابه صورت قطره خور(ل اطفاز فلج اي پیشگیري اکسن براهرگز و) مان(آیا 

ل است به سوا "ندانمی د" ای "خیر“ باگر جوا. ل بعدي برویداست به سوا "بلی“ سخاگر پا .ب کنیدانتخا اسخ راکد مربوط به پ
IM11 بروید  .  
IM9.  دیرتر؟ از تولد بود یاهفته نخست پس  2فت کرد در ادری) مان(لی که اطفاسن فلج کاولین  وا آیا  

  .ب کنیدانتخا اسخ راکد مربوط به پ
IM10) .ست؟افت کرده ال دریاطفاکسن فلج ار واچند ب) مان 

  .بنویسید لی اي خادر ج اعدد مربوطه ر
IM11.  ه سرفه از و سیاي دیفتري، کزاریهاز بیمایري ي پیشگابر) ناتزریق در ر(نه اکسن سه  گاهرگز و) مان(آیا

 ست؟افت کرده ادری

ست به ا  "ندانمی د“  ای "خیر"ب اگر جوا. ل بعدي برویداست به سوا "بلی“ سخاگر پا .ب کنیدانتخا اسخ راکد مربوط به پ
  .بروید IM13ل  اسو

IM12) .ست؟افت کرده انه دریاکسن سه گار واچند ب) مان 

  .بنویسید لی اي خادر ج اعدد مربوطه ر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١٦٠ 
 

IM13.  فت اتیت ب دریاري هپاز بیماي پیشگیري ابر) سناب ان یاتزریق در ر(تیت ب اکسن هپاهرگز و) مان(آیا
  ست؟اکرده 

 .بروید IM16ل است به سوا  "ندانمی د“ ای ”خیر"باگر جوا. ل بعدي برویداست به سوا "بلی“ سخ اگر پا

IM14.  دیرتر؟ افت شد یاز تولد دریاعت نخست پس اس 24تیت ب در اکسن هپاولین واآیا  
  .ب کنیدانتخا اسخ راکد مربوط به پ

IM15) .ست؟افت کرده اتیت ب دریاکسن هپار واچند ب) مان 

  .بنویسید لی اي خادر ج اعدد مربوطه ر
IM16.  مان(آیا (کسن اهرگز وMMR وریون از سرخک، سرخجه و اي پیشگیري ابر)ن کهار ازو  یاتزریقی در ب 

   ست؟افت کرده ادری) م می شودانجاهگی ام 18و  12در 
  .ب کنیدانتخا اسخ راکد مربوط به پ

  
 نان و هرمزگان، کرمان و بلوچستاي سیستان هاستاویژه   اریالام بخش

می  مبتال اریالام به راب ولینا يابر لگیاس دو ات یک سنین در کنند می زندگی اریالام به لودهآ طقامن در که نیاکودک کثرا
 مرگ و شدید ياریالام به ندامی تو ريابیم ناکودک ینا در. ندا نکرده کسب سبیامن لینیاب یمنیا هنوز که نیازم یعنی. شوند
 نازماس توصیه طبق. می شود هدهامش لاس 5 زیر ناکودک بین در اریالام ثرا بر میر مرگ درصد 90 زا بیش. شود منجر

 اریالام ضد نادرم تحت طاحتیابر حسب   یداب تب شروع زا بعد ولا  عتاس 24 در لاس 5 زیر ناکودک ماتم نیاجه شتابهد
  .شود جلوگیري مرگ و شدید ياریالام زا ات بگیرند راقر

ML1.  ست؟ا شتهاد راتب د ريابیم) مان( گذشته هفته 2 طیآیا  
 نادرم يابر تب شروع محض به امی شود ت توصیه نادرام به ستا یعاش اریالام که طقیامن در و ستا اریالام ئمعال زا کیی تب

 که ب کنیدانتخا صورتی در اتنه ار "بلی" به مربوط کد. ب کنیدانتخا ار شده دهاد سخاپ به مربوط کد. کنند ماقدا اریالام
 نآ زا دهنده سخاپ ای و نبوده تب به مبتال کودك گرا. ستا بوده تب به مبتال حبهامص نازم زا پیش هفته 2 صلهاف در کودك

  . بروید بعدي پرسش به رداند عطالا
ML2.  ؟شد گرفته یشازمآ يابر) مان( ياپ شنهاپ ای نگشتا زا خون نمونه ريابیم دوره طیآیا  

    .ب کنیدانتخا ار شده دهاد سخاپ به مربوط کد
ML3.  کردید؟ جعهامر ییاج به نادرم يابرآیا  

 نآ زا ای ستا نگرفته کمک ورهامش ای نادرم يابر منبعی زا دهنده خساپ گرا . ب کنیدانتخا ار شده دهاد سخاپ به مربوط کد 
  . بروید ML8 لاسو به رداند عیطالا

ML4. جعه کردید؟امر ابه کج  
 در نآ اب مرتبط کد ولی شده جعهامر محل دولتی یک به که رديامو در. شوید اجوی ار جعهامحل مر بودن دولتی ای خصوصی

ب انتخا ار "H" حرف کرده، شتاددای "دولتی جعامر یراس" قسمت در ار نآ به مربوط تاتوضیح شد،اب مدهانی مهاپرسشن
  .کنید

 مربوط تاتوضیح ست،ا مدهانی مهاپرسشن در نآ اب مرتبط کد که شداب خصوصی بخش خدمت یهارا مرجع گرا ترتیب همین به
  .یدب کنانتخا ار "O" حرف کرده، شتاددای "خصوصی جعامر یراس" بخش در ار نآ به
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 تاتوضیح ست،ا مدهانی لیست در نآ مان که کرده جعهامر ییاج به کودکش نادرم يابر کند که راظها گو سخاپ که صورتی در
 در ار نامک نا مان سپس. ب کنیدانتخا ار X حرف و شتاددای ردامو "یراس" يابر شده تعیین قسمت در ار نامک نآ به مربوط
 قسمت و شده اجوی ار نامک ینا بودن خصوصی ای دولتی ن،ادیگر زا زبین تیماب .یدشت کناددای مهاپرسشن در مربوطه قسمت
  .کرد هداخو بانتخا ار مربوطه

 ML5.  ده شد؟اد) مان(به  اریالام ان تب یاي درمارویی براجعه کردید، دان مراي درمامی که براهنگآیا  
 قبامر ای درام گرا ای ستا نشده دهاد اریالام ای تب يابر روییاد کودك گربها. ب کنیدانتخا ار شده دهاد سخاپ به مربوط کد

  .بروید ML7 لاسو به ستا عطالا بی نا زا کودك
ML6. شد؟ تجویز روییاد چه  

 دیگر عانوا و اریالام ضد ياه رواد ملاش اروهاد ینا. ب کنیدانتخا ار تب نادرم يابر دهاستفا مورد ياه رواد ماتم به مربوط کد  
  .  می شود ستا شده تهیه و تجویز نیادرم مرکز نآ در که مینوفن می شوداتسا مثل اه رواد

 ياه رواد همه به که نیازم ات دهید مهادا ار وجو پرس "ده شد؟اروي دیگري هم داد ایآ" ینکها پرسیدن اب سخاپ ولینا زا بعد
 ياه رواد درست سما به رسیدن يابر  ورد،آ نمی دای به ار کودك مصرفی ياه رواد ماتم مان گو  سخاپ گرا .شود رهاشا مصرفی

  :کنید دهاستفا ي زیراه هار  زادیگر  عانوا و اریالام ضد
 و مرسوم ي اریالام ضد ياه رواد اه دهانواخ زا بعضی. دهد نانش اشم به ار اه رواد ندهام قیاب بسته که هیدابخو سخگواپ زا. 1

  .رنداه می دانه نگادر خ ارو رادیگر د عانوا
ز است بعضی اممکن . دهید نانش سخگواپ به ار مرسوم ي اریالام ضد ياه رواد   ماتم صلیا بندي بسته زا يا ونهنم. 2
  .سندابشن ار اروهان بسته داسخگویاپ
 برده مان روياد گرا. بنویسید لیاخ يادرج ار رواد مان و ب کنیدانتخا ار Hحرف نیست، لیست در اما ستا اریالام ضد رواد گرا

 ای درام گرا. بنویسید لیاخ يادرج ار رواد مان و ب کنیدانتخا ار X حرف نیست لیست در و ستاه رواد دیگر عانوا زا شده
   .ب کنیدانتخا ار Z کد ورد،ا نمی طراخ به چیزي هنوز قبامر

  تسایپ شده اکینین تاه اشتباروي کینین به ا، داریالاي ضد ماروهال بخش مربوط به داي سواهدر گزینه: تذکر
ML7.  بود؟ شده دهاد) مان( به اریالام ای تب نادرم يابر روییاد گونه هیچ شتیابهد مرکز به رفتن زا پیشآیا  

 عطالا شده دهاد روياد نوع زا ات بروید ML9 لاسو به ستا ”بلی“ باجو گرا. ب کنیدانتخا ار شده دهاد سخاپ به مربوط کد
 به رداند عطالا گو سخاپ ای ستا نشده دهاد اریالام ای تب يابر روییاد نیادرم مرکز به رفتن زا قبل کودك به گرا. کنید صلاح

  . بروید ML10 لاسو
  .بروید ML10  ای  ML9 لاسو به و شده رد ML8 رهاشم لاسو زا یداب ل،اسو ینا به سخاپ اب  که کنید توجه

ML8.  شد؟ دهاد) مان( به اریالام ای تب نادرم يابر روییاد ريابیم ینا طیآیا  
 لاسو سخاپ( شداب نگرفته کمک ورهامش ای نادرم يابر منبعی زا گو سخاپ که می شود پرسیده صورتی در اتنه لاسو ینا

ML3  شداب نداد نمی ای خیر(.  
 نا زا ای ستا نگرفته کمک ورهامش ای نادرم يابر منبعی زا دهنده سخاپ گرا. ب کنیدانتخا ار شده دهاد سخاپ به مربوط کد

  . بپرسید ار ML9 لاسو صورت ینا غیر در نپرسید، ار  ML9 لاسو به ردادن عیطالا
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ML9. شد؟ دهاد روییاد چه   
 و اریالام ضد ياه رواد ملاش اروهاد ینا. ب کنیدانتخا ار تب نادرم يابر کودك دهاستفا مورد ياه رواد ماتم به مربوط کد

  . ستا  مینوفناستا مثل اه رواد دیگر عانوا
 ياه رواد ي همه به که نیازم ات دهید مهادا اوجور پرس "ده شد؟اروي دیگري هم داد ایآ" ینکها پرسیدن اب سخاپ ینولا زا بعد

 رواد درست سما به رسیدن يابر   ورد،ا نمی دای به ار کودك مصرفی ياه رواد ماتم مهان دهنده سخاپ گرا. شود رهاشا مصرفی
  :کنید دهاستفایر ي زاه هار زادیگر  عانوا و اریالام ضد ياه
 عانوا و مرسوم ياریالام ضد ياه رواد دافرا زا بعضی. دهد نانش اشم به ار اه رواد ندهام قیاب بسته که هیدابخو سخگواپ زا. 1

  .رندامی د هانگ نهاخ در ار رواد دیگر
ز است بعضی اممکن . یدن دهانش صلیا بندي بسته در ار مرسوم ياریالام ضد ياه رواد   ماتم زا يا نمونه سخگواپ به. 2
  .سندابشن ار اروهان بسته داسخگویاپ
  .کنید دهاستفا اریالام ضد ياه رواد مرسوم رياتج مان زا حبهامص ماهنگ در. 3

 برده مان ي رواد گرا. بنویسید لیاخ يادرج ار رواد مان و ب کنیدانتخا ار H حرف نیست، لیست در اما ستا اریالام ضد رواد گرا
 ای درام گرا. بنویسید لیاخ يادرج ار رواد مان و ب کنیدانتخا ار  Xحرف نیست لیست در و ستاه رواد دیگر عانوا زا شده

  .ب کنیدانتخا ار Z حرف وردا نمی طراخ به چیزي هنوز قبامر
  :ستارد زیر امل موار می گیرند، شاده قراستفامورد  اریالان مادر درم یی که معموالانتی بیوتیک ها

، اریالاي ضد ماروهال بخش مربوط به داي سواهدر گزینه :تذکر. رتم و کینین ارتوسینیک، کوایسین، اما، کلیندیکلیناساتتر
  ستایپ شده اکینین تاه اشتباروي کینین به اد

ML10. لاسو ML6 و ML9 ياکده( ستا شده ذکر اریالام ضد نادرمآیا  :کنید کنترل ار A ات H(؟  
 "خیر"سخ اپ  گرا. بروید بعد لاسو به و ب کنیدانتخا ار "بلی" ستا شده ذکر ML9 و  ML6 لاسو در اریالام ضد روياد گرا

  .بروید UF16 لاسو  و ب کنیدانتخا ار مربوط محل  بود،
ML11) .لازسوا اریالام ضد روياد مان(  ولا راب يابر تب، شروع زا پس مدت چه) مان ML6  ای ML9 (فتادری ار 

  کرد؟
  . ستا اریالام ضد روياد مصرف ولینا و کودك تب آغاز بین نازم تننساد يابر لاسو ینا
 ضد ي رواد که رياب ولینا نازم. کنید ذکر ارآنها  ي همه مان ست،ا شده ذکر ML9 و  ML6 لاسو در رواد چندین گرا

 بعد روز رواد گرا و کنیدب انتخا ار "صفر "شده بود، کد دهاستفا تب شروع روز رواد گرا. کنید ثبت ار ستا شده مصرف اریالام
 مصرف رواد تب شروع زا بعد روز چند ندانمی د سخ گواپ گرا. بدهید مهادا ترتیب همین به و " 1 "کد ستا شده دهاد رابیم به

  .ب کنیدانتخا ار "8 "کد ستا شده
UF16. ثبت کنید ان رازم. 

هستند،  10ز اکمتر  اه دقیقه اعت یاگر سا. ئیدانم تثب ار لاس 5 زیر ناکودک مهاپرسشن تکمیل ماتما) دقیقه و عتاس(  نازم
ري کنید و بی کم و از گرد کردن دقیقه خوددا). 07:  و دقیقه 09: عتاس مثال(  ریدادقیقه صفر بگذ اعت یاز عدد ساقبل 

 . شت کنیدادددای اعت خود می بینید راکه روي س اي راست، دقیقه اک

UF17.  رد؟ار وجود دانوان خاله دیگري در هماس 0 - 4 کودكآیا 
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ز اسخ دهنده بگویید که  بعد او به پ ب کنیدانتخا ار  ”بلی“ رد، کلمهاده وجود دانوان خاله دیگري در هماس 0 -4 گر کودكا
ل ان زیر پنج سامه کودکاپرسشن. می گیریدزه اندا اقد و وزن کودك ر) ل دیگراس 5ي کودك زیر ابر(مه بعدي اتکمیل پرسشن

ر انوان خآدیگري در  ٔهلاس 0 -4گر کودكا .ي کودك دیگرش بپرسیداسخ دهنده بران پاز هما ار او پرسش ه ریدادیگري برد
ست وزن و قد ازم و بگویید که الا، به اشم اري باي همکاحبه شونده براز مصاتشکر  او ب ب کنید انتخا انیست، قسمت مربوطه ر

 .زه گیري کنیداندا اکودك ر

  .نه اتکمیل کنید ی رانواخن اي همابر ادیگري ر "لاس ن زیر پنجاکودک"  ای "زن"مهاپرسشن دیابآیا  کنترل کنید که

ن اقد و وزن همه کودک  زه گیرياندام انجات اینکه مقدما ابروید، ی "لاس ن زیر پنجاکودک" ای "زن"مه بعدياغ پرسشنابه سر
  .هم کنیدافر ار رانوان خآیط در اجد شراو

  یبخش  تن سنج
زه گیري می اندار انوال در خاس 5ي زیر  ام بچه هال تکمیل شد، قد و وزن تماس 5ن زیر اي کودکامه براینکه پرسش ناز ابعد 
  است تازم ال ارند و یاد ار انجآقصد ترك کردن  امه هام پرسش ناز تکمیل تمان قبل اکودک ای اسخگوهاپز اگر بعضی ا اما  .شود

ست این اله امهم ترین مس  .م گیردانجا رند، احضور دنی که ازه گیري بر روي کودکاندات ساحبه کنید، بهتر افرد دیگري مص اب
  .م شودانجایط اجد شران وام کودکازه گیري بر روي تمانداکه 

صل کنید که وزن هر کودك در ان حاطمینا. شود رد میاش وامه او در پرسش نازه گیري شده  و قد و وزن انداهر کودك 
 شدارد شده باوخودش  مهانپرسش 

  ت تن سنجیاتجهیز
  زه گیري قدانداتخته 

زه انداتخته .  زه گیري می شودانداده ایستان بزرگ تر به صورت ابیده و قد کودکال به شکل خواز دو سان کمتر اقد کودک
  .  شداده می باستفابل اي هر دو وضعیت قاگیري قد  بر

  زو اتر
ن امکادر صورت . ستاگرم  100دقت  او  ب  150کثر ظرفیت احد ازوي زمینی تایک تر لعه،این مطاده در استفازوي مورد اتر

به  ادر رام ابتدان اید می توابه شدت گریه نم اشد و یادر صورتی که کودك خیلی کوچک  ب. وزن کرد امستقیم اید کودك راب
ید اب احتم.  یداسبه می نماعمل تفریق مح اب ار وزن کودك رازو به طور خودکاتر.  در بغل وزن کرد اکودك ر ایی و سپس باتنه
  .  ن کنیدامتحاهد از وزنه شاده استفا ان باز دقت ان اطمیناي ابر ار، وزنه راز شروع کانه قبل اروز

.  دام دانجا ار عمل توزین راب 120،000ن اتري می توایک مجموعه ب اب. ر می کنداولتی ک 5/1تري ار عدد باتوسط چهزو  اتر
  :موش می شودار خایط زیر به طور خودکازو در شراتر

 نیهاث 20ز ادي پس الت عادر ح -

 دقیقه 2ز اپس  "در و کودكاعملکرد م "در  -

  : زو اترزي اده سامآ
ست ار ممکن اهموان اسطوح نرم ی. ر دهیداقر) زمین سفت ان یاچوب، سیم(ز اروي یک سطح سخت و تر ازو راتر .1

 .زه گیري شوداندادر  اموجب بروز خط

 ار اتري هاز کرده و باب اتري رامحل مخصوص ب. ر گیردان در دسترس قرآ پشت انید تادقت برگرد اب او رزاتر .2
 .ر دهیدادر وضعیت روشن قر اتري راقع در محل مخصوص بازي کلید والساي فعابر. ري کنیدایگذاج
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خلی امحیط د ایه یاو در سزاز تراست ابهتر . هد کرداخیلی گرم شود به درستی عمل نخو ازو خیلی سرد یاگر ترا .3
 15ده مجدد استفاز اده و پیش ار دادر محل خنکی قر ان رآغ شده و به درستی عمل نکند، ازو داگر ترا. ده شوداستفا

 .ر دهیدادر محل گرمتري قر ان راشد ازو خیلی سرد شده باگر ترا. دقیقه صبر کنید

ده مجدد استفاز اوت برده شود پیش اي متفادم اه محلی جدید بزو باگر ترا. ر گرددازگایی سات دماتغییر اید بازو باتر .4
 .ید دقیقه صبر کنیداب15ن از ا

 :دقت حمل کنید اب ازو راتر .5

 . رد نشودازو ضربه وادقت کنید که به تر •

 .زو وزن نکنیداتر اب اکیلو گرم ر 150ز ان بیش اوزا •

 .فظت کنیداد محار زیابخ ابر رطوبت یادر بر ازو راتر •

 .ده نکنیداستفاد انتیگرادرجه س 40ز او بیشتر  10ز اي کمتر اهادر دم زواز ترا •

 
: کودکی که به شدت گریه می کند ازه گیري کودك کم سن و یانداچگونگی   

 .روشن کنید ازو رادن روي صفحه توزین ترایستا اب. ستاشی ارتعاي یک کلید ارازو داتر .1

 .ن دهدانش ار 00یش اه نمصفح ازو صبر کنید تادن مجدد روي ترایستاز اپیش  .2

 .یستدازو باروي تر اهید تاقب بخوامر/دراز ما .3

  
  .ر می شوداشکایش اقب روي صفحه نمامرر/دراوزن م

یش اروي صفحه نم 00. ر دهیدافش ادر و کودك راست، کلید ماده ایستازو ام روي ترارآقب امر/ دراکه م لیادر ح .4
 .ر می شوداشکآ

یش می انم ار _  _  _  _زو اتر. غوش گیردآدر  اکودك ر اید تایین بیازو پاروي تر زاند اقب می توامر/ درام الاح .5
 .دهد

یستد، فقط وزن کودك به ازو می ارد روي تراغوش دآدر  الیکه کودك راحره در اقب دوبامر/ درانکه مآز اپس  .6
 .شته می شودایش گذانم

وم صفحه از تغییر مداین مطلب ا. بت می گرددایش ثاند، صفحه نمام قیابت بانیه ثاث 3ي حدود امی که عدد براهنگ
  .ز حرکت کردن کودك جلو گیري می کنداشی ایش نانم
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  .ثبت کنید اوزن کودك ر .7

             ر اشکآ یشافقط وزن کودك روي صفحه نم. زو برگرددابغل کرده و به روي تر اند کودك راقب می توامر/ درام الاح         
  .می شود
 .ر کنیداتکر ار 6و  5حل ازن کردن یک کودك دیگر مري وابر .8
 :نی کهازم اند تاقی می مادر و کودك روشن باوضعیت م.9

 .ر دهیدافش امجدد ادر و کودك راکلید م -

 .موش شودار خازو به طور خودکاتر -

 20 دياتوزین و در وضعیت ع آخرین زادقیقه پس  2زو ادر و کودك ترادر وضعیت م: شیداشته باطر دابه خ
  .موش می گردداتوزین خ آخرین زانیه پس اث

  :ت مهمانک
ده شود مشخص شده و سپس او داي توزین به اکه کودك بر نآز اید قبل اقب بامر/ دراوزن فردي م •

 .م شودانجاتوزین خشک 

 .در بغل بگیرد اید کودك ران فردي که توزین خشک می شود باهم •

موش ان خازم اصبر کردن ت اب ادر و کودك یاکلید م رهادن دوبار دافش ان بامی تو اتوزین خشک ر •
 .ل کردازو غیر فعار تراشدن خودک

  :ستازه گیري قد و وزن ضروري اندات زیر در اتوجه به نک 
 .م شودانجاید ازه گیري قد توسط دو نفر باندا .1

م انجا ازه گیري راندا وشته انگه د اول کودك رافرد . ستاز ادیده نی آموزشزه گیري قد کودك به دو فرد انداي ابر
 . شتن کودك کمک می کندامی دهد و نفر دوم در نگه د

زوازه گیري و تراندادن تخته ار داقر    

ین ا.  ییدازه گیري مشخص نماندازو و تخته ادن ترار داي قرابر اسبی رار، محل منانواجعه  به یک خام مرادر هنگ
د در افراز تجمع ایید اهمچنین سعی نم. شدانی نباراب ارد و یي ساشد و در معرض هواشته بافی داید نور کامحل ب

 .  ییدامحل جلوگیري نم

  بی سن کودكارزیا

بیده ابه صورت خو او رارد قد ال داز دو ساگر کودك کمتر ا. ییدامشخص نم ازه گیري، سن کودك رانداز اپیش 
وردن سن دقیق آدر صورتی که بدست . زه بگیریدادناده ایستا ارد قد کودك رابیشتر د ال یاگر دو سازه بگیرید و اندا

بیشتر قد  انتیمتر یاس 85بیده و درصورتی که است خوانتیمتر اس 85ز اگر قد کودك کمتر اکودك ممکن نیست، 
  .  زه بگیریدانداده ایستا ار نآرد اد

 زه گیري قد و وزناندان ازم .2

 اب ازه می دهد تاجا این مطلب به شما. کنید آغازمه اسشنهی در پرات شفاعطالاز ثبت اپس  ازه گیري قد و وزن راندا
  .م ندهید انجاده انواحبه یعنی به محض ورود به خاي مصابتدادر  از گیري قد و وزن راندا. شوید اشنار انواء خاعضا
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 زه بگیریداندایک به یک  ان راقد و وزن کودک

تکمیل نموده و  اقب رامر /دراي مامه هام پرسشنامت ابتدارد ایط داجد شراز یک کودك واقبی بیش امر /دراگر ما
ز ابه بعد  ازه گیري هاندام اگر فکر می کنید که موکول کردن تما. زه گیري کنیداندا ان راسپس قد و وزن کودک

 اقب رامر/دران هر ماي کودکازه گیري هانداید اه می شود باشتباموجب بروز سردرگمی و  امه هام پرسشنان تمایاپ
 هر چند عمال. قب بعدي برویدامر/دراغ مام دهید و سپس به سرانجاقب امر /دران مآي امه هاکمیل پرسشنز تاپس 

نی ازم این گزینه را اماست ان منطقی تر ازه گیري کودکاندان و سپس اقبامر /نادرام ماتم احبه بام مصانجاغلب ا
زه گیري قد و وزن یک انداست که اهمیت ا ئزاح. شید موجب بروز سر در گمی نمی شوداب کنید که مطمئن بانتخا

  .م کنیدایط بعدي تماجد شرازه گیري قد و وزن کودك وانداز اپیش  اکودك ر
 کنترل کنید اکودك ر .3

ید اهم نب ال رار خردسان بسیاحتی نیرو و تحرك کودک. کنترل کنید اید کودك رازه گیري قد و وزن باندان ادر زم
  .حس می کنند ار امش و عزت نفس شمارآس احسادر و کودك ام. شیدایم بمال امامحکم . دست کم گرفت

س اره تماهمو. ریدانگذ ازه گیري تنهاندار ابزا اب اهرگز کودك ر. رید که نلغزد و نیفتدابه شکلی نگه د اید کودك راب
  ).زه می گیریداندا اي که وزن کودك رانیه ابجز چند ث(کودك حفظ کنید  اب اجسمی خود ر

 در و کودكاومت مامق  ابرخورد ب .4

ي ان برامکاحد  ادر و تاي مابر ازه گیري قد و وزن راندایند الی، فراحتماحتی اران اومت، ترس یان مقاهش میزاي کابر
یل به گریه اري بوده و تماقد حس همکاغلب فال ان خردساشید که کودکاشته باطر دابه خ. کودك توضیح دهید

زه انداز اگر کودك به شدت گریه می کند سعی کنید پیش ا. رنداز گرفتن داهی گاکردن، جیغ زدن، لگد زدن و گ
  .نیدادرش برگرداي مدتی به مابر او را ام کرده یارآ اگیري قد و وزن، کودك ر

  :زه گیري نکنیداندا ارد زیر قد و وزن کودك رادر مو
 ع می کندامتنادر اگر ما •

 ستاحت اران ار مریض یاگر کودك بسیا •

درست می ازه گیري نانداموجب  اشته یاخل دازه گیري تداندا است که بابد شکلی جسمی ي اراکودك د •
زه گیري اندا انید قد و وزن کودك راشید می تواشته بار درستی دانکه رفتاي اردي برادر چنین مو. شود

 .شت کنیداددامه یادر پرسشن اکرده و بدشکلی ر

 و دقیق بودن ازه هانداثبت  .5

ي ابر.  ره بنویسیدادوب اد صحیح راعداخط زده و  ار نآه کردید اشتباگر ا. ییدابی ثبت نمآر اودکخ اب ار ازه هاندا
م در دست اجساشتن از نگه دازه گیري کودك اندا ان وزن کردن یاو کودك، در زم الی شماحتماسیب آز اجلوگیري 

 ات، جادر بسته تجهیز ان رآنمی کنید  دهاستفاز قلم انی که ازم. ب کنیداجتناجیب روي سینه  ان، یاو قلم در ده
  . ن بلند نیستان دستتانگشتاخن امطمئن شوید که ن. ریداروي فرم تحقیق بگذ ادي یامد

 زه گیريانداکیفیت 

ن یک گروه ار دیگر به عنوایک همک است باممکن . فتاهد یاتمرین بهبود خو اب ازه گیري شمانداکیفیت و سرعت 
  .ن نیز هستیدار گروهتان که مسئول کار خودتامسئول ک انه تنه اشمین صورت ادر . ري کنیداهمک
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گر دقت نکنید ا. همیت در نظر نگیریدابی  ارآنها  اماري به نظر برسند اده و تکراست ساممکن  ایندهاین فراهر چند 
 .  ن تمرکز کنیدارتاحذف نکنید و بر ک اي راهیچ مرحله . ه می شویداشتبار ادگی دچابه س

 
  ایندهاصه فرخال –ي ای وضعیت تغذیه بارزیا
 )جعه کنیدامر 1به تصویر ( ایندهاصه فرخال: دهایستالت ازه گیري قد کودك در حاندا

ر، میز، درخت، اف و محکم به دیواروي یک سطح ص ازه گیري رانداتخته : رادستی ازه گیر یاندافرد  .1
 .ستابت امطمئن شوید که تخته ث. ن و غیره تکیه دهیداپلک

موي کودك به گونه  گراورد و آدر  او راي اهید که کفشهادر کودك بخواز ما: رادستی ازه گیر یاندا فرد .2
به جلو تخته  اکودك ر اهید تاو بخواز ا. دیز کناب ان رست، آازه گیري اندار احم کافته شده که مزاي با
 ).زي نمی کنداب ار راو نقش دستیادر صورتی که (نو بزند ابل کودك زاورده و در مقآزه گیري اندا

نو است کودك روي دو زادر سمت ر). 1ره افلش شم(رید اروي زمین بگذ امه و قلم راپرسشن :رادستی .3
 ).2ره افلش شم(ر گیرید اقر

فلش (ر بگیرید است قرانوي راشتن تحرك بیشتر در سمت چپ کودك روي زاي دابر :زه گیراندافرد  .4
 ).3ره اشم

ن آره پشتی ازه گیري به دیوانداعده تخته اچسبیده به هم در مرکز قف و اص اي کودك راهاپ :رادستی .5
روي  ان را، و دست چپت)4ره افلش شم(ق کودك اروي س اي قوزك پالاب ان راستتادست ر. نیدابچسب

ي کودك اهامطمئن شوید که پ. نیدابه تخته بچسب ارآنها  شته واگذ) 5ره افلش شم(ي کودك انوهاز
 ). 7و  6ي افلش ه(ست اق به تخته چسبیده اسو پشت  اشنه هاف و پاص

درش است به کودك بگوئید که مستقیم به جلو به ماده ایستابل کودك ادر در مقاگر ما :زه گیراندافرد  .6
نه اروي چ ان راکف دستت). 8ره افلش شم(ست افقی اه کودك اکنید که خط نگ ان پیداطمینا. ه کندانگ

ن اده اگوش ی. ر ندهیدافش افک کودك ر). 9ره افلش شم(ببندید  ان رام دستتارآم ارآ. ریداکودك بگذ
در  ا، دسته)10ره افلش شم(ز هستند اهمتر انه هامطمئن شوید که ش. نیدادست نپوش اب اکودك ر

، 12ي افلش ه(ست اسن به تخته چسبیده انه و باو سر، تیغه ش) 11ره افلش شم(رند ار داطرفین بدن قر
. ر گیرداروي سر کودك قر اورید تایین بیاپ ازه گیري رانداقطعه سري تخته ست ادست ر اب). 14و  13

 ).15ره افلش شم(ست اي کودك رد شده از بین موهامطمئن شوید که 

 از هر مرحله رادر صورت نی). 15 ات 1ي افلشه(بررسی کنید  اوضعیت کودك ر :رازه گیر و دستیاندا .7
 .ر کنیداتکر

نده و انتی متر خواس 1/0س نزدیکترین اسابر  ازه راندادرست شد،  وقتی وضعیت کودك :زه گیراندا .8
 . ریدانه کودك برداز روي چا ان راز روي سر و دست چپتا اقطعه سري ر. ییدام نمعالا

ر می ایگزین دستیان روش جابه عنو. ن دهیدازه گیر نشانداثبت کرده و به فرد  افور ازه راندا :رادستی .9
 .یدائید نمات ار نآر کردن، اتکر ازه گیر باندانده و فرد ابلند خو ياصد اب ازه رانداند اتو

 .بودن بررسی کنید اناز دقت و خوان اطمیناي ابر امه رازه ثبت شده در پرسشناندا: زه گیراندا .10
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  اندازه گیري قد کودك: 1تصویر شماره 
 

قطعه سري روي سر ثابت شده 
 است 

 ست روي چانهد

 پرسشنامه و قلم روي زمین

 دستیار زانو زده

 دست راست روي پایین ساق، پاشنه ها چسبیده به تخته پشتی

 اندازه گیر زانو زده
 دستها در کنار بدن

 دست چپ روي زانوها، زانوها چسبیده به هم و به تخته پشتی

 شانه ها همتراز

 بدن چسبیده به تخته

 خط نگاه
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 )جعه کنیدامر 2به تصویر( ایندهاصه فرخال: بیدهالت خوازه گیري قد کودك در حاندا

یک میز  اق یاتاف و محکم مثل کف اروي یک سطح ص ازه گیري رانداتخته : رادستی ازه گیر یاندافرد  .1
 .ر دهیدابت قراث

رد در ار داگر تخته روي زمین قرا). 1ره افلش شم(رید امیز بگذ اروي زمین ی امه و قلم راپرسشن: رادستی .2
 ).2ره افلش شم(نو روي زمین بنشینید اعده تخته دو زاپشت ق

نو است کودك زاست بگیرید، در سمت رادست ر اب ایی رانید قطعه پابه شکلی که بتو :زه گیراندافرد  .3
 ).3ره افلش شم(بزنید 

 :نیدابارد زیر روي تخته بخواز مواضمن پیروي  ادر کودك راکمک م اب :رادستی ازه گیر یاندافرد  .4

 . نیداباتخته بخوروي  امی کودك رارآشته و به ادست نگه د اب اپشت سر کودك ر :رادستی .5

 .ریدانگه د اپشت تنه کودك ر: زه گیراندافرد  .6

بل تخته اهید که در سمت مقاو بخواز ارد اند ار رادر نقش دستیاگر ما :رادستی ازه گیر یاندافرد  .7
 .شتن کودك کمک کندام نگه دارآو در انو زده و به ازه گیر زانداروبروي فرد 

ف اي صازوهاب اب). 4ره افلش شم(ر دهید اي کودك قراوش هسه روي گان به شکل کایتادسته: رادستی .8
. ه کندانگ الاردهید که کودك مستقیم رو به باعده تخته قرابه شکلی روي ق اسر کودك ر) 5ره افلش شم(

مستقیم به . شداي سر کودك بالاب اید دقیقاب اسر شم). 6فلش (شد اید بر زمین عمود باه کودك باخط نگ
 .یده کنان کودك نگاچشم

  
). 7ره افلش شم(ست ابیده اف و در مرکز تخته خواصل کنید که کودك صان حاطمینا: زه گیراندافرد  .9

 ارآنها  .ر دهیداقر) 8ره افلش شم( انوهاروي ز ای) اي قوزك پالاب(ق ایین ساروي قسمت پ ان رادست چپت
 . نیدابچسب ي کودكاشنه پامحکم به پ ایی ران قطعه پاستتادست ر اب. نیدابه تخته بچسب

ز هر او در صورت نی) 9 ات 1ي افلش ه( بررسی کرده  اوضعیت کودك ر: رازه گیر و دستیاندافرد  .10
 . ر کنیداتکر امرحله ر

نده و انتیمتر خواس 1/0ز روي نزدیکترین ا ازه رانداسب شد اوقتی وضعیت کودك من: زه گیراندافرد   .11
م ثبت ارید و هنگانوي کودك برداز اق یاز روي سا ان رارید، دست چپتابرد ایی راتخته پ. م کنیدعالا

 .ریدانگه د انتیجه کودك ر

ن ابه عنو. ن دهیدازه گیر نشاندابه فرد  انرآثبت کرده و  ازه رانداد کرده ، ازآ اسر کودك ر افور :رادستی .12
ئید ات ار نآکردن  راتکر ازه گیر باندانده و فرد اي بلند خواصد اب ازه رانداند ار می توایگزین، دستیاروش ج

 .یدانم

  . بودن بررسی کنید اناز دقت و خوان اطمیناي ابر امه رازه ثبت شده در پرسشناندا: زه گیراندافرد  .13
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بیدها.زه گیري قد کودك به صورت خواندا: 2تصویر    

 محاسب زانو زده
 دستیار زانو زده

 بازوها صاف

دستها روي ساق یا زانو، پاها 
 صاف

دستها به شکل کاسه روي گوشها، سر 
 چسبیده به قاعده تخته

 زمین پرسشنامه و قلم روي

 خط نگاه عمودبه قاعده تخته

پاها صاف روي 
 قطعه پایی

 کودك صاف روي تخته
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  دمان ابی میزارزیا
به سمت دیگر  الامده و سپس به بآبوجود  اهادر پ ابتداه راي هموادم تغذیه ا. ي بدنافتهادر بآب  ساحتباز است ارت ادم عبا
ند به دلیل ام نمی تواندادم یک ا. ستاد شدید امت سوءتغذیه حعال) ماندادر هر دو (دم دوطرفه ا. بداء بدن گسترش می یاعضا

  . شداسوءتغذیه ب
م می انجانیه اث 3به مدت  اي پالاسمت بشست دست روي ق اوردن بآر ادر هر دست و فش اشتن یک پادم بوسیله نگه دابی ارزیا

به  گر کودك مبتالا.  شداحت کننده باراك و ناید دردناشد و نیز نبادم شدید بابی ارزیاي ارد شده برار وازم نیست فشال. شود
 اثر یاتیکه فقط در صور. نداقی می ماب افرو رفتگی در هر دو پ اثر یار، از رفع فشانیه پس اشد، به مدت چند ثادم دو طرفه با

  .دم در نظر گرفتاي اراد ان کودك رادیده شود می تو اهر دو پفرورفتگی در 
AN2. وزن و نتیجه سنجش قد  

  .ب کنیدانتخا ار" 6 "کدست، توضیحی در خط مربوط بدهید و ا "یراس"گر دلیل ا. ب کنیدانتخا ار هکد مربوط
AN3 . وزن کودك  

        ر اعشایک رقم  اس کیلوگرم باسابر  ادقیق ازو راعدد روي تر. وزن شود ده شدهاي داه آموزشبق ایست مطاکودك می ب
رد اگر وزن گرم ندا. ست نوشته شودانه سمت راخو گرم در ي سمت چپ انه هاخ که کیلوگرم در شت کنید به طورياد دای

  .ب کنیدانتخا ار 99.9 کدست ازه گیري نشده انداگر وزن ا. شت کنیداددانه مربوطه یادر خ اعدد صفر  ر
AN4 .قد کودك  

زه انداب کنید و سپس انتخا ار" 1 "کدمت بزنید و ست عالال اس 2گر کودك زیر ا. کنترل کنید AG2ل ادر سو اسن کودك ر
 ار" 2 "کدمت بزنید و رد عالابیشتر د ال یاس 2گر کودك ا). راعشایک رقم  ات(  زه بگیریدانداز کشیده ابه صورت در اکودك ر

ر اعشایک رقم  اي سمت چپ و تانه هانتی متر در خابه س اقد کودك ر .زه بگیریداندا اده کودك رایستانید سپس قد ب کانتخا
      .رید اصفر بگذ  ست، عددانتیمتر صفر اگر سا . شت کنیدادداست یانه سمت رادر خ ان رآ

AN5 . دما  
 کنترل کنید که . شدامی ب ز سوء تغذیه شدیدا و نوعی ورشیکاري کواز بیماي انه اي بدن، نشافت هایع در باس ماحتبا ادم یا

ب انتخا ار " 3 "کدگر مطمئن نیستید، ا. ب کنیدانتخا ار " 2 " کدگر خیر او " 1" کدگر بلی  ا. خیر ایرد ادم داکودك آیا 
  . ذکر کنید او دلیل ر ب کنیدانتخا ار"7 "کدست ادم کنترل نشده ایلی، به دال گرا. کنید

AN6.  هست؟ دهانواخ در گیري زهاندا یطاشر جداو دیگري کودكآیا  
 اي کودك بعدي رازه گیري برانداو    بانتخا ار "بله"ست ، ازه گیري اندایط اجد شراست که واده انواکودك دیگري در خ گرا

دي که در افرا میاز تماتشکر  اب احبه راو مص ب کنیدانتخا ار "خیر "ینصورت ادر غیر . ن کودك ثبت کنیدآمه ادر پرسشن
 . م کنیداحبه شرکت کردند،  تمامص

ت پرسش اعطالاجدول  UF11درقسمت  ار  احبه هایج مصانت یداب ار، شمانوادر خ ازه گیري هاندام امل کردن تماز کاپس 
  .ل هر کودك ثبت کنیدان زیر پنج سامه کودکان

 صفحه هر روي ییاساشن ياه رهاشم ماتمآیا  که کنید یبررس و کرده جمع ایک ج ار رانواخ ینا ياه مهاپرسشن ماتم         
حبه شونده از ترك منزل مصاقبل  .دهید تطبیق رانواخ تاعطالا اب ار شده مانجا ياه حبهامص داتعد. خیر ای ستا شده قید

ن یه بک مطمئن شوید. ستانده اقی نمالی باي خامه تکمیل شده و هیچ جاي پرسش نام بخش هاصل کنید که تمان حاطمینا
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ي اره هامی شماتمهمچنین کنترل کنید که . رداوت وجود داتف "ندانمی د " ایده  و افتا اج ياده هاد و یقعاي صفر واسخ هاپ
  .خود تحویل دهید ظرانبه  ار امه هاپرسش ن. ندارد شده امه واي مربوطه هر پرسش نایی در محل هاساشن

   
  :تاهدامش

در نظر گرفته نی امید/هیانشگاظر دانی و نازبین میداب   ،اه گرحبه اي مصال براس 5ن زیر امه کودکاخرین صفحه پرسش نآ
  .ثبت کنند احبه راص مربوط به مصات خاهدامش است تاشده 
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رت ادستور عمل نظ: 4فصل 
  فنی
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  مقدمه

شد، ایش کمتر بایک پیمي مختلف اهان خطاهر قدر میز. ردان بستگی داي اده هان کیفیت دایش به میزایج یک پیمارزش نتا
ي العه امطز سوي دیگر هر ا. ر گرفته می شودان بیشتري بکاطمینا ان بآیج است و نتار ارزش بیشتري برخورداز ایش ان پیمآ
هد بود و اپذیر نخو نامکان آز اده استفا شد، عمالان معتبر نبآیج ام می شود و در صورتی که نتانجات و هزینه انامکاصرف  اب
  . ستایش به هدر رفته ام پیمانجاي ات و هزینه صرف شده برانامکاست که امعنی ین بدین ا

در نظر گرفتن  به رغمیی، اجرات انی عملیایی و محدودیت زماجرات اظ وسعت عملیاي ملی به لحایش هادر پیم
به . بروز می کند اجرادر مرحله  اي خصوصاي غیر نمونه اهاخط، حل مختلفادر مر از بروز خطاب اجتناي ازم برت الاتمهید

ر رده ایش بر کاي پیماجران اره یک سیستم تضمین کیفیت در زما، هموانهآهش او ک اهاگونه خط یناز بروز اب اجتنامنظور 
ن به انی، می توات میداز مرحله عملیارت فنی اي نظاین سیستم هامستقل کردن  اب. رت می کندایی نظاجراي مختلف اه
  .رسید اجرابی مرحله ازیراز جمله اف دیگري اهدا

  
  رت فنیانظ هدف
یش به صورت اي پیماجراحبه کننده در حین اتیک مصاتیک و غیر سیستماي سیستماهاخت خطارت فنی، شناز نظاهدف 
رت ایج نظاز نتان آوه بر عال. شدان می باحبه گراتوسط مصآنها  ز وقوعایی جهت جلوگیري است هال سیاعماکمی و / کیفی

  . ده کرداستفایج طرح اتعدیل نت الاحتماو  اجرابی مرحله ارزیار ن دافنی می تو
  

  رت فنی اروش نظ
ن آرت فنی و دستورعمل تکمیل اي نظامل فرم هاري که شامآز طرح ارت فنی اي مسوول نظارت، رده هاز نظاین شیوه ادر 

ن ر مسووالاختیاي تصمیم گیري در ارسبه و باي کمی محاخص هابه صورت ش ایج راده کرده و نتاستفارت اي نظاشد برامی ب
  . ر می دهندایی قراجرا

  
  رت فنیاي طرح نظاویژگی ه

 ارت راف طرح نظاهداز اي ایی، بخش عمده اجران مختلف رده الویش توسط مسواي پیماجرات مستمر در حین اگرچه نظرا
مورد  اسی راسات مهم و اگیر موضوعاند به صورت فرالب و روش معین، نمی تواشتن یک قاظ ندامین می کند، لکن به لحات
ت اثیر نظراتحت ت اشته و لذاجنبه کیفی د این روش، عمدتام شده در انجاي اوت هاز طرف دیگر، قضا. ر دهدارت قرانظ

  .ر می گیرداشخصی قر
  : ستاي زیر تهیه شده اویژگی ه ارت و باف کلی نظاهدارت فنی در جهت ایص فوق، طرح نظابه منظور رفع نق     

ü ن آز بروز مجدد اري ین و جلوگاحبه گراي فنی مصاهاخت خطانی و به منظور شنایش میدان پیمارت در جریانظ
ده شود، استفاست ایج نیز ممکن اتعدیل نت الاحتماو  اجرابی مرحله ارزیاین طرح در ایج از نتاگرچه ا. م می شودانجا

 .شداصلی نمی باف اهداخیر جزو ارد امو

ü لت از حا اوت هاین قضابرابن.  م می شودانجاي کمی اخص هارت فنی به کمک شاي در طرح نظوت و تصمیم گیراقض
 .رج می شوداکیفی خ
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ü ین ا مهادا در ابد، لذان تجلی می یاحبه گرار مصادر ک ایتایش، نهاد درگیر در پیمافرام ار تماکه تبلور کیفی ک انجآز ا
 .گیردر می ابی قرارزیان مورد احبه گرار مصاطرح کیفیت ک

ü  شد اب اجرابل ان فنی قاظراسرعت توسط ن ادگی و باي تهیه شود که به سارت فنی به گونه است طرح نظاسعی شده
 .ر گیردان قرر مسووالاختیاسب جهت تصمیم گیري در ان مناي مورد نظر در زماخص هاو ش

ü  ستار گرفته ان مورد نظر قرآ بیارزیاو سهولت متغیر همیت ان، آدقت  ،بیارزیامختلف جهت  يامتغیرهب انتخادر .
 .ر نمی گیرندابی قرارزیارت و ات، مورد نظارت فنی کلیه صفاین در طرح نظابرابن

       
جعه می کنند اي نمونه مرانی به خوشه هان زماظران. هد شداخو آغاز اده هاوري دآجمع  ان بارت همزماي نظاجران ازم
ي ابر. شنداده باد تحویل داي ستازبین هابه ب اي تکمیل شده راه هماجعه و پرسشنان خوشه مرآن به احبه گراکه مص

/ هی انشگادن اظرام، ناسب و به هنگابیر مدیریتی منار گیري تدالی و بکاحتمات اهاشتبا ات و یمه مشکالاداز اجلوگیري 
رش ان بطور مشروح گزاتسابه مدیر فنی  اهده خود راط قوت و ضعف مورد مشارت خوشه نمونه، نقاز نظانه پس اروزنی استا

  . یندابه وي تحویل می نم اي تکمیل شده رانموده و فرم ه
  

  رت فنیاي طرح نظابخش ه
    نمونه گیري) لفا

  
  طرح نمونه گیري  کیفیتت تضمین امالزا

v لفعل ام جمعیت بامل تماید شاجمعیت هدف طرح نمونه گیري ب(de facto) دي که در کشور افرام ا؛ یعنی تم  شداب
که  (de jure) نونی ان و نه فقط جمعیت قاهندگان و پناجران، مهان میهمارگرامل کامی کنند، ش زندگی

قعی و اینده والعه نمارد که جمعیت مورد مطادي داهمیت زیاین نکته ا. در بر می گیرد ان هر کشور راشهروند
یی کشور در طرح نمونه افیاغرطق جام مناست که تمازم ین هدف الاي تحقق ابر. شداز جمعیت کل کشور باتجسمی 
 .ظ شوداگیري لح

v ازم ریت الالعه، کفانی بسته به هدف مطاستاز در سطح ملی و اي مورد نیاخص هاورد شآي براید براحجم نمونه ب 
یش هزینه افزابر اورد بهتر در برآي براتر برالاز به حجم نمونه باید بین نیالعه بان مطال مدیرادر عین ح. شداشته باد
تري الال باحتمادن اد(کردن  overestimateز به است نیایل مختلف ممکن به دال. ر کننداقردل برالعه، تعامطي اه
به هر دلیل علمی،  overestimateز به ادر صورت نی. شداي کشور بانهاستا ای ابرخی زیر گروه ه) بانتخاز ا

ي مختلف در مرحله تجزیه و تحلیل ادهی هین صورت وزن ادر . ن شوداید به تفصیل بیار باین کام انجات اجزیی
کن در اي سارهانواد خاك وزن دهی نسبت تعدمال. بداضرورت می ی overestimateز اشی ات نافانحراح صالاجهت 

 .شداري بایج جدیدترین سرشمایه نتاید بر پان باستاهر 

v ز پیش تعیین اقل نمونه از حدا ي بیشاد نمونه اي نمونه گیري، تعداحدهاز واصل کنید که به هر یک ان حاطمینا
  . ستافته اص یاختصاشده 

v ب شده انتخان نمونه از اکه یی ارهانواخ ای دافرا ای یی،افیاطق جغراز منایک لیست (رچوب نمونه گیري اچي ابر
گر ا. ده کرداستفا خیر،اري اسرشمشد، نظیر ارچوب نمونه گیري که در دسترس می باز جدیدترین چاید اب) ستا
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رچوب، اي بروز کردن چابر. ید به روز شودامده بآرچوب بدست است، چاري گذشته از سرشمال ادو س زابیش 
رش اي شمانند روش هایی ماز روش هان اهمچنین می تو. رداضرورت د اي خوشه هارهانواز خاري افهرست برد

طق نمونه امنرش در امل شماش( این روش ها. ده نموداستفاب انتخاز اولیه قبل اي بروز کردن حجم نمونه اسریع بر
یل دیگر، دسترسی به یک دال ای ام می شود که به دلیل منسوخ شدن نقشه کشی هانجادر صورتی ) ب شدهانتخا

ي به روز کردن ا، برب شدهانتخاطق نمونه ادر من رش سریعاوه بر روش شمعال. شدانپذیر نبامکارچوب به روز شده اچ
... و برق و آب  ياتر پست محلی، قبض هاز دفادرس پستی آنند ابع دیگري ماز منان امی تو نمونه گیريرچوب اچ

 .شداري ضروري می بایج جدیدترین سرشماس نتاساوزن دهی به جمعیت بر . ده کرداستفا

v یگزین ان جاري به عنوانواپذیر نشد، خ نامکار می گیرد دسترسی اري که درون خوشه قرانوالعه به خان مطایاپ اگر تا
 . در نظر گرفته نمی شودن آي ابر

v  ین ابراست، بناده شده استفار انوار جهت تعریف خامآهیم مکتوب مرکز اریف و مفاز تعایش این پیماکه در  انجآز ا
 .ن شودالعه به تفصیل بیارش مطاریف بر روي طرح نمونه گیري در گزاین تعالی احتماثیر است تازم ال

v  نمونه گیري  اه علوم پزشکی بصورت جدانشگاسه دن اشهر تهردر د، ن توصیه می شوان تهراستاجهت نمونه گیري
 . یندانم

  
  آموزش) ب
  آموزشکیفیت تضمین ت امالزا

لعه و در از مطاید پیش است که بایندي مستمر ا، فرآموزش. ستامل کلیدي کیفیت بررسی از عوالعه یکی اتیم مط آموزش
. هد شداح خوصالالی احتماي ات و پرسش هیلوت، مشکالالد تست و پم فیانجاز اپس . صورت پذیرد اده هاوري دآحین جمع 

ي اه هانشگاز دان فنی معرفی شده العه، مدیرادي مطان ستان و مدیراسارشنامل کالعه شاد درگیر در مطافراي کلیه ابر آموزش
 آموزشن و اشت، درمارت بهداوز(دي ان ستاظراي علوم پزشکی، ناه هانشگاي داحبه گرهاعلوم پزشکی، مدرسین طرح، مص

ی آموزش دستورعملدر بخش  آموزشت تضمین کیفیت امالزاو  آموزشمشروح  .هد شدام خوانجا) نایرار اماپزشکی و مرکز 
  . ستامده آ

  
  یشاي پیماجرا) ج
  نیار میداي کات برارك ملزومادگی و تدامآ
ین ا. شدامی ب اده هاوري دآز تیم جمع اکه مورد نی شنداتی می بارك ملزومانی، مسئول تهیه و تدار میداز شروع کان قبل اظران

  :زارتند ات عباملزوم
Ø نی ار میداز کات مورد نیامستند 

 ي خوشهارهانواري خاي فهرست بردادرس شروع خوشه و فرم هآمل کروکی محل خوشه و اپوشه نقشه ش •

 ناحبه گرایی مصاسارت شناک •

 امه هاپرسشن •

  یی اجرادستورعمل  •
 ي پرسشگري اهاهنمار •
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 رت فنی اي نظاهنمار •

 رت فنیاي مربوط به نظافرم ه •

 ي تن سنجی ارهابزا •

 
Ø ت مصرفی املزوم 

 ناحبه گراي مصابی برآر اخودک •

 نی اي میدازبین هان و باظراي نار قرمز براخودک •

 ي تکمیل شده امه هاري پرسشناي نگهداکت براپ •

 ....نچ و اغذ، قیچی، منگنه، پاگیره ک •

 ناد زنابه سنجش سو ت مربوطوي جمالاي حارت هاک •

 ولیهاي اجعبه کمک ه •

 تاکیف حمل مستند •

  
  لعهاي تیم مطاعضایف اوظ
  دياست ظرایف ناوظ

و  ایف همه تیم هامل بر وظاسلط ک؛ و تراروش کو  هیمامف، ریفاتعگیري دقیق افرو  یآموزشي اه سدر کالشرکت  .1
  لعهاکل مط

  .ن مربوطهاستاي ات مربوط به نمونه هاعطالاشتن اه دارو هم رت خودانشکده تحت نظاد /هانشگاد /ناستا ابیی اشنآ .2
  .ناستار در استقرار، جهت از مشخص شدن محل کامدیر فنی طرح پس  اشتی یاون بهدامع ابهنگی اهم .3

 .ن مربوطهاستاي طرح در اجرات از جزئیات اعطالاو کسب  یی طرحاجراد ات ستاجلسحضور در  .4

  حبه گرامص اشتی تاون بهداز معالعه اي مطایه هکلیه ال اط بارتبا .5
  لعهاهمیت مطاکید بر اط و تارتباجدیت در  شتناو د یی طرحاجرامل اکلیه عوبه رتی خود ایف نظاوظتشریح  .6
  .رتان در حین نظآشتن اه داو همررت از شروع نظاقبل رت اي نظاهنمالعه دقیق رامط .7
و مدیر فنی طرح یه تذکر به اراو پرسشگري م انجا از سطح مدیریت فنی طرح تایی طرح اجرامور ابر کلیه رت انظ .8

   .د مرکزي طرحاست زخورد بهاه و بانشگادشتی اون بهدامعع به طالا
ورد و آ همافر ان رانآت دلگرمی احسن خلقی که موجبشتن او دیی طرح اجرامل اي کلیه عوابر مرجعشتن نقش اد  .9

  .لعهاتیم مط امل خوب باتع
  .ناستاي طرح در اجرانبندي امه زمابرن ان بآتنظیم  ورت اي نظابرنبندي امه زماتهیه برن .10
رش هفتگی در اتکمیل گز ودي است ناظرانرتی اي نظاچک لیست هس اسابر ي طرح اجراوضعیت ز ارش اتهیه گز .11

و نی امید /یهانشگاظر دان زخورد به ایه باراو  لعهاد مطابه ستآنها  ل منظمارسان و استاي طرح در اجرامورد وضعیت 
دي ات زیالاشکاي اراي تکمیل شده دامه هاپرسشن اي طرح و یاجرامدیر فنی طرح در صورتی که نحوه  هع بطالا
 .شداب

   ركاو مد ان مربوطه و عدم کسري فرم هاستادر حبه گري امصمل از پوشش کان اطمیناحصول  .12
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  ن استایف مدیر فنی اوظ
  :شداد زیر می برامل موارت فنی شاطرح نظ اط بارتبان در استایف مدیر فنی اوظ

 یشاد مرکزي پیماز ستان استاي نمونه افت فهرست خوشه هادری -1

 نی امید/ هی انشگان داظرار بین ناتقسیم ک -2

 موریت خودام به محل ماعزاي انی برامید/ هی انشگان داظراي نات برانامکاتهیه  -3

لی احتمات پیگیري مشکالو  و بررسی ي هر روزابتداي گذشته در اي طرح در طی روزهاجرارش پیشرفت اگزفت ادری - 4
  .انهآم در جهت رفع اقداو ي قبل اموجود روزه

یی اجران ازماي مختلف سارده هبه  ز مرکزالی ارسات ایر ملزوماو س امه ها، پرسشناهاهنما، راه فرم توزیع دقیقرت برانظ - 5
 .ناستالعه امط

زبین اعملکرد بزدید انی و بامید/ هی انشگان داظران وي دان ستاظراري ناهمک انی بات میدامل بر چگونگی عملیارت کانظ - 6
  .نیامید

 .یشاد مرکزي پیمال به ستارسان و اي نمونه مربوط به شهرستارت فنی خوشه هاي مربوط به نظارش هافت گزادری - 7

 ن احبه گراي مصاهار خطاز تکراي جلوگیري اسب برات مناذ تصمیماتخا -8

نی ازبین میداتوسط ب ابه تفکیک هر خوشه و پوشه نقشه ه امه هارسشنو پ ابسته بندي منظم و دقیق کلیه فرم هدقت به  - 9
و آنها  مل بودناز کان اطمیناز حصول افرم تحویل و تحول در دو نسخه پس  کمیلو ت  ؛نیات میداتمه عملیاز خاپس 

 .ن بندي مشخص شدهامه زمارك به موسسه، طبق برنامد اه باهمرآنها  تحویل

به متصدي آنها  و تحویل ن هر روزایاست در پاده اره ردیف داکنترل و شمنی امید/ هیانشگادظر انیی که اخوشه هتحویل  - 10
 .ي روز بعدابتدادر آنها  ز بررسی کمی و کیفیان پس استانه ایار

م انجاز ان اطمینانی و حصول ازبین میداز بار ارش کافت فرم گزاز دریاپس  ناستایی اجراد اتمه طرح به ستاخ رشاگز - 11
   .نیات میدایمل عملاک

  
  نیامید/ هیانشگاظردایف ناوظ
و  مهاي تکمیل پرسشناهنماو ر هیماریف و مفاف طرح، تعاهدا امل بایی کاشنآی مربوط به طرح و آموزششرکت در دوره  -1

 .ي مورد نظراه خصاسبه شاو مح اه رت فنی، نحوه تکمیل فرماف و روش نظاهدا، رت فنیانظ ایی باشنآ

 .نیازبین میدابه بآنها  و تحویل ناستاز مدیر فنی اي نمونه طرح اوشه هفت نقشه و فهرست خادری -2

 از طریق فهرست نمونه هارت خود اتحت نظ ر مسئول تیم پرسشگريامحدوده ک او ب ان هاشهرست ابیی اشنآ -3

 .زبینیابن در حین آشتن اه داو همر زبینیاز شروع بادگی بیشتر قبل امآي کسب ابر اهنمارلعه مجدد امط -4

توصیه می شود . ريادر شروع هر روز کآنها  به امه هاز پرسشناد معینی ان و تحویل تعداحبه گرانه مصاروزیف این وظتعی -5
ي هر احبه براز ظرفیت یک روز مصافته به هر تیم پرسشگري در هر روز، کمی بیشتر اص یاختصاي امه هاد پرسشناتعد
  . شنداجعه، در دسترس نبان مرایط در زماجد شران وازن ای ارهانواز خاست برخی اشد؛ چون ممکن اب از تیم هایک 

ري که مد نظر انواخ اب احبه گرهاین که مصاز ان اطمیناحبه به منظور اي مصاب شده برانتخا يادرس هاز ابررسی برخی  - 6
 .نداحبه کرده ار مصانوان خآدر ط یاجد شراو فرد است و با
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 .حبهارت حین مصایست نظچک لز اده استفا ابگر  حبهار هر مصاک% 5کنترل -7

صحیح د از تعدان اطمیناجهت آنها  ن و بررسیاحبه گراز مصان هر روز ایاي تکمیل شده درپاه مهاپرسشنفت ادری -8
 .حبهان مصانگین مدت زماحبه کننده در یک روز و میاي هر تیم مصازابه  احبه هاد مصاسبه تعدامح و اه مهاپرسشن

چک ز اده استفا ار می گیرد، باقرر اختیانی در ازبین میداتکمیل شده که توسط ب يامه هاکلیه پرسشنو کنترل زبینی اب -9
 .مه تکمیل شدهازبینی پرسشنابلیست 

م انجاست؛ بمنظور کنترل ازبینی شده اتکمیل و بآنها  مهایی که پرسشنانمونه ه%   5- 10 ابحضوري  اتلفنی یس اتم -10
ظر اي فهرستی که نابر مبن این نمونه هاست که ابدیهی . نایسخگواز پا ت کنترلسواالمجدد حبه و پرسیدن امص
حبه و ارت حین مصاي نظاچک لیست ه: تذکر. ر می گیرنداحبه قراهی می دهد مورد مصانشگاد/ نیاظر میدادي به ناست

 .ل گرددارسالعه اد مطاي ستاي تکمیل شده برامه هاه پرسشناهمره ید بات کنترل بسواالي ابرگه ه

حبه ام به تعویض مصاقداید ادر سه صورت ب. ستاهده شده امش او خطار احبه گري که درکاي مصاحبه هاکنترل کلیه مص -11
 :کننده کرد

قد ا، ف)حبهارت حین مصانظ ره پنج چک لیستاشم سوال(بی رغبت  احبه گر راحبه، مصارت حین مصادر نظ) لفا
 سوال(سخگو افی به پات کایه توضیحاران در اتوان ا، ی)ره هشت چک لیستاشم سوال(مه افی بر پرسشناتسلط ک

 .ب ندهداسرعت جوه ت بین مشکالاي برطرف کردن ابر ات شماماقدابید و ابی) ره سه چک لیستاشم

 .هده شوداي مکرر مشاهاحبه کننده خطاي یک مصاحبه هادر کنترل کلیه مص) ب

 .هده شودار مشي مکراهاحبه کننده خطاي تکمیل شده توسط یک مصامه هازبینی پرسشنادر ب) ج

ید توسط فرد جدید ار شده بام گرفته توسط فرد برکنانجاي احبه هاحبه کننده جدید، کلیه مصارگیري مصادر صورت بک  -12
 .ر شوداتکر

جهت آنها  بهو کمک  ناتی شآیف او تعیین وظ ان هان به منظور گفتگو در خصوص عملکرد احبه گرامص انه بات روزاقمال -13
ت ت و رفع مشکالسواالسخ به اپشد و امده بآپیش  ارهانواکردن خ است در زمینه پیدامکن رفع هر گونه مشکلی که م

 .شودطی مطمئن پیش بینی ارتبال اناید یک کابدین منظور ب. حبهام مصانجان ان در جریاحبه گرامص

ي بعد ات در روزهاهاشتباین اینکه او توجه به  ولاي ابخصوص در روزهن احبه گرامصت اهاشتبازخورد سریع به ایه بارا -14
زبین ار باختیاد در ح شوصالادر محل پرسشگري بررسی و  اید مجددابکه ل اشکاي اراي دامه هاپرسشن. ر نشونداتکر
ح و صالاي مذکور به موقع امه هاکه پرسشنشود ده شود و پیگیري ان برگشت دابه پرسشگر اتده شود ار دانی قرامید

 .ده نشودادره ردیف ان شماي امه هاشه به پرسشنز تکمیل یک خواده شود و قبل اعودت د

 .دننیستآنها  در به رفعاتی که خود قي حل مشکالالعه برامسؤول مط اس باتم -15

ز ابعد ). نهایانی و مدیر فنی طرح و متصدي رامید /یهانشگاظر دارش تحویل و تحول بین ناگز( 3نه فرم اتکمیل روز  -16
کنترل  ان ران ان و کودکار، زنانوامه خاد پرسشناز نظر تعداده و اره ردیف داشم ان رار و زنانوامه خاپرسشن ،ییاکنترل نه

  .ء می کندامضاریخ زده و انه تایاید و متصدي رانه تحویل می نمایاکرده و به متصدي ر
 .لعهاد مطابه ستآنها  ل منظمارساو  هیانشگاد ناظرارش نافرم گزس اسالعه بر ار مطاز پیشرفت کانه ارش روزاتهیه گز -17

یط اجد شران واسخگویاي نمونه و پارهانوام خاتم اکه بشود صل ان حاطمیناخوشه،  ز محل هراز خروج ایت و قبل ادر نه
  . نوشته نشود مهان در پرسشنآسخی بدون وجود او هرگز پست ام شده انجاحبه ان خوشه مصادر
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مل بودن از کان اطمیناز ایید و پس اري نماگهدزبینی مرتب و ناي باهنمابق رامط ازبینی شده خوشه راي بامه هاپرسشن -18
مه ان هر روز پرسشنایاده و در پاره ردیف داشم امه هار به پرسشنانواره خاي یک خوشه، به ترتیب شمامه هاد پرسشناتعد

که طبق  ي تکمیل شده کنترل خوشهافرم ه اه باهمرید اده اره ردیف داکه شم امل راي کاي مربوط به خوشه هاه
   .ییدابه مدیر فنی طرح  تحویل نمست اي کنترل خوشه تکمیل شده اتکمیل فرم ه لدستورعم

  
  نیازبین میدایف باوظ

بر عهده  ار خود راقع در محدوده کاي وارهانواز خا اده هاوري صحیح داسر گروه تیم بوده و  مسئولیت جمع   نی،ازبین میداب
نی ازبین میداب. ستا اده هار محول شده و حفظ کیفیت دام کامتاي گروه و نیز اعضامنیت امتی و و مسئول سالا. رداد

نی تعیین ازبین میداي بایف زیر براوظ. رش می دهداین فرد نیز گزافت نموده و به انی دریامید/ هی انشگاظر داز نا ات رادستور
  :  م کنداقداآنها  مانجادقت نسبت به  اید باست که باشده 

ظر ان ابري او همک، امه هاو پرسشن افرم ه امل بایی کاشنآو  اهاهنماگیري رای طرح و فرآموزشندن دوره اگذر -1
 .رامه کانی در تنظیم و تقسیم برنامید /یهانشگاد

 .سرع وقتانی در امید/هانشگاظر دان اوره بامشم و ابهاو رفع  ي پرسشگريانمهالعه دقیق رامط -2

 ري تیم اه کمادر تنظیم و تقسیم برننی امید/ هی انشگادظر ان اري باهمک -3

 ي تیماعضاو تحویل به نی امید/ هیانشگادظر از نات تیم ارك و ملزومافت و بررسی مدادری -4

حبه و  توزیع پمفلت در از مصاري هر خوشه در روز قبل افرم فهرست بردیی و تکمیل افیایی محدوده جغراساشن  -5
 .ناسکاي سفر و ات برامهیدبهترین تو مشخص کردن آنها  رکتاي منتخب به منظور جلب مشارهانوابین خ

 :به منظور   احبه گرهار مصارت مستقیم و نزدیک به کاتیم و نظ اهی  باهمر - 6

   امه هاحبه و تکمیل پرسشنام مصانجاز مطلوب بودن کیفیت ان اطمینا. لفا      

    رانوافهرست خس اساي خوشه منتخب بر ارهانواجعه به کلیه خاز مران اطمینا. ب

  ) ییاجرادستورعمل  ابق باو مط در صورت لزوم (ر اسه ب ار تانوات بعدي به خاجعاز مران اطمینا. ج

ت تیم و کمک به رفع مشکال ابآنها  رياو عدم همک ارهانواخ اط بارتباري ات مربوط به برقرحل و فصل مشکال. د
  لی دیگر احتما

ست که کلیه اضروري   ،اده هادرست د ز ثبتان اطمینابه منظور . ي تکمیل شده در تیمامه هامی پرسشنایش تماویر -7
. یش شونداویرکنترل و  مه تکمیل شدهازبینی پرسشناب و توسط فرم چک لیست نیازبین میداتوسط ب امه هاپرسشن

دقت شود که در جمع . انهآست و نه تغییر اد ثبت شده اعداو  ابهاضح بودن جوایش دقت در واز ویرامنظور 
ین ام دقیق انجا. ده شوداد اسخ هان پآگونه تغییري در ید هیچاست و نباصلی اهدف  سخگواي پاسخ ها، پاده هاوري دآ

 .رداهمیت دار ایی کابتداي اژه در روزه مسئولیت به وی
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 .هیانشگاظر دان به نآ ارایهو  نه عملکرد تیمارش روزافرم گزنه اتکمیل روز -8

ه در تکمیل اشتبا اهده نقص و یار صورت مشد احبه گرهامصو بدون چشم پوشی به سب ا، منزخورد فوريایه بارا  -9
ین ادر طی . رنداند امه هادي بر نحوه تکمیل پرسشناتسلط زی احبه گرهار که مصاول کاي اروزه ، به ویژه درامه هاشنسپر

ین ام انجاست در ابدیهی  .ح نمودصالادت تبدیل شود انکه به عاز اپیش  احبه رادرست مصاي نالگوهان امرحله می تو
 . یت شوداي تیم رعاحبه گرهامص اطی صحیح در برخورد بارتباصول اید اب  لیت،  ضمن دقت نظر،مسئو

ز ارش برخی اگز. انهآجهت تسریع در رفع نی امید/ هی انشگادظر ار به نالی کاحتمانع ات و مورش در مورد مشکالایه گزارا -10
وري آر در تضمین کبفیت جمع ات جدي در کالاشکاهده اي تیم در صورت مشاعضامجدد به  آموزشت، نظیر لزوم مشکال

 .ر گیرداید مد نظر قرارد و به طور جدي باتی داهمیت حیا اده  هاد

ل و سرفه اسهان اردي نظیر درماي مواسخگو برانی که پاشتی و درماکز بهدادولتی بودن مر امشخص کردن خصوصی ی -11
 . ستاجعه کرده امر انجان به ایماکودك و ز

زو و تخته اقبت و حمل ترانی مسئول مرازبین میداب. ستانی ازبین میدان به عهده باي تن سنجی کودکاري هزه گیاندام انجا  -12
 .ستاي تن سنجی ازه گیري هانداده در استفازه گیري مورد اندا

  .ر گرفته شونداجعه قراي فهرست شده هر خوشه مورد مرارهانواحبه گري کلیه خان دوره مصایاپ اتینکه ابه توجه   -13

مه اصله پرسشنافحبه مستقر هستید بالان که در محل مصان زمادر هم امه هاز پرسشناز تکمیل هر یک اعی کنید پس س  -14
ت الاشکادر رفع  ان رانآوري نموده و آدان یانآبه  امه رات موجود در پرسشناهاشتباده و ار دازبینی قرامورد ب اي مزبور راه
 .جعه کنیدار مرانوابه خ ادر صورت لزوم مجددیی کنید و اهنمار

حبه امصز امل ابه طور کحبه امصن ایاز پاپس  اي نمونه رارهانوادرس، فهرست خاي ا، پوشه هامه هاپرسشن ،اکلیه فرم ه -15
ن هر روز به ایان در پآمل بودن از کان اطمیناي تکمیل شده  و حصول امه  هاندهی پرسشنازماز سافت و پس ادرین اگر

  .ییدال نمنی تحویامید /یهانشگاظر دان
ي نمونه و حصول ارهانوافهرست خ ابن احبه گرامصي تکمیل شده توسط امه هاو پرسشن از کنترل فرم هاتمه پس ادر خ -16

  .ییدام نمعالا ار پرسشگري خوشه نمونه خود ران کایاست پاده از قلم نیفتاري انواینکه هیچ خاز ان اطمینا
  

  حبه گرایف مصاوظ
 سخگویی اپیط جهت اجد شراد وافرایی اساشن •

 یط اجد شراد وافراهمه  احبه بامص •

 ندات پرسیده شده سواالینکه همه از ان اطمیناي حصول اي تکمیل شده براحبه هاکنترل مص •

 نداحبه نشده اول و دوم مصاي اجعه هایل مختلف در مردي که به دالافرا احبه باجعه مجدد جهت مصامر •

 اسخگو بر روي پرسش هاله جلب تمرکز پده شده به وسیات داعطالاز صحت ان اطمیناحصول  •

 مه ات هر پرسشناهدامده در محل مشآت بوجود ره مشکالاي توصیفی درباشت هادداتهیه ی •
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نی غیبت ار میداک ای آموزشز اظرش در هر قسمت ایید قبلی ناهنگی و تاري، هر فرد که بدون هماي بیماستثنابه   •
 .ین طرح محروم گردداري در امه همکاداز است اممکن ) ناز ابخشی  اه کل روز یاخو(ید انم

ل توسط اتلفنی چند سو ار دیگر بصورت حضوري و یاست یکباع دهند که ممکن طالا ارهانوایستی به خان باحبه گرامص •
 .سیده شودرپآنها  زان طرح اظران
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  رت کیفیاي نظافرم هشرح 
ظر این چک لیست توسط نا. ستاحی شده اطرن احبه کنندگار مصابی کارزشیاست که بمنظور افرمی : S1فرم  -1

ت احبه کننده در طول عملیار هر مصاز کل کاست پنج درصد ازم ال الذ .نی تکمیل می شودامید /هیانشگاد
بی در ارزشیاین است است که بهتر ابدیهی . بی شودارزشیاین فرم اتوسط ) نه پنج درصد در هر روز و(پرسشگري 

ه العه نیست و همراد مرکزي مطاین فرم به ستاهفتگی  انه و یال روزارسازي به انی. ر پرسشگري صورت گیردایل کاوا
لعه ایی مطاجراد ال فرم تکمیل شده به ستارسا. ل شوندارسالعه اد مرکزي مطاي تکمیل شده به ستامه هاپرسشن اب

 .ستازم ه الانشگادر د

در دو هفته  احبه گر و ترجیحاده توسط هر مصي تکمیل شامه هاي پنج درصد کل پرسشناین فرم نیز برا: S2فرم  -2
نی امید/هیانشگاظر دانی تکمیل و توسط نازبین میداین چک لیست توسط با. ت پرسشگري پر می شوداول عملیا

ست اتکمیل کرده  ار S2زبینی که فرم است، کد باتکمیل کرده  امه راحبه گري که پرسشناکد مص .کنترل می شود
توجه  اب امه هان نیز پرسشنآز است که بعد ابدیهی  .رد شوداي فرم وابتداست در اترل کرده کن ان راظري که او کد ن
مه امل پرسشنازبینی کاب ایر باین فرم، مغارد ذکر شده در اتوجه به مو. ین فرم کنترل می شوندات مندرج در الابه سو
ي تکمیل امه هاپرسشن اه بالعه نیست و همراد مرکزي مطاین فرم به ستاهفتگی  انه و یال روزارسازي به انی.  نیست

 .ستازم ه الانشگالعه در دایی مطاجراد ال فرم تکمیل شده به ستارسا. ل شوندارسالعه اد مرکزي مطاشده به ست

یی که الی ده درصد نمونه هاي پنج احضوري بر انیز بصورت تلفنی و ی این فرم ها: S5و S4و S3ي افرم ه -3
زي به انی .نی تکمیل می شودامید /هیانشگاظر داین فرم توسط نا. ست پر می شونداتکمیل شده آنها  مهاپرسشن

د اي تکمیل شده به ستامه هاپرسشن اه بالعه نیست و همراد مرکزي مطاین فرم به ستاهفتگی  انه و یال روزارسا
 .ستا زمه الانشگالعه در دایی مطاجراد ال فرم تکمیل شده به ستارسا. ل شوندارسالعه امرکزي مط

ظر ار ناختیاهی تکمیل شده و در انشگاظر داشند که توسط نامی ب اي کنترل خوشه هافرم ه: S7و S6ي افرم ه -4
ل ارسازي به انی. ده می کنداستفا این فرم هاز ارش هفتگی خود اگز ارایهي ادي براظر ستان. ر می گیردادي قراست

د مرکزي اي تکمیل شده به ستامه هاپرسشن اه باو همر لعه نیستاد مرکزي مطاین فرم به ستاهفتگی  انه و یاروز
 .ل شوندارسالعه امط

هفته (ر است فرم تکمیل شده هر سه روز یکبازم ال. شدامی ب ي تکمیل شدهامه هاد پرسشنارش تعداگز S8فرم   -5
 . ل شودارسان اد مرکزي طرح در تهرابه ست) راي دو با

رش ان طی گزآرش تفضیلی اد و گزندي تکمیل می گرداظر ستانیی هستند که توسط اهچک لیست : S9ي افرم ه - 6
 .ل می گرددارساد مرکزي اي هفتگی به ستاه

 . ستادي ان ستاظرارش هفتگی نابرگه گز: S10فرم  -7

ن اسارشناردي که کادر مو. نی تکمیل می شودازبین میداست که توسط بانه ارش روزاین یک فرم گزا: S11فرم  -8
 ارند، باد اه رانشگایی طرح در داجراد انه به ستاجعه روزاه نیستند و مشکل مرانشگاد دياي ستالعه، جزو نیروهامط
 .ي تکمیل شده مشخص می شودان تحویل فرم هادي زماظر ستاهنگی ناهم
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  رتاي نظاتکمیل فرم ه دستورعمل
  

  )- S-2فرم ( مه تکمیل شدهازبینی پرسشنابدستور عمل 
  نی محترم امید/ هی انشگاظر دان
 است، باحی شده امت و جمعیت در سطح ملی طرنه سالاي چندگاخص هاي بررسی شابرلعه این مطاینکه اجه به تو اب

ي تضمین اتی تري براز نقش حیالعه این مطاظر در ان. رداسی داساوت است تفام گرفته انجاکنون در کشور  اتی که تالعامط
دقت ه ب امه تکمیل شده راین دستورعمل، پرسشناز اده استفا اهشمندیم باخو الذ. ستار ابرخورد اده هاوري دآکیفیت جمع 

ت زیر امه به نکامل پرسشناضمن مرور دقیق و ک. ئیداصل فرمان حاطمینان آي امل و دقیق بودن محتواز کائید و اکنترل فرم
  :ییداص مبذول فرماتوجه خ

  .شنداشده بیی اسار به درستی شنانوامه خاس پرسشناسایط بر اجد شران واسخگویاهمه پ -1
 .شداصی تکمیل شده باختصامه ایط یک پرسشناجد شراسخگوي واي هر پازابه  -2

 .شداصی به درستی درج شده باختصاي امه هار و پرسشنانوامه خایی موجود درصفحه نخست پرسشناسات شناعطالا -3

یید که همه انم و دقت مطمئن شوید سن و جنسي کلیدي نظیر اویژه متغیرهه بت سواالي کلیه اسخ براوجود پز ا -4
 .شدارد شده بار وانتظات مورد اعطالا

 .شداب اناخو مالاز کات بسواالسخ ایید که پادقت فرم -5

  .شداشد و به صورت شکسته نوشته نشده بابی باو کت اناخو مالاک اد مربوط به کدهاعدا ییدافرمدقت  - 6
در صورتی (بد امه یاداست اشخص شده ی که مسوالز اید احبه باص، مصاب یک گزینه خانتخاردي که در صورت ادر مو -7

ید اتی که بسواالي اشد و برایت شده باین نکته رعایید که ا؛ دقت فرم)ستاز الی دیگر مورد نیالی به سواز سواکه پرش 
 .شداب نشده بانتخاي اند، گزینه اسخ بمابدون پ

ز طریق اسخگو اپ اس مجدد باري تماقرز به برادر صورت نی اي ذکر شده مطمئن شوید تادرس هآو  ام هاضح بودن ناز وا -8
 .ر مشکل نشویدان دچاوندان و خویشادوست

 .ستاس ثبت شده اخرین تمآست که در اي ان کد نتیجه اخرین نتیجه همآدقت کنید که کد   -9

درست بوده ل در بخش تربیت کودك اس 5کودك زیر ب انتخاي اب برانتخاز جدول اده استفانحوه آیا کنترل کنید که  -10
 .ستا
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  ت کنترلالاي مربوط به سواي تکمیل فرم هادستورعمل ه
در غیر . ر مورد نظر پرسش شودانواز خاد ادقت زی ان و باحبه گرات مصاعطالاز امستقل  مالاید کارت بات مورد نظر در نظالاسو

رت امورد نظر در نظت الاید در پرسش سواهمچنین ب. هد بودازم خوقد کیفیت الارت فنی فاز نظاصله ات حاعطالاین صورت ا
یت شود و ان رعان و کودکار، زنانواي خامه هاي تکمیل پرسشناهنمایه شده در راراي اهیم و روش هاریف و مفافنی، کلیه تع

  . یدارت فنی به عمل نیات مربوط به نظالان در تکمیل سواظراتوسط ن اهیم و روش هاریف، مفاهیچ گونه تغییري در تع
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  رانوامه خات کنترل پرسشنالاسو - S-3نحوه تکمیل فرم 
شت اددایه رك نمونه گیري مربوطاس مداسابر  ار ن، منطقهاستام امل ناي فرم شالات بامشخص ابتداین فرم، امل کردن اي کابر

  .کنید
  
 ره خوشها، شم1ستون  -1

  .شت کنیدادداي فرم یالات مندرج در باز قسمت مشخصا اره خوشه راشم
 خوشهر در انواره ردیف خا، شم2ستون  -2

  .شت کنیدادداي فرم یابتدات مندرج در از قسمت مشخصا ار در خوشه رانواره ردیف خاشم
 رانواي خاعضاد کل ا، تعد 4و  3ي اه ستون -3

 3ر به ستون انوامه خاپرسشن HH24ز ستون انی ایش میداست که در پیمار انواي خاعضاکل  دامربوط به تعد این ستونها
 4مشخص و در ستون  ار رانواي خاعضاد ار، تعدانواز همین خال مستقل ادقیق و سو پرس و جوي امنتقل کنید و سپس ب

  .ییدار درج نمانوامربوط به همین خ
  لاس 54 ات 15ن اد زنا، تعد6و  5ي اه ستون -4

 ال راس 54 ات 15ن اد زناید، تعدآر به دست می انوامه  خاپرسشن HH25ل از سوایش این ستون در پیماع مربوط به طالا
ل اپرس و جوي دقیق و سو ایید و سپس بامنتقل نم 5 به ستون ار عینانوامه خاپرسشن HH25ل ابل سواب مقاز جوا

  .ییدادرج نم 6مشخص و در ستون  ال راس 54 ات 15ن اد زنار تعدانواز همین خامستقل 
  رانوال در خاس 5ز ان کمتر اد کودکا، تعد8 و 7ي اه ستون -5

 5ز ان کمتر اد کودکاید، تعدآر به دست می انوامه  خاپرسشن   HH27ل ازسوایش ادر پیمین ستون اع مربوط به طالا
پرس و جوي  ایید و سپس بامنتقل نم  7به ستون  ار  عینانوامه خاپرسشن  HH27لابل سواب مقاز جوا ار رانوال در خاس

  .ییدادرج نم 8مشخص و  در ستون  ارر انوال در خاس 5ز ان کمتر اد کودکاتعد ر،انواز همین خال مستقل ادقیق و سو
  له اس 14 ات 5ن اکودکد ا، تعد10و 9ي اه ستون  - 6

در له اس 14 ات 5ن اد کودکاید، تعدآر به دست می انوامه  خاپرسشن  HL8ل ازسوایش این ستون در پیماع مربوط به طالا
پرس و جوي دقیق و  ایید و سپس بانم منتقل 9به ستون  اعینر انوامه خاپرسشن HL8ل ابل سواب مقاز جوا ار رانواخ

  .ییدادرج نم 10مشخص و  در ستون  ار رانوادر خ لهاس 14 ات 5ن اد کودکاتعد ر،انواز همین خال مستقل اسو
  رانواغل خاشد افراد ا، تعد12و  11ي اه ستون -7

ز ا ار رانوادر خغل اشد افراد ادید، تعآر به دست می انوامه  خاپرسشنIE5 ز ستون ایش این ستون در پیماع مربوط به طالا
ل اپرس و جوي دقیق و سو ایید و سپس بامنتقل نم 11به ستون  ار  عینانوامه خاپرسشنIE5 در ستون  1د کد اتعد

  .ییدادرج نم12مشخص و  در ستون  ار رانواغل خاشد افراد اتعد ر،انواز همین خامستقل 
  رانواته در خل گذشاقعه فوت طی سا، وجود و14و  13ي اه ستون -8

ل اقعه فوت طی ساوجود و. یدآر به دست می انوامه  خاپرسشنHM1 ل از سوایش این ستون در پیماع مربوط به طالا
پرس و جوي دقیق و  ایید و سپس بامنتقل نم 13به ستون  ار  عینانواخ HM1ل ابل سواب مقاز جوا ار رانواگذشته در خ

  .ییدادرج نم 14مشخص و  در ستون  ار رانوال گذشته در خافوت طی سقعه اوجود و ر،انواز همین خال مستقل اسو
  رانواي خاعضاز اه گذشته در عضوي ایک م در) تاصدم( دثه ا، وجود ح16و  15ي اه ستون -9
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ه گذشته ادثه  دریک ماوجود ح. یدآر به دست می انوامه خاپرسشنAD1  لاز سوایش این ستون در پیماع مربوط به طالا
پرس و جوي  ایید و سپس بامنتقل نم 15به ستون  ار عینانواخ AD1ل ابل سواب مقاز جوا ار رانواي خاضعاز اعضوي 

  .ییدادرج نم 16مشخص و در ستون  اه گذشته رایک م دثه دراوجود ح ر،انواز همین خال مستقل ادقیق و سو
  رانواي خاعضاندگی اعقب م ا، معلولیت جسمی، حرکتی و ی18و 17ي اه ستون -10

 امعلولیت جسمی، حرکتی و ی. یدار به دست می انوامه خاپرسشنAD6 ل از سوایش این ستون در پیماع مربوط به طالا
پرس و  ایید و سپس بامنتقل نم 17به ستون  ار  عینانواخ AD6ل ابل سواب مقاز جوا ار رانواي خاعضاندگی اعقب م

مشخص و   ار رانواي خاعضاندگی اعقب م اسمی، حرکتی و یوجود معلولیت ج ر،انواز همین خال مستقل اجوي دقیق و سو
  .ییدادرج نم 18در ستون 

  6یط ستون اجد شران واي زنامه تکمیل شده براد پرسشنا، تعد19 ستون -11
جد ان واد زناتعد ارش نموده و باشم ایط راجد شران واي زناي  تکمیل شده برامه هاد پرسشناید تعداظر باین مرحله نادر 
  . یسه کنیدامق 6درج شده در ستون یط اشر
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  لهاس 15-54 نازن مهات کنترل پرسشنالاسو - S-4نحوه تکمیل فرم 
ن اي هماید براي خوشه نمونه، بارهانواز خاي هریک ار برانوامه خارت فنی پرسشنات مورد نظر در نظاعطالاز تکمیل اپس 

ز اري در خوشه نمونه بیش انوانچه خاچن. تکمیل کنید اشه رن خواله در هماس 15-54نارت فنی مربوط به زنار، فرم نظانواخ
ي بعدي از سطرهار شود و اتکر ادر سطر بعدي عین) در ستون یک(ر در خوشه انواره ردیف خاشت، شمایط داجد شرادو زن و

  . ده شوداستفار انوان خایط هماجد شران وات مورد نظر زناي درج مشخصابر
  
 ره خوشها، شم1ستون   -1

  .شت کنیدادداي فرم یالات مندرج در باز قسمت مشخصا اشه رره خواشم
  ر در خوشهانواره ردیف خا، شم2ستون  -2

ص اختصاي خوشه نمونه ارهانواز خایط هریک اجد شران وات مربوط به زناعطالاین ستون به درج اي از سطرهاهر یک 
ي مربوط به ادرج می شود و سطره 2ر در ستون اوناین خاره ردیف اشد، شمایط باجد شراقد زن واري فانوانچه خاچن. رداد
  .نداقی می مالی بار خانواین خا

  ر انواره ردیف زن در خا، شم 3ستون   -3
به ستون  اتعیین و عین  WM6ل ابل سواب مقاس عدد مندرج در جواسابر  ایط راجد شراره ردیف زن واین ستون شمادر 
  . منتقل کنید 3

  هل ا، وضعیت ت5و  4 ياه ستون -4
کد مربوط به وضعیت . یدآن بدست می اصی زناختصامه اپرسشنMA1 لاز سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
ز زن ابه طور مستقل و دقیق  ال رامنتقل کنید و سپس همین سو 4به ستون  اعین MA1ل ابل سواب مقاز جوا اهل رات

  . بنویسید 5در ستون  امورد نظر پرسش و نتیجه ر
  ید؟اشته ان دایماکنون زاتآیا  ، 7و  6ي اه ستون -5

کد مربوط به وضعیت . یدان بدست می اصی زناختصامه اپرسشنCM1 لاز سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
ز زن ابه طور مستقل و دقیق  ال رامنتقل کنید و سپس همین سو 6به ستون  اعین CM1ل ابل سواب مقاز جوا ان رایماز

  . بنویسید 7در ستون  اش و نتیجه رمورد نظر پرس
 ید؟اج کرده ازدوار ا، چند ب 9و  8ي استون ه - 6

 اسخ راید پابدین منظور ب. یدآن بدست می اصی زناختصامه اپرسشنMA7 ل از سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
 9در ستون  ارسش و نتیجه رز زن مورد نظر پابه طور مستقل و دقیق  ال رامنتقل کنید و سپس همین سو 8ستون  به

  . بنویسید
 ن طبیعی؟ایماد زا، تعد11و  10ي استون ه -7

ن ایماد زاتعدید ابدین منظور ب. یدآن بدست می اصی زناختصامه اپرسشن BH6 لاز سوایش ال در پیماین سواع مربوط به الطا
به طور مستقل و  ال راس همین سوو سپ منتقل کنید 10به ستون  انتیجه رجمع زده و  ار BH6ي طبیعی ثبت شده در اه

  . بنویسید 11در ستون  از زن مورد نظر پرسش و نتیجه رادقیق 
   شد؟افته باتمه یایی خامرده ز اسقط ی اید که باشته املگی داهرگز حآیا  ،13و  12ي استون ه -8
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نتیجه ید ادین منظور بب. یدآن بدست می اصی زناختصامه اپرسشن BH19ل از سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
در ستون  از زن مورد نظر پرسش و نتیجه رابه طور مستقل و دقیق  ال رامنتقل کنید و سپس همین سو 12به ستون  ار

  . بنویسید 13
  ل؟ا، سن به س15و  14ي استون ه -9

ید نتیجه ار ببدین منظو. یدآن بدست می اصی زناختصامه اپرسشنWB2 ل از سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
در ستون  از زن مورد نظر پرسش و نتیجه رابه طور مستقل و دقیق  ال رامنتقل کنید و سپس همین سو 14به ستون  ار

  . بنویسید 15
  ید؟  اشته ان داد زنده در طول زندگیتان نوزایمازچند  اجمع اشم، 17و 16ي اه ستون -10

ب ابدین منظور جو. یدآن بدست می اصی زناختصامه اپرسشن CM10 لاز سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
ز زن مورد نظر پرسش ابه طور مستقل و دقیق  ال رامنتقل کنید و سپس همین سو 16به ستون   ار  CM10ل ابل سوامق

  . بنویسید 17در ستون  او نتیجه ر
  تاحظ، مال18ستون  -11

قع شود در نظر گرفته ارت فنی مفید وامر نظاست در او ممکن  نیداي درج هرگونه توضیحی که ضروري می داین ستون برا
  .ستاشده 
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  لاس 5ن زیر امه کودکات کنترل پرسشنالاسو - S-5نحوه تکمیل فرم 
ن اي هماید براي خوشه نمونه، بارهانواز خاي هریک ان برامه زنارت فنی پرسشنات مورد نظر در نظاعطالاز تکمیل اپس 

ز اري در خوشه نمونه بیش انوانچه خاچن. تکمیل کنید ان خوشه رال در هماس 5ن زیر اوط به کودکرت فنی مربار، فرم نظانواخ
ي بعدي از سطرهار شود و اتکر ادر سطر بعدي عین) 2در ستون (ر در خوشه انواره ردیف خاشت، شمایط داجد شرادو کودك و

  . یدابعمل ده استفار انوان خال هماس 5ن زیر ات مورد نظر کودکاي درج مشخصابر
  
 ره خوشها، شم1ستون  -1

  .شت کنیدادداي فرم یالات مندرج در باز قسمت مشخصا اره خوشه راشم
  ر در خوشهانواره ردیف خا، شم2ستون  -2

ص اختصاي خوشه نمونه ارهانواز خال هریک اس 5ن زیر ات مربوط به کودکاعطالاین ستون به درج اي از سطرهاهر یک 
ي مربوط ادرج می شود و سطره 2ر در ستون انواین خاره ردیف اشد، شمال باس 5د کودك زیر قاري فانوانچه خاچن. رداد

  .نداقی می مالی بار خانواین خابه 
  م کودك ا، ن3ستون  -3

منتقل  3به ستون  اتعیین و عین  UF4ل ابل سواب مقام مندرج در جواس ناسابر  ایط راجد شرام کودك واین ستون نادر 
  . کنید

  ر انواره ردیف کودك در خا، شم4ستون  -4
به  اتعیین و عین UF5ل ابل سواب مقاس عدد مندرج در جواسابر  ایط راجد شراره ردیف کودك واین ستون شمادر 

  . منتقل کنید 4ستون 
  رد؟امه داسناشن) مان(آیا  ،6و  5 ياه ستون -5

کد مربوط . یدآل بدست می اس 5ر ن زیاصی کودکاختصامه اپرسشنBR2  لاز سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
ز ابه طور مستقل و دقیق  ال راسپس همین سو .منتقل کنید 5به ستون  اعین BR2ل ابل سواب مقاز جوا امه راسنابه شن

  . بنویسید 6در ستون  اقب کودك پرسش و نتیجه رامر ادر یام
  لا، سن کودك به س 8و 7 ياه ستون - 6

ع طالاین ا. یدآل بدست می اس 5ن زیر اصی کودکاختصامه اپرسشنAG2  لاز سواش یال در پیماین سواع مربوط به طالا
به  اعین  AG2لابل سواب مقاز جواصی کودك مورد نظر و اختصامه از پرسشنال اس 5ن زیر از کودکاید در مورد هر یک اب

 8در ستون  اسش و نتیجه رقب کودك پرامر ادر یاز مابه طور مستقل و دقیق  ال راسپس همین سو. منتقل شود 7ستون 
  . بنویسید

  ست؟ادر خورده اهرگز شیر م) مان(آیا  ،10و  9 ياه ستون -7
ز اید در مورد هر یک اع بطالاین ا. یدآل بدست می اس 5ن زیر اصی کودکاختصامه اپرسشن BF1ل از سواع طالاین ا

. منتقل شود 9به ستون  اعین BF1ل اسو بلاب مقاز جواصی کودك مورد نظر و اختصامه از پرسشنال اس 5ن زیر اکودک
  . بنویسید 10در ستون  اقب کودك پرسش و نتیجه رامر ادر یاز مابه طور مستقل و دقیق  ال راسپس همین سو

  ست؟اشته ال داسهاهفته گذشته  2در طی ) مان(آیا  ،12و  11 ياه ستون -8
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ز ا ال راین سواب اکد مربوط به جو. یدادست می ل باس 5ن زیر اصی کودکاختصامه اپرسشن CA1ل از سواع طالاین ا
ز افی و به طور مستقل اپرس و جوي ک اب ال راسپس همین سو. منتقل شود 11به ستون  اعین CA1ل ابل سواب مقاجو

  . بنویسید 12در ستون  اقب کودك پرسش و نتیجه رامر ادر یام
  ست؟اشته اسرفه د اه باري همراهفته گذشته بیم 2در طی ) مان(آیا  ،14و  13ستون  -9

ین اب اکد مربوط به جو. یدان بدست می اصی زناختصامه اپرسشنCA7 لاز سوایش ال در پیماین سواع مربوط به طالا
فی و به طور اپرس و جوي ک اب ال راسپس همین سو. منتقل شود 13به ستون  اعین CA7ل ابل سواب مقاز جوا ال راسو

  .بنویسید14در ستون  اقب کودك پرسش و نتیجه رامر ادر یاز مامستقل 
  تاحظ، مال15ستون  -10

قع شود در نظر ارت فنی مفید وان نظاست در جریانید و ممکن اي درج هرگونه توضیحی که ضروري می داین ستون برا
  .ستاگرفته شده 
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  S-6تکمیل فرم کنترل خوشه نحوه 
س اسابر  احبه گر رایی مصاساره شنام و شمان، منطقه و ناستام امل ناي فرم شالابت امشخص ابتداین فرم، امل کردن اي کابر

  .شت کنیداددارك نمونه گیري مربوطه یامد
 ره خوشها، شم1ستون  -1

  .شت کنیدادداي فرم یالات مندرج در باز قسمت مشخصا اره خوشه راشم
  .ییداشت نماددای ار در هر خوشه رانواي تکمیل شده خامه هاد پرسشنا، تعد2در ستون  -2
د اول تعداست که در ردیف ابدیهی . ییداشت نماددای ار رانواي تکمیل شده خامه هاپرسشند تجمعی ا، تعد3در ستون  -3

 3ستون  ان ردیف باهم 2د تجمعی، ستون اسبه تعداي محاز ردیف دوم به بعد برا. ستا 2د در ستون اتعد ابر باتجمعی بر
  .تر جمع می شوندالاردیف ب

 .ییداشت نماددای ار در هر خوشه رانواده نشده خاسخ داي پامه هاد پرسشناتعد،  4ون در ست -4

ز ردیف دوم به این منظور، اي ابر. ییداشت نماددای ارر انواده نشده خاسخ داي پامه هاپرسشند تجمعی ا، تعد5در ستون  -5
 .جمع می شوندتر الاردیف ب  5ستون   ان ردیف باهم 4د تجمعی ستون اسبه، تعداي محابعد بر

  .ییداشت نماددای ان در هر خوشه راي تکمیل شده زنامه هاد پرسشنا، تعد6در ستون  - 6
د اول تعداست که در ردیف ابدیهی . ییداشت نماددای ان رازني تکمیل شده امه هاپرسشند تجمعی ا، تعد7در ستون   -7

 7ستون  ان ردیف باهم 6د تجمعی، ستون اتعد سبهاي محاز ردیف دوم به بعد برا. ستا 6د در ستون اتعد ابر باتجمعی بر
 .تر جمع می شودالاردیف ب

 .ییداشت نماددای ان در هر خوشه راده نشده زناسخ داي پامه هاد پرسشناتعد،  8در ستون  -8

ز ردیف دوم به این منظور، اي ابر. ییداشت نماددای ارر انواده نشده خاسخ داي پامه هاپرسشند تجمعی ا، تعد9در ستون  -9
 .تر جمع می شوندالاردیف ب 9ستون  ان ردیف باهم 8د تجمعی، ستون اسبه تعداي محاد بربع

  .ییداشت نماددای ال در هر خوشه راس 5ن زیر اي تکمیل شده کودکامه هاد پرسشنا، تعد10در ستون  -10
یف دوم به بعد ز ردا. ییداشت نماددای ال راس 5ن زیر اکودکي تکمیل شده امه هاپرسشند تجمعی ا، تعد11در ستون   -11

 .تر جمع می شوندالاردیف ب 11ستون  ان ردیف باهم 10د تجمعی، ستون اسبه تعداي محابر

 .ییداشت نماددای ال در هر خوشه راس 5ن زیر اده نشده کودکاسخ داي پامه هاد پرسشناتعد،  12در ستون  -12

ز این منظور، اي ابر. ییداشت نماددای ارل اس 5ن زیر اکودکده نشده اسخ داي پامه هاپرسشند تجمعی ا، تعد13در ستون  -13
 .تر جمع می شوندالاردیف ب  13ستون   ان ردیف باهم 12د تجمعی، ستون اسبه تعداي محاردیف دوم به بعد بر
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١٩٣ 
 

  S-7تکمیل فرم کنترل خوشه نحوه 
بر  اریخ راه گر و تحبایی مصاساره شنام و شماره خوشه، نامل شماي فرم شالات بامشخص ابتداین فرم، امل کردن اي کابر

  .شت کنیداددارك نمونه گیري مربوطه یاس مداسا
 رانواره ردیف خا، شم1ستون  -1

  .شت کنیدادداي فرم یالات مندرج در باز قسمت مشخصادر خوشه مربوطه  ار رانواره  ردیف خاشم
  .ییداشت نماددای ار رانوامه تکمیل شده خاپرسشن رانواسرپرست خم ا، ن2در ستون  -2
 . ییداشت فرماددای ار رانوایی مربوط به فرم خا، کد نتیجه نه3در ستون   -3

 .ییداشت نمادداج کنید و یاستخرار انواول فرم خاز صفحه ا ار رانواحبه در خامص یطاجد شراد زن واتعد، 4در ستون  -4

 .ییداشت نماددای ار یطاجد شران واز زنا حبه تکمیل شدهاد مصاتعد، 5در ستون  -5

ست عدد ام نشده انجازه گیري قد انداو در صورتی که  1ست عدد ام شده انجازه گیري قد انداکه ، در صورتی 6در ستون  - 6
 .رد کنیداو ار 2

ست ام نشده انجازه گیري وزن انداو در صورتی که  1ست عدد ام شده انجازه گیري وزن اندا، در صورتی که 7در ستون  -7
 .رد کنیداو ار 2عدد 

 .ییدادرج نم این فرم مفید بنظر می رسند راضر در ات حاعطالار مورد ، هر گونه توضیحی که د8در ستون  -8
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١٩٤ 
 

  هیانشگان داظرارش ناگز - S-8نحوه تکمیل فرم 

بطور و هی تهیه کرده انشگاد ناظرارش ناس فرم گزاسابر  ارلعه ار مطاز پیشرفت کانه ارش روزاگزیستی اهی بانشگان داظران
زبین انه توسط بانه عملکرد تیم که روزارش روزاز فرم گزانید این فرم می تواتکمیل  يابر. یندال نمارسا لعهاد مطابه ستمنظم 

 . ده کنیداستفار می گیرد اقر ار شماختیانی تکمیل شده و در اي میداه

  
 .ي فرم نوشته شودابتدادر  رشاریخ گزاتو  ظران ییاساره شناو شم مان .1

 .ر مربوطه درج گرددانواره خوشه خا، شم2در ستون  .2

 .ست درج گردداحبه شده ان مصآ اري که بانواره خا، شم3ستون  در .3

 .حبه درج گرددا، کد مص4در ستون  .4

؛ و حبهاکنترل حین مص: 2؛ کد حبهازبینی مصاب: 1کد: فرم زیرشده در  ارایهي اس کدهاسابر (م اقدا، نوع 5در ستون  .5
 .درج گردد) حبهاز مصاکنترل پس : 3کد 

رد او ار 2بل قبول بود کد او در صورتیکه نتیجه غیر ق 1کد  6ل قبول بود، در ستون بام قاقدادر صورتی که نتیجه  .6
 .کنید

مربوط به  ست؛ کد نتیجهاب شده انتخا 1 خرین نتیجهاکد ست و احبه صورت گرفته ازبینی مصادر صورتیکه ب .7
  .ییدارد نماو امه راپرسشن س دراخرین تمآ
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١٩٥ 
 

  رتاي نظافرم ه
  حبهادر حین مص رتاچک لیست نظ -  S-1فرم 

  ................ : ناستام ان : ................رتاریخ نظات
  ییاشهري                               روست: منطقه: ................ نام شهرستان

  : .............رانواره خاشم................. :ره  خوشهاشم
  :   ظرایی ناساره شنام و شمان
  :حبه گرایی مصاساره شنام و شمان

  
 خیر  انسبت بله 

       می گیرد؟ مانجان احبه در خلوت و بدون حضور دیگرامصآیا  - 1
        ست؟احت انه و راحبه دوستاي مصافضآیا  - 2
سخگو توضیح می اي پابخوبی بر ات رسواالحبه گر از مصادر صورت نیآیا  - 3

  ؟ردابل وجود داو درك متقدهد 
      

        رد؟ایی داشنان محلی ابه زب حبه گرامصآیا - 4
        ره می کند؟ادا احبه راق مصاشتیارغبت و  احبه گر بامصآیا  - 5
        ست؟احبه ام مصانجاي اسب براحت و مناحبه ران مصامکآیا  -6
        سب می دهد؟اسخ منامی فهمد و پ ات رسواالسخگو اپآیا  - 7
        ست؟الط مه مساي پرسشنابر محتو مالاحبه کننده کامصآیا  - 8
       ست؟ ایت گرفته شده العه رضاي شرکت در مطابر ایا- 9

        صی بروز کرد؟احبه مشکل خان مصادر جریآیا  -10
  

  .توضیح دهید ان را الطف 10 سوالسخ مثبت به ادر صورت پ
  

  .توضیح دهید ابل ذکر دیگري راهر نکته ق
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١٩٦ 
 

  گر حبهامص مه تکمیل شدهازبینی پرسشناچک لیست ب -  S-2فرم 
  ................ : ناستام ان : ................رتاریخ نظات
  ییاشهري                                           روست:                  منطقه: ................ نام شهرستان

  : .................رانواره خاشم................. :ره  خوشهاشم
  : حبه گرای مصیاساره شنام و شمان
  :زبینایی باساره شنام و شمان
  : هیانشگاظر دایی ناساره شنام و شمان

  
 تاتوضیح  خیر یبل 

یی شده اسار به درستی شنانوامه خاس پرسشناسایط بر اجد شران واسخگویاهمه پآیا  - 1
 ؟ندا

      

        ؟تساصی تکمیل شده اختصامه ایط یک پرسشناجد شراسخگوي واي هر پازابه آیا  - 2
ي امه هار و پرسشنانوامه خایی موجود درصفحه نخست پرسشناسات شناعطالاآیا  - 3

  ؟ستاصی به درستی درج شده اختصا
      

        ؟ستاده شده اسخ داپسن و جنس ي کلیدي نظیر ابویژه متغیرهت سواالکلیه  بهآیا  - 4
        ست؟ا م شدهانجا، زانی درصورتلی دیگر الی به سواز سواپرش آیا  - 5
        ؟ستاب نشده انتخاي اند، گزینه اسخ بماید بدون پاتی که بسواالي ابرآیا  -6
        ؟ستاضح نوشته شده او ي ذکر شدهادرس هاو  ام هانآیا  - 7
        ست؟اس ثبت شده اخرین تماست که در اي ان کد نتیجه اخرین نتیجه هماکد آیا  - 8
در بخش تربیت ل اس 5کودك زیر ب انتخاي اب برانتخاز جدول اده استفانحوه آیا  - 9

  ؟ستادرست بوده کودك 
      

        رخورد کردید؟صی بامشکل خ مه بهازبینی پرسشنابدر آیا  10
  

  .توضیح دهید ان را الطف 10 سوالسخ مثبت به ادر صورت پ
  

  .توضیح دهید ابل ذکر دیگري راهر نکته ق
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١٩٧ 
 

  رانوامه خات کنترل پرسشنالاسو - S-3فرم 
  : ...............نام شهرستان ................: ناستام ان : ................رتاریخ نظات
  : هیانشگاظر دایی ناساره شنام و شمان:                                                                                           زبینایی باساره شنام و شمان

                             

ره اشم
  خوشه

  
ره اشم

ردیف 
ر انواخ

در 
  خوشه

  
ي اعضادکل اتعد

  رانواخ
  )HH24ل اسو(

  
  ناد زناتعد
  لهاس 54 ات 15

 )HH25ل اسو(

  

  
ن اد کودکاتعد

ل در اس 5ز اکمتر 
  رانواخ
 )HH27ل اسو(

  
 ات 5ن اکودکد اتعد
ستون (له اس 14

HL8(  
  

  
غل اشد افراد اتعد

  رانواخ
در  1د کد اتعد(

  )IE5 ستون 

  
قعه فوت اوجود و

ل گذشته اطی س
  رانوادر خ

 )HM1ل اسو(

  
  دثه اوجود ح

در یک ) تاصدم(
ه گذشته  عضوي ام
  رانواي خاعضاز ا
 )AD1ل اسو(

  
معلولیت جسمی، 

عقب  احرکتی و ی
ي اعضاندگی ام

  رانواخ
  )AD6ل اسو(

  
د اتعد

مه انپرسش
تکمیل شده 

ن اي زنابر
جد او

یط اشر
 6ستون 

  
  

  تاحظمال

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
    رتانظ  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص    
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١٩٨ 
 

  لاس15-54ن امه زنات کنترل پرسشنالاسو – S-4فرم 
  : ...............نام شهرستان ................: ناستام ان : ................رتاریخ نظات
  : هیانشگاظر دایی ناساره شنام و شمان                                                                                          :زبینایی باساره شنام و شمان

  

ره اشم
  خوشه

  
ره اشم

ردیف 
ر در انواخ

  خوشه

  
ره ردیف اشم

زن در 
  ر انواخ
ل اسو(

WM6(  

  
  هل اوضعیت ت

 )MA1ل اسو(

  

  
ن ایماکنون زات ایا

  ید؟اشته اد
 )CM1ل اسو(

  
ج کرده ازدوار اچند ب

  )MA7لاسو(ید؟  ا
  

  
ن طبیعی ایماد زاتعد

  )BH6 لاسو(
  

  
ملگی اهرگز ح ایا

 اید که باشته اد
یی امرده ز اسقط ی

  شد؟افته باتمه یاخ
 )BH19ل اسو(

  
ل اسو(ل اسن به س

WB2(  

  
چند  اجمع اشم

د زنده در ان نوزایماز
ن اطول زندگیت

ید؟ اشته اد
(CM10)  

  
  
  

 تاحظمال

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
    رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص      
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١٩٩ 
 

  لاس 5ن زیر امه کودکات کنترل پرسشنالاسو – S-5فرم 
  : ...............نام شهرستان ................: ناستام ان : ................رتاریخ نظات
  : هیانشگاظر دایی ناساره شنام و شمان                                                                                        :     زبینایی باساره شنام و شمان

  

ره اشم
  خوشه

  
ره ردیف اشم

ر در انواخ
  خوشه

  
  م کودك ان
ل اسو(

UF4(  

  
ره ردیف اشم

کودك در 
  ر انواخ
ل اسو(

UF5(  

  
مه اسنانش) مان( ایا

  )BR2ل اسو(رد؟ اد

  
  لاسن کودك به س

 )AG2ل اسو(

  

  
هرگز شیر ) مان( ایا

  ست؟ادر خورده ام
 )BF1ل اسو(

  
 2در طی ) مان( ایا

ل اسهاهفته گذشته 
  ست؟اشته اد
  )CA1ل اسو(
  

  
 2در طی ) مان( ایا

ري اهفته گذشته بیم
شته اسرفه د اه باهمر

  ست؟ا
  )CA7ل اسو(

  
  
  

 تاحظمال

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
    رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص  رتانظ  حبهامص        
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٢٠٠ 
 

  کنترل خوشه - S-6فرم 
  : ...............نام شهرستان ................: ناستام ان
  : هیانشگاظر دایی ناساره شنام و شمان:                                                                                             زبینایی باساره شنام و شمان

    
ره اشم

  خوشه
)1(  

  لاس 5ن زیر امه کودکاپرسشن  نامه زنانپرسش  رانوامه خاپرسشن
  ده نشدهاسخ داد پاتعد  د تکمیل شدهاتعد  ده نشدهاسخ داد پاتعد  د تکمیل شدهاتعد  ده نشدهاسخ داد پاتعد  د تکمیل شدهاتعد

 در هر خوشه

)2(  
  تجمعی

)3(  
  در هر خوشه

)4(  
  تجمعی

)5(  
  در هر خوشه

)6(  
  تجمعی

)7(  
  در هر خوشه

)8(  
  تجمعی

)9(  
  خوشه در هر

)10(  
  تجمعی

)11(  
  در هر خوشه

)12(  
  تجمعی

)13 (  
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٢٠١ 
 

  
 کنترل خوشه  - S-7فرم 

  : ...............نام شهرستان ................: ناستام ان:  ..................... ریخات
  .................:ره  خوشهاشمیی                      اروست                         د شهری: منطقه

  : هیانشگاظر دایی ناساره شنام و شمان                                                     :                                        زبینایی باساره شنام و شمان
   

  
ره ردیف اشم

  رانواخ
)1( 

  
  رانوام سرپرست خان

 
)2( 

  
کد نتیجه 

  ییانه
)3( 

  
جد اد زن واتعد

  یطاشر
)4( 

  
حبه اد مصاتعد

  تکمیل شده
  یطاجد شران واز زنا

)5( 

  تن سنجی
  

 تاحظمال

)8( 
  زه گیري قداندا

  1....بلی
  2.....خیر
)6( 

  زه گیري وزناندا
  1....بلی
  2.....خیر
)7( 
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٢٠٢ 
 

  ي تکمیل شدهامه هاد پرسشناتعدرش اگزجدول  - S-8فرم 
  : جمع                                                                                       :         هانشگام دان

 ره خوشهاشم کد منطقه نام شهرستان ردیف 
ر انوامه خاد پرسشناتعد

 تکمیل شده

مه اد پرسشناتعد
 ن تکمیل شدهازن

مه اد پرسشناتعد
 ن تکمیل شدهاکودک

 تاتوضیح

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٠٣ 
 

  دياست ناظراني اچک لیست ه- S-9فرم 
حبه امص اشتی تاونت بهداز معایی طرح اجرام سطوح اي مطلوب طرح در تماجرات دقیق بر نحوه رادي مسئولیت نظاظر ستان

 ارتی شمایف نظاشد و همه وظامی ب اشده در چک لیست ه ارایهرد ابه مو اص شمانگر توجه خانش زیري افرم ه.  رداد ان راگر
  . شداشته بارت دایی طرح نظاجراحل ادي بر کلیه مراظر ستانست که ایسته اش. در بر نمی گیرد ار

-S-9-aیی طرحاجرایند ارت بر فراچک لیست نظ  
  تاتوضیح  خیر  بلی  تالاسو

م شده انجا اي خوشه هارهانواز خاجدید بدرستی  ريادست بررفهآیا  - 1
  ست؟ ا

      

        ست؟اي طرح تهیه شده انبندي برامه زمابرنآیا  - 2
        ست؟ اهم شده افر اي تیم هانی برار میداز کات مورد نیامستندآیا  - 3
حبه گر و اب مصانتخاي ار هاس معیاساحبه بر اي مصاتیم هآیا  - 4

  ند؟اب شده انتخازبین اب
      

م انجابموقع و بدرستی  اهاهنما، و رامه ها، پرسشناتوزیع فرم هآیا  - 5
  می شود؟

      

        م می دهند؟انجابخوبی  ایف خود رانی وظاي میدازبین هابآیا  -6
ر اسب برگزانی و محتوي بطور مناظ زمابلح یآموزشي اه هارگاکآیا  - 7

  ست؟اشده 
      

        ست؟اف ان شفاي خودشایی طرح براجراي مختلف ایف رده هاوظآیا  - 8
ل ان در حاستا اه یانشگاد داهنگی بطور مستمر در ستات هماجلسآیا  - 9

  ست؟ام انجا
      

        رد؟ایی طرح داجراحل ایسته به کلیه مرارت شامدیر فنی طرح نظآیا  -10
ه تعبیه شده انشگاهی طرح در دانشگاد دان ستابعنو) قاتا(نی امکا آی -11

  ست؟ا
      

یی اجراي مختلف اي تحویل و تحول بخوبی در بین رده هافرم هآیا  -12
  رد؟اطرح گردش د

      

        ست؟اصورت گرفته  ي منتخبارهانواتوزیع پمفلت در بین خآیا  -13
لعه رد و امط ي تیماعضان مقرر بین ارت کیفی در زماي نظافرم ه ایا -14

  بدل می شود؟
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-S-9-b نیامید/هیانشگاظر دار نارت بر کاچک لیست نظ  
  تاتوضیح  خیر  بلی  تالاسو

شرکت  ی مربوط به طرحآموزشدوره هی در انشگان داظرانآیا  -1
  ند؟اکرده 

      

 اري نمونه طرح انقشه و فهرست خوشه ههی انشگان داظرانآیا  -2
  ند؟اده ار داقر نیازبین میدابر اختیابموقع در 

      

ر مسئول امحدوده ک او ب ان هاشهرست اهی بانشگان داظرانآیا  -3
  رند؟ایی داشنا رت خوداتحت نظ تیم پرسشگري

      

        رند؟احبه دارت حین مصاهی، نظانشگان داظرانآیا  -4
        رند؟اد ناحبه گرامص انه بات روزاقمالهی، انشگان داظرانآیا  -5
بخصوص در ن احبه گرامصت اهابشتاهی به انشگان داظرانآیا  - 6

  زخورد سریع می دهند؟  اب ولاي اروزه
      

منظم به بطور  اخود ررش اگزي اه فرمهی انشگان داظرانآیا  -7
  می دهند؟ ارایه لعهاد مطاست

      

سب املی و منایی تعاجراي مختلف ابطه در بین رده هانوع رآیا  -8
  ست؟ ا

      

ي کنترل بطور ابر و درصد تعیین شده امه هاکنترل پرسشن ایا -9
  می شود؟  اجراسبی امن

      

یف ام وظانجاي انبندي برامه زماهی برنانشگان داظران ایا -10
  رند؟امربوطه د
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-S-9-c اده هارت بر مدیریت داچک لیست نظ  
  تاتوضیح  خیر  بلی  لاسو

 یآموزشي اهره وددر  اده هانه و مسئول ورود دایامتصدي رآیا  -1
  د؟نامربوط بخود شرکت کرده 

      

بموقع نصب شده  اه مپیوترامه بر روي کاي برناه یلافآیا  -2
  ست؟ا

      

م انجاسب ابنحو من اده هاردکننده داد وافرار بین اتوزیع کآیا  -3
  ست؟اشده 

      

رت انظ اده هار ورود دابر کسبی انه بنحو منایامتصدي رآیا  -4
  رد؟اد

      

ي اهعملدستور رد شده طبقاي وایلهاز فان اي پشتیبایل هافآیا  -5
  ست؟اتهیه شده  مربوط

      

بر  امه هاي مختلف پرسشنات بخش هاعطالال دقیق انتقاآیا  - 6
ري اورود و نگهد دستورعملبق اري، مطافزاي نرم ایل هاروي ف

  م می شود؟انجا اده هاد

      

        ست؟اهم شده افر اده هاسب جهت ورود داي منانه و فضایار ایا -7
        ی شوند؟رد ماملی وابصورت تع اده هاد ایا -8
        ند؟ارد شده ادر دو نوبت و اده هاد ایا -9
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  ناستاي طرح در اجرار ارش هفتگی چگونگی پیشرفت کابرگه گزS--10فرم 
  )هد شدال خوارسایش اد مرکزي پیمان هر هفته به ستایاین برگه در پا(
  :           دياظر ستادگی نانوام خام ونان
  :رشاریخ تهیه گزات                                                            :                      ناستام ان

  :رماچه:                                   سوم:                                   دوم:                 ولا: هفته
.  

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

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

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

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

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

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٠٧ 
 

  نه عملکرد تیمارش روزاگز- S-11فرم 
  ................ : ناستام ان : ................رشاگزریخ ات
  ییاشهري                                 روست:                  منطقه: ................ نام شهرستان

  ................. :ره  خوشهاشم
  :زبینایی باساره شنام و شمان

 ر انواره خاشم  ردیف
حبه اکد مص 

 گر
 تاتوضیح  جعه مجدداز به مرانی حبهانتیجه مص

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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  ............... ریخ ات اي علوم پزشکی تاه هانشگابه تفکیک د اده هاوري دامع ت جارش پیشرفت عملیاگز

  ردیف
م ان
  هانشگاد

ي اد خوشه هاتعد
  تکمیل شده

درصد 
  راپیشرفت ک

مه اد پرسشناتعد
  رانواي خاه

مه اد پرسشناتعد
  ناي زناه

ي امه هاد پرسشناتعد
  ناکودک

            ردبیلا   .1
            رومیها   .2
            ناصفها   .3
            زاهوا   .4
            نایرا   .5
            میالا   .6
            بلاب   .7
            بوشهر   .8
            بیرجند   .9

            تبریز   .10

تربت    .11
  حیدریه

          

            ناتهر   .12
            جهرم   .13
            جیرفت   .14

ن اساخر   .15
  لیاشم

          

            نارفسنج   .16
            بلاز   .17
            ناهداز   .18
            نازنج   .19
            رياس   .20

            راسبزو   .21

            هروداش   .22
            شهرکرد   .23

شهید    .24
  بهشتی

          

            زاشیر   .25
            افس   .26
            قزوین   .27
            قم   .28
            ناشاک   .29
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            کرج   .30
            ناکردست   .31
            ناکرم   .32
            ناسمن   .33
            هانشاکرم   .34
            ناگلست   .35
            داباگن   .36
            نگیال   .37
            نالرست   .38
            مرکزي   .39
            مشهد   .40
            ناهرمزگ   .41
            ناهمد   .42
            سوجای   .43
            یزد   .44
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  لیابسمه تع
  1389 -ن ایرامی سالادر جمهوري   مت وجمعیتنه سالاي چند گاخص هالعه شامط

  ديان ستاظراي نارش هاجمع بندي گز
  :ول اریخ جمع بندي ات                                    :ه انشگام دان

  :ریخ جمع بندي دومات                                                                                                    
  :تلفن                                                                              :دي اظر ستام نان
  :   م مدیر فنی ان

  خیر      بلی              :      ست ال شده ارساول ازدید ارش باگز
  بلی                   خیر             :  ستال شده ارسازدید دوم ارش باگز
  
  ول                       دوم ا:       رش دهیات گزاحضور در جلس 

  ي شهري                اد خوشه هاتعد
  یی                اي روستاد خوشه هاتعد

  .: ....ریخ  ات ار  تادرصد پیشرفت ک
  :........)نامه کودکا، پرسشن:......نامه زنا، پرسشن: .......رانوامه خاپرسشن: ( ریخ ات ار تادرصد پبیشرفت ک

  بلی           خیر         : ست ال شده ارسارت اي نظاچک لیست هآیا 
  

  :ل می شودارسا ر در هفتهادوب) کسل ایل الب فادر ق (یی توسط مدیر فنی اجرات ارش پیشرفت عملیاگزآیا 
  بلی           خیر         

  
  : دي ان ستاظرارش نارد مطرح شده در گزامو
  

  :ن فنی طرح ادي و مدیران ستاظران پیشنهادهايلیست 
•   
•   

  ست   بلی                خیر ال شده ارسای آموزشي اه هارگاري کارش برگزاگزآیا 
  

  ست  بلی             خیر ال شده ارسا)کسل ایل الب فادر ق( مل اري بطور کالیست فهرست بردآیا 
  :رداز به پیگیري داردي که نیارش مواکسري گز

•   
•   

  دگی انوام خام و نان
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  رافزابه نرم  اده هاورود د) د
  اده هایند ورود دات تضمین کیفیت فرامالزا
  .شنداده بامار افزاورود به نرم ید جهت انی، بار میداز شروع کاکثر یک هفته بعد اوري شده، حداي جمع اده هاد

  : مین شودادي تاحد زی ازیر تي ایندهافر زاده استفا اند بایش می تواي پیماده هاکیفیت دتضمین 
ز ان اطمیناولین فرصت جهت اید در افت می شود، باده دریاوري داز تیم جمع اي تکمیل شده اه مهامی که پرسشناهنگ. 1

 یی که اهسخ اپین مرحله به اهمچنین در . ، بررسی شوندیطاجد شراو ناگویسخاپدرست ب انتخاو  اه مهاصحیح  پرسشند اتعد
  .ده می شوداکد دنیز  رنداکد دز به ایی که نیانها ای) 'یراس'نند ام( هستندز اب

بق از مطمه نیاند پرسشاتعد. شدارد شده بار وانتظات مورد اعطالا ابررسی می شوند تت اعطالاز ورود ابعد  امه هام پرسشناتم. 2
  .بررسی می شودگیري طرح نمونه 

یسه می شوند و در صورت اهم مق اب اده هامی شوند و هر دو مجموعه د رافزانرم  ردار وادو ب امه هاپرسشني اده هادم اتم . 3
می شوند  ي کلیدي بویژه سن بررسیانشدن متغیره missز نظر ا امه هاپرسشن. م می شودانجازم ت الاحصالاف، ختالاوجود 

در در اشیرم اري  بانحصاتغذیه  ای 15-24د در گروه سنی انند سوام. س سن سنجیده می شوداسابر  اخص هاز شاري ابسی ازیر
  .ستا اده هامل مهم در کیفیت دار یک عانواي خاعضاین ثبت صحیح سن ابرابن. هام 6ن زیر اکودک

شده  Missي اده هاز دابرخی . ح می شوندصالان امکاحد  او ت نی بررسی می شونداهمخواز نظر نارد شده اي واده هاد. 4
  . می شوندرد ان وامکاحد  ادث، تاریخ حوانظیر ت

 انی رار میدالقوه موجود در کات بول،  مشکالاین جدا. د می شودایجاول کنترل کیفیت بصورت منظم از جداي امجموعه . 5
ین اسپس . ستاده هامل بودن دایی سن و کابجاسخدهی، جاتی در خصوص نرخ پاعطالامل اول شاجد. منعکس می کند

 . وري می کنند کمک کندایی که جمع اده هادر بهبود کیفیت دآنها  به  انی منتقل می شود تار میداي کات به تیم هاعطالا

  :شداحل زیر می بامل مراش اده هاي ورود دادگی براماز اف     
 اده هاجهت ورود د آنها آموزشسب و اد منافرایی و جذب اساشن •

  اده هار ورود داسب جهت کاي منانه و فضایارك راتد •
 اده هاسب جهت ورود دار منافزاتهیه و نصب نرم  •

  :ستارد زیر امل مواشد شاشته باید دار مورد نظر بافزاتی که نرم انامکا
ت مرتبط وجود الانی سوان پرش در صورت لزوم و بررسی همخوامکام شود، انجاملی ابصورت تع اده هاورود د •

 .شداشته باد

 صل شودان حاطمینارد شده اي واده هامل بودن داز کا •

 ر شوندافزارد نرم او  double entryبصورت  اده هاد% 100 •

 شداشته باوجود د SPSSر افزابه نرم  اده هادانتقال  نامکا •

  .شدادر نظر گرفته شده ب اده هانویه دایش ثان ویرامکا •
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 یند تضمین کیفیتاو فر اده هاورود د - 1کل ش

   

بررسی نرم افزار ورود داده  ورود داده 
• range

•  سازگاري منطقی

 کنترل داده ها 
بررسی نرم افزار

 ناهمخوانی 
  شده  Missمقادیر  -

- double data entry

 تحلیل دادهبررسی  سی هاي تحلیلی برر
 تعمیم پذیري 
 آمار توصیفی

 outliers 

 بررسی هاي  ناظر
 همخوانی   •
 کیفیت  •
 کامل بودن  •

 ناظر

  انتقال الکترونیک داده ها
  Emailاز طریق 

 CD-Romیا 
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  یآموزشدستورعمل : 5فصل 
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  هارگاهدف ک
  ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هالعه شاي مطاجرانحوه  آموزش

  
  طب اي  مخاگروه ه
ü احبه گرهامص 

ü ازبین هاب 

ü نیامید/ هیانشگاي داظر هان 

ü اهده امسؤولین ورود د 

ü مه             ار برناندرکایی دست اجرامل ان و عواسارشنایر کاس 

  
  د شرکت کننده      افراد اتعد
/ هیانشگاي داظرهاو ن ازبین ها، باحبه گرهاد مصایی تعداجراي تعیین شده در دستور عمل ار هانواد خوشه و خاس تعداسابر 

  .شندانفر نب 35ز اه بیش ارگاهر ک ناد شرکت کنندگاست تعدابهتر . نی تعیین می گردندامید
  

  ري       اد نوبت برگزاتعد
  ه مربوطهانشگاد/ ناستات تعیین شده در اد نفراس تعداسابر 
  
  ه  ارگان کامک

  ن مربوطهاستا/ ه انشگاهنگی در داتوجه به هم اب
  

  ه   ارگامدت  ک
 صلیاه ارگاشش روز ک §

  و تن سنجی ا، فرم هامه هاشنرورزي در عرصه و تمرین عملی پرساقل دو روز کاحد  §
 )رورزي در عرصهاولیه و کا آموزشز اروز پس  3قل احد(ده  اوري داز جمع اه پیگیري قبل ارگایک روز ک §

ن مربوطه در استا/ هانشگالعه در دان مطاراندر کایی کلیه دست اجرالی احتمات ي رفع مشکالایک روز نشست بر1 §
  دهاوري داول جمع اهفته 

  
   ه  ارگان کازم

  14/8/89 ات 1/8/89ز اه  انشگادگی دامات و انامکاس اساشروع بر 
  

  ي فیزیکی افض
ü ري اگروه ک 3 -4ر گروهی در حدود اي کاسب براي مناهی و فضارگانفردر مدل ک 35ي حدود اسب برالن مناس 

ü ف نشودتالاصلی که وقت الن اجنب س( ر اهاز و ناعت و نمایی بین ساي پذیراسب براي منافض  (.  
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  ییاي پذیرات برارکات و تدانامکا

ن در امکامیوه درصورت آب  /ي و میوه اچ - فه و شیرینیانسک اي یاچ(ه ارگاي کاي روزهاعت برایی بین ساــ دو نوبت پذیر
  )30/14و   30/10عت اس

 ه  ارگادر هر روز ک) 12-13عت اس(ر اهاــ یک نوبت ن

  . پیش بینی شود...) ننده و ار(لی احتماد افرایرامه و سان برنا، مدرس، مجریهارگانفر شرکت کننده ک 45ي حدود ایی براــ پذیر
  
  ز ات مورد نیازم و تجهیزالو

ü ه ادستگPC   مه از برناده استفاو پروژکتور جهتOFFICE  
ü ري و ضبط جلسهابصري و فیلمبرد -ت سمعیانامکا  
ü ي شرکت اه برارگاشده در ک ارایهي ادن محتوارداي مختلف جهت قرابلیت تفکیک بخش هاق اپوشه ب ازونکن ی

 ن اکنندگ

ü حبهان مصاي زماسب براکوله من اکیف ی 

ü ناد شرکت کنندگاي تکثیر شده به تعدامحتو 

ü CD ناد شرکت کنندگاز بع تعدای مورد نیآموزش 

ü عدد  1ر ایه دایت برد پاو  
ü وت ارنگ متف 3عدد در  5قل ایت برد حداژیک وام  
ü ن ارکت کنندگد شان نویس به تعدارو ار یاخودک  
ü غذ اکA4   1  بسته  
ü   ناي دوره جهت شرکت کنندگات تکثیر محتوانامکاپرینتر و  
ü یع و اغذي و چسب ماري کایه چسب، منگنه، چسب نواقیچی، پ(یل در صورت لزوم اوس(... 

ü هارگاک(ن دوره ایامه پاهیناگو  ( 

ü زو و قدسنج ان نمونه ترابه عنو( رد در صورت لزوم ایر مواس(  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢١٦ 

ه  انشگاد/ ن استاکننده  در هر  ارایه( ی آموزشدر دوره  ارایهن بندي و نحوه اکننده، زم ارایه، آموزشوین ات عناجزئی
  )حسب مورد تعیین می گردد

  *ن مورد نظرازم  ارایهروش   کننده ارایه  طباگروه مخ  آموزشن اعنو
  )قلاحد ( 

/ تامستند
  امحتو

  ارایهن امک

  ه    ار گاف کاهدا/ مدگوییاخوش
  رفهامع - مقدمه 

 - احبه گرهامص
 ازبین هاب

ي اظر هان
 نیامید/ هیانشگاد

مسؤولین ورود 
  اده هاد

ون امع
  شتیابهد

  مدیر فنی

  نیاسخنر
  

  دقیقه 60
  

  
  

  هارگامحل ک

 -جزوه   دقیقه 60  نیاسخنر    "  لعهات مطاکلی
  یدسالا

"  

یی اجرار و دستور عمل اختاس
  لعهامط

 -جزوه   دقیقه 120  نیاسخنر    "
  یدالسا

"  

رچوب و دستور عمل فهرست اچ
یی اساري، نمونه گیري و شنابرد
ري و اي فهرست بردار، فرم هانواخ

  تمرین عملی

 –نی اسخنر    "
 - ر عملیاک
ر ورزي اک

  در عرصه

  دقیقه 240
  عتاس 4

  -جزوه
  یدسالا

  هارگامحل ک
  و فیلد

د، اردالی و نحوه عقدقرابع مامن
  اخت هاپرد

  -وهجز  دقیقه 60  نیاسخنر    "
  یدسالا

"  

م انجاره و ادات اکلی آموزش
  حبه و تمرین عملیامص

 -نیاسخنر    "
 - ر عملیاک
  ي نقشایفا

  -جزوه  دقیقه 60
  یدسالا

  هارگامحل ک

و آنها  ياهاهنماو ر امه هاپرسشن
  ي نقشایفاتمرین عملی و  

 ان رامه کودکاتن سنجی در پرسشن
  .مل می شودانیز ش

 -نیاسخنر    "
  ر عملی اک

ورد هر م
 اعت  جمعاس4

  عت و  اس12
عت تن اس3 

  سنجی

جزوه  
مل اش

مه اپرسشن
و  اه
 - اهاهنمار
  یدسالا

  هارگامحل ک
  

 ياهاهنماو ر امه هاتمرین پرسشن
  رورزي در عرصهاو کآنها 

 ان رامه کودکاتن سنجی در پرسشن
  مل می شودانیز ش

 - ر عملیاک    "
رورزي اک

  در عرصه

هر مورد 3
 اعت جمعاس4

  عت و اس12
عت تن اس 4 

  سنجی

مه اپرسشن
و  اه
ي اهنمار
  ان ها

ه ارگامحل ک
  و فیلد

رت و ازبینی، نظادستور عمل ب
تضمین کیفیت و تمرین عملی  و 

 –جزوه   دقیقه 240      "
 -یدسالا

ه ارگامحل ک
  و
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٢١٧ 

  *ن مورد نظرازم  ارایهروش   کننده ارایه  طباگروه مخ  آموزشن اعنو
  )قلاحد ( 

/ تامستند
  امحتو

  ارایهن امک

  فیلد  افرم ه  رورزي در عرصهاک
ي گروه ازمون، برایی، ابی  نهارزشیا
  ي مورد نظر اه

ه ارگامحل ک   فرم  یقهدق 60  زمون افرم     "
  و

  فیلد
دقیقه در  180  نلاپ      سخاپرسش و پ

  طول دوره
  هارگامحل ک  -

ع طالاو نحوه  ا، روش هافرم ه
رکت مردم انی و جلب مشارس

  ...)پوستر، پمفلت، بروشور و(

 -نیاسخنر    "
  ر عملیاک

پمفلت،   دقیقه60
بروشور، 

  پوستر

  هارگامحل ک

فرم   دقیقه 60  فرم    "  نظرسنجی
  سنجینظر

  

مسوولین     میه اختتاجمع بندي و 
  مربوطه

  هارگامحل ک    دقیقه  120  نلاپ

.ستاصلی اه ارگاحث در کامب آموزشي از براي تقریبی مورد نیان هازم: ن مورد نظرازم*
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٢١٨ 
 

  
می سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هالعه شاي مطاجرانحوه  "ی آموزشه  ارگامه کابرن *ديانمونه پیشنه

  "نایرا
  :  نامک:                                               ریخات                    ول   امه روز ابرن    

  کننده ارایه  مهان برناعنو  مهابرن  نازم  جلسه

بح
ص

  

    * ناول شرکت کنندگام روز اثبت ن  00/8- 15/8
    نایرامی سالان مجید و سرود جمهوري اوت قرتال  15/8 -30/8
    هارگاف کاهدان ابی -مدگویی اخوش -حیه افتتا  00/9-30/8
    رفهامع  30/9-00/9
    لعهات مطاکلی ایی باشنا  00/10-30/9
    ییاحت و پذیراسترا  30/10-00/10
    لعه ایی مطاجرار و دستور عمل اختاس  30/10- 15/11
    ري و نقشهارچوب نمونه گیري، فهرست برداچ  15/11 - 00/12

    راهاز و نانم  00/13-00/12  

عد 
ب

ا
هر
ز ظ

  

    اخت هاد و پردارداي عقد قرا، روش هالی، هزینه هابع مامن  00/13- 00/14
    معه ارکت جات و جلب مشانی، تبلیغاع رسطالانحوه  ایی باشنا  30/14-00/14
    ییاحت و پذیراسترا  00/15-30/14
    ) ولاحث روز امب(سخ اپرسش  و پ  30/15-00/15
    ول   و جمع بنديانظر سنجی روز   00/16-30/15
  
  .ده شودابقت دایط مطاشر اسب باه  متنانشگاد/ ناستان در هر ان بندي امه و زماین برنا*
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٢١٩ 
 

  :  نامک:                                              ریخامه روز دوم                          تابرن
  کننده ارایه  مهانن براعنو  مهابرن  نازم  جلسه

بح
ص

  

    *نام روز دوم شرکت کنندگاثبت ن  00/8- 15/8
    حث روز قبلامه و مروري بر مبام برنعالا  30/8-15/8
    حبه ام مصانجاره و ادات نحوه اکلی ایی باشنا  00/9-30/8
    ناي اهنمار و رانوامه خاپرسشن ایی باشنا  00/10-00/9
    ییاحت و پذیراسترا  30/10-00/10
    )مهادا(ن    اي اهنمار و رانوامه خاپرسشن ایی باشنا  30/11-30/10
    )   ن اي اهنمار و رانوامه خاپرسشن(سخ اپرسش و پ  30/11- 00/12

    راهاز و نانم  00/13-00/12  

عد 
ب

ا
هر
ز ظ

  

    ن    اي اهنمان و رامه کودکاپرسشن ایی باشنا  30/14-00/13
    ییاحت و پذیراسترا  00/15-30/14
    ن  اروش تن سنجی کودک ایی باشنا  00/16-00/15
    )ناي اهنماتن سنجی و ر -نامه کودکاپرسشن(سخ اپرسش و پ  15/16-00/16
    نظر سنجی  و جمع بندي روز دوم  15/16- 30/16
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  :  نامک                                                         :                                          ریخامه روز سوم                              تابرن
  کننده ارایه  مهان برناعنو  مهابرن  نازم  جلسه

بح
ص

  

    *نام روز سوم شرکت کنندگاثبت ن  00/8- 15/8
    ي قبلاحث روزهامه و مروري بر مبام برنعالا  30/8-15/8
    ناي اهنمان و رامه زناپرسشن ایی باشنا  00/10-30/8
    ییاحت و پذیراسترا  30/10-00/10
    )مهادا(ن   اي اهنمان و رامه زناپرسشن ایی باشنا  30/11-30/10
    )   ن اي اهنمان و رامه زناپرسشن(سخ اپرسش و پ  30/11- 00/12

    راهاز و نانم  00/13-00/12  

عد 
ب

ا
هر
ز ظ

  

    ترازبینی و نظارچوب و دستور عمل تضمین کیفیت، باچ  30/14-00/13
    ییاحت و پذیراسترا  00/15-30/14
 اس باي تماو روش ه انی ها، نشامه هافت پرسشناچگونگی تحویل و دری  20/15-00/15

  لعهانه مطادبیرخ
  

رت، چگونگی ازبینی و نظادستور عمل تضمین کیفیت، ب( سخ اپرسش و پ  40/15-20/15
  )ساي تماو روش ه انی ها، نشامه هافت پرسشناتحویل و دری

  

    هانشگاد/ ناستاص ات خاموضوع  10/16-40/15
    نظر سنجی   و  جمع بندي روز سوم  10/16- 30/16
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  :  نامک:                                                                                                            ریخ ارم                    تامه روز چهابرن
  کننده ارایه  مهان برناعنو  مهابرن  نازم  جلسه

بح
ص

  

    *نارم شرکت کنندگام روزچهاثبت ن  00/8- 15/8
    ي قبلاحث روز هامه و مروري بر مبام برنعالا  30/8-15/8
کید بر نحوه ات ان  و تمرین عملی باي اهنمار و رانوامه خامروري بر پرسشن  00/10-30/8

  )  رگروهاک 3در (حبه ام مصانجاره و ادا
  

    ییاحت و پذیراسترا  30/10-00/10
    ناي اهنمار و رانوامه خاسخ در مورد پرسشنابحث عمومی و پرسش و پ  30/10- 00/12

    راهاز و نانم  00/13-00/12  

عد 
ب

ا
هر
ز ظ

  

  GPSي اهنماري،  نمونه گیري، نقشه و راتمرین عملی  نحوه فهرست برد  30/14-00/13
 رياست بردي فهرارش دهی فرم هاگز

  

    ییاحت و پذیراسترا  00/15-30/14
  )رگروهاک 3در (رت    ازبینی و نظاتمرین  دستور عمل تضمین کیفیت، ب  00/16-00/15

  رش دهیارت و گزازبینی و نظاي بافرم ه
  

    رمانظر سنجی  و جمع بندي روز چه  00/16- 30/16
  
  
  
  
  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٢٢٢ 
 

  :نامک                                                                                                         ریخ     امه روز پنجم                  تابرن
  کننده ارایه  مهان برناعنو  مهابرن  نازم  جلسه

بح
ص

  

    *نام روزپنجم شرکت کنندگاثبت ن  00/8- 15/8
    ي قبلاحث روز هامه و مروري بر مبام برنعالا  30/8-15/8
ن  و تمرین اي اهنماتن سنجی و ر –ن امه کودکامروري بر پرسشن  00/10-30/8

  )  رگروهاک 3در (عملی 
  

    ییاحت و پذیراسترا  30/10-00/10
تن  - نامه کودکاسخ در مورد پرسشنابحث عمومی و پرسش و پ  30/10- 00/12

  ناي اهنماسنجی و ر
  

    راهاز و نانم  00/13-00/12  

  30/14-00/13  
ن در ازمهم (

  )صلیالن اس

   ازبین هاب/  اظرهاجلسه ویژه ن
و   ازبین هانی و بامید/ هی انشگان داظراهنگی نایی و هماشناي ابر
  زممه ریزي الابرن

  

30/14-00/13  
ن در اهم زم(

  )فرعی لناس

  ناحبه گراجلسه ویژه مص
ه انشگاد/ ناستاي طرح در احبه گر هاهنگی مصایی و هماشناي ابر

  زممه ریزي الابرنمربوطه  و 

  

    ییاحت و پذیراسترا  00/15-30/14
    هانشگاد/ ناستاص احث خامب  00/16-00/15
    نظر سنجی  و جمع بندي روز پنجم  00/16- 30/16
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  :  نامک                                             ریخ                                                              امه روزششم                               تابرن
  کننده ارایه  مهان برناعنو  مهابرن  نازم  جلسه

بح
ص

  

    *نام روزششم شرکت کنندگاثبت ن  00/8- 15/8
    ي قبلاحث روز هامه و مروري بر مبام برنعالا  30/8-15/8
    )  رگروهاک 3در (لی ن  و تمرین عماي اهنمان و رامه زنامروري بر پرسشن  00/10-30/8
    ییاحت و پذیراسترا  30/10-00/10
    ناي اهنمان و رامه زناسخ در مورد پرسشنابحث عمومی و پرسش و پ  30/10- 00/12

    راهاز و نانم  00/13-00/12  

عد 
ب

ا
هر
ز ظ

  

   لعهار مطافزاو نرم  اده ها، نحوه ورود داده هاهمیت دا  30/14-00/13
    ییاپذیر حت واسترا  00/15-30/14
    ن دورهایازمون پا  30/15-00/15
  ه     ارگانظر سنجی کلی ک  00/16-30/15

  میهاختتاسخ و جمع بندي روز ششم و   اپرسش و پ
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مت و جمعیت در نه سالاي چندگاخص هالعه شاي مطاجرانحوه  "ی پیگیري و نشست آموزشه  ارگامه کابرن ديانمونه پیشنه
  "نایرامی سالاجمهوري 

  ده اوري داز جمع ارورزي در عرصه و قبل اولیه و کا آموزشز اروز  بعد  3قل احد  - ه انشگاد/ ناستاه پیگیري در ارگاک
  ده         اوري داول جمع العه  در هفته ایی مطاجرات نشست رفع مشکال

      نامک                  ریخ                                            ات                            
  کننده ارایه  مهان برناعنو  مهابرن  نازم  جلسه

بح
ص

  

    نام شرکت کنندگاثبت ن  00/8 - 15/8
  رياق  نایرامی سالان مجید و  سرود جمهوري اوت قرتال  30/8-15/8
  مجري  مهام برنعالا  40/8-30/8
  مدیر فنی -شتیاون بهدامع  مدگویی و  مقدمهاخوش  00/9-40/8
  مدرس طرح - مدیر فنی  ه قبلیارگاحث مطرح شده در کامروري بر مب  00/9- 20/9
  مدرس طرح - مدیر فنی  ن  از شرکت کنندگات ارانتظان ابی  20/9- 40/9
  ناشرکت کنندگ  امه هازبینی پرسشناي نقش و تمرین تکمیل و بایفا  40/9- 20/10
    ییاتنفس و پذیر  20/10- 40/10
نی  اي میدازبین ها، باحبه گر هات مصت  و مشکالاعطرح موضو  40/10- 00/12

  رورزي در عرصهانی در کامید/ هی انشگاي داظرهاو ن
ظر ان -مدرس طرح - مدیر فنی

  ناشرکت کنندگ -دي   است
    راهاز و نانم  00/13-00/12  

عد 
ب

ا
هر
ز ظ

  

ظر ان -مدرس طرح - مدیر فنی  لعهایی مطاجرات ي رفع مشکالار هاهکار ارایه  00/13- 00/14
  دياست

و  انی هارش دهی، نشا، گزامه هافت و تحویل پرسشنانحوه دری  00/14 -00/15
  ساي تماتلفن ه

 -مدرس طرح - مدیر فنی
  دياظرستان

    ییاپذیر  00/15 -30/15
    میهاختتاجمع بندي و   30/15 -00/16

  .ده شودات دبقایط مطاشر اسب باه  متنانشگاد/ ناستان در هر ان بندي امه و زماین برنا*
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  آموزشتضمین کیفیت 
لعه و در از مطاید پیش است که بایندي مستمر افر آموزش. ستامل کلیدي کیفیت بررسی از عوالعه یکی اتیم مط آموزش

  .  ده صورت پذیرداوري داحین جمع 
  .ستان ایرای مسالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هالعه شاي مطاجرانحوه  ایی باشنا آموزش هدف کلی

  :زاست ارت اعب آموزش صیاختصاف اهدا
 .ي مختلفاي بررسی در تیم هاي تهیه شده بران و صحیح محتواربرد یکساز کان اطمینا §

 لعهاي مطاو دستور عمل ه امه هاف، پرسشناهدا ایی باشنا §

  احبه گر هالعه به ویژه مصاد درگیر در مطافرانگیزش در اد ایجا §

 لعهاي مطاردي بررباي کادهایه پیشنهارا §

 لعهاز مطاصل اي حاده هاي کیفیت دارتقا §

  
  لعه انی مطانسانیروي 

  احبه گرهاب مصانتخا
در طول   احبه گر هامص. ستار اي برخورداهمیت ویژه از اموضوع بررسی  اب اشناتجربه و  اي باحبه گر هار گیري مصابه ک

موضوع  اسی مرتبط بارشناهی کانشگات دقل تحصیالاي حداراد احبه گرهاست مصابهتر . شندار طرح باختیاید در ادوره ب
  .ستانع امي مرتبط بالادر رشته ه ر و تجربهابقه کاس اي بان هاردار گیري کاطق محروم به کادر من. شنداب
 بانتخاي مهم در از دیگر ویژگی ها  انان خوب ونیز خط خوابط عمومی و قدرت بیاشتن روان بومی منطقه، دازب ایی باشنا

 .ستا احبه گر هامص

  
  احبه گرهاب مصانتخاي ار هامعی

ن در ان و کودکات بخش زنالاتوجه به حجم سو اب). ريایک زن و یک مرد در هر تیم ک احضور دو زن ی(زن و مرد  :جنسیت
کیل ز یک مرد و یک زن تشایی که ار می رود در گروه هانتظا. ز مرد پیش بینی شوداي زن بیش احبه گر هاد مصاکل تعد

 .ر زن تکمیل گرددان توسط همکان و کودکامه زنار مرد و پرسشنار توسط همکانوامه خاست پرسشناشده 

 .سیارشناقل کاي مدرك تحصیلی حداران دلتحصیالارغ ان و فانشجویاد :تن تحصیالامیز

 .ستانع امر بالابقه کال ساس 2قل اشتن حداد اي زیر باي رشته هان هاردارگیري کاطق محروم بکادر من *

 آموزش، )دهانواعمومی و خ(شت ایی، بهداماي پزشکی، مان رشته هلتحصیالارغ اف اخر یال ان سانشجویاد :رشته تحصیلی
 اب. شداشته باهل حضور داقل یک نفر زن متاست در هر تیم حدابهتر . شنداب اشنامه اهیم مطروحه در پرسشنامف اشت که بابهد

  .هند بوداولویت خواهل در اد متافران، امه زنات پرسشنالاتوجه به سو
لعه ار مطاختیام وقت در اصلی به صورت تمالعه اده مطاوري داو جمع  آموزشید در طول اب  احبه گرهامص :لاشتغاوضعیت 

زم به تشخیص مدیر فنی یط الاشتن شرارند در صورت داه ندانشگاد انی بازمابطه سانی که راگرحبهاز مصاده استفا.. شداب
 .ستانع امباللعه امط

 ن و منطقهاستان محلی هر ابه زب اشناد بومی و افرا اترجیح :وضعیت بومی بودن
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ن به نظر می رسند، به انی که خیلی جواحبه کنندگات مصالادن به سواسخ داز پان است زناقع ممکن ادر برخی مو :سن
حبه اشتن یک مصاغلب داز طرف دیگر ا. دب کنناجتنادر اشیر م اتغذیه ب املگی یایج حاسی مثل نتارد حساخصوص در مو

ز ا این ترجیحابرابن. ستار کند  نیز مفید ان و مجرد برقراي جواسخگوهاپ ابطه بهتري باند رانتر در هر گروه که بتواکننده جو
ي اد مسن تر برافراب انتخاز ا  احبه هار مصاتوجه به سختی ک اب. ده شوداستفاحبه اي مصال براس 50ات 25د سنین افرا

 .ب گردداجتناحبه گري امص

 . نداشته اد ابه رات مشالعاري در مطابقه همکاهد بود که سادي خوافرا اولویت با :بهات مشالعاري در مطاهمک

ز امتیاحبه شونده امص اط بارتباري اي برقران خوب براطی و فن بیارتبارت اشتن مهاد ن خوبابط عمومی  و فن بیارو
 .محسوب می شود

ي تهیه ایند ونیز براشت می نماددای امه هادر پرسشن اتی راردي که نکابویژه در مو اناشتن خط خواد اناشتن خط خواد
 .شدازم می بت الارشاگز

قل ای تعیین شده و کسب حدآموزشمل دوره اندن کاگذر هیاخذ گواموفقیت و  ای تعیین شده  بآموزشوره ندن داگذر
 آموزشي مجوز اراین بررسی دای آموزشدوره . ستامی الزاهی مربوطه اخذ گواره و ن دوایابی پارزشیازمون، از انمره مورد نی

 .ستان ارکناک

س نظر تیم اساي هر منطقه و بر اس ویژگی هاسابر  ي منطقهاژگی ه س ویاسالعه بر اي مورد نظر تیم مطارهایر معیاس
 .ست در نظر گرفته شوداي دیگري ممکن ار هالعه معیامط
 

  هیانشگانی دامید/ ياظر هاو ن از بین هاو ب اه حبه گراد مصاتعد
  ناستایی در هر اجراس جدول دستور عمل اسابر  §
 . در نظر بگیرند ابتداز ا ار اظر هاو ن ازبین ها، باحبه گرهال ریزش مصاحتماید ان فنی بامدیر §

  
  )هیانشگاد( اظر هانی  و ناي میدازبین هاب  بانتخاي ار هامعی

 زن و مرد  :جنسیت

 .سیارشناقل کاي مدرك تحصیلی حداران دلتحصیالارغ اف  :تن تحصیالامیز

ر، اماشت، ابهد آموزش، )دهانواعمومی و خ(شت ایی، بهداماي پزشکی، مان رشته هلتحصیالارغ اف اترجیح :رشته تحصیلی
 سی انی، جمعیت شناشتی درمات بهداپیدمیولوژي، مدیریت خدما

  او طرح ه امه هارت بر برنایش و نظابقه پاس اشتی بان بهدارکناز کا اترجیح :لاشتغاوضعیت 

 ن و منطقهاستان محلی هر ابه زب اشناد بومی و افرا اترجیح: وضعیت بومی بودن

 . نداشته اد ابه رات مشالعاري در مطابقه همکاهد بود که سادي خوافرا اولویت با :بهات مشالعاري در مطاهمک

 اد بافراز بین ان اظراست نابهتر ). لاس 50 ات 25(در نظر گرفته شود  احبه گر هامص بهایط سن مشاشر  ازبین هاي بابر :سن
 .ب شوندانتخارت اي نظال براس 55 ات 35د افرا اترجیح. ب شوندانتخاري بیشتر ارب کاتر و تجالاسن ب

قل اده و کسب حدی تعیین شآموزشمل دوره اندن کاگذر هیاخذ گواموفقیت و  ای تعیین شده  بآموزشره ندن دواگذر
 آموزشي مجوز اراین بررسی دای آموزشدوره . ستامی الزاهی مربوطه اخذ گوان دوره و ایابی پارزشیازمون، از انمره مورد نی

 .ستان ارکناک
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س نظر تیم اساي هر منطقه و بر اس ویژگی هاسابر  ي منطقهاس ویژگی هاسالعه بر اي مورد نظر تیم مطارهایر معیاس
 .ست در نظر گرفته شوداي دیگري ممکن اهر العه معیامط
 

  اده هاب مسؤولین ورود دانتخاي ار هامعی
 زن و مرد  :جنسیت

 .سیارشناک انی یارداي مدرك تحصیلی  کاران دلتحصیالارغ اف  :تن تحصیالامیز

 ...و ITمپیوتر، ارك پزشکی، کار و مداماي ان رشته هلتحصیالارغ اف اترجیح :رشته تحصیلی

 . متت سالاعطالام ابقه در نظاس اشتی بان بهدارکناز کا اترجیح :لاشتغاوضعیت 

 . نداشته اد ابه رات مشالعاري در مطابقه همکاهد بود که سادي خوافرا اولویت با :بهات مشالعاري در مطاهمک

قل اب حدی تعیین شده و کسآموزشمل دوره اندن کاگذر :هیاخذ گواموفقیت و  ای تعیین شده  بآموزشندن دوره اگذر
 آموزشي مجوز اراین بررسی دای آموزشدوره . ستامی الزاهی مربوطه اخذ گوان دوره و ایابی پارزشیازمون، آز انمره مورد نی

 .ستان ارکناک

س نظر تیم اساي هر منطقه و بر اس ویژگی هاسابر  :ي منطقهاس ویژگی هاسالعه بر اي مورد نظر تیم مطارهایر معیاس
 .ست در نظر گرفته شوداگري ممکن ي دیار هالعه معیامط

  
  آموزشي امحتو

رش ارت و گزاي نظایند هاحبه گري، فراي مصایند هافر. ستازم ال اه آموزشم اي تمارد برانداستاحد و اي واز محتواده استفا
  .تبیین گردد مالای کآموزشید در دوره اي تیم باعضایف کل ار و وظاختادهی و س

  . هد بودان گروه خواحث ویژه اکید بر مبات است که  در هر گروه بارد زیر امل مواشبه طور کلی  اه آموزشي امحتو
  ت طرحاکلی •
 لعهایی مطاجرا دستورعملر و اختاس •

  حبه ام مصانجاره و اداي اهنمار •
 ان هاي اهنماو ر) ناکودک -نازن -رانواخ( امه هاپرسشن •

  ري، نمونه گیري، نقشه ادستور عمل فهرست برد •
 اظر هاي ناهنمارت و رازبینی و نظان کیفیت، بدستور عمل تضمی •

  ...)پوستر، پمفلت و بروشور و(رکت مردم انی و جلب مشاع رسطالاي او شیوه ه افرم ه •
 )ن دورهایازمون پا(یی دوره ابی نهارزشیا •

 .....رش دهی وارت، گزازبینی، نظاري، باي فهرست بردافرم ه •

 ساي تماو تلفن ه انی هانش •

  
   آموزشي امدت دوره و روش ه

 اهاهنماو ر امه هاي پرسشناحبه موفق و محتواي مصاروش ه اب احبه گرهاشد که مصاي بازه انداید به ای بآموزشمدت دوره 
ي ابر آموزشمدت دوره . گردند اشنا مالالعه کارت در مطازبینی و نظاو روند ب افرم ه اب اظرهاو ن ازبین هاهمچنین ب. شوند اشنا
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قل اه پیگیري حدارگاروز ک 1، ) عتاس 16(رورزي در عرصه اروز ک 2، ) عتاس 48(عته اس 8ی آموزشه ارگاروز ک 6لعه این مطا
ي ابر اده هاوري داول جمع اعته در هفته اس 8روز نشست   1و )عتاس 8(  اده هاوري داز جمع او قبل  آموزشز اروز پس  3

  .ه می شوده در نظر گرفتانشگاد/ ناستالی در احتمایی اجرات رفع مشکال
/ ه علوم پزشکیانشگار در هر داي یک باقل برادي حداظر ستاحضور ن العه باتوسط مدرس طرح و تیم مط اه آموزش

/ هانشگاست در داممکن .  ر می گرددان تکراگیرندگ آموزشد اتعد اسب باهد شد و سپس توسط هرتیم  متناخو اجران استا
و  ازبین ها، باحبه گر هاد مصاس تعداساه مربوطه بر انشگادر د اه آموزشد اتعد. ر گرددان برگزاه هم زمارگاک 2ن مربوطه استا
ز اروز پس  3قل اصله حد ارورزي در عرصه و در فاز کاده  پس اوري داز جمع ایک جلسه پیگیري قبل . هد بوداخو اظرهان

 الی باحتمات الاسو ات یي رفع مشکالاده براوري داول دوره جمع است در هفته ابهتر . د می شودالعه پیشنهادر مط آموزش
ید اب اده هامسوولین ورود د. ده شودان نشستی ترتیب داظراو ن ازبین ها، باحبه گر هایی مصاجران اسارشنان و کاحضور مدیر

  .شوند اشناآاو دستورعمل ه امه هالعه، پرسشناموضوع مط اب ایند تان نیز شرکت نماستا/ هانشگاصلی داه ارگادر ک
نحوه برخورد در  اده شود تاستفا احبه گر هاي مصاه آموزشي نقش و تمرین عملی در ایفاز ان امکاحد  اید تاب

یر ات سالاند به سواز تکمیل فرم توسط یک تیم در فیلد می توایک نمونه  ای یآموزشت اضبط جلس. به تمرین گرددایط مشاشر
ن که اظراو ن ازبین ها،  باحبه گرهان فنی، مصاز مدیراهرگروه  يات براي مشخصاید فرم هاب.  سخ دهداحبه گر پاي مصاتیم ه

  . ل گرددارسامی بینند، تکمیل و  آموزش
  

  آموزشبی ارزشیا
لعه این مطادر  آموزشبی ارزشیا. م شودانجاد مختلف ابعابی در سطوح و ارزشیا است تازم ال ، آموزشز کیفیت ان اطمیناجهت 

  :ي زیر صورت می پذیردابه روش ه
  یآموزشت ابی جلسازشیرا

 مدرسانضرین و امی حاسات و اه صورتجلسار شده به همرای برگزآموزشت اد جلساتعد •

 روز نشست  1ه پیگیري، ارگاروز ک 1رورزي در عرصه، اروز ک 2صلی ، اه ارگاروز ک 6 آموزشي اد روز هاتعد •

 آموزشت شرکت کننده در هر جلسه اد نفراتعد •

مل ایر عوا، ساظر ها، نازبین ها،  باحبه گرهامص(ي مختلف ادیده در گروه ه آموزشت اد تفکیک شده و کل نفراتعد •
 )اده هان، مسوولین ورود داسارشنایی و کاجرا

  یآموزشدر هر جلسه  ازمون هآت انگین نمرامی •
 آموزشرد انداستان و اي یکسامحتو •

 تصویري جلسه اضبط صوتی ی •

 ییاجرای و آموزشز نظر ای آموزشت انظرسنجی جلس •

  
  احبه گر هامص آموزشبی کیفیت ارزشیا

 حبه گراب مصانتخاي اي تعیین شده  برار هاي معیاراد •

 روز نشست   1ه پیگیري، ارگاروز ک 1رورزي در عرصه، اروز ک 2صلی، اه ارگاروز ک 6مه امل در برناحضور ک •

قل او کسب حد) عمل نمونه گیري و دستورآنها  ياهاهنماو ر امه هاکید بر پرسشنات اب(ن دوره ایازمون پاشرکت در  •
  زمونآز امتیا% 70
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  مهافرم پرسشن 5تکمیل  •
 ن دورهایاهی پاخذ گوا •

  
  نیامید/ هیانشگاي داظرهاو ن ازبین هاب آموزشبی کیفیت ارزشیا

  ظران  ازبین یاب بانتخاي اي تعیین شده  برار هاي معیاراد •
  روز نشست     1ه پیگیري، ارگاروز ک 1ر عرصه، رورزي داروز ک 2صلی ، اه ارگاروز ک 6مهامل در برناحضور ک •
و دستورعمل  اظر هاي ناهنمارت و تضمین کیفیت، راکید بردستور عمل نظات اب(ن دوره ایازمون پاشرکت در  •

  زموناز امتیا% 70قل او کسب حد) ییاجرا
  انهآرش ات و گزالاشکاج استخراو  احبه گر هافرم تکمیل شده توسط مص 5بررسی  •
  ن دورهایاپ هیاخذ گوا •

  
 اده هامسؤولین ورود د  آموزشبی کیفیت ارزشیا

 اده هاب مسؤولین ورود دانتخاي اي تعیین شده برار هاي معیاراد •

و  ازبین ها، باحبه گرهاه ویژه مصارگاحضور در ک( لعهامط ایی باشناصلی جهت اروزه  6ه ارگامه کاحضور در برن •
 )هیانشگاي داظرهان

ه پیگیري و ارگاروز ک 1ر عملی  و نیز اروز ک 1مل اده  شاه ویژه مسؤولین ورود دارگاروزه ک 3مه امل در برناحضور ک •
  روز نشست 1

ز نرم اده استفاده و ا، دستور عمل ورود دامه هات پرسشناعطالاکید بر  نحوه ورود ات اب(ن دوره ایازمون پاشرکت در  •
  زموناز امتیا% 70قل او کسب حد) رافزا

ن در ان و کودکار، زنانواي خامه هاز پرسشناز هریک امورد  2قل امل حدامه شافرم پرسشن 10ل قات حداعطالاورود  •
  ري مورد نظرافزامه نرم ابرن

 ن دورهایاهی پاخذ گوا •
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  نشکدهاد/ هانشگارم دآ
  مهانمونه دعوت ن

  ......................ياقاب اجن/  نم ار خاسرک
  
  ماحترام و سال اب

  
  ی آموزشه ارگادر ک.............ظر وان/ زبیناب/ حبه گران  مصابه عنو ات می گردد  تدعو از شمابدینوسیله 

   "نایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هالعه شاي مطاجرانحوه  ایی باشنآ"
  ...............................................................نیابه نش  .............نادر مک..................     ات................    ریخ از تاکه 

  .نیدار می گردد حضور به هم رسابرگز
  .ستامی الزاد شرکت کننده در کل دوره افراحضور کلیه 

  .ل می گرددارسازم مه ریزي الای جهت برنآموزشه ارگامه کابه پیوست برن
  

  مدیر فنی/ شتیاون بهدامع  امضا                                                                       
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  نشکدهاد/ هانشگارم دآ
  "نایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هالعه شامط "ی آموزشه ارگاصورتجلسه ک

  :نام شهرستان         :                      نشکدهاد/ هانشگام دان:                                   ناستام ان
به ....................... عتاس ات.................عت از سا.................... نادر مک............... یتالغ.............  ریخادر ت "نایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هالعه شامط "یآموزشه ارگاک

  .ر گردیدازعت برگاس...............مدت
مدرسین / مدرس
 مهابرن

د افراد  کل اتعد
 شرکت کننده

  زموناز امتیا دیده آموزشي اد تفکیکی گروه هاتعد
(%) 

  هارگانتیجه کلی نظر سنجی ک
 )نگیناز میامتیا( 

امص
 گر

حبه
 

اب
ین

زب
 

ان
د د ظر
ورو

ول 
سؤ

م
 دها

 یراس

احد
 قل

امی
ین

نگ
 

احد
 کثر

سی
ب

ا
ب   

خو
ر

4 

ب  
خو

ط   3
سط

متو
2 

ف  
ضعی

1 

  
  
 

             

  
  . ستادیده ضمیمه  آموزشیی اجرامل ان و عواسارشنایر کاو س اظرها، نازبین ها، باحبه گرهامدرسین،  مص/ ت مدرساتصویر فرم مشخص

  .دم شانجاعت اس...........به مدت ............... ات....................ریخ از تان ارورزي در عرصه شرکت کنندگامه کابرن اضمن
  .  ستامه ریزي شده ابه ترتیب زیر برن) دهاوري داول جمع ادر هفته (و نشست ) دهاوري داز جمع اقبل (ه پیگیري ارگامه کابرن
  .ر شدابرگز........................ در محل..................ات....................عتاز سا....................... ریخاه پیگیري  در تارگاک

  .ر شدابرگز .......................در محل.............ات..........عتاز سا............... ریخایی در تاجرات ست رفع مشکالنش
  ر فنیمدی/ شتیاون بهدامع  امضا                                                                                                                  
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٢٣٢ 

  
  )1389ل اس(ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چند گاخص هالعه بررسی شامط

  ي علوم پزشکی کشوراه هانشگان فنی دات مدیرافرم مشخص
ه علوم انشگاد  ردیف

  پزشکی
  سن  دگیانوام خام و نان

  )لابه س(
  جنس

  )زن - مرد(
  بقه خدمتاس  سمت - شغل

  )لابه س(
  خرین مدرك تحصیلیا
-سیارشناک -نیارداک(
  ) ادکتر - رشداسی ارشناک

بقه مدیریت اس  رشته تحصیلی
  ییاجرا
  )لابه س(

ري در ابقه همکاس
  ت کشوريالعامط

  )رداند - رداد(
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      

9                      
10                      
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٢٣٣ 

  )1389ل اس(ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چند گاخص هالعه بررسی شامط
  ي علوم پزشکی کشوراه هانشگامدرسین طرح  د/ ت مدرسافرم مشخص

  
ه علوم انشگاد  ردیف

  پزشکی
  سن  دگیانوام خام و نان

  )لابه س(
  جنس

  )زن - مرد(
بقه اس  سمت - شغل

  خدمت
  )لابه س(

  خرین مدرك تحصیلیا
-سیارشناک -نیارداک(
  ) ادکتر - رشداسی ارشناک

و  آموزشبقه اس  رشته تحصیلی
  تدریس

  )لابه س(

ري در ابقه همکاس
  ت کشوريالعامط

  )رداند - رداد(
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      

10                      
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٢٣٤ 

  )1389ل اس(ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چند گاخص هالعه بررسی شامط
  نفر: ........ د کلاتعد........................   ه علوم پزشکیانشگاد  –دیده  آموزشي احبه گر هات مصارش مشخصافرم گز

  
  سن  دگیانوام خام و نان  حبه گراکد مص  ردیف

  )لابه س(
  جنس

  )زن - مرد(
  هلاوضعیت ت

  )هلامت - مجرد(
  خرین مدرك تحصیلیا
-سیارشناک -نیارداک(
  ) ادکتر - رشداسی ارشناک

رشته 
  تحصیلی

  لاشتغاوضعیت 
غیر  -غلاش(

  )نشجواد -غلاش

ري ابقه همکاس
ت العادر مط
  قبلی

  )رداند - رداد(

  ساتلفن تم

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      

10                      
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٢٣٥ 

  )1389ل اس(ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چند گاخص هالعه بررسی شامط
  نفر: ........ د کلاتعد.......................  ه علوم پزشکی انشگانی  داي میدازبین هات بافرم مشخص

  
  سن  دگیانوام خام و نان  زبیناکد ب  فردی

  )لابه س(
  جنس

  )زن - مرد(
  بقه خدمتاس  سمت - شغل

  )لابه س(
  خرین مدرك تحصیلیآ
-سیارشناک -نیارداک(
  ) ادکتر - رشداسی ارشناک

ري در ابقه همکاس  رشته تحصیلی
یش و ابه گري، پامص
  امه هارت بر برنانظ
  )لابه س(

ري در ابقه همکاس
  ت کشوريالعامط

  )رداند - رداد(

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      

10                      
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٢٣٦ 

  )1389ل اس(ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چند گاخص هالعه بررسی شامط
  نفر:....... د کلاتعد........................   ه علوم پزشکیانشگاد   –دیده  آموزشهی انشگاد/نیاي میداظر هات  نافرم مشخص

  
  سن  دگیانوام خام و نان  ظراکد ن  ردیف

  )لابه س(
  جنس

  )زن - مرد(
  سمت - شغل

  
  خرین مدرك تحصیلیآ  لاشتغامحل 

-سیارشناک -نیارداک(
  ) ادکتر - رشداسی ارشناک

رشته 
  تحصیلی

ري در ابقه همکاس
رت بر اش و نظیاپ

  امه هابرن
  )لابه س(

ري ابقه همکاس
ت العادر مط
  قبلی

  )رداند - رداد(

  ساتلفن تم

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        

10                        
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٢٣٧ 

  )1389ل اس(ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاگ ي چنداخص هالعه بررسی شامط
  نفر: ........ د کلاتعد.......................  ه علوم پزشکی انشگاده  دات مسوولین ورود دافرم مشخص

  
ول ورود ئکد مس  ردیف

  دهاد
  سن  دگیانوام خام و نان

  )لابه س(
  جنس

  )زن - مرد(
  بقه خدمتاس  سمت - شغل

  )لابه س(
  مدرك تحصیلیخرین ا
-سیارشناک -نیارداک(
  ) ادکتر - رشداسی ارشناک

ري در ابقه همکاس  رشته تحصیلی
ر و اماي احد هاو
  تاعطالا
  )لابه س(

ري در ابقه همکاس
  ت کشوريالعامط

  )رداند - رداد(

1                      
2                      
3                      
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٢٣٨ 

  )1389ل اس(ن ایرامی سالامهوري مت و جمعیت در جنه سالاي چند گاخص هالعه بررسی شامط
  نفر:....... د کلاتعد........................   ه علوم پزشکیانشگاد   –ی آموزشه ارگام در کافرم ثبت ن

  
  سن  دگیانوام خام و نان  ردیف

  )لابه س(
  جنس

  )زن - مرد(
  سمت - شغل

  
  خرین مدرك تحصیلیآ  لاشتغامحل 

-سیارشناک -نیارداک(
  ) اردکت - رشداسی ارشناک

رشته 
  تحصیلی

ري در ابقه همکاس
رت بر ایش و نظاپ

  امه هابرن
  )لابه س(

ري در ابقه همکاس
  ت قبلیالعامط

  )رداند - رداد(

  ساتلفن تم

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      

10                      
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٢٣٩ 

  )1389ل اس(ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چند گاخص هالعه بررسی شامط
  ي علوم پزشکی کشوراههانشگار شده در دای برگزآموزشي اه هارگافرم  بررسی ک

  
ه علوم انشگام دان  ردیف

  ناستا/ پزشکی
کل  داتعد
  هارگاک

  ر شدهابرگز

د افراد کل اتعد
دیده  آموزش

  )نفر(

  دیده آموزشي اگروه ه د تفکیکیاتعد
  )نفر(

  نازمون شرکت کنندگآز امتیا
  (%)بر حسب  

  رشدهاي برگزاه هارگانتیجه نظر سنجی ک
  )نگینامی( 

سی  کثراحد  نگینامی  قلاحد  یراس  ظران  زبیناب  حبه گرامص
ب

ر ا ب 
خو

4  

ب 
خو

ط   3
وس

مت 2  

ف 
ضعی

1  

1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8                              
9                              

10                              
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٢٤٠ 

  یآموزشه ارگاکنظرسنجی فرم 
   نایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هالعه شانحوه مط ایی باشنا
  :                                                      )ن امک                                       :                               ن ازم(

  ضعیف تاتوضیح
)1( 

  متوسط
)2( 

  خوب
)3( 

ر ابسی
خوب 

)4( 

 ردیف بیارزیان مورد اعنو

 1 اي شماه برارگاسب بودن سطح کامن     

 2 هارگات در کز شرکا اولیه شمات ارانتظاورده شدن آبر     

  3  لعه مورد نظرامط اه بارگاي کاط محتوارتباسب و اتن     

 4 لعهاي مطاجراشده در  ارایهی آموزشن  بسته اساربرد اسود مندي و ک     

شده در  ارایه...) و دستورعمل،اهنمامه،راپرسشن(یآموزشمعیت بسته اج     
  لعهاي مطاجرا

5  

 6 ..)لتحریر وازم ازونکن، لو(ی وزشآمت اسب بودن بسته ملزومامن     

  7  ه ارگای توزیع شده در کآموزشد ان بحث و بررسی موامکا     

 8 انی شمازماتی سآي امه هاه در برنارگاي کاز محتوابهره مندي      

 9 )ناگ(دهنده آموزشتسلط علمی      

 10 هارگادر ک) ناگ(دهنده  آموزشي تدریس اثر بخشی روش ها     

دهنده  آموزشرکت ایی جلب مشاناه و توارگاره کاداسب بودن شیوه امن     
 )ناگ(

11 

 12 )ناگ(دهنده  آموزشلب ال مطانتقان و نحوه افن بی     

 13  )ناگ(دهنده  آموزشت مطروحه توسط الاسخگویی به سوانحوه پ     

 14 )ناگ(دهنده  آموزشمه توسط اي دقیق برناجراز وقت و اده موثر استفا     

 15 )1389ه ان مابا(ه ارگاري کاریخ برگزاسب بودن تامن     

روز  1) (رورزياروز ک 2(و ) صلیاروز  6(ه ارگاسب بودن طول دوره کامن     
 )ناستاپیگیري در 

16 

 17 هارگانه کان بندي روزاسب بودن زمامن     

 18 هارگای در کآموزشت کمک انامکاسب بودن امن     

 19 هارگاري کان برگزاسب بودن مکانم     

 20 هارگایی در کاهی و پذیرات رفانامکاسب بودن امن     

 21 هارگاي دعوت و شرکت در کانی براع رسطالانحوه      

  22  هارگامد جهت شرکت در کآنحوه رفت و      

 23 هارگادر مورد ک ایتمندي و نظر کلی شمان رضامیز     
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٢٤١ 

  
 :هارگاط ضعف کانق

-  
-  
-  
  :هارگاط قوت کانق
-  
-  
-  

  :ادهاپیشنه
-  
-  
-  
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٢٤٢ 

  

  
  
  

  اه مهاپرسشن: 6فصل 
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٢٤٣ 

  
  
  

  ر انوامه خاپرسشن
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٢٤٤ 

ن                                                                ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هابررسی ش
  رانوامه خاپرسشن

  
  
  

                            ول                                                                                                                           اجدول  -ر  انوات خاعطالا
HouseHold  

HH1 .ناستا م ان        :    HH2 . کد
  :  ناستا

  

HH3 .ناشهرست مان :   HH4 .کد 
  : ناشهرست

  

HH5 .اروست/ م شهران:    HH6 .کد منطقه  :  
  .......................................................................................................................شهر 
  .................................................................................................................... اروست

  

  
1  
2  

  
HH7 .ره خوشهاشم :    

 
HH8 .ره ردیفاشم 

      :رانواخ
HH9 .داتعد 

ر در انواخ
 : نامک

  

HH10 .رانوادرس پستی خا  :  
  

HH11 .جعهاریخ مرات  
  

HH12 .م ام و نان
ره ادگی و شمانواخ

  حبه گرایی مصاساشن
HH13.*تیجهکد ن  

  لاس/       ه       ام/      روز        
                /              /1389  

  
_______   

  
  

  لاس/     ه         ام/         روز         
               /                 /1389  

  
_______  

  

  لاس/     ه    ام/       روز     
          /             / 1389  

  
_______    

  
  

HH14 .ییاساره شناشم:                         دگیانوام خام و نان        نیامید/  هیانشگاظر دایی ناساره شنادگی و شمانوام خام و نان :  
  

  

  

  رانواحبه خانتیجه مص. HH13,HH22ي اکده*
  م شد انجامل اک 01
در به اهیچ فردي که ق ار یانواي خاعضاز ازدید هیچ یک ان بادر زم 02

  نه نبود  اشد در خاسخگویی باپ
  م نشد انجاحبه ار مصانوانی مدت خیب بودن طوالابه علت غ 03
  سخگویی  از پاع امتنا 04

  درس مسکونی نیستا/ ست از سکنه الی انه خاخ 05
  ست انه تخریب شده اخ 06
  نشد   انه پیداخ 07
)  مشخص کنید(یر اس 96

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

                               کد شناسایی خانوار       
   ستانا /       شهرستان     /     منطقه    /     شماره خوشه                       /   شماره ردیف خانوار                                                                                                                                         
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٢٤٥ 

  
  
  مت مل موثر بر سالامت و عوي در خصوص وضعیت سالالعه اضر روي مطال حایم و در حامده اپزشکی  آموزشن و اشت، درمارت بهداز طرف وزا ام
  ز اتی که اعطالام اتم. مدانجادقیقه به طول می  45 ات 35حبه حدود از مصاین بخش ا. صحبت کنیم اشم ارد باین مواره ایل هستیم دربام. ر می کنیماک اده هانواخ

  .هد شداشته نخوان گذادر می العه ماد تیم مطافراهیچ کس به جز  اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالاکسب می کنیم، ک اشم
  زه می دهید شروع کنم؟اجا

    
  .کنید آغاز احبه رایید و سپس مصاجعه نمامر HH31ن به ابه منظور ثبت زم ←ده می شود ازه داجابلی،   
  .ییدانی خود صحبت نمامید/ هی انشگاظر دان ادر خصوص نتیجه ب. مل کنیداک ار ,HH21,HH22 HH13 ←ده نمی شود ازه داجاخیر،   
  
  
  

HH31 .ثبت کنید ان رازم.  

  : ....... دقیقه  : ......              عتاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           ر                                                                                                                            انواي خاعضافهرست 
Household List                               

  .ر شروع کنیدانوام سرپرست خان ابگویید، ب ازندگی می کنند ر اینجا دي که معموالافرام ام تمان الطف ز هر چیز،اقبل 
 ار) HL4(ن او جنس ش) HL3(ر انواسرپرست خ ان با،  نسبت ش)HL2(ر انواي خاعضام اتم. ، بنویسید01در ردیف  ار رانوام سرپرست خان

  .ییدارد نماودر جدول صفحه بعد  ات راعطالاین ا. ذکر کنید
  شد؟انه نباکنون در خاگر ازندگی می کند؟ حتی  اینجاکس دیگري هم ایا :سپس بپرسید
  . کنید آغازنه اگاي هر نفر به طور جدابر HL5 اب  ات رالاسپس سو. پر کنید ار  HL2-HL4سخ مثبت بود، اگر پا
  .ده کنیداستفافه اضامه از پرسشناند ار پر شده انوادر فهرست خ ام ردیف هاگر تما
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٢٤٦ 

  رانواسرپرست خ انسبت ب): رانواي خاعضادر فهرست ( HL3ي اکده*
  سرپرست  01
  )شوهر / زن( همسر  02

  دختر/ پسر  03
  داماد/ عروس  04

  نوه  05
  همسر الدین سرپرست یاو 06

  همسر اهر سرپرست یاخو/ در ابر 07
  عمه/ له اخ/ یی اد/ عمو  08

  دهاهرزاخو/ ده ادرزابر 09
فرزند / فرزند همسر/ ندهافرزند خو 10
  عیارض

  ونداغیر خویش/ ن ابستگادیگر و 11
  ندانمی د 98

 

  Household List                                                                                                              ر                                                                                                    انواي خاعضافهرست   
 15ن اي زنابر  

  لهاس 54 ات
 5ن اي کودکابر
  لهاس 14 ات

ن اي کودکابر
  لاس 5ز اکمتر 

  لاس 17 ات 0د افراي ابر

  
  

HL1.  
ره اشم

  ردیف

  
HL2.  

  دگیانوام خام و نان

  
HL3.  

نسبت *
 اب) مان(

سرپرست 
  رانواخ

  ت؟چیس

  
HL4.  

) مان(
مرد 

 است یا
  زن؟

  
  

  مرد 1
  زن 2

  
HL5.  

  چیست؟) مان(ریخ تولد ات
  
  
  
  

  ند اه نمی دام98 
  ندال نمی داس 9998  

  
HL6.  

چند ) مان(
  رد؟ال داس
ي ال هاس
ثبت  امل راک

گر  ا. کنید
 ای 95سن 

ست، ابیشتر 
 ار "95"

  ثبت کنید

  
HL7.  
  
  
  

گر فرد مورد ا
 ات 15نظر زن 

ست اله اس 54
ره ار شمدو

یره اردیف د
  بکشید

  
HL8.  

صلی اقب امر ادر یام
 ات 5(ین کودك ا

  کیست؟) لهاس 14
  
  
در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL9.  

صلی اقب امر ادر یام
کمتر (ین کودك ا
  کیست؟) لاس 5ز ا

  
  
در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL11.  

در ام ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  

  لیب 1
  ÷خیر 2

      
HL13  

           ÷ندانمید8
      

HL13  

  
HL12.  

  قعی ادر وام ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  
ره ردیف اشم
ثبت  ادر رام

سخ اي پابر. کنید
 "00"منفی  

  ثبت کنید

  
HL13.  

پدر  ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  
  بلی 1
  ÷خیر 2

  ردیف بعد
  ÷ندانمید8

  ردیف بعد

  
HL14.  

  قعی اپدر و ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  
ره ردیف پدر اشم
 ابنویسید ی ار
سخ منفی       اي پابر
ثبت  "00 "

  کنید

  پدر  8   2   1  درام  8   2  1  درام  درام  15-54  سن  لاس  هام  2    1  نسبت*  دگیانوام خام و نان  ردیف
01    01          

01  
          

02              
02  

          

03              03            

04              04            
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٢٤٧ 

  
HL1.  
ره اشم

  ردیف

  
HL2.  

  دگیانوام خام و نان

  
HL3.  

نسبت *
 اب) مان(

سرپرست 
  رانواخ

  ت؟چیس

  
HL4.  

) مان(
مرد 

 است یا
  زن؟

  
  

  مرد 1
  زن 2

  
HL5.  

  چیست؟) مان(ریخ تولد ات
  
  
  
  

  ند اه نمی دام98 
  ندال نمی داس 9998  

  
HL6.  

چند ) مان(
  رد؟ال داس
ي ال هاس
ثبت  امل راک

گر  ا. کنید
 ای 95سن 

ست، ابیشتر 
 ار "95"

  ثبت کنید

  
HL7.  
  
  
  

گر فرد مورد ا
 ات 15نظر زن 

ست اله اس 54
ره ار شمدو

یره اردیف د
  بکشید

  
HL8.  

صلی اقب امر ادر یام
 ات 5(ین کودك ا

  کیست؟) لهاس 14
  
  
در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL9.  

صلی اقب امر ادر یام
کمتر (ین کودك ا
  کیست؟) لاس 5ز ا

  
  
در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL11.  

در ام ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  

  لیب 1
  ÷خیر 2

      
HL13  

           ÷ندانمید8
      

HL13  

  
HL12.  

  قعی ادر وام ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  
ره ردیف اشم
ثبت  ادر رام

سخ اي پابر. کنید
 "00"منفی  

  ثبت کنید

  
HL13.  

پدر  ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  
  بلی 1
  ÷خیر 2

  ردیف بعد
  ÷ندانمید8

  ردیف بعد

  
HL14.  

  قعی اپدر و ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  
ره ردیف پدر اشم
 ابنویسید ی ار
سخ منفی       اي پابر
ثبت  "00 "

  کنید

  پدر  8   2   1  درام  8   2  1  درام  درام  15-54  سن  لاس  هام  2    1  نسبت*  دگیانوام خام و نان  ردیف
05              05            

06              06            

07              07            

08              08            

09              09            

10              10            

11              11            

12              12            

13              13            

14              14            

15              15            

                        .  مت بزنیدعال این قسمت رافی اضامه از به پرسشناصورت نیدر   
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٢٤٨ 

  رانواسرپرست خ انسبت ب): رانواي خاعضادر فهرست (HL3 ي اکده*
  سرپرست  01
  )شوهر / زن( همسر  02

  دختر/ پسر  03
  داماد/ عروس  04

  نوه  05
  همسر ات یلدین سرپرساو 06

  همسر اهر سرپرست یاخو/ در ابر 07
  عمه/ له اخ/ یی اد/ عمو  08

  دهاهرزاخو/ ده ادرزابر 09
  عیافرزند رض/ فرزند همسر/ ندهافرزند خو 10

  ونداغیر خویش/ ن ابستگادیگر و 11
  ندانمی د 98

  .ن ترتیب تکمیل کنیدابه هم انرارد کنید و ار  وانوادر فهرست خ افی راضاي اعضام ان. ییدال نماشند، سواست ذکر نشده باممکن  نی کهاکودک ان یاراره شیرخوابخصوص درب. ر پرس وجو کنیدانوافی خاضاي اعضاره ادرب
  
  . ن بنویسیداصی زناختصامه ات پرسشناعطالادر برگه  اش رایی اسات شناعطالاره ردیف و دیگر ام، شماله، ناس 54 ات 15ي هر زن ابر
  .ل بنویسیداس 5ز ان کمتر اصی کودکاختصامه ات پرسشناعطالادر برگه  اش راقب امر ادر یاره ردیف ماره ردیف خودش و نیز شمام و شمال، ناس 5ي هر کودك زیر ابر
  

  .شیداشته باد امه مجزار یک پرسشنانوال در خاس 5ز ایط و هر کودك کمتر اجد شراي هر زن واید براین مرحله بادر 
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٢٤٩ 

 

  لاشتغابیمه و 

                                                                                                                                                            Insurance & Employment 
IE1.  
  ره اشم

  ردیف

IE2.  

  مان

ر  انواي خاعضاز فهرست ا

)HL2 (کپی شود  

IE3.  

)                                                                                                                            رتاک ادفترچه ی( رد؟ایه دامه پبی) مان( ایا

  .مشخص کنید اگر بلی، نوع بیمه را

A  -ییاز بیمه روستاغیر (نی ات درماخدم(  

B - ییامه روستبی(نی ات درماخدم          (  

C- عی             اجتمامین ات  

D- ي مسلح            انیروه  

E -  د           امداکمیته  

X-نیت و غیرهاري، بیمه روحا، شهرداه نکا، شرکت نفت، باو سیم انظیر صد( اه یر بیمهاس(  

   Y – رد ابیمه ندï IE5  

   Z- ند انمی دï IE5  

) مان(در صورتی که .شداحبه گر باهده مصاس مشاسابر  اجیحي بیمه ترانوع دفترچه ه 

ده می کند استفاي که بیشتر است کد بیمه ارت بیمه اک از یک دفترچه یاي بیش اران داهمزم

  و بیمه دیگر در محل بعدي ثبت شود) کسترياستون خ(ست الی سمت راي خاولین فضادر 

IE4.  
در صورتی که     

ل اسخ سواپ
IE3.    مثبت

)  مان(آیا  ،ستا
بیمه مکمل 

  .رداد
  بلی-1
  خیر-2
ند                                      انمی د-8
  

 ترالال و باس 15د افراي ابر

IE5.  
روز گذشته چگونه  7در ) مان(لیت اوضع فع

  ست؟ا
  غلاش-1
  رامد بدون کاي دراراد-2
  رانه داخ-3
  نشجواد امحصل ی-4
  راي کار جویابیک-5
  رابیک-6
 یر اس -7

  یه بعدياکد بیمه پ  رد؟ ایه دابیمه پآیا       م ان  ردیف
  )ز یک بیمهاگر بیش ا(

1       2        8 1    2    3    4     5    6    7  

01            

02            

03            

04            

05            

06           

07            

08           

09           

10            

11           

12           

13           

14           

15           
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٢٥٠ 

  
  تتحصیال

                                                                                                                                                                                                                                                                Education  
  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر

ED1.  
ره اشم

  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور اطع در ین مقادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  بلی 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نابیرستد 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا
  رجوع شود ED7 به

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
01                          
02                          
03                          
04                          
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٢٥١ 

  
  تتحصیال

                                                                                                                                                                                                                                                                Education  
  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر

ED1.  
ره اشم

  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور اطع در ین مقادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  بلی 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نابیرستد 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا
  رجوع شود ED7 به

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
05                          
06                          
07                          
08                          
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٢٥٢ 

  
  تتحصیال

                                                                                                                                                                                                                                                                Education  
  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر

ED1.  
ره اشم

  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور اطع در ین مقادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  بلی 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نابیرستد 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا
  رجوع شود ED7 به

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
09                          
10                          
11                          
12                          
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٢٥٣ 

  
  تتحصیال

                                                                                                                                                                                                                                                                Education  
  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر

ED1.  
ره اشم

  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور اطع در ین مقادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  بلی 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نابیرستد 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا
  رجوع شود ED7 به

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
13                          
14                          
15                          
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Water & Sanitation                                                                                                                                        شت محیط           اب و بهدا
WS1 . ي اعضامیدنی اشاآب  صلیامنبع

  چیست؟ ار شمانواخ
  ب لوله کشی شدها

  ........................................................................حد مسکونی اخل والوله کشی به د
  ...............................................محوطه  اط یالوله کشی به مجتمع مسکونی، حی

  .............................................. ................................................یه الوله کشی به همس
  .......................................................آب  شتاه بردایستگا/ شت عمومی اشیر برد

  ...................... ................................ ..........................................................ي اه لوله اچ/ هاچ
  ري شدهاحفآب  هاچ

  ........................................................... .........................................زي شده اه بهساچ
  ....................................................................................................زي نشده اه بهساچ

  ب چشمها
  ................................................................................................زي شده اچشمه بهس
  ...............................................................................................زي نشده اچشمه بهس

  ................................................................................................................................ت اب قنا
  ...........................................................................................................ن ارابآب  ورياجمع 

  ..................................................................................................................ر انکر دامیون تاک
  ..........................................................................................بشکه کوچک / مخزن  اري باگ
  ) .................ريابیال انال، کاناچه، برکه، کار، سد، دریانه، جویبارودخ(ب سطحی ا
  ......................................................................................................................ب بطري شده ا

  ______________________________)   مشخص کنید(رد ایر مواس

  
11  
12  
13  
14  
21  
  

31  
32  
  

41  
42  

100  
51  
61  
71  
81  
91  
96  

 
11ï WS6 

12ï WS6  
13ï WS6  
14ï WS3 

21ï WS3 
 

31ï WS3 

32ï WS3 
 
 

41ï WS3 

42ï WS3 

100ï WS3 

51ï WS3 

61ï WS3 

71ï WS3 

81ï WS3 
 

96  
WS2 .ر انواده خاستفامورد آب  صلیا منبع

رف دیگر مثل پخت و پز و اي مصابر اشم
 چیست؟ اشستشوي دست ه

  ب لوله کشی شدها
  ........................................................................حد مسکونی اخل والوله کشی به د

  ...............................................محوطه  اط یالوله کشی به مجتمع مسکونی، حی
  .............................................. ................................................یه الوله کشی به همس

  .......................................................آب  شتاه بردایستگا/ شت عمومی اشیر برد
  ........................................ ................................ ........................................ي اه لوله اچ /هاچ
  ري شدهاحفآب  هاچ

  ................................................................ ....................................زي شده اه بهساچ
  ....................................................................................................زي نشده اه بهساچ

  ب چشمها
  ................................................................................................زي شده اچشمه بهس
  ...............................................................................................نشده زي اچشمه بهس

  ................................................................................................................................ت اب قنا
  ...........................................................................................................ن ارابآب  ورياجمع 

  ..................................................................................................................ر انکر دامیون تاک
  ..........................................................................................شکه کوچک ب/ مخزن  اري باگ
  ) .................ريابیال انال، کاناچه، برکه، کار، سد، دریانه، جویبارودخ(ب سطحی ا
  ......................................................................................................................ب بطري شده ا

  ______________________________)   مشخص کنید(رد ایر مواس

  
11  
12  
13  
14  
21  
  

31  
32  
  

41  
42  

100  
51  
61  
71  
81  
91  

96 

 
11 ï WS6 

12 ï WS6  
13 ï WS6  

WS3 .1  1  ......................................................... ................................................حد مسکونی  اخل واد  ست؟اقع شده او اکجآب  ن منبعا ï WS6 
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  .............................................................. ............................................زمین  / ط اخل حیاد
  ............................................................ ................................................................ي دیگر  اج

2  
3  

2 ï WS6  
  

WS4 . و آب  شتنا، بردانجارفتن به
  برگشت چقدر طول می کشد؟

  ..... ............................................ .....................................................................ن به دقیقه  ازم
  

  ...................................................................................................................................ند  انمی د

  
  

998  

  

WS6.  ي نوشیدن ابرآب  ینکهاي ابرآیا
 م می دهید؟انجاري الم تر شود، هیچ کاس

  ..............................................................................................................................................بلی  
  ..............................................................................................................................................خیر 

  .....................................................................................................................................ند انمی د

1  
2  
8  

  
2 ï WS8 

8 ï WS8  
WS7 .ي نوشیدن ابرآب  ینکهاي ابر معموال

  م می دهید؟انجاري الم تر شود چه کاس
  :پرس و جو کنید

  م می دهید؟انجار دیگري هم اهیچ ک
 .شت کنیداددای ارد ذکر شده رام مواتم

 .....................................................................................................................................ندن اجوش

  .........................................................................................................کلر / کسیژنه اآب  فزودنا
  ) ..................مپوزیتی و غیرهامیکی، شنی، کاسر( ز فیلتر اده استفافی، از صارد کردن 

  .........................................................................................................نور خورشید  ایی باگند زد
  ..................................................................................................ي ته نشینی اشتن برابت گذاث

  _________________________________) مشخص کنید(رد ایر مواس
  .......................................................................................................................................ند انمی د

A 
B 
C 
D 
E  
X 
Z  

  

WS8 .لت اب توضالانوع و نحوه تخلیه ف
 معموال ار شمانواي خاضعاده استفامورد 

  ست؟اچگونه 
  
  
  
  

  فرنگی انی یایرالت اتو
  ) .................................گوا(ب لوله کشی شده ضالاتخلیه به سیستم ف    
  )  . .........................................بضالامخزن ف(نک اتخلیه به سپتیک ت    
  ................................... ..........................................................ه اتخلیه به چ    
 .......................................  .....................................ز ال رو باتخلیه به گود    

  ..........................................................  ..........ري اجآب  /ت اتخلیه به قن    
  ................................................. ................................تخلیه به محل دیگر     
  ....ند به چه محلی انمید/ مطمئن نیست / معلوم اتخلیه به محل ن    
  ییالت صحراتو

 ................ ................................................ي تهویه   ارایی دالت صحراتو    

  ....................................... ............................ر  ایی درپوش دالت صحراتو    
  ............... ...........................ز ال باگود/ یی بدون در پوش الت صحراتو    

  ................................................................. ..............................................سطل  
  ................................................. ........................ز اي بالت، بیشه، فضاقد تواف

 ________________________)  مشخص کنید(رد ایر مواس

  .............................................................................................................ند انمی د

  
11  
12 

16  
13  
17  
14  
15  
  

21  
22  
23  
41  
95  
96  
98  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

95  ï  بخش مرگ
  رانواو میر خ
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WS8a .ز امیک اي کداراد ار شمانواخ) حامستر(لت اتو
  م برده می شود؟است که ناتی انامک
  
دور کد . ییدال نماسو ار اره شده در گزینه هاشارد ام مواتم

  یره بکشیدارد موجود داز مواهر یک 

  .......................................................................پنجره مجهز به توري      اتهویه ی
  .......................................................................ي درب و سقف                  اراد

  ........................................بل شستشو او کف ق) ز کفانتیمتر اس 15 ات(ر ادیو
  .. بل شستشو الم و بدون شکستگی و بدون خلل و فرج و قالت ساسه تواک
  .............................................................................لت اخل تواب لوله کشی در دا

  ................................................................................................................م  اهیچ کد
  

A 
B 
C 
D 
E 
Y 

  

WS9.  دي که عضو افرا الت به طور مشترك باین تواز اآیا
  ده می کنید؟استفانیستند  ار شمانواخ

لت فقط به طور این تواآیا  یید کهاگر بلی مشخص نم
سید اي دیگري که می شنارهانواي خاعضا امشترك ب

ده استفا ای) مشخص کنید ار رانواد خاتعد(ده می شوداستف
  .ستاد ازاي عموم ان براز 

  بلی 
  ) غیر عمومی(ي دیگر ارهانوافقط خ

  ) ...................شداب 10ز اگر کمتر ا( ارهانواد خاتعد
  ....................................................بیشتر   ار یانواخ 10
  ........................................ند انمی د ار ارهانواد خاتعد

  ...................................................................................لت عمومی اتو
  .........................................................................................................................خیر 

  
  
  
10  
98  
11  
2  
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  Household Mortality                                                                                                                     ر                                              انوامرگ و میر خ
HM1.  ل اه ساول مهر ماز ا(ل گذشته اطی یک سآیا

ر فوت کرده انواز خا، عضوي )لامساه اول مهر ما اگذشته ت
نیه اد و چند ثشامده با ادي که زنده به دنیاست، حتی نوزا

  شد؟از تولد مرده بابعد 

  1.................................................................................................................................................بلی 
 ï AD1 2      2..............................................................................................................................................خیر  

  .ییداتکمیل نم از جدول زیر رار یک ردیف انواد فوت شده خافراز اي هر یک ابر
  

HM3 .  
  دگیانوام خام و نان
م ادي که ناي نوزابر(

ست اري نشده بوده اگذ
 "مابدون ن"رت اعب

  )شود نوشته

HM4.  
  جنس 
  متوفی

  
  مرد- 1
  زن- 2

  .HM8  م فوتاسن در هنگ
  .ثبت کنید ال فوت راه و سام
  

  نداه نمی دام 98
  ند ال نمی داس 99

HM9.  
مرگ  ایا

به علت ) مان(
دث احو

فیکی اتر
  ست؟ابوده 

  بلی - 1
  خیر-  2

HM10.  
در صورتی که 
فرد فوت شده 

 ستال اس 5زیر 
ي وي ابرآیا 
مه گرفته اسناشن

  ؟بودید
  بلی   - 1
  خیر - 2

HM5.  
ي فوت ابر

ز ان کمتر اشدگ
روز  : هایک م

ز یک اگر کمتر ا(
 "00"روز   
  )ریدابگذ

HM6.  
ن یک اي فوت شدگابر
  هام: ههام 23 ات

HM7.  
 2ن اي فوت شدگابر
  لاس: ترالاله و باس

  2       1  2       1  لاه         سام  لاس  هام  روز 2       1  دگیانوام خام و نان
1                              13     

2                              13     

3                              13     

4                              13     

5                              13     

6                               13     

7                               13     

8                                 13     

9                                 13     
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  دثه  و معلولیتا
                                                                                                                                                                            Accident & Disability 

AD.  ل اه ساول مهرماز ا(ل گذشته ادر طی یک سآیا
ر انواي خاعضاز اعضوي ) لامساه اول مهرما اگذشته ت

  ست؟ادثه شده ار حادچ

  1..............................................................................................................................................................................بلی  
    2..............................................................................................................................................................................خیر 

   8........................ ............................................................................................................................................ند انمی د

  
2  ï AD6  
8 ï AD6  

  . ز جدول زیر تکمیل شوداست، یک ردیف ادثه شده ار حار که دچانواي خاعضاز اي هر یک 

AD2.  
ره اشم

  مان  ردیف
 HL1ز 

فهرست 
ي اعض
  )رانوا

AD3.  
  دگی انوام خام و نان
  )رانواي خاعضافهرست  HL2ز ا(

AD4.  
  ست؟ار شده اي دچادثه ابه چه ح

  
  ........................................................................یل نقلیه اوس اده بابر پیادف عاتص
  ................................................................................................ر ادف خودروسواتص
  ......................................................ر اچرخه سودو/ رادف موتورسیکلت سواتص
  ...................... ....................................................................فیکی ادث ترایر حواس
  ...............................................................................................................سوختگی                 

  ............................................................................................................دث ایر حواس
  .................................................................................................................ند انمی د

  
  
  

01  
02  
03  
06  
11  
96 

98  

AD5.  
ي انی برام درماقداچه 

ست؟ام شده انجا) مان(
  

بستري در 
  . نارستابیم
  .ییان سرپادرم
  .نگیان خادرم

  .میاقداهیچ 

1
  
2
3
4

  ماقدا  دثهاح دگیانوام خام و نان ردیف

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      

_ _      
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AD6.  ار معلولیت جسمی، حرکتی و یار دچانواي خاعضاز اعضوي آیا 
  ست؟اندگی ذهنی اعقب م

  ............................................................................................................................بلی 
  ..................................... .....................................................................................خیر

1  
2  

  
2ï DP1 

  .ر تکمیل گرددز جدول زیاست یک ردیف ابه معلولیت  ر که مبتالانواخ اعضاز اي هر یک ابر
  

AD7.  
ره اشم

م   اردیف ن
 HL1ز 

فهرست 
  رانواخ

AD8.  
دگی        انوام خام و نان
فهرست  HL2ز ا
  رانواي خاعضا

AD9.  
  ین معلولیت چیست؟ا است؟ و منشا به چه نوع معلولیتی مبتال) مان(
  ندانمی د-8جنگ  - 4دثه  اح -3ري  ابیم-2دي  ادرزام- 1
مل دو ایی کابینان

  چشم
یی یک ابینان

  چشم
بل احرکتی ق امعلولیت جسمی ی  ملایی کاشنوان

یی و انتهام اندامعلولیت (هده امش
  )احرکتی مثل دست و پ

  یر معلولیتاس  ندگی ذهنیاعقب م

 معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش دگیانوام خام و نان ردیف

_ _ 
          

_ _ 
          

_ _           

_ _ 
          

_ _           

_ _ 
          

_ _ 
          

_ _ 
          

_ _ 
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            Disaster Preparedness                                                                                                    ایت و بالاطرامخ اجهه بادگی مواما

          
DP1. مثل زلزله، (ت طبیعی اطرامخ ابله باي مقان برارتانواخ ابه نظر شم

  رد؟ادگی داماچه حد  ات...) ن اسیل، طوف
  ...........................................................................................د ازی

  ....................................................................................متوسط  
  .................................................................رد ادگی نداما/ کم 

1  
2  
3  

  

DP2.  ي ادگی براما"ره ار دربانواي خاعضا ال گذشته، باطی یکسآیا
  ید؟ار کرده اي برگزاجلسه  اگفتگو کرده ی "تاطرامخ
  

  ............................................................................................بلی 
  ............................................................................................خیر 

1  
2  

  

DP3.  رد؟ اوجود د "رياضطراکیف " ار شمانوادر خآیا  
شته ار وجود داضطران از در زمایل مورد نیان وساي که در ابسته  اکیفی ی(
  )شدا
  

  ............................................................................................بلی 
  ............................................................................................خیر 

1  
2  

  

DP4 .ن اتوان، فرد نالمندال، ساطفانند ام(سیب پذیر اد افرا ار شمانواگر در خا
یط ادر شر ان هاي کمک به اي برامه ویژه ابرنآیا  رند،اوجود د) رابیم ا

  ست؟اي پیش بینی شده اراضطر
 

  .........................................................ت ساپیش بینی شده 
  .......................................................ست اپیش بینی نشده 

  .............................................رد اسیب پذیر وجود ندافرد 

1  
2  
3  

  

DP5.  رد؟ اي وجود داراضطراقع اموي اطی برارتبامه ابرن ار شمانوادر خآیا  
ز ابعد  کنده شدنادر صورت پر رانواخي اعضاري که اقر محلتعیین  مثال(
در محله د اعتمابل اق نایاشناز از تلفن یکی اع طالا اجمع شوند ی انجادثه در اح
 )شهر دیگر ای

  ............................................................................................بلی 
  ...........................................................................................خیر 

1  
2  
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 Child Labour                                                                                                                                         ر کودك                                                                                                         اک

  .یمال نمام می دهند، سوانجار انواین خان در اري که کودکاره هر نوع کایلم دربام .ریدالی بگذاخ ار، سطر رانوال خاس 14ز ابیشتر  ال یاس 5ز اي کمتر اعضاي ابر. ده شوداستفار انواله خاس 14 ات 5ن اي کودکابر
CL1.  
ره اشم

  ردیف

CL2.  
  م و سنان

  
س اسا، بر HL6و  HL2ر ، انواي خاعضاز فهرست ا

  .ره ردیف کپی کنیداشم
  

CL3.  
طی هفته گذشته هیچ ) مان( ایا

ي کسی که عضو اري برانوع ک
ده ام دانجاشد ابر نانواین خا
  ست؟    ا
به پول  ز نظر دستمزدا: گر بلیا 
  .بررسی کنید الاک ای

 اپول ی(ي دستمزد ابلی، بر 1
  )الاک
  بلی، بدون دستمزد 2
 ï CL7خیر  3

 CL4.  
گذشته ) روز هفته(ز ا
 ا، حدود) مان(کنون ات

ي ار براعت کاچند س
ین اکسی که عضو  

ده ام دانجار نیست انواخ
  ست؟ا

  
ر بوده از یک کاش گر بیا

رد ات همه مواعاجمع س
  .ثبت کنید ار

CL7.  
ر اهیچ گونه ک) مان(طی هفته گذشته  ایا
ي کسب و ابدون دستمزد بر ادستمزد ی اب

د اري، دامداورزي، دانند کشار مانوار خاک
ده ام دانجا... ري اغداه، بارگاو ستد، ک

  ست؟   ا
یی و هم اري که کودك به تنهاهم ک

ده ام دانجالدین ارکت واشم اري که باک
  .در نظر بگیرید است را

  بلی 1
  ï CL9خیر  2

.CL8  
) روز هفته(ز ا

کنون اگذشته ت
ي ابر) مان(

 اش یاده انواخ
خودش  چند 

ین اعت  به اس
ل اشتغار  اک
  ست؟اشته اد

CL9.  
) مان(طی هفته گذشته  ایا

ر انواي روزمره خارهادر ک
فت، شست امثل خرید، نظ

و پز، س، پخت او شو لب
وري اب، جمع اوردن ا

ن، از کودکاري اچوب، نگهد
...  ر ابیم المند یاد سافرا

  ست؟اکمک کرده 
  بلی 1
  نفر ردیف بعدïخیر  2

CL10.  
) روز هفته(ز ا

کنون اگذشته ت
چند ) مان(

عت صرف اس
کرده  ارهاین کا
  ست؟ا

                   2                  1  سن  م ان  ردیف
3  

  اعت هاد ساتعد  2             1  اعت هاد ساتعد  2               1  اعت هاد ساتعد

01                  
02                  
03                  
04                  
05                  
06                  
07                  
08                  
09                  
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10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
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         Child Discipline                                                                                                                                                                            تربیت کودك              

  نات تربیت کودکالاي سوایط براجد شراله واس 14 ات 2ن اکودک: 1جدول 
o  ل اس 14 ات 2ز محدوده سنی ارج ار که خانواي خاعضادیگر . ند ثبت کنیدار ذکر شده انواي خاعضا به ترتیبی که در فهرست اله راس 14 ات 2ن از کودکاهر یک

 .در نظر نگیرید اهستند ر

o ثبت کنید ان راز کودکام، جنس و سن هر یک اره ردیف، ناشم . 

o در مربع مربوطه  ال راس 14 ات 2ن اد کل کودکاسپس تعد)CD6 (ثبت کنید. 
 

CD1.  
  رهاشم

  رتبه 

CD2.  
  ساساره ردیف بر اشم

HL1  

CD3.  
س اسام بر ان

HL2  

CD4.  
س اساجنس بر 

HL4 

CD5.  
  HL6س اساسن بر 

 

    سن  2            1  دگیانوام خام و نان  ردیف  رتبه
1  _ _         

2  _ _         

3  _ _        

4  _ _        

5  _ _        

6  _ _        

7  _ _        

8  _ _        

CD6.  لهاس 14ات 2ن اد کل کودکادتع    

o صرف نظر کرده و به  2ز جدولارد، ار وجود دانواله در خاس 14 ات 2گر فقط یک کودك اCD8  و سپس به  "1"بروید، بنویسیدCD9 بروید. 
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  ت تربیت کودكالاي سوادفی کودك براب تصانتخا: 2جدول 
  

o ده کنیداستفاین محدوده سنی اب یک کودك در انتخاي ابر 2ز جدول ارد، ار دال قراس 14 ات 2ز یک کودك در محدوده سنی ار بیش انواگر در خا. 

o ر انواره ردیف خاز شماخرین رقم ا)HH8 (جعه کنیدان مراید به است که در جدول زیر باره ردیفی این شما. ب کنیدانتخاز صفحه نخست ا ار. 

o لاس 14 ات 2(یط اجد شران واد کل کودکاتعد (ز ا ارCD6 )جعه ان مراید به است که در جدول زیر باره ستونی ان دهنده شماین عدد نشا. مشخص کنید) صفحه قبل
 . کنید

o ره رتبه  این شما. یره بکشیدان داخل اره داکرده و دور شم اپید اقی سطر و ستون رمربع محل تال)CD1 ( ید در مورد وي پرسیده شودات بالاست که سواکودکی. 
 

 
CD7.  ر انوایط در خاجد شران واکودکد کل اتعد)CD6(  

ره ردیف اخرین رقم شما
  )HH8(ر انواخ

1  2  3  4  5  6  7  8+  

0  1  2  2  4  3  6  5  4  
1  1  1  3  1  4  1  6  5  
2  1  2  1  2  5  2  7  6  
3  1  1  2  3  1  3  1  7  
4  1  2  3  4  2  4  2  8  
5  1  1  1  1  3  5  3  1  
6  1  2  2  2  4  6  4  2  
7  1  1  3  3  5  1  5  3  
8  1  2  1  4  1  2  6  4  
9  1  1  2  1  2  3  7  5  

  
 
 
  
  

CD8 .شت کنیداددای اب شده رانتخاره رتبه کودك اشم............................................................................................................................................................... 
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CD9 .ز اب شده انتخاره ردیف کودك ادگی و  شمانواخ مام و نانCD3  وCD2 ره اس شماسا، بر ار

  .ین بخش بنویسیداي ابر CD8رتبه در 
  ___________________نودگی ام خام و نان

  
  ................................... ره ردیف اشم
  

  

ز اآنها  ري درات رفته مشکالختن باپرد ان و یاي درست به کودکارهارفت آموزشي ان برالابزرگس
ر می گیرند می اده قراستفاکه مورد  اي مختلفی رامن روش ه. ده می کننداستفاصی اي خاروش ه

ز ا ه گذشتهامدر  ار شمانواهیچ فرد دیگري در خ ای اشمآیا  هم به من بگوییدامی خو از شمانم و اخو
  . خیر است یاده کرده استفا) مان(ره ادرب این روش ها

  
CD11 . زه اجاعدم  ارد یاو دوست داممنوع کردن چیزي که  ای) مان(ز اچیزي  زيامتیاسلب کردن

  .نهاي ترك خابر

  
  
  
  
  

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

  
  
  
  
  
1  
2  

  

CD12 .بلی  .به وي) مان(ر ادرست بودن رفتایل ندن دالاتوضیح د..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD13 .ن ابه طرف عقب و جلو تک اي دیگر بدنش بلند کنند و کودك راقسمت ه انه یاز شا ارکودك (و ادن ان داتک
  ).دهند

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD14 .بلی  .واجیغ کشیدن بر سر  اد زدن یاد زدن، دافری..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD15 .بلی  .وار دیگري به ار کردن کاگذاو..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD16 .بلی  .لیادست خ او باسن ازدن به ب..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD17 .بلی  . هر جسم سخت دیگر اکمربند، برس مو، ترکه ی او باز بدن اقسمت دیگري  اسن یازدن به ب..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD18 .بلی  .میدنان این هاچیزي شبیه به  اعرضه یحمق، بیا او را..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD19 .بلی  .واي اگوش ه اسیلی زدن به صورت، سر ی اضربه زدن ی..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD20 .بلی  .واي اهاپ ازو یاضربه زدن به دست، ب اکتک زدن ی..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD21 .در به زدن اتی که فرد قامحکم ترین ضرب اکتک زدن پشت سر هم، یعنی زدن پی در پی ب
  .ستان ا

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD21a .بلی  .ندن و سوزن زدناغ کردن، سوزاد..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD22.  ید تنبیه او باسب یک کودك، امن آموزشي بزرگ کردن، تربیت و اد برریاد داعتقا اشمآیا
  جسمی شود؟

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

  ..........................................ردانظري ند/ ند انمی د

1  
2  
8  

  

  
  

     Household Charectristics                                          ر                                                                                                                            انوات خامشخص
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HC2 .حت به متر مربع امس ست؟اچند متر مربع  امنزل مسکونی شم) راسقف د(ي احت زیربنامس.........................  
  998.............................................       ند  انمی د

  

HC2 . ست؟ار انواین خار اختیاق در اتاحد مسکونی، چند این وادر  
  .)سبه نشوداق محاتاري می شود، جزء انباده استفاري فقط انباز اشپزي و اي انه براشپزخاز اگر ا. سبه شوداق محاتال جزء ا

  .کنید ثبت "00")ق زندگی می کننداتار در یک انواگر دو خا(ست اق اتاز یک ادرصورتی که کمتر 
 .کنید ثبت ار "99"...) بی در، کپر، حلاچ(ست انشده  ختهالح سخت ساز مصاحد مسکونی ادر صورتی که و

  
  ....................................................... اق هاتاد اتعد

  

HC2 .صی در منزل اختصام احم  م می شود؟انجا ار در کجانواي خاعضام استحما....................................  
  ............دیگر ) ياه(رانواخ ابه صورت مشترك ب

  ..........................ست ام اقد حماحد مسکونی فاو

1  
2  
3  

  

HC3 .مشخص کنید احد مسکونی راین واي ار رفته در بنالح عمده ي به کامص.  

  .بنویسید  است رار رفته احد مسکونی به کاي وار و سقف بناختن دیواي که در سالح عمده امص
  .لح عمده در نظر نگیریداي تعیین مصابر  است رار رفته احد مسکونی به کاي وار بنالحی  که در رو کاتوجه کنید که مص

ي بیشترین اران قسمت که دالح مربوط به است، مصاوت اهم متف اي مختلف باحد مسکونی در قسمت هاي واده در بناستفالح مورد اگر مص
  .در نظر بگیرید است را احت زیر بنامس

  .ثبت کنید ات خود راهدامش

  ...............................هن   اسنگ و  اهن یاجر و ا
  ..............................سنگ و چوب  اجر و چوب یا

  ) ........هر نوع سقف اب(لی اسف انی بابلوك سیم
  .....................................جر  اسنگ و  اجر یام اتم
  ..............................................................م چوب  اتم

  .......................................................خشت و چوب  
  ...........................................................خشت و گل  

  ....................................................در اه چاسی/ دراچ
  .......................................................................حلبی  

  ......... ل، برگ نخل ایی، پوشانخل، حصیر روست
  ..........................................................................کپر  

  __________) مشخص کنید(رد ایر مواس

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
96  

  

HC .برق    ده می کند؟استفاشپزي اي از چه سوختی برا اعمدت اشمر انواخ..........................................................................  
  ) .................................................کپسول(یع از ماگ
  ...) ...........................................شهري(ز طبیعی اگ

  ....................................................................ز  ابیو گ
  .........................................................................نفت  

  ...........................................لیگنیت  / ل سنگاذغ
  .............................................................ل چوب  اذغ

  .......................................................................چوب  
  .............................ك  اشاخ/ علف/ بوته / ل اپوش

  .....................................................نی ات حیوفضوال
  ..........................ورزي  ات کشنده محصوالاقیماب

  .........................نه پخته نمی شود  ایی در خاغذ
  __________)  مشخص کنید(رد ایر مواس

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
95  
96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

95ï HC7c

HC7 .نه  اشپزخا  م می شود؟انجا اشپزي در کجا معموال................................................................  
  ............................................................ق مسکونیاتا
  .....................................................زیر پله   اهرو یار

  .......................................غیر مسقف   از یاي بافض
  _________)   مشخص کنید(رد ایر مواس

1  
2  
3  
4  

96  

  

HC7 .تنور / ز اتش روبا ده می شود؟استفاشپزي اي اي براز چه وسیله ا ار شمانوادر خ.....................................................  
  .......................................ك پزي نفتی اغ خوراچر

  ........................................................ز پیک نیکی اگ
  ...............................................ز بدون فر   اق گاجا
  ........................................................ر از فرداق گاجا
  ...............................................................ق برقی اجا

  ________________________یر اس

1  
2  
3  
4  
5  
6  

96  
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HC7.  ي بستهافض (خل منزل ار در دانواي خاعضاز اکسی آیا (

  می کشد؟...) ن، پیپ ار، قلیاسیگ(نی اد دخامو
  .............................................................................................................................................................بلی 
  ............................................................................................................................................................خیر 

  1  
2  

  
2ï HC8a

HC7 .در چند روز در هفته  ار شمانواي خاعضاور متوسط به ط
ن، ار، قلیامثل سیگ(نی اد دخادر معرض دود مو ي بسته منزلافض

  ر می گیرند؟اقر...) پیپ 

        .............. ................................................................................ ............................................ت اد دفعاتعد

HC8 .م برده   است که نایلی از وسامیک الک کدار مانواخ
 می شود؟

  
    ]A[ ل بدون فریزر  ایخچ  .......................................................................................  
    ]B[ ل  افریزر بدون یخچ......................................................................... .............  
    ]C[ ل فریزر  ایخچ .......................................................................... .......................  
    ]D[ ه و سفید  اتلویزیون سی......................................... ........................................  
    ]E[  تلویزیون رنگی غیرLCD /اسمپال/ LED  

  ................................................  
    ]F[  تلویزیونLCD /اسمپال/ LED  ..

.................................................................  
    ]G[ ت باتلفن ث .......................................................................... .............................  
  ]H[ سشویی اشین لبام ... ........................................................................ ............  
  ]I[ شین ظرفشویی ام............. ..    ..........................................................................  
  ]J[ یکروفرام(یکروویو ام  . .......................................................................... ........ (      
  ]K[ روبرقی اج..................... ..................... ... ........................................................  
  ]L[ پ  الپ ت/ مپیوتر اک   .... ............................................................................. ....  
  ]M[  ینترنت در منزل  ادسترسی به شبکه............................................. ......  

     ]N[ دیو ار..... .............................................. ..........................................................  

  بلی 
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  خیر
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

  

HC9.  م ایلی که نالک وسار مانواي خاعضاز اهیچ یک آیا
 برده می شود، هست؟

      
    ]A[ هاتلفن همر ......................................................................................................  
    ]B[ دوچرخه ............................................................................................................  
    ]C[ موتورسیکلت ....................................................................................................  
    ]D[ میون اتوبوس و کانت، مینی بوس، اري، واز سواعم ا(تومبیل ا(...  ......  
    ]E[ یق موتورياق  ................................................................................................... 

    ]F[ ن کشیده می شوداحیو اري که باگ ............................................................  
  ]G[ عت مچی اس...................................................................... .........................  

  بلی
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  خیر
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

  

HC10.  نه این خاحب ار، صانواین خان اکناز ساکسی  ای اشمآیا
ز کسی ا انه راین خاآیا  :ست، بپرسیداسخ منفی اگر پاست؟       

  ید؟اره کرده اجازندگی نمی کند  اینجاکه 

  .................................................................................................................................نه الک خام
  ............................................................................................................................................ره اجا

  ) ....................................................................نداره نکرده اجالک نیستند و ام(رد دیگر امو

1  
2  
6  

  

HC11.  حب زمینی ار صانواین خاي اعضاز اهیچ یک آیا
  شد؟اده باستفابل اورزي قاي کشاهست که بر

  ........................................ .........................................................................................................بلی 
  ...................................................................................................... ..........................................خیر 

1  
2  

  
  

      
HC12 .خیر  بلی  ورزي در اري کشاي بهره بردارار دانواین خاي اعضا    
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  ) ...................................................................................متر مربع400قل احد(عت ازر  شند؟ارد ذکر شده می باز موامیک اکد
  ..............................................................) ................متر مربع 200قل احد(ري اغداب

  ............................................................................................................ي انه اتولید گلخ
  م و طیوراد

  ........................................................................م سبک اس دار 2قل احد
  .................................................................م سنگین اس داقل یک راحد
  ...........................................................................ن اکیاقطعه م 5قل احد

  .........................................................پرورش زنبور عسل به هر وسعت 
  ........................................................بریشم به هر وسعت اپرورش کرم 

  ...................................................................هی به هر وسعت اپرورش م
 ________________________________) مشخص کنید(یر اس

1  
1  
1  
  
1  
1  
1  
1  
1  
1       

2  
2  
2  
  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
  

HC12.  به (ورزي ات کشالاشین احب مار صانواین خاآیا
 شد؟امی ب) ستاتیلر  این یاکمب اکتور یاطور عمده منظور تر

  ........ ............................................................................................................................................بلی 
  .................................................................................................... .............................................خیر  

1  
2  

  

HC15 .ن ار توماهز 250ز اکمتر   ست؟ار چقدر انوانه خایهامد ماسطح در............................................................. .................................................  
  .................................................................................................................ن ار توماهز 500 ات 250
  ........................................................................................................ن امیلیون توم 1 ار تاهز 500

  .......................................................................................................................ن امیلیون توم 2 ات 1
  .................................................................................................................ن امیلیون توم 2ز ابیش 

.........................................................      ................................ند انمی د/ رداسخ گویی ندایل به پاتم

1  
2  
3  
4  
5  
8 

HC15 . . ر انواهزینه خ  ه گذشتهام 1در مجموع در طی
  ست؟اچقدر بوده  اشم

  _________________ن ابه توم امجموع  هزینه  ه
  ...............................................................................................ند انمی د/ رداسخ گویی ندایل به پاتم

  
  
8  

  

HC15 .ار شمانوار در خانه سیگاهیابه طور متوسط هزینه م 
  ست؟اچقدر 

  _____________ن  ار به تومامجموع هزینه سیگ
  .............................................................................................................رد ار ندار هزینه سیگانواخ

  ..........................................................................................................................................ند انمی د

  
2  
8  

  

HC15 .کونی حد مساعمده ترین وسیله گرم کننده در و
  ر چیست؟انوا

  ...................................................یل گرم کننده نیست  از وساده استفاز به این منطقه نیادر 
  .................................................................................. ..........................................چیلر  افن کویل ی

  ......................................................................................................... ........................................ژ اشوف
  ...........................................................................................ر ادودکش د) زياگ انفتی ی(ري ابخ
  ..........................................................................................................ري نفتی بدون دود کش ابخ
  .........................................................................................................زي بدون دود کش اري گابخ
  ..................................................................................تنور  امنقل ی اکرسی ی اري هیزمی یابخ

  .............................................................................................................................................سپلیت ا
  ....................................................................................رد ار نداختیایشی در ار وسیله گرمانواخ
  ____________________________)  مشخص کنید(یر اس

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
96  

  

HC15 . حد مسکونی اترین وسیله سرد کننده در وعمده
 ر چیست؟انوا

  ... ..............................................یل سرد کننده نیست  از وساده استفاز به این منطقه نیادر 
  ...........................................................................................................................................بی  اکولر 
  ...................................................................................................................................................پنکه 

  ..............................................................................................................................چیلر  افن کویل ی
  ..........................................................................................................................................زي اکولر گ

  ...............................................................................................................................................سپلیت ا
  .....................................................................................رد ار نداختیایشی در ار وسیله سرمانواخ
   ____________________________)  مشخص کنید(یر اس

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
96 

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
٢٦٩ 

  

HH32 .شت کنیداددای ان رازم.  
  ..............دقیقه ...............                                  عت اس
  
  

 
HH33.  ر زندگی می کند؟انواین خاله در اس 54 ات 15هیچ زن آیا  
  . یط بررسی کنیداجد شران وافتن زناي یابرار رانواي خاعضافهرست  HL7ستون

  .شیداشته بات پر شده داعطالابرگه  اصی باختصامه ایط، یک پرسشناجد شراي هر زن واید براب
  .یط پر کنیداجد شراولین زن واي ابر امه رارجوع کنید و پرسشن ناصی زناختصامه اپرسشنبه  ïبلی             
  .مه دهیدادا ïخیر             

HH34 .  ر زندگی می کند؟انواین خالی در اس 5ز اهیچ کودك کمتر آیا  
  . یط بررسی کنیداجد شرال واس 5ز ان کمتر افتن کودکاي یابر ار رانواي خاعضافهرست  HL9ستون 

  .شیداشته بات پر شده داعطالابرگه  اصی باختصامه ایط، یک پرسشناجد شراي هر کودك واید براب
  .یط پر کنیداجد شراولین کودك واي ابر امه رارجوع کنید و پرسشن لاس 5ز ان کمتر اصی کودکاختصامه اپرسشنبه  ï بلی            

   HH15هم جمع کرده و  اب ار رانواین خاي امه هام پرسشناتم. ن دهیدایاپ احبه راریش مصاطر همکاسخ دهنده به خاز پاتشکر  اب ï خیر            
  .مل کنیداک ار  HH30 ات                  
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٢٧٠ 

  جدول دوم -ر  انوات خاعطالا

                                                                                                                                                     Household  
  .ییدامل نماک ات زیر راعطالار تکمیل شد، اوناي خابر امه هام پرسشنان که تماز اپس 

HH15 .رانوادگی سرپرست خانوام خام و نان :  

HH16 .ستاز چپ به را(: رانواره کد ملی سرپرست خاشم(               

HH17 .مشخص کنید(یر اقی                  ساعر                 نی  اکستانی                  پافغانی                 ایرا:          رانواملیت سرپرست خ (

________  

HH18 . کد پستی :  

HH19 .ر   انوابت سرپرست خاره تلفن ثاشم  

  بت     اث       0                                                                                                                  

HH20 .هاهمر    0_ 9ر                                                                                                انواه سرپرست خاره تلفن همراشم  

  

HH21 .1389/                            /یی                                احبه نهال مصاس/ هام/ روز   

HH22.*ي از کدها(ییاکد نتیجه نهHH13,HH22  ده شوداستفار انواحبه خانتیجه مص(              

HH23 .رانوامه خاسخگو به پرسشنافرد پ :  

  : دگیانوام خام و نان

  :                                     رانواز فهرست خاره ردیف اشم

  

HH24 .رانواي خاعضال د کاتعد                          :  

   

  

  

HH25 .ناد زناتعد  

  :                                                          لهاس 54 ات 15 

HH26 .نی که اد زناتعد  

:                                               ستان تکمیل شده امه شاپرسشن

HH27 .ن اکودکد اتعد  

  ):       روز 29ه و ام 11ل و اس 4 از بدو تولد تا(ل اس 5ز اکمتر 

HH28 .ن تکمیل امه شالی که پرسشناس 5ز ان کمتر اد کودکاتعد

  :                                                                   ستاشده 

  

HH29 .ییاساره شنامدگی و شانوام خام و نان(نی توسط ازبینی میداب:(  
  
  :             دگیانوام خام و نان

HH30 .ییاساره شنادگی و شمانوام خام و نان( اده هامسئول ورود د:(  
  
  : دگیانوام خام و نان

    

۰ 
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٢٧١ 

  حبه گرات مصاهدامش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نیازبین میدات باهدامش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نیامید/ هیانشگاظر دات ناهدامش
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٢٧٢ 

  
  
  
  
  
  

  
  لهاس 15-54 ناصی زناختصامه اپرسشن
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٢٧٣ 

له                                                                           اس  15 -54ن   ازن مهارسشنپ          ن   ایرامی سالامت و جمعیت جمهوري نه  سالاي  چندگاخص هابررسی ش 
  
 
  

 Woman’s Information                                                                                                                                               ت زناعطالا   

WM1 .ناستام ان:  WM2 .ره خوشهاشم  :  

WM3 .رانواخردیف ره اشم  : WM4 .رانواسرپرست خدگی انوام خام و نان: 

WM5. دگی زنانوام خاو نم ان:          WM6. ره ردیف زناشم : 

WM7 .جعهاریخ مرات  

  

WM8 .یی اساره شنادگی و شمانوام خام ونان

  حبه گرامص

WM9.*کد نتیجه 

                                    )ده شوداستفاحبه زن انتیجه مص WM9يازکدها(

  لاس    / هام     /    روز  

          /        /1389    

  

________    
  

  

 

  لاس/    هام    /   روز    

          /        /1389  

  

________    
  

  

 

  لاس/    هام   /   روز     

          /        /1389  

  

_______  
  

  

 

WM10 .یی اساره شناشم:                               دگیانوام خام و نانی         نامید/یهانشگاظر دایی ناساره شناشم دگی وانوام خام ونان 

  حبه زنانتیجه مص. WM9 ياکده*
  م شد انجامل اک. 01
 م نشد انجایط، اجد شرایب بودن زن وابه علت غ. 02

  سخگویی  از پاع امتنا.  03
 م شدانجاقص ان. 04

  م نشدانجاط یاجد شران بودن زن واتوابه علت ن. 05
  .................................. )ییدامشخص نم(یراس 96
 

 
  متمل موثر بر سالامت و عوي در خصوص وضعیت سالالعه اضر روي مطال حایم و در حامده اپزشکی  آموزشن و اشت، درمارت بهداز طرف وزا ام
  ماتم. مدانجادقیقه به طول می  40 ات 20حبه حدود از مصاین بخش ا. بت کنیمصح اشم ارد باین مواره ایل هستیم دربام. ر می کنیماک اده هانواخ 
  .هد شداشته نخوان گذادر می العه ماد تیم مطافراهیچ کس بجز  اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالاکسب می کنیم ک از شماتی که اعطالا 
  دهید شروع کنم؟زه میاجا

 .کنید آغاز احبه رایید و سپس مصاجعه نمامر WM13ن بهاه منظور ثبت زمب ←ده می شود ازه داجابلی،   

  .ییدان صحبت نماظرتان ادر خصوص نتیجه ب. مل کنیداک ار  WM9و  WM7  ،WM8 ←ده نمی شودازه داجاخیر،   
  

WM11 .ییاساره شنادگی و شمانوام خام ونان(نی ازبین میداب:(  
 :             دگیانوام خام و نان

WM12 .ییاساره شنادگی و شمانوام خام ونان( اده هامسئول ورود د(  
 :                دگیانوام خام و نان

    

WM13 .دقیقه                 :عتاس                                                                                               :ثبت کنید ان رازم:  

  
 

   

          شماره ردیف زن              
  کد شناسایی خانوار                                 

  استان/           شهرستان  /     منطقه    /     شماره خوشه           /             شماره ردیف خانوار                                                                                                                       
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٢٧٤ 

 Woman’s Background                                                                                                زن                                           ت امشخص
WB1 .ریخ تولدات ید؟امده ا الی به دنیاه و سادر چه م  

  .....................................................................هام    
...........................................................  ندانمی د    

  ......................................................................... لاس
 ..........................................................ندانمی د    

  
  

98  
  

98 

 

WB2  .رید؟ال داچند س  
 له بودید؟ان چند سالروز تولدتاس آخرین در: پرس و جو کنید

  
      ) .................................................... مال تمابه س(سن 

        

 

WB4 .ید چه بوده انده ان درس خواترین مقطع تحصیلی که در الاب
 ست؟ا

  .............................دگیاما/نی اپیش دبست/ به مدرسه نرفته
  ..................................................................نهضت / ییابتدا
  ............................................................................ییاهنمار

  ...........................................................................نادبیرست
  ....................................................هیانشگاپیش د ادیپلم ی

  ..........................................................................هیانشگاد
  .........................................  .............................علوم حوزوي

 ............................................................................ندانمی د

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  

98 

0ï  WB7 

WB6.  WB4  بررسی کنید ار:  
  بروید )  تاعطالا ورياي گروهی و فنانه هابخش  دسترسی به رس(به بخش بعد  ïتر  الاب ایی یاهنمار  
 مه دهیدادا  WB7 اب ïنهضت / ییابتدا   

WB7. نیداي من بخوابر این جمله راهم که امی خو از شما:  
م جمله اند تماسخگو نمی تواگر پا. ن دهیداسخگو نشابه پ ارت راجمله روي ک

  :ند پرس و جو کنیدابخو ار
 نید؟اي من بخوابر از جمله رانید بخشی اتومی ایا

  ..........................................نداند بخوانمی تو صالا
  ....................ندابخو از جمله راند بخشی امی تو

  ...............................ندابخو ام جمله راند تمامیتو
  ندان دیگري می نویسد و می خوابه زب

  ____________)مشخص کنید ان رازب( 
 ...........تکلم/ ییال بینختالاي اراد/  ابینان

1  
2  
3  
  
4  
5  
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٢٧٥ 

 
 

  Technology Access to Mass Media and Information                                            ت      اعطالاوري  اي گروهی و فنانه هادسترسی به رس

MT1.  پرسشWB6  وWB7 بررسی  کنید ار 

  مه دهیدادا MT2پرسش  اب ïرد اتر دالاب ای ییاهنمارت سخگو تحصیالاگر پا
 مه دهیدادا  MT2پرسش  اب WB7 (ïدر  4 ای 3و 2ي اگزینه ه(بنویسد  اند یاند بخوامیتو  

 مه دهیدادا  MT3پرسش  اب ï) 5 ای 1ي اگزینه ه(ست ا ییال بینختالاي اراد/  ابینان ای نداند بخوانمی تو صالا  

 1 

2  
3  
4 

 ...................................................................................هر روز اتقریب

  ...................................................................راي یکباقل هفته احد
  ..................................................................ر در هفتهاز یکباکمتر 

 ..............................................................................نداوخ نمی صالا

MT2 .هر روز،  انید؟ تقریباخو مجله می امه یار روزناچند وقت یکب
 نید؟اخو نمی صالا ار در هفته یاز یکبار، کمتر اي یکباقل هفته احد

 1 

2  
3  
4 

 ......................................................................................هر روز اتقریب

  ......................................................................راي یکباقل هفته احد
  .....................................................................ر در هفتهاز یکباکمتر 

 .........................................................................هدگوش نمی د صالا

MT3 .قل اهر روز، حد ادیو گوش می دهید؟ تقریبار به راچند وقت یکب
 می دهید؟نگوش   صالا ار در هفته یاز یکبار، کمتر اي یکباهفته 

 1 

2  
3  
4 

 ......................................................................................هر روز اتقریب

  ......................................................................راي یکباقل هفته احد
  .....................................................................ر در هفتهاز یکباکمتر 

 .........................................................................نمی کند اشاتم صالا

MT4 .قل اهر روز، حد اکنید؟ تقریب می اشار تلویزیون تماچند وقت یکب
 کنید؟ مین اشاتم  صالا ار در هفته یاز یکبار، کمتر اي یکباهفته 

 
2 ï MT9  
3 ï MT9 

1 

2  
3 

 ....................................ستاده کرده استفاه گذشته ام 12در  بلی

  ........ست ال گذشته از یک ساده، بیش استفار اب آخرین زابلی 
 .........................................................ستاده نکرده استفاخیر هرگز 

MT6.  ید؟اده کرده استفا مپیوتراکز اهرگز آیا 

 1 

2  
3  
4 

 .......................................................................................هر روز اتقریب

  .......................................................................راي یکباقل هفته احد
  .......................................................................ر در هفتهاز یکباکمتر 

 ......................................................................نمی کند دهاستفا صالا

MT8 .اید؟ تقریباده کرده استفا مپیوتراکز اه گذشته چند مرتبه ادر م 
ده استفا صالا ار در هفته یاز یکبار در هفته، کمتر اقل یکباهر روز، حد

 ید؟انکرده 

 
2ï MA1  
3ï MA1 

1 

2  
3 

 ...................................ستاده کرده استفاه گذشته ام 12در  بلی

  .........ستال گذشته از یک ساده، بیش استفار اب آخرین زابلی 
 ........................................................ستاده نکرده استفاخیر هرگز 

MT9.  ید؟اه ده کرداستفاینترنت از اهرگز آیا 

 1 

2  
3  
4 

 ......................................................................................هر روز اتقریب

  ......................................................................راي یکباقل هفته احد
  .....................................................................ر در هفتهاز یکباکمتر 

 .....................................................................نمی کند دهاستفا صالا

MT11 .اید؟ تقریباده کرده استفاینترنت از اه گذشته چند مرتبه ادر م 
ده استفا صالا ار در هفته باز یکبار در هفته، کمتر اقل یکباهر روز، حد

 ید؟انکرده 
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٢٧٦ 

  Marriage                                   زندگی مشترك                                                                                                    / ج ازدوا
  

MA1 .ست؟اضر چگونه ال حادر ح اهل شماوضعیت ت 

  ...................................................................ي همسر اراد
  ...........................................     ثر فوت همسرابی همسر بر 
 .....................................................   قثر طالابی همسر بر 

 ...........................      ..............................ج نکرده ازدواهرگز 

1  
2  
3  
4 

  
2ï MA7  
3ï MA7 
4ï یم بخش عال

 (IS)ريابیم
MA2. رد؟ال داچند س اهمسر شم  

ل الروز تولدش چند ساس آخرین در اهمسر شم :پرس و جو کنید
  شت؟اد
 

  ......................................................................لاسن به س

 ...........................................................................ندانمی د

  

98 

 

MA3.  موقت ایم یاد(همسر دیگري  اوه بر شمعال اهمسر شمآیا (
 رد؟اد

  .....................................................................................بلی

  ....................................................................................خیر

 ...........................................................................   ندانمی د

1  

2  

8 

  
2 ï MA7  
8ï MA7 

MA4. داتعد رد؟اد) موقت ایم یاد(ن چند همسر دیگر اهمسرت...................... ...........................................................  

 98..........................................................................  ندانمی د

 

MA7. رایک ب ید؟اج کرده ازدوار اچند ب..............................................................................  

 ................................................................راز یک بابیش 

1  

2 

 

MA8. لاس  ید؟اج کرده ازدوالی ار در چه ساي نخستین بابر .............................................................................  

 98...............................................................ند انمی د 

  

 

  
  
 

MA9. لاسن به س شتید؟ال داچند س ج کردیدازدوار اي نخستین باوقتی بر.....................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Child Mortality                                                                                                           مرگ و میر کودك                                   
  .د زنده می شودات فقط مربوط به تولد نوزالام سواتم
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٢٧٧ 

  
  

ید اشته ایی که در طول زندگی دانهایمام ز
 ید؟اشته 

  1.............................................................................بلی
 2............................................................................خیر

  
2 ï  CM8 

  1.............................................................................بلیندگی ز اشم اکنون باید که اورده ا ادختري به دنی
 2............................................................................خیر

  
2 ï  CM6 

  زندگی می کنند؟ ا
  زندگی می کنند؟ ا

 .ثبت کنید

  .........................................................  ن اپسر
  

 ......................................................  ن ادختر

 

  1.............................................................................بلی اشند ولی باید که زنده باورده ا ادختري به دنی
 2............................................................................خیر

  
2 ï  CM8 

  زندگی نمی کنند؟ اشم اند ولی با
  زندگی نمی کنند؟ اشم اند ولی ب
 .ثبت کنید

  .............................. .......................... ن اپسر
  

 ........................  ............................. ن ادختر

 

مده ولی ا ابه دنی ید که زندهاورده ا ادختري به دنی

  :ست پرس و جو کنید
دیگر  از تولد نفس کشیده، گریه کرده ی

نده اعت زنده ماس اگر فقط چند دقیقه ی

  
  1.............................................................................بلی
 2............................................................................خیر

  
  
2 ï  CM10 

  فوت کردند؟ امده ولی بعدا اپسر زنده به دنی
  فوت کردند؟ امده ولی بعدا ادختر زنده به دنی
 .ثبت کنید

  ........................................................ ن اپسر

  

 ....................................................... نادختر

 

 CM ، CM7 و CM9 مجموع .جمع بزنید ار............................................... .........  

ید؟ اشته ان داد زنده در طول زندگیتان نوزایماز )CM10 د کل در اتعد( اجمع ام، شمادرست فهمیده  اینکه مطمئن شوم مطلب ر

  بررسی کنید

   .جعه کنیدامر BH19 به  ïست اشته اي نداد زنده ان نوز
  مه دهیداداروري  اریخچه بابخش ت اب ïست اشته ابیشتر د اد زنده ی

 ح کنیدصالاز ابررسی و در صورت نی امجدد ارCM10   ات  CM1 ت الاروري سواریخچه باز شروع بخش ت
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                      Birth History                                                                                                                                                                    روري                                    اریخچه بات    

  . ید شروع می کنیم اورده ا اي که به دنیاولین بچه ا اب. نیست ان همسر کنونی شمایی که پدرشانهاند، حتی ایی که فوت کرده انهاند و چه ایی که هنوز زنده انهاد ثبت کنم، چه یاورده ا اکه به دنی ایی رام همه بچه هاهم نامن می خو الاح
 )دومین ردیف شروع کنید اده کنید و باستفافه اضامه از پرسشناست ابیشتر  ات 12ز ا اد بچه هاگر تعدا(. نه ثبت کنیداگاجدي ادر ردیف ه ار او سه قلوه ادو قلو ه. ثبت کنیدBH3 ست در اورده ا اکه به دنی ایی رام همه بچه هان

BH3.  
ید اورده ا ایی که به دنیام بچه هان

  اولین تاز ا(به ترتیب نوبت تولد 
  چیست؟)بعدي

  
  

 )مان(

BH4.  
پسر )مان(آیا 

  دختر؟ است یا
  
  1پسر   
  2دختر 

 

BH5.  
یک  )مان(آیا 

 اقلو به دنی
بیشتر  امد یا

ز یک قلو ا
  بود؟
  

  1یک قلو     
 2  چند قلو

.BH6  
ن ایماروش ز

چه بوده  )مان(
  ست؟ا

 
ن طبیعی ایماز

1  
  2رین اسز

 

BH8.  
مده ا ابه دنی )مان(لی اه و سادر چه م

  ست؟ا
  

چه وقت متولد شده : بررسی کنید
  ست؟ا

 

BH9.  
هنوز زنده  )مان(آیا 

  ست؟ا
  

 1... ی بل

  2.. خیر 
â  

BH13  
  
 8ند انمی د

BH10.  
  ستاگر زنده ا
خرین ادر  )مان(

لروز تولدش اس
له بوده اچند س

 ست؟ا

سن به صورت 
مل ال کاس

 ثبت شود

BH11.  
  :ستاگر زنده ا

 اشم اب )مان(آیا 
زندگی می 

  کند؟
  

  1... بلی 
 2.. خیر 

BH12.  
ره اشم: ستاگر زنده ا

ز ا  اردیف کودك ر
ر انواخد افرافهرست 

  .مه ثبت کنیداپرسشن
گر کودك در فهرست ا(
ثبت  "00"ر نیستانواخ

  )کنید
  òره دیفاشمز ثبت ابعد 

BH14 

BH13.  
  :ستاگر فوت کرده ا

نی که فوت کرده چند ادر زم )مان(
  ست؟اشته ال داس

  ه، به روز ثبت شوداگر زیر یک ما(
  بت شودثه ال، به ماس 2گر زیرا

 )شود ل  ثبتال، به ساس2ي الاگر با

BH14.  
ي زنده ابچه هآیا 

م بچه ان(دیگري  بین 
  )مان(و  )قبلی

ي که بعد ابچه حتی 
شد، از تولد مرده با

 ست؟اشته اوجود د

  فه کنیداضا←بلی-1
 بچه بعدي←خیر-2

   ل اس ه ام
 لاس هام روز

1 
   

 
  

 
  

   
 

2 
       

  

   

3 
 

    
 

 

 

 

   

4        

  

   

5    
 

     

   

6 
       

  

   
 

7        
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BH3.  
ید اورده ا ایی که به دنیام بچه هان

  اولین تاز ا(به ترتیب نوبت تولد 
  چیست؟)بعدي

  
  

 )مان(

BH4.  
پسر )مان(آیا 

  تر؟دخ است یا
  
  1پسر   
  2دختر 

 

BH5.  
یک  )مان(آیا 

 اقلو به دنی
بیشتر  امد یا

ز یک قلو ا
  بود؟
  

  1یک قلو     
 2  چند قلو

.BH6  
ن ایماروش ز

چه بوده  )مان(
  ست؟ا

 
ن طبیعی ایماز

1  
 2رین اسز

BH8.  
مده ا ابه دنی )مان( لیاه و سادر چه م

  ست؟ا
  

چه وقت متولد شده : بررسی کنید
 ست؟ا

BH9.  
هنوز زنده  )مان(آیا 

  ست؟ا
  

 1... بلی 

  2.. خیر 
â  

BH13  
 8ند انمی د

BH10.  
  ستاگر زنده ا
خرین ادر  )مان(

لروز تولدش اس
له بوده اچند س

  ست؟ا
سن به صورت 

مل ثبت ال کاس
 شود

BH11.  
  :ستاگر زنده ا

 اشم اب )مان(آیا 
زندگی می 

  کند؟
  
  

  1... بلی 
 2.. خیر 

BH12.  
ره اشم: ستاگر زنده ا

ز ا  ادك رردیف کو
ر انواد خافرافهرست 

  .مه ثبت کنیداپرسشن
گر کودك در فهرست ا(
ثبت  "00"ر نیستانواخ

ره اشمز ثبت ابعد .  )کنید
  òردیف

BH14 

BH13.  
  :ستاگر فوت کرده ا

نی که فوت کرده چند ادر زم )مان(
  ست؟اشته ال داس

  ه، به روز ثبت شوداگر زیر یک ما(
  بت شودثه ال، به ماس 2گر زیرا

 )ل  ثبت شودال، به ساس2ي الار بگا

BH14.  
ي زنده ابچه هآیا 

م بچه ان(دیگري  بین 
  )مان(و  )قبلی

ي که بعد ابچه حتی 
شد، از تولد مرده با

  ست؟اشته اوجود د
  فه کنیداضا←بلی-1
 بچه بعدي←خیر-2

   ل اس ه ام
 لاس هام روز

8  

    

 
 

  

   

9      

 

 

  

   

10        

  

   
 

11 
       

  

   

12 
       

  

   

BH15 . ید؟اشته اي زنده دیگري دابچه ه )بچه آخرین مان(ز تولد ابعد آیا  
 .در جدول ثبت کنید ار) اه(گر بلی، تولدا

  1.............................................  .......................................بلی 
 2...................................................................................  خیر 

BH16 .ي اهستونBH3  وBH8 کنیدبررسی  ار:  
 یدثبت کن ار اد کل تولدهاتعد به بعد و  1384ل اول فروردین ساز ا اد تولدهاتعد

   

  ............................................................................به بعد   84ل از سا اد تولدهاتعد
 ......................................................................................................  اد کل تولدهاتعد

 .ح شودصالا اشت مجدد بررسی کنید تاف وجود دختالاگر ا. مه دهیداداگر یکی بودند ا. یسه کنیدادر بخش مرگ و میر کودك مق CM11و  CM10 اب ار BH16در ي ثبت شده اد تولدهاتعد

BH17 .در  84ل از سا اد تولدهاتعد( اجمع ام، شمادرست فهمیده  اینکه مطمئن شوم مطلب راي ابرBH16( و  1384ز فروردین اد زنده انوز)در  اد کل تولدهاتعدBH16( ید؟اورده ا ان به دنیاتد زنده در طول زندگیانوز  
 .ح کنیدالصاز ابررسی و در صورت نی امجدد ار BH16   ات  BH3 ت  الاسخ به سواپ BH18 ز طرح پرسش  اپیش  ïخیر  .                                                مه دهیدادا BH18  اب  ïبلی          
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 Birth History                                                                                                                                                                     روري اریخچه بات

  تقویم
BH18. ل اسوBH8 کنیدبررسی  ار : 

  .بنویسید Bدر سمت چپ کد  ام کودك ران. رد کنیداو تقویمه تولد، در ادر م ار B، کد 1384فروردین ز اولد ي هر تابر
: توجه. (رد کنید او Pملگی اس طول مدت حاساز تولد بر اي قبل اه هاز مال کنید و در هر یک اسو املگی طول کشیده رایی که حاه هاد ماي هر تولد؛ تعدابر 

 . )شداست، باملگی طول کشیده ایی که حاه هاد ماز تعداکی کمتر ید یاب اه Pد اتعد

 

BH19.   1.......................................................بلی  شد؟افته باتمه یایی خازمرده اسقط ی اید که باشته املگی داهرگز حآیا  
 2......................................................خیر 

  
2ï  بخش پیشگیري
 ريارداز با

BH20.   هام فت؟اتمه یانی خاچه زم ایی شمازمرده املگی منجر به  سقط یاح آخرین  ................................................................  
  
 ............................................................ لاس

  
 

 

BH21.  ل اسوBH20 بررسی  کنید ار:  
         مه دهیدادا  BH22 اب ïفت ای تمهان خاز ابعد  ای 1384فروردین ملگی در اخرین حا  ¨
 بروید) ريارداز بابخش پیشگیري (به بخش بعد  ïفت  اتمه یاخ 1384فروردین  زاملگی قبل اخرین حا  ¨

BH22.  ول کشید؟                        ه طاچند م ایی شمازملگی منجر به سقط و مردهاخرین حا
  تقویم
رد ادر تقویم و ار Tفته کد اتمه یاملگی خاهی که حادر م. ثبت کنید امل راي کاه هاد ماتعد

 .رد کنیداو ار Pملگی کد این حامل شده اي کاه هاي بقیه ماکنید و بر

ه                              ام  ...........................................            اه هاد ماتعد 
 98............................................... ند انمی د

 

BH23.   ن منجر به اید که نتیجه اشتهاي دیگري داهملگیاح 1384ل افروردین سز اآیا
 ؟)ییازمرده اسقط ی(ست اتولد زنده نشده 

  1........................................................بلی  
 2.........................................................خیر 

   
2ï  BH25 

   تقویم
BH24 .ولین ابه  آخرین زابه ترتیب بپرسید و  ار) ییازسقط و مرده(ست ایی که منجر به تولد زنده نشده اهملگیاز حاي هر یک املگی براریخ و طول مدت حات

  .بت کنیددر تقویم ث ار 1384ل اس فروردین ات
 .ییدارد نماري وارداب مل شده اي کاههاي بقیه مابر ار Pرد کنید و کد او، فتهاتمه یاملگی خاهی که حادر م ار Tدر تقویم کد 

 

BH25.   ن منجر به تولد زنده اید که نتیجه اشته املگی  داح 1384ل افروردین سز اقبل آیا
 ؟)ییازمرده اسقط ی(ست انشده 

  1........................................................بلی  
 2.........................................................خیر 

  
2ï  بخش پیشگیري
 ريارداز با

BH26.  ید اشته اد  1384ل از ساکه قبل  ییازمرده اي منجر به سقط و یاملگی هاخرین حا
 ست؟افته اتمه یاریخی خادر چه ت

   ................................................................  هام
  98...........................................ند انمی د

      ............................................................لاس
 98.......... ..................................ندانمی د
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 Contraception                                                                                                                     ري            ارداز باپیشگیري 
CP1.   بلی  مله هستید؟اضرحال حادر ح اشمآیا.............................. .........................  

 ......................................................خیر 

 ...................................مطمئن نیست 

1  
2  
8 

  
2ï  CP2  
8ï  CP2 

CP1a.  مله هستید ؟اح است که شماه اچند م  
  . ثبت کنید امل راي کاه هاد ماتعد

  تقویم
د احبه شروع کنید و  کل تعداه مصام ارد کنید؛ بادر تقویم و  Pه یکاي هر مازابه 
 .مت بزنیدعال اي تکمیل شده راه هام

                          
  ........................................... هام

 
 

   
ï CP5 

CP2. خیر در اي تابر اهزوج. ده صحبت کنمانواره تنظیم خادرب اشم اهم بامی خو
  .ده می کننداستفاي مختلفی اهو روش اههاز ران از اجلوگیري  ای ريارداب
جلوگیري  اري یارداخیر در باي تاز روشی برا اري می کنید یاک اکنون شماهم  ایا
 ده می کنید؟استفان از ا

  
  

  ........................................................................بلی
 ......................................................................خیر

  
  
1  
2 

  
  
  
2 ï CP8 

CP3. ن چه می کنید؟از اجلوگیري  اري یارداخیر در باي تاضر برال حادر ح  
  
-ره کرد، کد مربوط به همه روشاشاز یک روش  پیشگیري اسخگو به بیش اگر پا

 . ب کنیدانتخا ار برده رابه ک اخیرایی که اه

  ..................................................ن اه بستن زنلول
 ................................................نالوله بستن مرد

  .............................................................ي یو ديا
 .................................................................نتیمپالا

  ......................................................................زریقت
  ..................................................................... قرص

 ....................................................................ندوماک

 ..........................................وم شیردهیاروش تد

  ........................................)تقویمی(روش ریتمی
  .......................................................روش منقطع 

  .............................ري اضطرارد اي مواقرص بر
  ____________)مشخص کنید( یراس 

A  
B 
C 
D 
E 
F  
G  
H  
I 
J 

K  
X 
 

 

CP4 .ده می کنید؟استفالی بدون توقف اه و ساز چه ما اروش فعلی ر  
  شوید؟ اجوی از روش فعلی بدون توقف راده استفامدت 

ه که به احبه  در تقویم و در هر ماه مصاده در ماستفاي روش ابر اکد رتقویم 
                                                            .            رد کنیداو اده بر میگردد راستفاریخ شروع ات

                      
  ........................................... هام

 ........................................ لاس

  
  
  
  
ï   CP9 

CP5.  ید ؟ده می کرداستفاز روش پیشگیري امله شوید اینکه حاز اقبل آیا  
 

  ..............................................................بلی
 ..............................................................خیر

1  
2  
 

  
2 ï CP9 

 
  
  
  
  
  

CP6. ن الوله بستن زنده می کردید چه روشی استفاملگی از حاروش پیشگیري که قبل  آخرین..................................................  A  
B 
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  بود؟
  
ره کرد،کد مربوط به همه اشاش  پیشگیري ز یک رواسخگو به بیش اگر پا

 . ب کنیدانتخا ار برده رابک اخیرایی که اروشه

 ................................................نالوله بستن مرد

  .............................................................ي یو ديا
 .................................................................نتیمپالا

  ......................................................................زریقت
  ..................................................................... قرص

 ....................................................................ندوماک

 ..........................................وم شیردهیاروش تد

  ........................................)تقویمی(روش ریتمی
  .......................................................روش منقطع 

  .............................ري اضطرارد اي موارقرص ب
  ____________)مشخص کنید( یراس 

C 
D 
E 
F  
G  
H  
I 
J 

K  
X 
 

CP7.  ن اده می کردید  و همزماستفاین روش از امله شدید هنوز هم اوقتی حآیا
 مله شدید؟ این روش حاز اده استفا اب

  ..............................................................بلی
 ..............................................................خیر

1  
2  
 

1 ï CP9  
2 ï CP9 

CP8   . ده نمی کنید استفاز هیچ روش پیشگیري اینکه اي ابر اصلی شمادلیل
 چیست؟ 

  1.....بطه جنسی ان رافقد/ هی ابط جنسی گهگارو
 2.................................  ....انهاتخمد اشتن رحم یابرد

  3...................................................................... ئسگیای
  4.....................................................................شیردهی 

  5.................................................................ولیه ایی ازان
  .6..............................................................نویه ایی ثازان
   7......................................................ن کرده ایمازه زات

   8) ..........................................بیشتر(ستن فرزند اخو
   9............................ده انواظیم خمه تنابرن الفت بامخ
  10.......................................................لفت همسر امخ
  11...................................................ن افیاطرالفت امخ
  12........................................................یل مذهبی امس

  13................................ز روش اد استفان نبودن اسا
  14.............................. ي پیشگیري اهرض روشاعو
 96    _____________)مشخص کنید(یراس

  

CP9 .کرده ده استفال گذشته ان در طی چند ساهمسرت ای اشمکه  ري ارداز باروش پیشگیري  تی در موردالاسو اشمز اهم امی خو الاح
  .بپرسمید ا

  تقویم
  .برگردید 1384خیر شروع و به فروردین ان از زما. ده کنیداستفاز تقویم اده، استفان از دوره زماشدن  اي جویابر
  . ر ببریدان نقطه مرجع به کابه عنو اري رارداي تولد، و دوره باریخ ها، تامی بچه هاسا

  .لی ثبت کنیداي خاه هاده در ماستفارد عدم اي موابر "صفر" ارد کنید یاو اده راستفاروش مورد کد 
  : اهنمات رالاسو

  م روش بود؟ان روش کدانی بود؟ اده کردید چه زماستفا  ابه بعد یک روش ر 1384ز فروردین انی که اخرین زما  •
 ن روش کردید؟از اده استفاشروع به  انی شماچه زم •

 ده کردید؟استفا ان روش را اي چه مدت شمابر •

در تقویم،  به ترتیب  ي پیشگیري ذکر شده اهینکه روشاتوجه به اب ستاشخص شده مز یک روش اگر بیش اشید اشته باه دتوج
  .ثبت کنیددر تقویم  ار ترین روشالاکد ب، ندایین مرتب شده ابه پ الاز بایمی بودن ان دامیز
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 Unmet Needs                                                                                                   ورده نشده                                       اي برازهانی

UN1 .CP1 ست؟ار ارداکنون باسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار  
  مه دهیدادا  UN2 اب ïست ار ارداکنون بابلی، هم         
 جعه کنیدامر UN5به  ïند انمی د اخیر، مطمئن نیست ی          

UN2. نی که ازمآیا  .صحبت کنم اشم ان باخیرتاري ارداره باهم دربامی خو
 شتید؟ان دان زماري در اردایل به بار شدید تمارداب

  .......................................................................بلی
 .......................................................................خیر

1  
2 

1 ï UN4 

UN3.  ر شودابچه د است بعدامی خو ستید؟ادیگر فرزند نمی خو ار شوید یابچه د استید بعدامی خوآیا.............................  
 ..........................ر شوداست بچه دادیگر نمی خو

1  
2 

 

UN4. کنون از کودکی که اپس آیا  .ل کنماده سویناره اهم دربامی خو الاح
ترجیح می دهید  اهید یاز هم فرزند دیگري می خوارش هستید بانتظادر 

 شید؟اشته بادیگر بچه ند

  ................................هداهم میخو) دیگري(فرزند 
  ......................................هدافرزند نمی خو) دیگر(

 ..........................ستایم نگرفته تصم/ ند انمی د

1  
2  
8 

1 ï UN7  
2 ï UN13  
8 ï UN13 

UN5. CP3  ده می کند؟استفان از روش لوله بستن زناکنون اسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار  
  مه دهیدادا UN13  اب ïبلی         

 جعه کنیدامر UN6 به  ïخیر           
UN6. می )  دیگري(فرزند آیا  .ل کنماده سویناره اهم دربامی خو الاح

 شید؟اشته بابچه ند) دیگر(ترجیح می دهید  اهید یاخو

  ...................................هدامیخو) دیگري(فرزند 
  ..................................هدافرزند نمی خو) دیگر(

  ...........................ر شودارداند بامیگوید نمی تو
 ......................ستاتصمیم نگرفته / ند اد نمی

1  
2  
3  
8 

  
2 ï UN9  
3 ï UN11  
8 ï UN9 

UN7. هاد ماتعد چه مدت صبر کنید؟) بعدي(تولد فرزند  ارید تادوست د...........................................................  
  

  ........................................................لاد ساتعد
  ................................................. الاح/ به زودي 

  .......................ر شودارداند باگوید نمی تومی
  ..........................................................یردیگراس

 ..........................................................ندانمی د

1    
  
2    

993  
994  
996  
998 

  
  
  

994 UN11 
ï  

UN8. CP1  ست؟ار ارداکنون باسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار  
  مه دهیدادا  UN13 اب ïست ار ارداکنون بابلی، هم         
 جعه کنیدامر UN9به  ïند انمی د اخیر، مطمئن نیست ی        

UN9. CP2 ده می کند؟استفاز هیچ روش پیشگیري اکنون اسخگو هم اپآیا  :بررسی کنید ار  
  جعه کنیدامر  UN13به  ïبلی         
 مه دهیدادا   UN10 اب ïخیر         

UN10.  بلی ر شوید؟اردانید بایط کنونی می توافکر می کنید در شرآیا..................................................................  
  .................................................................خیر

 ........................................................ندانمی د

1  
2  
8 

1 ï UN13  
  
8 ï UN13 
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UN11. بطه جنسیان رافقد/ هی ابط جنسی گهگارو ر شوید؟اردانید بافکر می کنید نمی تو اچر.........A  

 B............................................................................یئسگای

 C................................................ستاعده نشده اهرگز ق

  D.................................حیاشتن رحم به روش جرابرد
مله شود و نتیجه نگرفته ابیشتر سعی کرده ح ال یاس 2
  E...............................................................................ستا

  F......................................نایماز زاعدگی پس اقطع ق
 G......................................................................شیر دهی

 H..........................................................................الاسن ب

  X________________)مشخص کنید(یر اس
 Z........................................................................ندانمی د

 

UN12. UN 11 ست ذکر شده؟اعده نشده اهرگز ق: بررسی کنید ار  
  .تولد بروید آخرین ري دراردایل به باتمبه بخش  ïست اذکر شده         
 مه دهیدادا  UN13  اب ïست اذکر نشده         

UN13.روز پیش ......................................................  نی شروع شد؟ان چه زماتعدگیاخرین دوره قا  
  هفته پیش ................................................... 

  ه پیش ام..................................................... ..
  ل پیشاس.................................................... 

  شته شدهارحم برد/ ئسگی ای.....................
  نایماز آخرین زاقبل ..................................

 .ستاعده نشده اگز قهر..............................

1   
2   
3   
4   

994  
995  
996 

 

  
  
  

 Desire for Last  Birth                                                                                               تولد                 آخرین ري دراردایل به باتم

DB1a . .BH8 ستاشته اد زنده دان نوزایماکنون زات 87ن اباز اگو سخاپآیا  :بررسی کنید ار.  
  .ده کنیداستفاین کودك ام از ناست ازم ال ات زیر هر کجالادر سو.  ____________ثبت کنید اینجادر  BH3ز  ا امده را اکودك به دنی آخرین مان  ïبلی           

 ï DB8خیر           

DB1.  می  امله شوید یاستید حامی خوا آی مله شدیداح ار )مان(نی که ازم
 مله شوید؟استید حانمی خو دیگر صالا امله شوید یاح استید بعداخو

  ...............مله شوداسته حادیگر نمی خو صالا
  ...................................مله شوداسته حامی خو
  ..........................مله شوداح استه بعدامی خو

 .......................................ستا فرقی نمی کرده

1  
2  
3  
4 

1ï DB3  
2ï DB3  
  
4ï DB3 

DB2. مله شوید؟اح استید صبر کنید و بعداخوچه مدت می  
 
 
 

  ........................................................هام 

  ........................................................لاس

 .......................................................ندای دنم

1  
2  

98 
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DB3 .مله اح ستامی خون اهمسرتآیا  مله شدیداح ار )مان(نی که ازم
مله است حانمی خودیگر  صالا امله شوید یاح ابعد تسامی خو اشوید، ی
  شوید؟

 

  ........ مله شوداسته حادیگر نمی خو صالا
  ............................ه شودملاسته حامی خو
  ....................مله شوداح استه بعدامی خو

  ................................ستافرقی نمی کرده 
 ......................................................ندانمی د

 1  
2  
3  
4  

98 

1ï DB5  
2ï DB5 

  
4 ï DB5  

98ï DB5 

DB4.  هام مله شوید؟اح است صبر کنید و بعدامیخو چه مدتن اشوهرت..........................................................  
  .......................................................لاس

 ..........................................................ندانمی د

1  
2  

98 

 

DB5 .ابود ی استه شماملگی خواین حاآیا   می کنم لادر مجموع سو 
سته اخوان از نظر هر دوي شماملگی این حاین که ا ان یاسته همسرتاخو

 بود؟

  ..........................................................سته زناخو
  ........................................................سته مرداخو
  ......................................................سته هردواخو

 ................................................... سته هردواخوان

1  
2  
3  
4 

  
  
  
4ï DB7 

DB6. شتن فرزنداند ست؟ابوده  اهر دو شم ان یاهمسرت/ استه شماملگی خواین حا اچر......................................................  
  ........................................ستن فرزند بیشتراخو
............................................ ستن فرزند پسراخو
  .........................................ستن فرزند دختراخو
 _____________) مشخص کنید(یر اس

1  
2  
3  
4  

96 

 

DB6a.   ستن اوه بر خوعال(ملگی ابه ح ایل شماي تماي برعلت دیگرآیا
  رد؟اوجود د) فرزند

  
  .یره بکشیداد اسب  رادور کد من

  

   A....................................................... نافیاطران و ار بستگافش

 B......................... . همسر ابطه باده و بهبود رانواتقویت خ

  C   ..د جدیداي تولد نوزاز دولت برالی امک مفت کار دریانتظا
  ....) ن و ایمافت مرخصی زادری(سب شغل ایط مناشر
  D  ........................................................ملگی مجدداي حابر
ر شدن دیر اي بچه داست براینکه ممکن از انی انگر(یط سنی اشر

  E.. ... .................................................)..............................شود
  نظیر کمک(ده انوادي خاقتصامور اکمک فرزند به 

   F...)  ...........................  مپروري و اد اورزي یار کشادر ک 
  G................................................... .ییاز تنهاترس  -یی اتنه
 X   _________________) خص کنیدمش(یر اس

  Y............................................................................ م اهیچکد
 

 

DB7.  ده می استفاز روش پیشگیري امله شوید اینکه حاز اقبل آیا
 کردید؟

  ...............................................................بلی
 .............................................................ر خی

1  
2 

 

DB8 .ن ار شوید ترجیح می دهید فرزندتابچه د)  ز هماب(ینده اگر در ا
 دختر؟ اشد یاپسر ب

  ....................................................................پسر
  ................................................................دختر 

  ................................................فرقی نمی کند
  ..................هد انمی خو) دیگري( بچه صالا

 .......ري نیستاردادر به بامی گوید دیگر ق

1  
2  
3  
4  
5 
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 Health  Mother and Newborn                                                                                                   در و کودك                              اشت مابهد

MN1a .BH8 ستاشته اد زنده دان نوزایماکنون زات 87ن اباز اسخگو اپآیا  :بررسی کنید ار.  
  .ده کنیداستفاین کودك ام از ناست ازم ال ات زیر هر کجالادر سو.  ____________ثبت کنید اینجادر  BH3ز  ا امده را اکودك به دنی آخرین مان  ïبلی          

 بروید) متم سالابخش نظ(بخش بعد   به ïخیر           

MN1.  ن ادور  قبتامر اینه یاي معامله بودید به فردي براح ار )مان(نی که ازمآیا
 جعه کردید؟اري مرارداب

  .............................................................بلی
 ............................................................خیر

1  
2 

  
2 ï MN5 

MN2.  جعه کردید؟امرفردي به چه  
 

  :پرس و جو کنید
  جعه کردید؟ادیگري هم مر فردبه 
 
 .یره بکشیداد اشده ر رد ذکرام موال کنید و دور تماره تخصص فرد سوادرب

  نی اشتی درمامتخصص بهد
  ....................................متخصص   پزشک    
 ........................................پزشک عمومی      
  ......................................ي تحصیلکردهامام   
  .....دهانواشت خاس بهدارشناک ان یارداک  
      ________)مشخص کنید(یر اس
  ........................................ ي محلیامام   
  ..................................ییاي روستامام    
  ...................................................بهورز    

 ...................................نادوست/ م اقوا    

         _______)ص کنیدمشخ(یر اس

  
A  
B 
C 
D 
X 
E 
F 
G 
H 
Y 

 

MN3.  تاد دفعاتعد فت کردید؟اري دریاردان باي دوراقبت هاري چند مرتبه مرارداین بادر طول ......................................................  
 .............................................................ندانمی د

  

  

98 

 

MN4.  ري در اردان باي دوراقبت هاز مران بخشی ابه عنو ارد زیر راز موام اهیچکدآیا
  دید؟ام دانجاري ارداین باطول 

  ر خونازه گیري  فشاندا) لفا    
  )ملگیام تست حانجاز اغیر (ر ادرانمونه ) ب    
 )ملگیام تست حانجاز اغیر (نمونه خون ) ج    

  
  

  ..........................................ر خونافش
  .........................................رادرانمونه 

 ........................................نمونه خون

  
  بلی 

1  
1  
1 

  
  خیر 

2    
2  
2 

 

MN4a.  ید؟امصرف کرده  اي زیر رامکمل هري ارداین بادر طول آیا  
  

  
 ند انمی د خیر  بلی 

 8 2 1 هناقرص 

 8 2 1 سید فولیکاقرص 

 8 2 1 مینامولتی ویت

 8 2 1  )فرفولیک (فیفول 
 

 

MN5.  شد، ان ثبت شده بادر  اي خود شماکسن هامدرك دیگري که و ارت یاکآیا
  رید؟اد

  ببینم؟ ان راست اممکن 
 . ده کنیداستفان از اي زیر ال هادن به سواسخ داي کمک در پارد برارتی وجود داگر کا

  ).................................هده شدارت مشاک(ی بل
  )...............................هده نشدارت مشاک(بلی 
  .....................................................................خیر

 ...........................................................ندانمی د

1  
2  
3  
8 

 

MN6. دي از نوزاز کزاي پیشگیري ام براکسن تواوآیا  ر بودید،ارداب ار )مان(نی که ازم
 تزریق شد؟ انه شماش ازو یادر ب

  .....................................................................بلی 
  .....................................................................خیر

 .............................................................ندانمی د

1  
2  
8 

  
2ï MN9  
8 ï MN9 
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MN7 .تاد دفعاتعد فت کردید؟ار دریاچند ب ام راکسن تواین وان اریتاردادر طول ب .....................................................  
 ............................................................ندانمی د

  
8 

  
8 ï MN9 

MN8.  درMN7 ست؟اري ثبت شده ارداب آخرین ر طولم داتوکسن اچند و  
  جعه کنیدامر MN18به  ïري ارداب آخرین طول م دراکسن تواتزریق و 2قل احد  
 .مه دهیدادا  MN9 اب ïري ارداب آخرین در طول ماتوکسن اتزریق و 2ز اکمتر   

MN9.  ز افظت اي محابر) ثثال ام یاتو(ز اکسن کزاهیچگونه و )مان(ريِ ارداز باپیش آیا
 فت کردید؟اکودك بعدي دری ان یاخودت

  ...................................................................بلی 
  ..................................................................خیر

 .........................................................ندای دنم

1  
2  
8 

  
2 ï MN11a  
8 ï MN11a 

MN10.  فت کردید؟ ادری) ثثال ام یاتو(ز اکسن کزار واچند ب )مان(ريِ ارداز باپیش        
 .ثبت کنید ار 7ست ا 7ز ابیش  ای 7سخ اگر پا

  ......................... ...........................تاد دفعاتعد
 ..........................................................ندانمی د

  
8 

  
8 ï MN11a 

MN11. ل پیشاس فت کردید؟ادری ام راکسن تواو آخرین )مان(ريِ ارداز بال پیش اچند س........................................................  
  

 

MN11a. ن اهرمزگ ان یان، کرمان و بلوچستاي سیستاهناستاگر در اï ابMN12     مه دهیدادا  
 جعه کنیدامر   MN18به ï انهاستایر اس              

MN12. MN1  ري بررسی کنیدارداین بادر طول ري اردان باي دوراقبت هامري وجود ابر ار  
  مه دهیدادا     MN13اب ïت سافت شده ادریري اردان باي دوراقبت هامربلی       
 جعه کنیدامر  MN18به ïستافت نشده ادری رياردان باي دوراقبت هامر خیر      

MN13.  ي ارویی برادري اردان باي دوراقبت هامرین از ادر طول هیچیک آیا
 فت کردید؟ ادری اریالابه م بتالاز ا پیشگیري

  ...................................................................بلی 
  ..................................................................خیر

 .........................................................ندانمی د

1  
2  
8 

  
2 ï MN18  
 8ï MN18 

MN14. فت کردید؟ادری اریالاز ماي پیشگیري ایی براروهاچه د  
 اریالایج ضد ماي راروهارو مشخص نیست، داگر نوع دا. مت بزنیدعال افت شده رادریي اروهام داتم
 .ن دهیداسخگو نشابه پ ار

SP  /رافنسید ..........................................
  ...................................................کلروکین

    ____)مشخص کنید(رد ایرمواس
 ..................................................ندانمی د

A  
B 
X 
Z 

 

MN15. MN14 روي تجویز شده بررسی کنیداي دابر ار:  
        SP  /ر تجویز شده افنسیدï اب MN16   مه دهیدادا  

         SP  /ر تجویز نشده افنسیدï  بهMN18  جعه کنیدامر 

MN16.  ر املگی چند باین حادر طولSP  /تاد دفعاتعد فت کردید؟ادری رافنسید.........................................  
 ................................................ندانمی د

  
98 

 

MN18. )وردید؟ا ابه دنی اکج ار )مان  
  .مشخص کنید انوع محل ر اپرس و جو کنید ت

  بنویسید ام محل رانیست نخصوصی بودن محل  ادر به تعیین دولتی یاسخگو قاگر پا
  
  

_________________________________  
  )م محلان(

  
  
  

  ......................................           نانه خودتاخ    
  .......................................نانه دیگراخ    

  بخش دولتی
  ...........ن دولتیارستابیم اه یایشگاز    
  ...............نی   ایمات زتسهیال حداو    
  ...................................شت انه بهداخ    
  ) مشخص کنید(کز دولتی  ایر مراس    
    _______________   

  بخش خصوصی
  .....خصوصی نارستابیم اه یایشگاز    

11  
12  
  

21  
22  
23  
24 
 
 

31 
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  ........................ امام امطب پزشک ی    
) مشخص کنید(کز خصوصی ایر مراس    

___________________                 
  .................................................      ه ابین ر

   _______)مشخص کنید(یر اس

32 

  
33  
41 

96 

MN17. م شد؟انجابه کمک چه کسی   )مان(ن ایماز  
 

  :پرس و جو کنید
  ؟کس دیگري هم بود ایا

 
یره اد ارد ذکر شده رام مواره تخصص فرد کمک کننده پرس و جو کرده و دور تمادرب

  .بکشید
هیچ آیا  ست پرس و جو کنیدار می کند که هیچ کسی کمک نکرده اظهاسخ دهنده اگر پا

 خیر است یاشته ان حضور دایمان زالغی در زمافرد ب

  نی اشتی درمامتخصص بهد
  ...........................متخصص   پزشک    
  ...............................پزشک عمومی      
  ............................ي تحصیلکردهامام   

         _______)مشخص کنید(یر اس   
  ...................................... ي محلیامام   
 ................................ییاي روستامام    

 ........................................ امابهورز م    

 ...................................نادوست/ م اقوا    

  ____ _____)مشخص کنید(یر اس
 ....................................................هیچکس

  
A  
B 
C 
X 
D 
E 
F  
G 
Y 
Z 

 

MN21.  یبل ن تولد وزن شد؟ادر زم )مان(آیا...................................................................  
  ..................................................................خیر

 .........................................................ندانمی د

1  
2  
8 

  
2 ï MN23  
8 ï MN23 

MN22.  چقدر بود؟ )مان(وزن  
 .ن ثبت کنیداز روي ا است وزن راشتی در دسترس ارت بهداگر کا

  ................................................. رتاز روي کا
  کیلو گرم         

  ..................... دراس گفته ماسابر 
  کیلو گرم         
 .........................................................ندانمی د

1  
  
2  
  

9998 

 

MN23.  برگشت؟ انه شماهادت مادوره ع )مان(ز تولد اپس آیا  
 برگشت؟ انه شماهادت مادوره ع )مان(ز تولد اه پس اگر بلی، چندما

  ...................................................................بلی
  اههاد ماتعد      
 ................................................................خیر

1  
 
2 
 

 

MN24.  بلی دید؟ان شیر داز سینه تا ار )مان( صالاآیا ...................................................................
 ..................................................................خیر

1  
2 

  
2 ï MN27a 

MN25.  دید؟ان شیر داز سینه تا ار )مان(ز تولد، اچه مدت پس  
  ثبت کنید ار "00 "عت بوداس 1ز اسخ کمتر اگر پا
  ثبت کنید ات راعاد ساعت بود، تعداس 24ز اگر کمتر ا

 .ثبت کنید ار اد روزهاین صورت تعدادر غیر 

  ...................................................................افور
.................................................. تاعاد ساتعد
  .................................................... اد روزهاتعد

 ..................................رداد ندابه ی/ ند انمید

00  
  
  

98 

 

MN26.  بلی ده شد؟ادر دایزي به جز شیر مچ )مان(به آیا  نایماز زادر سه روز نخست پس...................................................................  
  ..................................................................خیر

 .......................................................ند انمی د

1  
2  
8 

  
2 ï MN27a 

MN27.  ده شد؟اد )مان(در سه روز نخست چه چیزي به  
  :پرس و جو کنید

 چیز دیگري هم بود؟ایا

  )................................دراز شیر ماغیر (شیر 
  ................................................میدنیاشاب ا
  ..........................................................ب قندا

 .............................................شربت دل درد

A  
B 
C 
D 
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  ...........................و قند و نمکآب  محلول
 ..............................................................بمیوها

 ....................................................شیر خشک

 .............................................ندهاجوش/ ي اچ

 ................................................................عسل

  ___________)مشخص کنید(یر  اس

E 
F 
G  
H 
I 

X 
 MN27a  . ن ایماز زاقبت بعد اي مران به  فردي برایماز زاروز پس  60صله ادر فآیا

  جعه کردید؟امر
  .ده کنیداستفا MN17ل اي سواز گزینه هاسخگو اوصیح بیشتر به پي تابر
 

  ___________) مشخص کنید(بلی 
 ..................................................................خیر

1  
2 

 

  
 Health System                                                                                                                                                مت م سالانظ

HS1 . ست؟ ا  شتهاد زنده دان  نوزایماکنون ز ات 1389ل اول فروردین ساز اسخگو اپآیا  
  . مه دهیدادا  HS2 اب  ïبلی              

 بروید)  ريایم بیمبخش عال(به بخش بعد  ïخیر            

  

HS2 .ن          اتوم _________________ :امجموع هزینه ه  ن چقدر هرینه کردید؟  ایماي زادر مجموع بر  
مل اش ام شده رانجایی  که در منزل ان هایماز  HS9 ات HS3ت الاسو

  .  نمی شود
HS3  .ز طرف پزشک، ام  احتران و ایت شارعر مورد ن دادر مجموع نظرت

 ست؟ان چگونه ایماي زام بستري برار هنگد... ر و ا، پرست امام

  1................................................................... خیلی خوب
  2...............................................................................خوب 

  3............................................................................متوسط
  4......................................................................................بد

 5..........................................................................خیلی بد

  

HS4 .ت مورد امفت سریع و به موقع خدادری موردن در ادر مجموع نظرت
 ست؟ان چگونه ایماي زام بستري براز در هنگانی

  1.................................................................... خیلی خوب
  2...............................................................................خوب 

  3............................................................................متوسط
  4......................................................................................بد

         5..........................................................................خیلی بد

  

HS5 .مثل  (ن  ایماکیفیت محیط محل ز موردن در ادر مجموع نظرت
 ست؟اچگونه )  فت محیطاي مطبوع و نظاهو ي نشستن، افی براي کافض

  1.................................................................... خیلی خوب
  2...............................................................................خوب 

  3............................................................................سطمتو
  4......................................................................................بد

 5..........................................................................خیلی بد

  
 

  
  
  
  
 

HS6. اشم اب... ر و ا، پرست امام ط پزشک، ارتبا در موردن ادر مجموع نظرت 
دن فرصت اده مطلب و داتوضیح س  ،ان شمامثل گوش کردن به سخن( 
 ست؟ان چگونه  ایماي زام بستري برادر هنگ   )ناتتالاي مطرح کردن سوابر

  1.................... ................................................خیلی خوب
  2...............................................................................خوب 

  3............................................................................متوسط
  4......................................................................................بد

 5..........................................................................خیلی بد

  

HS7 .یت ات  و رعاعطالاندن ام هنامحرم در موردن ادر مجموع  نظرت
  ست؟ان، چگونه ایماي زام بستري برادر هنگ احریم خصوصی شم

  

  1................................................. ...................خیلی خوب
  2...............................................................................خوب 

  3............................................................................متوسط
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  4......................................................................................بد
 5..........................................................................خیلی بد

HS8 .فتی ات دریاب خدمانتخاشتن حق اد موردن در ادر مجموع نظرت
 ست؟ان چگونه  ایماي زام بستري برادر هنگ)  نایمامثل نوع ز (

  1................................................................... خیلی خوب
  2...............................................................................خوب 

  3............................................................................متوسط
  4......................................................................................بد

 5...........................................................................خیلی بد

  

 HS9 .ي اهدر تصمیم گیري ادرگیر شدن شم موردن در ادر مجموع نظرت
 ست؟ان،  چگونه ایماي زام بستري برادر هنگ ...ر و او پرست امام  پزشک،

  1.................................................................... خیلی خوب
  2...............................................................................خوب 

  3............................................................................متوسط
  4......................................................................................بد

 5..........................................................................خیلی بد

  

 
  
  
  
  

 Illness Symptoms                                                                                                             ري                               ایم بیمعال
IS1 . ستونHL9  ل هست؟اس 5ز اقب کودك کمتر امر ادر یاسخگو ماپآیا  :بررسی کنید ار رانواي خاعضافهرست  
  هیدمه دادا   IS2 اب ïبلی           
 بروید)  HIV/AIDSبخش ( به بخش بعد  ïخیر           

IS2.  به  اید فوراي شدید می شوند و باهريار بیمان دچات کودکاوقابعضی
 اعث می شود که شمایمی بچه نوع عال. نی برده شوندایک مرکز درم

  نی ببرید؟ابه مرکز درم اسریع ان رافرزندت
  :پرس و جو کنید

  هم هست؟مت دیگري هیچ عال ایا
ند اقب دیگر نتوامر ادر یامه دهید که مادا انه هایم و نشنقدر به پرسیدن عالا

  .ورداد امت دیگري به یعال
ي ابر ار اسخ هاپ. (دي ندهیداپیشنه امامت بزنید عال ایم ذکر شده رم عالاتم
 )نیداسخگو نخواپ

  A........دربخورداشیرم اند بنوشد یاکودك نمیتو
 B......................................درتر می شواکودك بیم

 C..................................ر تب می شوداکودك دچ

  D.......................کودك به تندي تنفس می کند
  E......................کودك به سختی تنفس می کند

  F....................رداخون در مدفوع کودك وجود د
 G...............................می نوشد) شیر(کودك کم 

  H.........................................کودك تشنج می کند
 I.............. یی کودك بسته می شوداي هواههار

 X______________)مشخص کنید(یر اس

 Y______________)مشخص کنید(یر اس

 Z______________)مشخص کنید(یر اس
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                                                                                                                                                                     ایدز

 HIV/AIDS  
HA1. صحبت  اشم اره مطلب دیگري باهم دربامی خو

  . کنم
 ید؟ایزي شنیده یدز چاري اره بیماهرگز درب ایا

  ...............................................................................بلی
 ..............................................................................خیر

1  
2 

  
2 ï TA1 

HA7.  لم به نظر می رسد است فردي که ساممکن آیا
 د؟شایدز بابه  مبتال

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 .....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

 

HA3.  ادن یاز طریق دست داد افراست اممکن آیا 
 شوند؟  یدز مبتالاروبوسی کردن به  

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 .....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

 

HA4.  ده استفا اب ایدز راشدن به  نس مبتالان شامی توآیا
 هش دهند؟ابطه جنسی کار راندوم در هر باز کا

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 .....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

 

HA5.  به  ز طریق نیش پشه  مبتالاد افراست اممکن آیا
 یدز شوند؟ا

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 .....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

 

HA6.  ي اغذز طریق خوردن اد افراست اممکن آیا
به  ست مبتالالوده ایدز اکسی که به ویروس  امشترك ب

 یدز شوند؟ا

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 .....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

 

HA8.  در به کودکش از ماند ایدز می تواویروس آیا
  منتقل شود؟

  ملگیاطی ح) لفا    
  نایماطی ز) ب    
 دراز طریق شیر ما) ج    

                                 
  .............................................................ملگیاطی ح
  ................................................................نایماطی ز

 ..................................................دراز طریق شیر ما

  بلی 
1  
1  
1 

  خیر 
2  
2  
2 

  ند اد نمی
8  
8  
8 

 

HA8a.  اب ایدز راشدن به  نس مبتالان شامی توآیا 
که شریک  ن فقط یک شریک جنسی غیر مبتالشتاد

 د؟اهش دارد کاجنسی دیگري ند

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 .....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

 

HA9. لوده به اید به یک معلم زن ابآیا  ابه نظر شم
ده شود که به تدریس در ازه داجار نیست اویروس که بیم

 مه دهد؟ادامدرسه 

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 ............ردابستگی د/ مطمئن نیست / ند انمی د

1  
2  
9 

 

HA10. یدز الوده به ویروس افروشنده  نید که یکاگر بدا
 زه بخرید؟اسبزي ت او میوه یاز اضرید احآیا  ست،ا

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 ............ردابستگی د/ مطمئن نیست / ند انمی د

1  
2  
9 

 

HA11. یدز الوده به ویروس ا اده شمانواز خاگر عضوي ا
 رید؟ان نگه می دان پنهاز دیگرا ار مسالهین اا آی شود

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 ............ردابستگی د/ مطمئن نیست / ند انمی د

1  
2  
9 

 

HA12.  1  ...............................................................................بلییدز اري ابه بیم اده شمانواز خاگر عضوي اآیا   
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ن انه خودتاو در خاز اهید بود ایل خوام اشمآیا  شود مبتال
  ري کنید؟انگهد

  
 

  ..............................................................................خیر
 ............ردابستگی د/ مطمئن نیست / ند انمی د

2  
9 

HA13. BH8 ست؟اشته اکنون د ات 87هان ماباز اد زنده اتولد نوز: بررسی کنید ار  
  بروید) تانیال دخاستعمابخش (به بخش بعد  ïست اشته اد زنده نداکنون تولد نوز ات 87هان ماباز اخیر،       
 مه دهیدادا   HA14 اب ïست اشته ابیشتر د اد زنده یاکنون یک تولد نوز ات 87هان ماباز ابلی،       

HA14. MN1  ري بررسی کنیدارداین بادر طول ري اردان باي دوراقبت هامري وجود ابر ار.  
 یدمه دهادا   HA15اب ïست افت شده ادریري اردان باي دوراقبت هامربلی       

 بروید تانیال دخاستعمابخش به  ïست افت نشده ادری رياردان باي دوراقبت هامر خیر      

HA15.  به )مان(ري اردان باي دوراقبتهادر طی مرآیا ،
  ده شد؟ارد زیر داره مواتی درباعطالا اشم

  در به کودك منتقل می شود؟از مایدز اویروس ) لفا
  یدز ال ویروس انتقاز اي پیش گیري ایی که برارهاک) ب

  .نید بکنیدامی تو
  یدزالودگی به ویروس اي تشخیص ایش شدن برازما) ج
 

  
                               

  بله 
)1( 

  ندانمی د )2(خیر 
)8( 

    در به کودك از مال انتقا

    ي پیشگیري  اه هار

    یش تشخیصیازما
 

  
  
  
 

HA15a . بلی دز شد؟یایش ویروس ازماد اپیشنه ابه شمآیا...............................................................................  
  ..............................................................................خیر

 ....................................مطمئن نیست / ند انمی د

1  
2  
8 

  2 ï TA1  
8 ï TA1 

HA16. ن ابه عنوآیا  نم ولیابد اهم نتیجه راخونمی
یش ازما اي شماري براردان باي دوراهقبتاز مرابخشی 
 م شد؟انجایدز اویروس 

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 ....................................مطمئن نیست / ند انمی د

1  
2  
8 

    
2 ï TA1  
8 ï TA1 

HA17. نتیجه  اشمآیا  نم ولیابد اهم نتیجه رانمی خو
 گرفتید؟ ایش رازما

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 ....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

    
2 ï TA1  
8 ï TA1 

HA18. ید بدون توجه اند بایش شده ازمانی که ام زناتم
  .وره شوندایش مشازماگرفتن نتیجه ز ابه نتیجه پس 

 م شد؟انجا اشم اوره بایش شدید مشازمانکه از اپس  ایا

  ...............................................................................بلی
  ..............................................................................خیر

 ....................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
٢٩٤ 

  

                                                                     تانیال دخاستعما
                                                                                                                                                                         Tobacco 

TA1.  ر اسیگ اي، دست پیچ و یانهارخار کابه شکل سیگ(ر اهرگز سیگآیا
 دو پک؟ اید؟ حتی یک یاکشیده ) برگ

  .........................................................................بلی
 ........................................................................خیر

1  
2 

  
2 ï TA6 

TA2 .ل امل کشیدید چند سابه طور ک ار رار یک سیگاولین بانی که ازم
 شتید؟اد

  ......................مل نکشیده ار کاهرگز یک سیگ
 .........................................................................سن

00  
 

 

TA3.  بلی ر می کشید؟اضر سیگال حادر حآیا.........................................................................  
 ........................................................................خیر

1  
2 

  
2 ï TA6 

TA4 . ارهاد سیگاتعد ید؟ ار کشیده اعت گذشته چند نخ سیگاس 24در.....................................................   
 

 

TA5 .ید؟ار کشیده اه گذشته چند روز سیگادر طول یک م  
  .ییداثبت نم ار اد روزهاشد تعداروز ب 10ز اسخ کمتر اگر پا
  .مت بزنیدعال ار» 10« شدابیشتر ب اروز ی 10سخ اگر پا
 .مت بزنیدعال ار» 30«شد اب» هر روز اتقریب« ای» هر روز«سخ اگر پا

  ......................................................... اد روزهاتعد
  ................................................بیشتر اروز ی 10

 ......................................هر روز اتقریب/ هر روز 

0  
10  
30 

 

TA6.  بلی ید؟اده کرده استفاچپق  ان یاز قلیاهرگز آیا.........................................................................  
 ........................................................................خیر

1  
2 

  
2ï TA9 

TA8 .ید؟ا ده کردهاستفا چپق ان یاز قلیاه گذشته چند روز ام در یک  
  .ییداثبت نم ار اد روزهاشد تعداروز ب 10ز اسخ کمتر اگر پا
  یره بکشیداد ار» 10« شدابیشتر ب اروز ی 10سخ اگر پا
 .یره بکشیداد ار» 30«شددور  اب» هر روز اتقریب« ای» هر روز«سخ اگر پا

  ...........................................ده نکردهاستفا  صالا
  .................................................  روز  10ز اکمتر 

  ................................................بیشتر اروز ی 10
 ......................................هر روز اتقریب/ هر روز 

0  
  

10  
30 

 

TA9 . ابل رانی مقاي دخاورده هاز فرامیک اضر کدال حاحدر مجموع، در 
 ده می کنید؟ استفا

  
  ..................................................................ر اسیگ
  ..........................................................ر برگاسیگ
  ......................................................................پیپ
  .....................................................................چپق

 ....................................................................ناقلی

  بلی
1  
1  
1  
1  
1 

  خیر
2  
2  
2  
2  
2 

 

TA14.  کوي امثل تنبکو انی توتون و تنباي غیر دخاورده هاز فراهرگز آیا
 ید؟اده کرده استفا سان اجویدنی، گرد توتون، ی

  .........................................................................بلی
 ........................................................................خیر

1  
2 

 

TA14a.  1.........................................................................     بلی ید؟اده اك دایر ترید مخدري نظان مواهرگز به کودك تآیا  
   2........................................................................    خیر

 98. .......................................................  رداکودکی ند

 

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
٢٩٥ 

  ز زندگی ایت ارض
                                                                                                                                                                          Life Satisfaction 

LS1  .ل اسوWB2  ست؟ال اس 24و  15بین سخگو اسن پآیا  :بررسی کنید ار  
  ي مزمن برویداهريابه بخش بیم ïخیر   
 مه دهیدادا LS2ل اسو اب ï ستا لاس 24 و 15 بین بلی ، سن  

 ر میام دسته قرادر کد ان راخودت انم شماهم بدادر هر مورد می خو. ي مختلف مطرح کنمادر زمینه ه ایت شمان رضاره میزاده دربال خیلی ساهم چند سوامی خو الاح
دن اسخ دادر پ ابه شم اه کنید تانگ اشکلهین انید به ادر ضمن می تو. ضی هستیداران انسبت اخیلی ی اضی هستید، یاراضی و نه ناضی هستید، نه رار انسبت اخیلی یآیا  :دهید

  .کمک کند
 .ه کندان نگابه LS10  ات  LS2 تالاز سواهید که حین و پس ان بدهید و بخواسخگو نشابه پ این بخش رامه اسخناپ ياهشکل

LS2..  0.........................................................رماي نداده انواخ ضی هستید؟ان رادگی تانواز زندگی خاچقدر  
  1.....................................................ضی هستماخیلی ر

  2.....................................................ضی هستمار انسبت
  3.....................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4..................................................ضی هستماران انسبت
 5..................................................ضی هستماراخیلی ن

 

LS3 . 0..............................................................رمادوستی ند رید؟ایت دان رضایتاز دوستی هاچقدر  
  1...................................................ضی هستماخیلی ر

  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3...................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4.................................................ضی هستماران انسبت
 5................................................ضی هستماراخیلی ن

 

LS4 . 0............................................ل تحصیل نیستمادر ح رید؟ایت دان رضاز محل تحصیلتاچقدر  
  1...................................................ضی هستماخیلی ر

  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3..................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4.................................................ضی هستماران انسبت
 5................................................ضی هستماراخیلی ن

 

 LS5 . 0................................................................رماشغلی ند رید؟ایت دان رضاز شغل فعلیتاچقدر  
  1..............................................ضی هستماخ خیلی ر

  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3..................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4................................................ضی هستماران انسبت
 5...............................................ضی هستماراخیلی ن

 

LS6 . رید؟ایت دان رضاز خودتادر مجموع چقدر  
  
  
  
  
  

  1..................................................رم ایت داخیلی رض
  2...................................................رمایت دارض انسبت
  3...................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4.................................................ضی هستماران انسبت
 5................................................ضی هستماراخیلی ن

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 LS7 . ضی هستید؟ان زندگی می کنید رایی که در از جاچقدر  
له و ز جمله محاست اره محیط زندگی ال دربادر صورت لزوم توضیح دهید که سو

 .منزل

  1...................................................ضی هستماخیلی ر
  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3...................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4.................................................ضی هستماران انسبت
 5...............................................ضی هستماراخیلی ن

 

LS8 . ضی هستید؟ان راتز زندگیابه طور کلی چقدر  
 

  1...................................................ضی هستماخیلی ر
  2...................................................ضی هستمار انسبت
  .3.................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4................................................ضی هستماران انسبت
 5...............................................ضی هستماراخیلی ن

 

 LS9 . 0............................................................رمادمدي نادر رید؟ایت دان رضاتمد فعلیاز دراچقدر  
  1...................................................ضی هستماخیلی ر

  2...................................................ضی هستمار انسبت
  3...................................ضی هستماراضی و نه نانه ر

  4.................................................ضی هستماران انسبت
 5................................................ضی هستماراخیلی ن

 

 LS10 .د، نه اش انسبت اخیلی ت ان راخودت اشمآیا  ردادر نظر گرفتن همه مو اب
 نید؟ادغمگین می انسبت اخیلی ت اد و نه غمگین، یاش

  1...................................................................داخیلی ش
  2....................................................................داش انسبت
  3...................................................د و نه غمگینانه ش
  4..............................................................غمگین انسبت

 5.............................................................خیلی غمگین

 

 LS11 .ن پیشرفت اتفکر می کنید زندگیآیا  ل همین موقعارساپ ایسه بادر مق
 ست؟ابدتر شده  اکرده ی

  .1...........................................................پیشرفت کرده
  2............................................ستانطور ابیش هماکم

 3...........................................................ستابدتر شده 

 

 LS12.  ن به طور کلی بهتر اتین زندگیاز ال بعد افکر می کنید یک سآیا
 تر؟بد اهد شد یاخو

  1...............................................................................بهتر
  2.....................................ندابیش همینطور می ماکم

 3...............................................................................بدتر
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  :مهاسخناي پاهشکل

 ضیار انسبت ضیاخیلی ر
ضی و نه انه ر
 ضیاران

 ضیاراخیلی ن ضیاران انسبت
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                                 Chronic Diseases                                            ي  مزمن                                                                                                                      اهريابیم
CD1 .ز امیک ابه کد) خیرار هفته اچه(ضر ال حادر ح

  ید؟ابوده ي زیر مبتالاري هابیم
  ي مفصلیاریهابیم

  نژین ا/ قلبی عروقی
  سما

  )بودن قند الاب(بت ادی
 ي پوستیاهريابیم

  
  ..................................................ي مفصلیاریهابیم

  ..............................................نژین ا/ قلبی عروقی
  ......................................................................سما

  ...................................................................بت ادی
 ...............................................ي پوستی اهريابیم

  بلی
1  
1  
1  
1  
1 

  خیر 
2  
2  
2  
2  
2 

  

  
CD2 .به طور  اي زیر راروهاز دامیک اضر کدال حادر ح

  :مرتب مصرف می کنید
  ر خون اروي ضد فشاد
  بالتهاروي ضد اد
  ب اضطرافسردگی و اروي ضد اد
  هش قند خون اي کارویی براد
 

  
  ر خون اروي ضد فشاد

   ----------------------- --مشخص کنید
  ب التهاروي ضد اد

   ------------------------- مشخص کنید
  ب اضطرافسردگی و اروي ضد اد

   ------------------------ مشخص کنید 
  هش قند خون  اي کارویی براد

  ------------------------- مشخص کنید

  بلی
1  
  
1  
  
1  
  
1 

  خیر 
2  
  
2  
  
2  
  
2 

  

  
CD3 . ز انع اري مام بیمادي، به هنگازیمل است عواممکن

 ان شود، وقتی شمادرم اوره یافت مشاي دریان براجعه زنامر
ن ادرم اوره پزشکی یاي مشاهید برار می شوید و می خوابیم
نع است مامل زیر ممکن از عوامیک اجعه کنید کدامر
  .نی شودابه مرکز درماجعه شمامر
 

  
  .....ه جعاي مراپدر بر از همسر یازه گرفتن اجا
  ...............................ناز درمامین پول مورد نیات
  .........................................نیامرکز درم اصله تاف

  .................................................    مداوسیله رفت و 
     ...................................  رفتن  ایل به تنهاعدم تم

  ..............شتن پزشک زن از حضور ندانی انگر
  .. شتیان بهدارکناشتن کاز حضور ندانی انگر
  ........................................ رو  از نبودن دانی انگر

 ...........................................................رد ایر مواس

  بلی
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
6 

  خیر 
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2 

  

 
WM14 .دقیقه          :عتاس :ثبت کنید ان رازم : 

 
WM15.  ستون HL9  بررسی کنید ار رانواي خاعضافهرست .  

  ر هست؟انواین خاي در اله اس 4 ات 0قب هیچ کودك امر ادر یاسخگو ماپ ایا
  .ییداشروع نم اسخگو راین پا احبه باد و مصین کودك رجوع کنیال اس 5ز ان کمتر امه کودکابه پرسشن ïبلی             
  .ن دهیدایاپ احبه راریش مصاطر همکاسخگو به خاز پاتشکر  اب ïخیر             

 خیر ارد یار وجود دانوایط دیگري در خاجد شرال واس 5ز اکودك کمتر  اهیچ زن یآیا  بررسی کنید  که                  
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  حبه گرات مصاهدامش
  
  
  

  
 

  
  نیازبین میدات باهدامش

  
  
  
  

 
  

  نی امید/ هیانشگاظر دات ناهدامش
  
  
  

 
  

  پزشکی آموزشن و اشت درمارت بهداشت وزاونت بهدان و معایرامی سالامت جمهوري ت سالاموسسه ملی تحقیق
1389 
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 راهنماي تقویم
  :دستورعمل ها

 .باید وجود داشته باشد) 1ستون زیر (تنها یک کد در هر باکس 
  .همه ماه ها باید تکمیل شوند

 .ي شونداطالعات براي هر ستون باید کدگذار
  .هاي تقویمی دقت کنیدبه سال
  ، پیشگیري از بارداري)سقط یا مرده زایی(ختم بارداريتولدها، بارداري ها، : 1ستون

B : زایمان(تولدها(  
P :حاملگی  

T  : سقط یا مرده زایی(ختم بارداري(  
  ........................................................ ... :پیشگیري از بارداري

  0................................................................ هیچ روش
  1................................................لوله بستن زنان . 1
 2.............................................لوله بستن مردان. 2
  3.......................................................آي یو دي . 3
  4...........................................................ایمپالنت . 4
  5................................................................تزریق .  5
  6...................................................................قرص . 6
  7..................................................................ندومکا. 7
 8.......................................روش تداوم شیردهی. 8
  9..................................) تقویمی(روش ریتمی . 9

  10..................................................روش منقطع. 10
  11.................................قرص موارد اضطراري . 11

  
  96 ________)مشخص کنید( سایر. 96
  98............................................ نمی داند. 98
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 1386 1ستون   تقویم  1ستون  1389

    37 سفندا 12        01 فندسا 12 

    38 بهمن 11     02 بهمن 11 

    39 دي 10     03 دي 10 

    40 ذرا 09     04 ذرا 09 

 1   41 نابا 08 1 1   05 نابا 08 1

 3   42 مهر 07 3 3   06 مهر 07 3

 8   43 شهریور 06 8 8   07 شهریور 06 8

 6   44 دامرد 05 6 9   08 دامرد 05 9

    45 تیر 04     09 تیر 04 

    46 داخرد 03     10 داخرد 03 

    47 ردیبهشتا 02     11 ردیبهشتا 02 

    48 فروردین 01     12 فروردین 01 

1388     1385 

    49 سفندا 12     13 سفندا 12 

    50 بهمن 11     14 بهمن 11 

    51 دي 10     15 دي 10 

    52 ذرا 09     16 ذرا 09 

 1   53 نابا 08 1 1   17 نابا 08 1

 3   54 مهر 07 3 3   18 مهر 07 3

 8   55 شهریور 06 8 8   19 شهریور 06 8

 5   56 دامرد 05 5 8   20 دامرد 05 8

    57 تیر 04     21 تیر 04 

    58 داخرد 03     22 داخرد 03 

    59 ردیبهشتا 02     23 ردیبهشتا 02 

    60 فروردین  01     24 فروردین 01 

1387     1384 

    61 سفندا 12     25 سفندا 12 

    62 بهمن 11     26 بهمن 11 

    63 دي 10     27 دي 10 

    64 ذرا 09     28 ذرا 09 

 1   65 نابا 08 1 1   29 نابا 08 1

 3   66 مهر 07 3 3   30 مهر 07 3

 8   67 شهریور 06 8 8   31 شهریور 06 8

 4   68 دامرد 05 4 7   32 دامرد 05 7

    69 تیر 04     33 تیر 04 

    70 داخرد 03     34 داخرد 03 

    71 ردیبهشتا 02     35 ردیبهشتا 02 

    72 فروردین  01     36 فروردین 01 
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  ل ازیر پنج سن اصی کودکاختصامه اپرسشن
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   ل اس ن زیر پنجامه کودکان                                 پرسشنایرامی سالامت و جمعیت درجمهوري نه سالاي چندگاخص هابررسی ش
  
  
  
  

           hild Information CFive -Under                          روز                                                             29ه ام 11ل و اس 4ز ان کمتر ات کودکاعطالا
  .صلی تکمیل کنیداقب امر ادر یام احبه باز طریق مصانه اگامه جداید یک پرسشنار بانوال خاس 5ز اي هر کودك کمتر ابر

 UF1  .ناستام ان :  UF2. ره خوشهاشم                                                         :  

UF3 .رانواخردیف ره اشم          :                                    UF4 .م کودكان:  

UF5 .ره ردیف کودكاشم                               :                      UF6 .قبامر/ در ام مان:  
  

UF7. قبامر/ در اره ردیف ماشم                                   :              UF8 .رانوادگی سرپرست خانوام خام و نان:  

UF9 .جعهاریخ مرات  
  

 .UF10ره ادگی و شمانوام خان م وان
  حبه گرایی مصاساشن

.UF11*    کد نتیجه  

  لاس/       هام    /    زرو
                        /     /1389  

_________    
  

  لاس/       هام       /    روز
                 /               /1389  

_________  
    
  

  لاس/    هام/     روز
                   /          /1389  
_________    

  

  ).قب هستندامر/ در امربوط به م اکد ه(جعه انتیجه مر. UF11ي اکده*
  م شد انجا ملاک 01
  م نشدانجاصلی اقب امر/درایب بودن مابه علت غ 02

   سخگوییاز پاع امتنا 03 
  م شدانجاقص ان 04

   م نشدانجاصلی اقب امر /دران بودن ماتوابه علت ن 05
  )ییدامشخص نم(یر اس. 96

  :نیدابخو امتن زیر ر ست، ازه گرفته نشده اجاسخگو این پاز ار انوامه خاي پرسشنابتداگر در ا
ز اتی که اعطالام اتم. دقیقه طول می کشد 35 ات 30حبه حدوداین مصا. صحبت کنیم) UF4ز روي ام کودك ان(متی ره سالادرب اشم اهیم بامی خو

  کسب  اشم
  .هد شداشته نخوان گذادر می العه ماد تیم مطافراس به جز هیچ ک اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالامی کنیم ک

  زه می دهید شروع کنیم؟اجا
  .کنید آغاز احبه راثبت نموده و سپس مص ان رازم ابروید ت UF15به ←ده می شود ازه داجابلی،   
  .دهید عطالا نی تیمامید/هیانشگاظر دابه ن انتیجه ر. مل کنیداک ار UF11  ←ده نمی شودازه داجاخیر،   
  

UF12 .ییاساره شناشم    :                            دگیانوام خام و نانی     نامید/ هیانشگاظر دایی ناساره شنادگی و شمانوام خام و نان:       
 

UF13. ییاساره شنادگی و شمانوام خان م و ان(نی ازبین میداب.(  
                                       :                     دگیانوام خام و نان 

UF14. ییاساره شنادگی و شمانوام خام و نان(  اده هامسئول ورود د.(  
  :          دگیانوام خام و نان

                                                      
 

UF15. دقیقه:               :           عتاس  :ثبت کنید ان رازم    :    

       شماره ردیف کودك 
  کد شناسایی خانوار                          

 ستانا /       شهرستان     /     منطقه    /     شماره خوشه                       /   شماره ردیف خانوار                                                                    
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    Birth Registration                                                                                                                           ثبت تولد 

                                                                                                                                                                                                  
BR2.  رد؟امه داسناشن) مان(آیا  

  
  :ستاسخ بلی اگر پا

 ببینم؟ امه راسناست شناممکن 

  ................................................................................................هده شدابلی، مش
  ...............................................................................................هده نشدابلی، مش

  ........................................................................................................................خیر
 ...............................................................................................................ندانمی د

1  
2  
3  
8 

1ï BR2b  
2ï  سنبخش  
3ï  BR2a  
8ï بخش سن  
 

BR2a .تسادر ثبت نشده اج پدر و مازدوا  رد؟ امه نداسناشن) مان(  اچر.................................................................  
  ........................................ردامه نداسناشن انی نیست و یایرالدین از وایکی 

  ......................................................................................ستام نشده اقداهنوز  
  ...............................................................................................................ندانمی د

                                                        _________ )مشخص کنید( یراس

1  
2  
3  
8  

96 

 

 
BR2b .کد ملی کودك:  

  .ستان یکی امه کودکاسناره شناد کد ملی و شمدقت شو

  
  

                                              Age                                                                                                                                                             سن   
AG1. )مده ا الی به دنیاه و سادر چه روز، م) مان

  ست؟ا
  

  :پرس و جو کنید
  ست؟امده ا ادر چه روزي به دنی )مان( 
 ادر  یاگر ما) مهاسناهده شنادر صورت عدم مش(

هم ثبت  اند، روز رامی د ادقیق اریخ تولد راقب تامر
  ار 98ي روز کد این صورت برادر غیر . کنید

  .ب کنیدانتخا
 .ید ثبت شودال باه و سام 

  ریخ تولدات
  ........................................................................... روز  

  98..........................................   ندانمی د اروز ر         
         

     ...........................................................................هام  
   ........................................................................لاس  

  
 
 

 

AG2 .)رد؟ال داچند س )مان  
  

  :پرس و جو کنید
  له شد؟الروز تولد خود چند ساس آخرین در )مان( 
  .ثبت کنید ام راي تماه لاس
  . ثبت کنید  "0"ست ال اس 1ز اگر کمتر ا

AG1   وAG2 رند ایرت داگر مغایسه و امق ار
 . تصحیح کنید

  
 )...................................................... مال تماس(سن 
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 Early                                                              ولیه کودکی                                   اي اه لامل ساتک
Childhood Development         

EC1.  )0          ...................................………………رداب نداکت رد؟اب کودك داکت ار یاب عکس داچند کت) مان   
         ......................................……… اب هاد کتاتعد

  10         ................................…………بیشتر اب یاده کت

 

EC2 . زي ایی باچه چیزه است بانه ادر خ) مان(وقتی که
  می کند و سرگرم می شود؟

  
د اد "بلی"سخ ارد پاز موام اسخ دهنده به هر کداگر پا

متوجه شوید  اسخ پرس و جو کنید تاي روشن شدن پابر
 .کند زي میاچه چیزي ب اب اکودك مشخص

 
 

  ندانمی د  خیر  بلی  زي و سرگرمیاوسیله ب
 8 2 1  نگیاز خازي دست ساب باسبا

 8 2 1  يانه ارخازي کاب باسبا

 8 2 1  نهارج خاخ/نهایل خاوس
  

  8  2  1  مپیوتريازي کاب
  8  2  1  سی دي/ ي تلویزیوناشاتم

 

 

EC2a .)روز به  عت درابه طور معمول چند س) مان
 زد؟امی پرد) سی دي(فیلم  اي تلویزیون یاشاتم

  .....................................................................ت اعاد ساتعد 
  

               00.........................                   نمی کند اشاتم) سی دي(فیلم  اتلویزیون ی

 

EC3.  قبت می کنند از کودك مرانی که الاهی بزرگساگ
یل دیگر دال انی یاي منزل، مهمارهام کانجاي امجبورند بر

  .رندابگذ اتنه ان رارج شوند و کودکانه خاز خا
 :) مان(مده که اطی هفته گذشته چند روز پیش 

  شد؟ انده بام انه تنهاعت در خاس 1ز ابیش ) لفا    
دیگري قبت کودك اعت تحت مراس 1ز ابیش ) ب    

  شد؟اشته شده باگذ) لاس 10ز افردي کمتر (
 ار "8"ند اي نمی داثبت کنید، و بر "0"ست اسخ منفی اگر پا

 .ثبت کنید

  
  

 عت      اس 1ز انه به مدت بیش اندن در خام اي تنهاد روزهاتعد
  

عت              اس 1ز ال دیگر بیش اس 10ز اکودك کمتر اندن باي ماد روزهاتعد

 

EC4 .ل اسوAG2 سن کودك: کنترل کنید ار 
  .در برویداشیر م ابه بخش تغذیه ب ←ست ا   2،  1،  0  
 .مه دهیداداEC5  اب ←ستا  4و  3  

EC5 .  ن مثل ای ویژه کودکآموزشي ادر دوره ه) مان(آیا
کز دولتی ان در مراشی و قراي ورزشی، شعر، نقاس هکال

 ؟ستا، شرکت کرده )مهدکودك مثال(خصوصی  ای

 1.............................................................................................................................بلی
  2............................................................................................................................خیر

  8...................................................................................................................ندانمی د

 
EC7ï  
2 

EC7ï 

8 
EC6 .)عت در اروز گذشته چند س طی هفت  )مان

 ست؟ال قبلی ذکر شد، شرکت کرده اردي که در سوامو
   .............................................................. .......تاعاد ساتعد

EC7 .  ي بیشتر اعضاز ایکی  ای اروز گذشته شم 3در آیا
م ایی که نالیت هاز فعادر یکی ) مان( ار بانوال خاس 15ز ا

 :یداشته امی برم، شرکت د
  :ست بپرسیداسخ مثبت اگر پا

  ست؟اشته اد شرکت) مان( الیت باین فعاچه کسی در 
  .ب کنیدانتخا ارد راق داردي که مصدام مواتم
  

  هیچ کس  فرد دیگر  پدر  درام   الیت هافع
ه به انگ ای ندناب خواکت
  ه کودكاویر به همراتص

  

  
A  
 

B  X  Y  

 A B X Y  قصه گفتن
 A B X Y  ندنایی خوالال اشعر ی

 A B X Y  نهاز خابیرون بردن 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  
٣٠٦ 

 A B X Y  زي کردناب
 او شمردن چیزه م بردنان
 A B X Y  شی کردنانق/
  

 الاح. فتنداه می ان راز دیگران زودتر ابعضی کودک مثال. د نمی گیرندانمی کنند و ی امل پیدان تکان به یک میزانید که همه کودکامی د احتم
  .ن بپرسمامل کودکتاي مختلف تکاره جنبه هال درباچند سو از شماهم امی خو

  
EC.  مثل (یج اده و راکلمه س4قلاند حداتو می) مان(آیا

  ند و تشخیص دهد؟ابخو ار) م خودشان و ناما، ماباب، ب
  ............................................................................................................................بلی

  ...........................................................................................................................خیر
  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC10.  می  ار 10 ات 1د اعدام ام تماشکل و ن )مان(آیا
 ز هم تشخیص دهد؟ا ارآنها  نداتوسد و میاشن

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC10.  م می اکه ن اردي راند موامی تو )مان( آیا
  بگوید؟ ابرم، ر

 

   

  ندانمی د  خیر  بلی  ردامو
  8  2  1  م خودشان
  8  2  1  دگی خودشانوام خان

  8  2  1  سن خودش
  8  2  1  پسر بودن خودش ادختر ی

ن زندگی ایی که در اروست اشهر ی
  8  2  1  می کند

  

    

EC11.   ي اکلمه  5 ای 4ت ند جمالامی تو )مان( آیا
 بگوید؟

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC12.   به علت ) مان(ید که اد پیش می ازیآیا
  زي کند؟اند بامریضی نتو

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC13.   ري که اند کایی می تواهنماطبق ر) مان(آیا
 م دهد؟انجابه درستی  استه شده راو خواز 

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC14.  و سپرده اکه به  اري راند کامی تو) مان( آیا
  م دهد؟ انجایی اشده به تنه

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC15.  ر می ان دیگر به خوبی کناکودک اب) مان(آیا
 ید؟

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC16.  می  ان رالابزرگس ان دیگر یاکودک) مان(آیا
 لگد می زند؟آنها  به از می گیرد یازند، گ

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC17.  بلی  حتی پرت می شود؟ابه ر) مان(س احوآیا............................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

  
 

      

E . بلی، هر روز  ایی و یاخودش به تنه(ك می زند امسو )مان( آیا..........................................................................................................  
  .......................................................................................................هی اهگابلی، گ

1  
2  
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  .........................................................................................................................خیر  ؟)نابه کمک دیگر
  ................................................................................................................ند انمی د

3  
  Breastfeeding                                                                                                                                       در                اشیر م اتغذیه ب 8

BFa .ل اسو AG2 کودك سن: کنترل کنید ار  
  .مه دهیدادا BF1  اب ← ست ال اس 2،  1، 0  
  .ت برویدبه بخش مصرف تنقال ← ست ا 4و  3   

BF1.  بلی  ست؟ ادر خورده اشیر م صالا) مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï BF3   
2ï BF3   
8ï BF3   

BF2.  بلی  در می خورد؟اهنوز شیر م) مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

 اشد هم لطفاي دیگري مصرف کرده باغذ اه باهمر ات رایعاین ما) مان(گر احتی . ل کنماسو از شماست انه روز گذشته نوشیده ادر شب )مان(  تی کهایعاهم در مورد مامی خو
  .ذکر کنید

BF3.  بلی  ست؟انوشیده ) میدنیاشا(آب  نه روز گذشتهادر شب )مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF4.  ست؟انه روز گذشته شیر خشک خورده ادر شب) مان(آیا  
  

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï BF6   

2ï BF6  

8ï BF6   

BF5. )تاد دفعاتعد  ست؟انه روز گذشته شیر خشک خورده ار درشباچند ب )مان ...............................................................  
  

    

BF6.  ای) نالابزرگس(ستوریزه، پودر شیر انه روز گذشته شیر پادر شب )مان(آیا 
  ست؟انی نوشیده ازه حیواشیر ت

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  BF8   

2ï  BF8  

8ï  BF8   

BF7. )شیر  استوریزه ، پودر شیر یار شیر  پانه روز گذشته چند بادر شب )مان
  ست؟انی نوشیده ازه حیوات

      ................................................................تاد دفعاتعد

BF8.  بلی  ست؟امیوه طبیعی نوشیده آب  نه روز گذشتهادر شب) مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF9.  ي اهر غذ ام و یاداوز گذشته سوپ رقیق، حریره بنه رادر شب )مان(آیا
  ست؟ارقیق دیگر خورده 

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF10.  د معدنی امکمل مو امینی یانه روز گذشته مکمل ویتادر شب )مان(آیا
  ست؟  اخورده 

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF10a.  بلی  ست؟اخورده ) شربت اقرص ی(رویی انه روز گذشته دادر شب )مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF11.  مان(آیا( نه روز گذشته ادر شبORS )بلی) کیانی خورایع درمامحلول م.................................................................................  
  ................................................................................خیر

1  
2  
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  8  .......................................................................ندانمی د
  .................................................................................بلی  ست؟ادوغ خورده  است یانه روز گذشته م

  ................................................................................خیر
  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  BF16   

2ï  BF12  

8ï  BF12  

  ................................................................تاد دفعاتعد  ست؟ادوغ خورده  است یار مانه روز گذشته چند ب
  

    

مثل  الارد بابه جز مو(یع دیگري انه روز گذشته م
  ست؟انوشیده ) میوه بسته بندي شده

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

مثل  (مد انیمه ج امد و یاي جانه روز گذشته غذ
  ست؟ا خورده) ي سفرهاده کودك و غذاماي 

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1 

2  
8  

2ï  BF18   
2ï  BF18  

8ï  BF18   
مثل  (مد انیمه ج امد و یاي جار غذانه روز گذشته چند ب

  ست؟اخورده ) ي سفرهاده کودك و غذاماي 
      ............................................................... تاد دفعاتعد

  .................................................................................بلینک خورده اشیشه پست اب انه روز گذشته چیزي ر
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

  .................................................................................بلی رد؟انک داز پستاده استفادت به اضر ع
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

                                                                                         Snack Consumption  Unhealthy                 رزش                                                                                                         ات کم مصرف تنقال
SC1.  بلی  ست؟ اعت گذشته پفک خورده اس 24در  )مان(آیا.................................................................................  

  ...............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

2ï BF3   

   

SC2 . بلی  ست؟ابه خورده اعت گذشته نوشاس 24در   )مان( آیا.................................................................................  
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

  

SC3 . ست؟ات خورده ت و شکالانبآب  عت گذشتهاس 24در   )مان( آیا  
  

  .................................................................................بلی
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

  

SC4 . بلی  ست؟اعت گذشته چیپس خورده اس 24در   )مان( آیا.................................................................................  
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

2ï BF6   

   

SC5 . میوه بسته بندي شده   خورده آب  عت گذشتهاس 24در   )مان( آیا
  ست؟ا

  

  .................................................................................بلی
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  
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    Care  of Illness                                                                                                                       ري                             ان بیماقبت در زمامر
CA1. بلی  ست؟اشته ال داسهاهفته گذشته  2در طی  )مان(ا آی.............................................................................................................................           .............

.................................................................................           ........................................................خیر
...           .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  CA7  

8ï   CA7  
CA2 . مصرف  ایسه بال بود در مقاسهانی که ادر زم )مان( به

کمتر  ده شد؟اد )دراز جمله شیر ما(ت ایعار ماهمیشگی چه مقد
ن از میزابیشتر  ازه و یاندان ابه هم ان همیشگی، حدوداز میزا

  .همیشگی
  
  :گر کمتر بوده بپرسیدا
  کمتر؟ انسبت اده شد یات دایعاز همیشه ماو خیلی کمتر ابه  ایا

                 ............................................................................................................................ خیلی کمتر
...........................................           .................................................................................کمتر انسبت
......................................................................................................................       نقدراهم اتقریب

..................................................................................          ....................................................بیشتر
.........................................................................................................          ده نشدات دایعام صالا

.............................................................................................................           ...................ندانمی د

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  

.CA3  مصرف   ایسه بال بود در مقاسهانی که ادر زم )مان(به
 ان همیشگی، حدوداز میزاکمتر ده شد؟ اد ار غذاهمیشه چه مقد

  .ن همیشگیاز میزابیشتر  ازه و یادنان ابه هم
  
  :بوده بپرسید "کمتر"گر ا
  کمتر؟ انسبت اده شد یاد از همیشه غذاو خیلی کمتر ابه  ایا

  

       ............................................................................................................................ خیلی کمتر
          ............................................................................................................................ کمتر انسبت
...................................           ...................................................................................نقدراهم اتقریب

.........         .............................................................................................................................بیشتر
..................................................................           ............................................دن قطع شد اد اغذ

..           .............................................................................................................................ندانمی د 

1  
2  
3  
4  
5  
8  

  

CA4.  که اردي رال مواسهان ادر زم) مان(به آیا  
  ده شد؟ام می برم، دان

  
ندن مورد بعدي از خواپیش  اسخ رانده و  پابلند خو اهر مورد ر
  .ثبت کنید

  
  
  
  
  
 

  تایعام
  
  بلی

  
  خیر

  
  ندانمی د

 ORS  1 2 8محلول 

  ORS 1  2  8نگی شبیه امحلول خ
 8 2 1  دهاب سا

 8 2 1  ي کم رنگ شیریناچ

 8 2 1  سوپآب  اسوپ ی

 8 2 1  ب میوه طبیعی ا

  8  2  1  بهانوش
  8  2  1  دوغ

    8  2  1  ب برنجالع

  

CA4a.  اجعه کردید یایی مرابه ج) مان( ل اسهان اي درمابرآیا 
  ن کمک گرفتید؟اي درماز کسی برا

 ..........................................................................................................................................بلی

   .........................................................................................................................................خیر
   ................................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  CA5 

8ï CA5   
CA4b .ن کمک اي درماز چه کسی برا اجعه کردید یامر ابه کج
  گرفتید؟

   
  :پرس و جو کنید

ي از کسی دیگري برا اجعه کردید یاي دیگري هم مرابه ج ایا
  ن کمک گرفتید؟ادرم
  .  ب کنیدانتخا اشده ر رد ذکرام مواتم
  

  بخش دولتی
  A.......................................................................................................ن دولتیارستابیم    
  B.................................................................................نی دولتیاشتی درمامرکز بهد    

 C..............................................................................................................شتانه بهداخ    

     
      D........................................................................................................  شتیاه بهدایگاپ    
 E.....................................................................................................................راتیم سی    
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جعه کرده ان مراي درماکه بر ایی راهام جاتم اپرس و جو کنید ت
 .مشخص کنید است را

  مشخص ادولتی بودن مرکز ر اند خصوصی یاگر نمی توا
  . شت کنیداددای ان رام اید، نانم 

 

 F.......................................................................................................  نه دولتی اروخاد    

   ______________________________) مشخص کنید(یر اس   
H  

  بخش خصوصی
 I....................................................................................ه خصوصیانگادرم/ ن استرابیم  

مطب خصوصی     
 J................................................................................................پزشک

نه اروخاد    
  K......................................................................................................خصوصی

...................................................................................................................... راتیم سی    
L 
 _______________________________) مشخص کنید(یر اس   
O            بع دیگرامن     
   P ...........................................................................................................نادوست/ م اقوا  
  Q........................................................... ...............................................رياعط ازه  یامغ  
  R............................................................................................................. نگر سنتیادرم  
  _______________________________) مشخص کنید(یر  اس 

X 
CA5.  بلی ده شد؟ اد) مان(ل به اسهان اي درمارویی برادآیا.............................................................................................................................           .............

...............................................................................        ..........................................................خیر
...       .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

  
2ï  CA7   
8ï   CA7 

CA6. ده شد؟اد )مان( ل  به اسهان اي درمایی براروهاچه  د  
  :پرس و جو کنید

  ده شد؟اروي دیگري هم داد ایا
ي اروهاع دانوام ام تمان. ب کنیدانتخا اده شده راي داروهام داتم

  .بنویسید اذکر شده  ر
  
  

  )اروهاد مان(
 

  شربت اقرص ی
   A..............................................................................................................نتی بیوتیکا    
 B.... ..............................................................................................................لاسهاضد     

  C................................................................................). .............................زینک( روي    
  G )....................................ل و روياسهانتی بیوتیک ، ضداز  اغیر ( روي دیگر اد   

  H..................................... .....................................................معلوماروي ناد اقرص ی     
  

  L..........................................................................................................نتی بیوتیکا تزریق
  M................................................................................................نتی بیوتیکاغیر  تزریق
تزریق 

  N....................................................................................................................معلومان
خل اسرم د 

 .O.........................................................................................................وریدي

 Q....................................................................................................هیاگی/ نگی ان خادرم

                                  X    _________)         مشخص کنید(یر  اس 
                                                

  
 

  

CA7.  سرفه  اه باري همراهفته گذشته بیم 2در طی  )مان(آیا
  ست؟اشته اد
  

.............           .............................................................................................................................بلی
......................................................................................................................       ...................خیر

.......       .........................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  CA13a 

8ï  CA13a  
CA8.  1...................................................           .......................................................................................بلیسـریع  آیا شت، اسرفه د اه باري همرابیم) مان(نی که ازم    
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به سختی نفس  اه و تند و یاي کوتانفس ه از حد معمول و باتر 
  می کشید؟

............        .............................................................................................................................خیر
............................................................................................       ....................................ندانمی د

2  
8  

2ï  CA13a  
8ï  CA13a  

CA10.  جعه ایی مرابه ج )مان( ن مشکل تنفسی اي درمابرآیا
  ن کمک گرفتید؟اي درماز کسی برا اکردید ی

..........................................................................................................           ................................بلی
..        .......................................................................................................................................خیر

...       .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

  
2ï  CA12  

8ï   CA12  
CA11. ن کمک اي درماز چه کسی برا اجعه کردید یامر ابه کج
 گرفتید؟

   
  :کنیدپرس و جو 

ن اي درماز کس دیگري برا اجعه کردید یاي دیگر هم مرابه ج ایا
  کمک گرفتید؟

 . ب کنیدانتخا ارد ذکر شده رام مواتم

 است راجعه کرده اکه مر ایی راهام جاتم اپرس و جو کنید ت
  .مشخص کنید

ید، امشخص  نم ادولتی بودن مرکز ر اند خصوصی یاگر نمی توا
  شتاددای ان رام ان
   .کنید 

_______________  

  بخش دولتی
......................................................................................... ن دولتیارستابیم    

.............A  
  B.................................................................................نی دولتیاشتی درمامرکز بهد    
   C..............................................................................................................شتانه بهداخ    
      .D.........................................................................................................شتیاه بهدایگاپ    
     E.....................................................................................................................راتیم سی    
 F.............  .........................................................................................نه دولتی اروخاد    

             H............................................................     _________)مشخص کنید(یر اس    
          

  بخش خصوصی
 I....................................................................................ه خصوصیانگادرم/ ن ارستابیم  

مطب خصوصی     
 J................................................................................................پزشک

نه اروخاد    
  K......................................................................................................خصوصی

 L.......................................................................................................................راتیم سی    

   O.................................................................  _________) مشخص کنید(یر اس   
  بع دیگرامن
  P ...............................................................................................................نادوست/ م اقوا 
  Q..........................................................................................................رياعط ازه  یامغ  
  R............................................................................................ .................نگر سنتیادرم  
  X................................................................... _________) مشخص کنید(یر  اس 

  
  
  
 

  
 
 
  
 
 
 

 

CA12.  ده شد؟ارو داد) مان(ن سرفه به اي درمابرآیا  
  

.............           .............................................................................................................................بلی
.....................................        ....................................................................................................خیر

...       .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  CA14   
2 ï CA13a 

8ï  CA13a  
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CA13 .ده شد؟ارویی  داچه د  
   

  پرس و جو کنید؟
  ده شد؟اروي دیگري  هم داد ایا

  
ي اروهاع دانوام ام تمان. ب کنیدانتخا اي تجویز شده راروهام داتم

  .بنویسید اذکر شده ر
  
  

__________________________________  
  اروهام دان

  A...............           ........................................................نتی بیوتیک اشربت  اقرص ی

 B......................................................................................          نتی بیوتیک تزریقی ا

 P.....          ....................................................................................................مینوفناستا

 R...........................................................................................................           یبوپروفنا

 S....           .......................................................................................................ضدسرفه 

      Q..............................................................................................            سپري تنفسیا 
                                                 _________)مشخص کنید(یر  اس
X                                                    

 Z............................................................................................................           ندانمی د

   

  
 

.CA13a  خل منزل ادر طی هفته گذشته، در د )مان( آیا
ن، پیپ ار، قلیاسیگ(نی اد دخا، در معرض دود مو)ي بستهافض(

  ر گرفت؟اقر ...)

  .................................................................................................................. بلی  
  ....................................................................................................  اد روزهاتعد
  .....................................................................................................................خیر

  ..........................................................................................................         ند انمی د

1  
  
2  
8  

  

CA14. ل اسوAG2 سن کودك: کنترل کنید ار  
  .مه دهیدادا CA15 اب ←ست ا 2 او ی 1، 0  
  .زي برویدایمن سابه بخش  ←ست ا 4و  3  

  
  
  

CA15. و به اشته، مدفوع اج دابت مزاجا) مان(ري که اب آخرین
   ریخته شد؟  اکج

  ............................................................................ده کرد استفالت از تواکودك 
  ............................................................................................لت ریخته شد ابه تو

  .......................................................................... ب ریخته شد ضالاف ابه جوي ی
  ) .......................................................................مداله جازب(ه شد له ریختابه زب

  ................................................................................................................... دفن شد
  .........................................................................................شد  اد رهازاي ادر فض

                                                          ________)       مشخص کنید(یر  اس
  ....................... ..........................................................................................ندانمی د

01  
02  
03  
04  
05  
06  
96  
98  
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                                                                                   Immunization                                                                                                                                                                 زي   اسیمن ا
  .رد کنیداو IM3در  ارت راي ثبت شده در کاکسن هاز واریخ هر یک است، تاسیون در دسترس اکسینارت واگر کا

IM6-IM16   شداسیون در دسترس نباکسینارت وانی پرسیده می  شوند که کافقط زم.  
IM1.  ن ثبت ادر )مان(ي اکسن هارید که وادرتی اکآیا
  شد؟اشده ب

  ببینم؟ ان راست اممکن ) گر بلیا( 

  .........................................................................................................بلی، دیده شد
  .......................................................................................................بلی، دیده نشد

  ........................................................................................................................رداند
  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
3  
8  

1ï  IM3 

2ï  IM6 

 

IM2.  بلی  ست؟اشته اسیون داکسینارت واک قبال )مان(آیا.............................................................................................................................       
  ............................................................................................................................خیر

1  
2  

1ï  IM6 

2ï  IM6  

IM3  .هده کردیدامش ارت رادر صورتی که ک:  
  .رت بنویسیداز روي کا اکسن راریخ هر وات) لفا

م شده انجاسیون اکسیناد که ون می دهارت نشاگر کا) ب
  ثبت کنید ار 44رد در ستون روز اریخی وجود ندات اما

  سیوناکسیناریخ وات
  

  لاس  هام  روز
                   BCG  سل
                   OPV0  ل بدو تولداطفافلج 
                   OPV1  1لاطفافلج 
                   OPV2  2ل اطفافلج 
                   OPV3  3ل اطفافلج 
                   OPV  ول اور ادال  یاطفافلج 

                   DPT1  1نه اسه گ
                   DPT2  2نه اسه گ
                   DPT3  3نه اسه گ
                   DPT  ول اور ادانه  یاسه گ

                   H1   1تیت ب اهپ
                   H2  2تیت ب اهپ
                   H3  3تیت ب اهپ

 1                       1وریون  اسرخک، سرخجه و  
MMR  

                  

                    MMR 2                      2وریون  اسرخک، سرخجه و  
IM4 .لاسو IM3  از سل تا( اکسن هام واتمآیا  .کنترل کنید ار MMR 2 ( ست؟اثبت شده  

  .مه دهیداداUF16    اب  ←بلی  
  .مه دهیدادا  IM5 اب ←خیر  

IM5.  ز جمله ا(کسن دیگري ار شده ورت ذکاین کانچه در اوه بر عال) مان(آیا
  ست؟افت کرده ادری) سیوناکسیناي مربوط به بسیج ملی واکسن هاو
  

  ..........................................................................................بلی
کسن در ستون اي هر واپرس و جو کنید و بر اکسن هادر مورد و(

  .)مه دهیدادا  UF16   اثبت کنید سپس ب ار "66"روز کد 

1  
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یی که در جدول  اکسن هاسخگو به وامت بزنید که پعال ار "بلی "سخ افقط در صورتی پ
  .  ره کنداشا  ست،امده ا  الاب

  ..........................................................................................خیر
  .................................................................................ندانمی د

2  
8  

2ï  UF16 

8ï  UF16  
IM6.  ي بسیج اکسن هاز جمله واکسنی اهر و(کسنی او )مان(آیا

 ست؟افت کرده اري دریاز بیماي پیشگیري ابر) سیوناکسیناو

  ...........................................................................................بلی
  ..........................................................................................خیر

  .................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  UF16 

8ï  UF16  
IM7.  مان(آیا (کسن اکنون واتBCG ز سل اي پیشگیري ابر)ازو یاتزریقی در ب 

  ست؟افت کرده ادری) رداقی می گذاه باجوشگ نه که معموالاش
  ...........................................................................................بلی

  ..........................................................................................خیر
  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

IM8.  به صورت قطره (ل اطفاز فلج اي پیشگیري اکسن براکنون وات) مان(آیا
  ست؟افت کرده ادری) کیاخور

  ...........................................................................................بلی
  ..........................................................................................خیر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  IM11  
2ï  IM11 

8ï  IM11 

  
IM9.  هفته نخست  2فت کرد در ادری )مان(لی که اطفاکسن فلج اولین وا آیا
  دیرتر؟ از تولد بود یاپس 

  ..........................................................................ول اهفته  2
  .......................................................................................دیرتر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

IM10. )تاد دفعاتعد  ست؟افت کرده ال دریاطفاکسن فلج ار واچند ب )مان................................. ........................................  
  ................................................................................ندانمی د

  
8  

  

IM11.  ز اي پیشگیري ابر) ناتزریق در ر(نه اکسن سه گاکنون وات )مان(آیا
ین نکته که اذکر  اب ست؟افت کرده اه سرفه دریاز و سیاي دیفتري، کزاریهابیم
  .ل تزریق می شود، پرس و جو کنیداطفافلج  ان باهی همزمانه گاکسن سه گاو
   

  ..........................................................................................بلی
  ........................................................................................خیر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  IM13  
2ï  IM13 

8ï  IM13  

IM12. )تاد دفعاتعد  ست؟افت کرده انه دریاکسن سه گار واچند ب )مان................................................... ........................  
  ................................................................................ندانمی د

  
8  

  

IM13.  ي ابر) سناب ان یاتزریق در ر(تیت ب اکسن هپاکنون وات )مان(آیا
 ست؟افت کرده اتیت ب دریاري هپاز بیماپیشگیري 

  
نه ال و سه گاطفافلج  ان باهی هم زماتیت گاهپ کسناین نکته که واذکر  اب

  .تزریق می شود، پرس و جو کنید

  ...........................................................................................بلی
  ..........................................................................................خیر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  IM16  
2ï  IM16 

8ï  IM16  

IM14.  فت از تولد دریاعت نخست پس اس 24تیت ب در اکسن هپاولین واآیا
  دیرتر؟ اشد ی

  ....................................................................عتاس 24طی 
  .....................................................................................دیرتر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

IM15. )ت اد دفعاتعد  ست؟افت کرده اتیت ب دریاکسن هپار واچند ب) مان .........................................................................  
  ................................................................................ندانمی د

  
8  

  

IM16.  کسن اکنون وات) مان(آیاMMR و  ز سرخک، سرخجهاي پیشگیري ابر
  مانجاهگی ام 18و  12ن که در ار ازو یاتزریقی در ب(وریون ا

  ست؟افت کرده ادری) می شود

  ..........................................................................................بلی
  ........................................................................................خیر

  ...............................................................................ندانمی د

1  
2  
8  
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UF16. دقیقه:                            : عتاس  .ثبت کنید ان رازم :    

  
  

                                                        Anthropometry          تن سنجی                                                                                                                      
ي هر ابر ار ازه هاندادقت کنید که . زه گیري کنید و در محل مربوطه در زیر  ثبت کنیداندا ان تکمیل شد،  قد و وزن  هر کودك رام کودکاي تمامه هانکه پرسشناز اپس 

  . بررسی کنید ار رانواره ردیف کودك در برگه فهرست خام و شمان ازه هانداز ثبت اپیش . یدیامه مربوط به خودش ثبت نماکودك در پرسشن
AN1 ..یی فرد اساره شنام و شمان

  :زه گیري کننده اندا
    :                                                                مان

AN2.  زه گیري شدانداهر دو  اوزن و ی اقد ی  زه گیري قد و وزناندانتیجه.................................................................  
  ................................................................................................کودك در محل نبود

  ............................................................دازه گیري  نداندازه اجاقب امر اکودك ی
                                                                  _________)      مشخص کنید(یر  اس 

1  
2  
3  
6  

  
2ï  AN6 

3ï  AN6  
2ï  AN6 

  
  

AN3. کیلو گرم   وزن کودك....................................................             ....................................  
  

  99. 9.................................................................                    زه گیري نشدانداوزن 

  

AN4. قد کودك 

  
کنترل  AG2ز روي ا اسن کودك ر

  :کنید
 ïرد ال داس 2ز اکودك کمتر   

  زه بگیریداندابیده اخو اقد ر
 ïرد ابیشتر د ال یاس 2کودك   

  .زه بگیریدانداده ایستا اقد ر

      1)...............................................................نتی متراس(بیده اقد خو
  

  2) ...............................................................نتی متراس(ده ایستاقد 
     
  9999. 9.....................................................................          زه گیري نشدانداقد 

  

AN5. دما  
  .هده و ثبت کنیدامش   

  بررسی شد
  .....................................................................................................رداد دم وجودا    
  ...................................................................................................ردادم وجود ندا    
  .............................................................................................................. مطمئنان    

                                      _______)ذکر کنید ادلیل ر(بررسی نشد 
  

  
1  
2  
3  
7  

  

  

UF17.  ت؟ر هسانواین خاله دیگري در اس 4 ات 0قب کودك امر ادر یاسخگو ماپآیا  
سخگو تکمیل شود، اکمک همین پ اید بابعدي که ب» لاز پنج سان کمتر امه کودکاپرسشن«به . زه بگیریداندا ابعد اید وزن و قد کودك راب اسخگو بگویید که شمابه پ ←بلی   
  .جعه کنیدامر
  .زه بگیریداندا اید وزن و قد کودك راب ابگویید که شمنید و ان برسایابه پ اسخگو راین پا احبه باریش، مصاز همکاضمن تشکر  ←خیر   

  .خیر اید تکمیل شود یار  بانواین خان دیگري در امه زناپرسشن ال یاس 5ز ان کمتر امه کودکاپرسشنآیا  بررسی کنید که     
  .وریداهنگی به عمل ار همانوایط در خاجد شران واودکمی کاي قد و وزن تمازه گیري هانداي ابر ان بعدي بروید یامه زناپرسشن ال یاس 5ز ان کمتر امه کودکابه پرسشن    
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AN6.  ر هست؟انوازه گیري در خاندایط اجد شراکودك دیگري وآیا  
  .ثبت کنید اي کودك بعدي رازه هاندا ïبلی      
  .م کنیدامت ار رانواین خا احبه بان ، مصام شرکت کنندگاز تماضمن تشکر  ïخیر      

. خیر است یایی روي هر صفحه قید شده اساي شناره هام شماتمآیا  جمع کرده و بررسی کنید که ایک ج ار رانواین خاي امه هام پرسشناتم         
  .ر تطبیق دهیدانوات خاعطالابرگه  اب ام شده رانجاي احبه هاد مصاتعد
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  حبه گرات مصاهدامش
  
  
  
  
  

  
  نیازبین میدات باهدامش

  
  
  
  
  

  
  نیامید/ هیانشگاظر دات ناهدامش

  
  
  
  
  
  

 

 آموزشن و اشت درمارت بهداشت وزاونت بهدان و معایرامی سالامت جمهوري ت سالاموسسه ملی تحقیق
  پزشکی

1389  
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  خیز اریالاي مان هاستاي مخصوص امه هاپرسشن
  ر انوامه خاپرسشن
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ن                                                                ایرامی السامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخص هابررسی ش
  رانوامه خاپرسشن

  
  

  نان و هرمزگان، کرمان و بلوچستاي سیستاهناستار مخصوص انوامه خاپرسشن

                                                                                             ول                                                          اجدول  -ر  انوات خاعطالا
HouseHold  

HH1 .ناستام ان        :    HH2 . ناستاکد  :  

HH3 .نام شهرستان :   HH4 .ناکد شهرست :  

HH5 .اروست/ م شهران:    HH6 .کد منطقه  :  

  .......................................................................................................................شهر 

  .................................................................................................................... اروست

  

1  

2  

  

HH7 .ره خوشهاشم :  

HH8 .رانواره ردیف خاشم:      HH9 .نار در مکانواد خاتعد : 

HH10 .رانوادرس پستی خا  :  

  

  

HH11 .جعهاریخ مرات  

  

HH12 .یی اساره شنادگی و شمانوام خام و نان

  حبه گرامص

HH13.*کد نتیجه  

  لاس/       ه       ام/      روز        

                /              /1389  

  

_______   
  

  

  لاس/     ه         ام/         روز         

               /                 /1389  

  

_______  
  

  لاس/     ه    ام/       روز     

           /             /1389  

  

_______    
  

  

HH14 .ییاساره شناشم:                         دگیانوام خام و نان        نیامید/  یهانشگاظر دایی ناساره شنادگی و شمانوام خام و نان :  

  
  رانواحبه خانتیجه مص. HH13,HH22ي اکده*
  

  م شد انجامل اک 01
  نه نبود  اشد در خاسخگویی بادر به پاهیچ فردي که ق ار یانواي خاعضاز ازدید هیچ یک ان بادر زم 02
  م نشد انجاحبه ار مصانوامدت خ نییب بودن طوالابه علت غ 03
  سخگویی  از پاع امتنا 04

  درس مسکونی نیستا/ ست از سکنه الی انه خاخ 05
  ست انه تخریب شده اخ 06
  نشد   انه پیداخ 07
  )  ..........................................................................................مشخص کنید(یر اس 96
  

  

 ستانا /       شهرستان     /     منطقه    /     ه خوشه           شمار            /   شماره ردیف خانوار                                                                          کد شناسایی خانوار
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  متمل موثر بر سالامت و عوي در خصوص وضعیت سالالعه اضر روي مطال حایم و در حامده اپزشکی  آموزشن و اشت، درمارت بهداز طرف وزا ام

  ز اتی که اعطالام اتم. مدانجادقیقه به طول می  45 ات 35حبه حدود از مصاین بخش ا. صحبت کنیم اشم ارد باین مواره ایل هستیم دربام. ر می کنیماک اده هانواخ
  .هد شداشته نخوان گذادر می العه ماد تیم مطافراهیچ کس به جز  اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالاکسب می کنیم، ک اشم

  زه می دهید شروع کنم؟اجا
    

  .کنید آغاز احبه رایید و سپس مصاجعه نمامر HH31ن به ابه منظور ثبت زم ←ده می شود ازه داجابلی،   
  .ییدانی خود صحبت نمامید/ هی انشگاظر دان ادر خصوص نتیجه ب. مل کنیداک ار ,HH21,HH22 HH13 ←ده نمی شود ازه داجاخیر،   
  
  
  

HH31 .ثبت کنید ان رازم.  

  : ....... دقیقه: ......                عتاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Household                                                                                                                 ر                                      انواي خاعضافهرست 

List                               
  .شروع کنیدر انوام سرپرست خان ابگویید، ب ازندگی می کنند ر اینجا دي که معموالافرام ام تمان از هر چیز، لطفاقبل 

در  ات راعطالاین ا. ذکر کنید ار) HL4(ن او جنس ش) HL3(ر انواسرپرست خ ان با،  نسبت ش)HL2(ر انواي خاعضام اتم. ، بنویسید01در ردیف  ار رانوام سرپرست خان
  .ییدارد نماجدول صفحه بعد و

  شد؟انه نباکنون در خاگر ازندگی می کند؟ حتی  اینجاکس دیگري هم ایا :سپس بپرسید
  . کنید آغازنه اگاي هر نفر به طور جدابر HL5 اب  ات رالاسپس سو. پر کنید ار  HL2-HL4سخ مثبت بود، اگر پا
  .ده کنیداستفافه اضامه از پرسشناند ار پر شده انوادر فهرست خ ام ردیف هاگر تما
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٣٢١ 

  رانواسرپرست خ انسبت ب): رانواي خاعضادر فهرست ( HL3ي اکده*
  تسرپرس  01
  )شوهر / زن( همسر  02

  دختر/ پسر  03
  داماد/ عروس  04

  نوه  05
  همسر الدین سرپرست یاو 06

  همسر اهر سرپرست یاخو/ در ابر 07
  عمه/ له اخ/ یی اد/ عمو  08

  دهاهرزاخو/ ده ادرزابر 09
  عیافرزند رض/ فرزند همسر/ ندهافرزند خو 10

  ونداغیر خویش/ ن ابستگادیگر و 11
  ندانمی د 98

 

   Household List                                                                                               ر                                                                                                                            انواي خاعضافهرست   
 15ن اي زنابر  

  لهاس 54 ات
 5ن اي کودکابر

  لهاس 14 ات
ن اي کودکابر

  لاس 5ز اکمتر 
  لاس 17 ات 0د افراي ابر

  
  

HL1.  
ره اشم

  ردیف

  
HL2.  

  دگیانوام خام و نان

  
HL3.  

نسبت *
 اب) مان(

سرپرست 
  رانواخ

  چیست؟

  
HL4.  

) مان(
مرد 

 است یا
  زن؟

  
  

  مرد 1
  زن 2

  
HL5.  

  ت؟چیس) مان(ریخ تولد ات
  
  
  
  

  ند اه نمی دام98 
  ندال نمی داس 9998  

  
HL6.  

چند ) مان(
  رد؟ال داس
ي ال هاس
ثبت  امل راک

گر  ا. کنید
 ای 95سن 

ست، ابیشتر 
 ار "95"

  ثبت کنید

  
HL7.  
  
  
  

گر فرد مورد ا
 ات 15نظر زن 

ست اله اس 54
ره ادور شم
یره اردیف د
  بکشید

  
HL8.  

صلی اقب امر ادر یام
 ات 5(ین کودك ا

  کیست؟) لهاس 14
  
  

در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL9.  

صلی اقب امر ادر یام
کمتر (ین کودك ا
  کیست؟) لاس 5ز ا

  
  

در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL11.  

در ام ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  

  بلی 1
  ÷خیر 2

      
HL13  

           ÷ندانمید8
      

HL13  

  
HL12.  

  قعی اودر ام ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  

ره ردیف اشم
ثبت  ادر رام

سخ اي پابر. کنید
 "00"منفی  

  ثبت کنید

  
HL13.  

پدر  ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  
  بلی 1
  ÷خیر 2

  ردیف بعد
  ÷ندانمید8

  ردیف بعد

  
HL14.  

  قعی اپدر و ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  

ره ردیف پدر اشم
 انویسید یب ار
سخ منفی       اي پابر
ثبت  "00 "

  کنید

  پدر  8   2   1  درام  8   2  1  درام  درام  15-54  سن  لاس  هام  2    1  نسبت*  دگیانوام خام و نان  ردیف
01    01          01            

02              
02  

          

03              03            
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٣٢٢ 

  
HL1.  

ره اشم
  ردیف

  
HL2.  

  دگیانوام خام و نان

  
HL3.  

نسبت *
 اب) مان(

سرپرست 
  رانواخ

  چیست؟

  
HL4.  

) مان(
مرد 

 است یا
  زن؟

  
  

  مرد 1
  زن 2

  
HL5.  

  ت؟چیس) مان(ریخ تولد ات
  
  
  
  

  ند اه نمی دام98 
  ندال نمی داس 9998  

  
HL6.  

چند ) مان(
  رد؟ال داس
ي ال هاس
ثبت  امل راک

گر  ا. کنید
 ای 95سن 

ست، ابیشتر 
 ار "95"

  ثبت کنید

  
HL7.  
  
  
  

گر فرد مورد ا
 ات 15نظر زن 

ست اله اس 54
ره ادور شم
یره اردیف د
  بکشید

  
HL8.  

صلی اقب امر ادر یام
 ات 5(ین کودك ا

  کیست؟) لهاس 14
  
  

در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL9.  

صلی اقب امر ادر یام
کمتر (ین کودك ا
  کیست؟) لاس 5ز ا

  
  

در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL11.  

در ام ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  

  بلی 1
  ÷خیر 2

      
HL13  

           ÷ندانمید8
      

HL13  

  
HL12.  

  قعی اودر ام ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  

ره ردیف اشم
ثبت  ادر رام

سخ اي پابر. کنید
 "00"منفی  

  ثبت کنید

  
HL13.  

پدر  ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  
  بلی 1
  ÷خیر 2

  ردیف بعد
  ÷ندانمید8

  ردیف بعد

  
HL14.  

  قعی اپدر و ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  

ره ردیف پدر اشم
 انویسید یب ار
سخ منفی       اي پابر
ثبت  "00 "

  کنید

  پدر  8   2   1  درام  8   2  1  درام  درام  15-54  سن  لاس  هام  2    1  نسبت*  دگیانوام خام و نان  ردیف
04              04            

05              05            

06              06            

07              07            

08              08            

09              09            

10              10            

11              11            

12              12            

13              13            
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٣٢٣ 

  
HL1.  

ره اشم
  ردیف

  
HL2.  

  دگیانوام خام و نان

  
HL3.  

نسبت *
 اب) مان(

سرپرست 
  رانواخ

  چیست؟

  
HL4.  

) مان(
مرد 

 است یا
  زن؟

  
  

  مرد 1
  زن 2

  
HL5.  

  ت؟چیس) مان(ریخ تولد ات
  
  
  
  

  ند اه نمی دام98 
  ندال نمی داس 9998  

  
HL6.  

چند ) مان(
  رد؟ال داس
ي ال هاس
ثبت  امل راک

گر  ا. کنید
 ای 95سن 

ست، ابیشتر 
 ار "95"

  ثبت کنید

  
HL7.  
  
  
  

گر فرد مورد ا
 ات 15نظر زن 

ست اله اس 54
ره ادور شم
یره اردیف د
  بکشید

  
HL8.  

صلی اقب امر ادر یام
 ات 5(ین کودك ا

  کیست؟) لهاس 14
  
  

در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL9.  

صلی اقب امر ادر یام
کمتر (ین کودك ا
  کیست؟) لاس 5ز ا

  
  

در اره ردیف ماشم
ثبت  اقب رامر ای

  کنید

  
HL11.  

در ام ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  

  بلی 1
  ÷خیر 2

      
HL13  

           ÷ندانمید8
      

HL13  

  
HL12.  

  قعی اودر ام ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  

ره ردیف اشم
ثبت  ادر رام

سخ اي پابر. کنید
 "00"منفی  

  ثبت کنید

  
HL13.  

پدر  ایا
) مان(قعی او

  ست؟ازنده 
  
  بلی 1
  ÷خیر 2

  ردیف بعد
  ÷ندانمید8

  ردیف بعد

  
HL14.  

  قعی اپدر و ایا
ین ادر ) مان(
ر زندگی انواخ

  می کند؟
  

ره ردیف پدر اشم
 انویسید یب ار
سخ منفی       اي پابر
ثبت  "00 "

  کنید

  پدر  8   2   1  درام  8   2  1  درام  درام  15-54  سن  لاس  هام  2    1  نسبت*  دگیانوام خام و نان  ردیف
14              14            

15              15            

                        .  مت بزنیدعال این قسمت رافی اضامه از به پرسشناصورت نیدر   
  رانواسرپرست خ انسبت ب): رانواي خاعضادر فهرست (HL3 ي اکده*

  سرپرست  01
  )شوهر / زن( همسر  02

  دختر/ پسر  03
  داماد/ عروس  04

  نوه  05
  همسر الدین سرپرست یاو 06

  همسر اهر سرپرست یاخو/ در ابر 07
  عمه/ له اخ/ یی اد/ عمو  08

  دهاهرزاخو/ ده ادرزابر 09
  عیافرزند رض/ فرزند همسر/ ندهافرزند خو 10

  ونداغیر خویش/ ن ابستگادیگر و 11
  ندانمی د 98

  .ن ترتیب تکمیل کنیدابه هم انرارد کنید و ار  وانوادر فهرست خ افی راضاي اعضام ان. ییدال نماشند، سواست ذکر نشده بانی که ممکن اکودک ان یاراره شیرخوابخصوص درب. ر پرس وجو کنیدانوافی خاضاي اعضاره ادرب
  
  . ن بنویسیداصی زناختصامه ات پرسشناعطالادر برگه  اش رایی اسات شناعطالاره ردیف و دیگر ام، شماله، ناس 54 ات 15ي هر زن ابر
  .ل بنویسیداس 5ز ان کمتر اصی کودکاختصامه ات پرسشناعطالابرگه در  اش راقب امر ادر یاره ردیف ماره ردیف خودش و نیز شمام و شمال، ناس 5ي هر کودك زیر ابر
  

  .شیداشته باد امه مجزار یک پرسشنانوال در خاس 5ز ایط و هر کودك کمتر اجد شراي هر زن واید براین مرحله بادر 
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٣٢٤ 

 

 & Insurance                                                                                                                                          ل     اشتغابیمه و 

Employment 
IE1.  
  ره اشم

  ردیف

IE2.  
  مان

ر  انواي خاعضاز فهرست ا
)HL2 (کپی شود  

IE3.  
                                                                                  )                                                     رتاک ادفترچه ی( رد؟ایه دابیمه پ) مان( ایا
  .مشخص کنید اگر بلی، نوع بیمه را

A  -ییاز بیمه روستاغیر (نی ات درماخدم(  
B - ییابیمه روست(نی ات درماخدم          (  
C- عی             اجتمامین ات  
D- ي مسلح            انیروه  
E -  د           امداکمیته  
X-نیت و غیرهاري، بیمه روحا، شهرداه نکا، شرکت نفت، باو سیم انظیر صد( اه یر بیمهاس(  

   Y – رد ابیمه ندï IE5  
   Z- ند انمی دï IE5  
) مان(در صورتی که .شداحبه گر باهده مصاس مشاسابر  اي بیمه ترجیحانوع دفترچه ه 

ده می کند استفاي که بیشتر است کد بیمه ارت بیمه اک ایز یک دفترچه اي بیش اران داهمزم
  و بیمه دیگر در محل بعدي ثبت شود) کسترياستون خ(ست الی سمت راي خاولین فضادر 

IE4.  
در صورتی که     

ل اسخ سواپ
IE3.    مثبت

)  مان(آیا  ست،ا
بیمه مکمل 

  .رداد
  بلی-1
  خیر-2
ند                                انمی د-8
  

 ترالال و باس 15د افراي ابر

IE5.  
روز گذشته چگونه  7در ) مان(لیت اوضع فع

  ست؟ا
  غلاش-1
  رامد بدون کاي دراراد-2
  رانه داخ-3
  نشجواد امحصل ی-4
  راي کار جویابیک-5
  رابیک-6
 یر اس -7

  یه بعدياکد بیمه پ  رد؟ ایه دابیمه پآیا       م ان  ردیف
  )ز یک بیمهاگر بیش ا(

1       2        8 1    2    3    4     5    6    7  

01            

02            

03            

04            

05            

06           

07            

08           

09           

10            

11           

12           

13           

14           

15           
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٣٢٥ 

  
  

  ت  التحصی
                                                                                                                                                                                                                                                                        Education  

  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر
ED1.  

ره اشم
  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور این مقطع در ادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  یبل 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  ع شودرجو

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود ED7به 

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
01                          
02                          
03                          
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٣٢٦ 

  
  ت  التحصی

                                                                                                                                                                                                                                                                        Education  
  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر

ED1.  
ره اشم

  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور این مقطع در ادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  یبل 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  ع شودرجو

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود ED7به 

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
04                          
05                          
06                          
07                          
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  ت  التحصی

                                                                                                                                                                                                                                                                        Education  
  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر

ED1.  
ره اشم

  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور این مقطع در ادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  یبل 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  ع شودرجو

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود ED7به 

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
08                          
09                          
10                          
11                          
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  ت  التحصی

                                                                                                                                                                                                                                                                        Education  
  لاس 24 ات 5سن بین  ار بانواي خاعضاي ابر  ل و بیشتراس 5ي سن ارار دانواي خاعضاي ابر

ED1.  
ره اشم

  ردیف

ED2.  
  م و سنان

  
  رانواي خاعضاز فهرست ا

HL2  وHL6 کپی شود  

ED3.  
) مان( ایا

هرگز به 
ه، انشگاد

مدرسه، 
پیش 

 انی یادبست
دگی اما

  ست؟ارفته 
  
  ÷بلی 1

      ED4   
  
  خیر  2

        

ED3a.  
) مان( ایا

د اسو
ندن و اخو

نوشتن 
  رد؟اد

  
  
  

  ÷بلی 1
ردیف 
  بعدي

  
   ÷خیر 2

ردیف 
  بعدي

ED4.  
  ست؟اچقدر ) مان(ت ن تحصیالامیز

  
ن به طور این مقطع در ادر ) مان(لی که اس ایه یاترین پالاب

  نده چیست؟امل درس خواک

ED5.  
در )  مان( ایا

ل اس
      تحصیلی

به  90-89
ه، انشگاد

 امدرسه ی
پیش 
نی  ادبست

 امی رود ی
  هد رفت؟اخو

  
  

  بلی     1
  ÷خیر 2

     ED7  

ED6.  
) مان( 89-90ل تحصیلی ادر طی س

یه درس می ام پادر چه مقطع و کد
  ند؟اخو

ED7.  
ل ادر س)  مان( ایا

 88 -89تحصیلی 
نی به اهیچ زم

 اه، مدرسه یانشگاد
نی رفته اپیش دبست

  ست؟ا
  

  یبل 1
    ÷خیر 2

  نفر ردیف بعدي
  
  ÷ندادنمی 8
  نفر ردیف بعدي  

ED8.  
در ) مان( 88-89ل تحصیلی ادر طول س

نده ایه درس خوام پاچه مقطع و کد
  ست؟ا

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
 ED5ست، به ا  0= گر مقطعا

  ع شودرجو

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  
  
  
  
  
  1ز ایه کمتر اگر  پا
رد او"00"ست،ا

  کنید

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  نهضت/ یی ابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  ندانمی د 8
  
ست، ا  0= گر مقطعا

  رجوع شود ED7به 

  :یهاپ
  ندانمید 98
  

  :مقطع
  نیاپیش دبست 0
  ییابتدا 1
  ییاهنمار 2
  نادبیرست 3
  هیانشگاد 4
  علوم حوزوي 5
  نهضت 7
  ندانمی د 8
ست، ا 0=گر مقطعا

  به نفر بعد بروید

  :یهاپ
  ندادنمی 98
  

  یهاپ  مقطع  8       2       1   یهاپ  مقطع  2        1  یهاپ  مقطع    2      1  2      1  سن  مان  ردیف
12                          
13                          
14                          
15                          
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Water & Sanitation                                                                شت محیط                                                                                   اب و بهدا
WS1 . ي اعضامیدنی اشاآب  صلیامنبع

  چیست؟ ار شمانواخ
  شی شدهب لوله کا

  ........................................................................حد مسکونی اخل والوله کشی به د
  ...............................................محوطه  اط یالوله کشی به مجتمع مسکونی، حی

  ...... ........................................................................................یه الوله کشی به همس
  .......................................................آب  شتاه بردایستگا/ شت عمومی اشیر برد

  ................................................................ ................................ ................ي اه لوله اچ/ هاچ
  ري شدهاحفآب  هاچ

  ........................................................... .........................................زي شده اه بهساچ
  ....................................................................................................زي نشده اه بهساچ

  ب چشمها
  ................................................................................................زي شده اچشمه بهس
  ...............................................................................................زي نشده اچشمه بهس

  ................................................................................................................................ت اقن با
  ...........................................................................................................ن ارابآب  ورياجمع 

  ..................................................................................................................ر انکر دامیون تاک
  ..........................................................................................بشکه کوچک / مخزن  اري باگ
  ) .................ريابیال انال، کاناچه، برکه، کار، سد، دریانه، جویبارودخ(سطحی ب ا
  ......................................................................................................................ب بطري شده ا

  ______________________________)   مشخص کنید(رد ایر مواس

  
11  
12  
13  
14  
21  
  

31  
32  
  

41  
42  

100  
51  
61  
71  
81  
91  
96  

 
11ï WS6 

12ï WS6  
13ï WS6  
14ï WS3 

21ï WS3 
 

31ï WS3 

32ï WS3 
 
 

41ï WS3 

42ï WS3 

100ï WS3 

51ï WS3 

61ï WS3 

71ï WS3 

81ï WS3 
 

96  
WS2 .ر انواده خاستفامورد آب  صلیا منبع

و رف دیگر مثل پخت و پز اي مصابر اشم
 چیست؟ اشستشوي دست ه

  ب لوله کشی شدها
  ........................................................................حد مسکونی اخل والوله کشی به د

  ...............................................محوطه  اط یالوله کشی به مجتمع مسکونی، حی
  ..................................... .........................................................یه الوله کشی به همس

  .......................................................آب  شتاه بردایستگا/ شت عمومی اشیر برد
  .............. ................................................................................ ..................ي اه لوله اچ/ هاچ
  ري شدهاحفآب  هاچ

  ........................................................... .........................................زي شده اه بهساچ
  ....................................................................................................زي نشده اه بهساچ

  ب چشمها
  ................................................................................................زي شده اچشمه بهس
  ...............................................................................................زي نشده اچشمه بهس

  ................................................................................................................................ت اب قنا
  ...........................................................................................................ن ارابآب  ورياجمع 

  ..................................................................................................................ر انکر دامیون تاک
  ..........................................................................................بشکه کوچک / مخزن  اري باگ
  ) .................ريابیال انال، کاناچه، برکه، کار، سد، دریانه، جویبارودخ(ب سطحی ا
  ......................................................................................................................ب بطري شده ا

  ______________________________)   خص کنیدمش(رد ایر مواس

  
11  
12  
13  
14  
21  
  

31  
32  
  

41  
42  

100  
51  
61  
71  
81  
91  

96 

 
11 ï WS6 

12 ï WS6  
13 ï WS6  

WS3 .1  1  ........................................................................................... ..............حد مسکونی  اخل واد  ست؟اقع شده او اکجآب  ن منبعا ï WS6 
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  .............................................................. ............................................زمین  / ط اخل حیاد
  ................................................................................................................. ...........ي دیگر  اج

2  
3  

2 ï WS6  
  

WS4 . و آب  شتنا، بردانجارفتن به
  برگشت چقدر طول می کشد؟

  ............................................................ ............................................ ..............ن به دقیقه  ازم
  

  ...................................................................................................................................ند  انمی د

  
  

998  

  

WS6.  ي نوشیدن ابرآب  ینکهاي ابرآیا
 م می دهید؟انجاري الم تر شود، هیچ کاس

  ..............................................................................................................................................بلی  
  ..............................................................................................................................................خیر 

  .....................................................................................................................................ند انمی د

1  
2  
8  

  
2 ï WS8 

8 ï WS8  
WS7 .ي نوشیدن ابرآب  ینکهاي ابر معموال

  م می دهید؟انجاري الم تر شود چه کاس
  :پرس و جو کنید

  م می دهید؟انجار دیگري هم اهیچ ک
 .شت کنیداددای ارد ذکر شده رام مواتم

 .....................................................................................................................................ندن اجوش

  .........................................................................................................کلر / کسیژنه اآب  فزودنا
  ) ..................مپوزیتی و غیرهامیکی، شنی، کاسر( ز فیلتر اده استفافی، از صارد کردن 

  .........................................................................................................نور خورشید  ایی باگند زد
  ..................................................................................................ي ته نشینی اشتن برابت گذاث

  _________________________________) مشخص کنید(رد ایر مواس
  .......................................................................................................................................ند انمی د

A 
B 
C 
D 
E  
X 
Z  

  

WS8 .لت اب توضالانوع و نحوه تخلیه ف
 معموال ار شمانواي خاعضاده استفامورد 

  ست؟اچگونه 
  
  
  
  

  فرنگی انی یایرالت اتو
  ) .................................گوا(ب لوله کشی شده ضالاسیستم فتخلیه به     
  )  . .........................................بضالامخزن ف(نک اتخلیه به سپتیک ت    
  ......................................................... ....................................ه اتخلیه به چ    
 .......................................  .....................................ز ال رو باتخلیه به گود    

  ..................................  ..................................ري اجآب  /ت اتخلیه به قن    
  ........................ .........................................................تخلیه به محل دیگر     
  ....ند به چه محلی انمید/ مطمئن نیست / معلوم اتخلیه به محل ن    

  ییالت صحراتو
 .................................. ..............................ي تهویه   ارایی دالت صحراتو    

  ....................................... ............................ر  ایی درپوش دالت صحراتو    
  ............... ...........................ز ال باگود/ یی بدون در پوش الت صحراتو    

  ......................................................................................................... ......سطل  
  ................................................. ........................ز اي بالت، بیشه، فضاقد تواف

 ________________________)  مشخص کنید(رد ایر مواس

  .............................................................................................................ند انمی د

  
11  
12 

16  
13  
17  
14  
15  
  

21  
22  
23  
41  
95  
96  
98  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

95  ï  بخش مرگ
  رانواو میر خ
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٣٣١ 

WS8a .ز امیک اي کداراد ار شمانواخ) حامستر(لت اتو
  م برده می شود؟است که ناتی انامک
  
دور کد . دییال نماسو ار اره شده در گزینه هاشارد ام مواتم

  یره بکشیدارد موجود داز مواهر یک 

  .......................................................................پنجره مجهز به توري      اتهویه ی
  .......................................................................ي درب و سقف                  اراد

  ........................................بل شستشو او کف ق) ز کفانتیمتر اس 15 ات(ر ادیو
  .. بل شستشو الم و بدون شکستگی و بدون خلل و فرج و قالت ساسه تواک
  .............................................................................لت اخل تواب لوله کشی در دا

  ................................................................................................................م  اهیچ کد
  

A 
B 
C 
D 
E 
Y 

  

WS9.  دي که عضو افرا الت به طور مشترك باین تواز اآیا
  ده می کنید؟استفانیستند  ار شمانواخ

فقط به طور لت این تواآیا  یید کهاگر بلی مشخص نم
سید اي دیگري که می شنارهانواي خاعضا امشترك ب

ده استفا ای) مشخص کنید ار رانواد خاتعد(ده می شوداستف
  .ستاد ازاي عموم ان براز 

  بلی 
  ) غیر عمومی(ي دیگر ارهانوافقط خ

  ) ...................شداب 10ز اگر کمتر ا( ارهانواد خاتعد
  ....................................................بیشتر   ار یانواخ 10
  ........................................ند انمی د ار ارهانواد خاتعد

  ...................................................................................لت عمومی اتو
  .........................................................................................................................خیر 

  
  
  
10  
98  
11  
2  

  
  
  

  
  
  
  
  
  Household Mortality                                                                                                                     ر                                              انوامرگ و میر خ

HM1.  ل اه ساول مهر ماز ا(ل گذشته اطی یک سآیا
ر فوت کرده انواز خا، عضوي )لامساه اول مهر ما اگذشته ت

نیه اشد و چند ثامده با ادي که زنده به دنیاست، حتی نوزا
  شد؟از تولد مرده بابعد 

  1.................................................................................................................................................بلی 
 ï AD1 2      2..............................................................................................................................................خیر  

  .ییداتکمیل نم از جدول زیر رار یک ردیف انواد فوت شده خافراز اي هر یک ابر
  

HM3 .  
  دگیانوام خام و نان
م ادي که ناي نوزابر(

ست اري نشده بوده اگذ
 "مابدون ن"رت اعب

  )نوشته شود

HM4.  
  جنس 
  متوفی

  
  مرد- 1
  زن- 2

  .HM8  م فوتاسن در هنگ
  .ثبت کنید ال فوت راه و سام
  

  نداه نمی دام 98
  ند ال نمی داس 99

HM9.  
مرگ  ایا

به علت ) مان(
دث احو

فیکی اتر
  ست؟ابوده 

  بلی - 1
  خیر-  2

HM10.  
در صورتی که 
فرد فوت شده 

 ستال اس 5زیر 
ي وي ابرآیا 
مه گرفته اسناشن

  بودید؟
  بلی   - 1
  خیر - 2

HM5.  
ي فوت ابر

ز ان کمتر اشدگ
روز  : هایک م

ز یک ا گر کمترا(
 "00"روز   
  )ریدابگذ

HM6.  
ن یک اي فوت شدگابر
  هام: ههام 23 ات

HM7.  
 2ن اي فوت شدگابر
  لاس: ترالاله و باس

  2       1  2       1  لاه         سام  لاس  هام  روز 2       1  دگیانوام خام و نان
1                              13     

2                              13     
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3                              13     

4                              13     

5                              13     

6                              13     

7                              13     

8                                13     

9                                13     

  
  

  دثه  و معلولیتا
                                                                                                                                                                                  Accident & Disability

AD.  ل اه ساول مهرماز ا(ل گذشته ادر طی یک سآیا
ر انواي خاعضاز اعضوي ) لامساه اول مهرما اگذشته ت

  ست؟ادثه شده ار حادچ

  1..............................................................................................................................................................................بلی  
    2..............................................................................................................................................................................خیر 

   8....................................... .............................................................................................................................ند انمی د

  
2  ï AD6  
8 ï AD6  

  . ز جدول زیر تکمیل شوداست، یک ردیف ادثه شده ار حار که دچانواخ ياعضاز اي هر یک 

AD2.  
ره اشم

  مان  ردیف
 HL1ز 

فهرست 
ي اعض
  )رانوا

AD3.  
  دگی انوام خام و نان
  )رانواي خاعضافهرست  HL2ز ا(

AD4.  
  ست؟ار شده اي دچادثه ابه چه ح

  
  ........................................................................یل نقلیه اوس اده بابر پیادف عاتص
  ................................................................................................ر ادف خودروسواتص
  ......................................................ر ادوچرخه سو/ رادف موتورسیکلت سواتص

  ...................... ....................................................................فیکی ادث ترایر حواس
  ...............................................................................................................سوختگی                 

  ............................................................................................................دث ایر حواس
  .................................................................................................................ند انمی د

  
  
  

01  
02  
03  
06  
11  
96 

98  

AD5.  
ي انی برام درماقداچه 

ست؟ام شده انجا) مان(
  

بستري در 
  . نارستابیم
  .ییان سرپادرم
  .نگیان خادرم

  .میاقداهیچ 

1
  
2
3
4

  ماقدا  دثهاح دگیانوام خام و نان ردیف

_ _ 

     

_ _ 

     

_ _ 

     

_ _ 

     

_ _      
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_ _ 

     

_ _      

_ _ 
     

_ _      

_ _ 
     

_ _ 
     

  

AD6.  ار معلولیت جسمی، حرکتی و یار دچانواي خاعضاز اعضوي آیا 
  ست؟اندگی ذهنی اعقب م

  ............................................................................................................................بلی 
  .................... ......................................................................................................خیر

1  
2  

  
2ï DP1 

  .ز جدول زیر تکمیل گردداست یک ردیف ابه معلولیت  ر که مبتالانواخ اعضاز اي هر یک ابر
  

AD7.  
ره اشم

م   اردیف ن
 HL1ز 

فهرست 
  رانواخ

AD8.  
دگی        انوام خان م وان
فهرست  HL2ز ا
  رانواي خاعضا

AD9.  
  ین معلولیت چیست؟ا است؟ و منشا به چه نوع معلولیتی مبتال) مان(
  ندانمی د-8جنگ  - 4دثه  اح -3ري  ابیم-2دي  ادرزام- 1

مل دو ایی کابینان
  چشم

یی یک ابینان
  چشم

بل احرکتی ق امعلولیت جسمی ی  ملایی کاشنوان
یی و انتهام اندالیت معلو(هده امش

  )احرکتی مثل دست و پ

  یر معلولیتاس  ندگی ذهنیاعقب م

 معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش معلولیت امنش دگیانوام خام و نان ردیف

_ _ 

          

_ _ 

          

_ _ 

          

_ _ 

          

_ _ 

          

_ _ 

          

_ _ 

          

_ _ 

          

_ _ 
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            Disaster Preparedness                                                                                                    ایت و بالاطرامخ اجهه بادگی مواما

          
DP1. مثل زلزله، (ت طبیعی اطرامخ ابله باي مقان برارتانواخ ابه نظر شم

  رد؟ادگی داماچه حد  ات...) ن اسیل، طوف
  ...........................................................................................د ازی

  ....................................................................................متوسط  
  .................................................................رد ادگی نداما/ کم 

1  
2  
3  

  

DP2.  ي ادگی براما"ره ار دربانواي خاعضا ال گذشته، باطی یکسآیا
  ید؟ار کرده اي برگزاجلسه  اگفتگو کرده ی "تاطرامخ
  

  ............................................................................................بلی 
  ............................................................................................خیر 

1  
2  

  

DP3.  رد؟ اوجود د "رياضطراکیف " ار شمانوادر خآیا  
شته ار وجود داضطران از در زمایل مورد نیان وساي که در ابسته  اکیفی ی(
  )شدا
  

  ............................................................................................بلی 
  ............................................................................................خیر 

1  
2  

  

DP4. ن اتوان، فرد نالمندال، ساطفانند ام(سیب پذیر اد افرا ار شمانواگر در خا
یط ادر شر ان هاي کمک به اي برامه ویژه ابرنآیا  رند،اوجود د) رابیم ا

  ست؟اي پیش بینی شده اراضطر
 

  .........................................................ست اپیش بینی شده 
  .......................................................ست اپیش بینی نشده 

  .............................................رد اسیب پذیر وجود ندافرد 

1  
2  
3  

  

DP5.  رد؟ اي وجود داراضطراقع اي مواطی برارتبامه ابرن ار شمانوادر خآیا  
ز ابعد  کنده شدنادر صورت پر رانواخي اعضاري که اقر محلتعیین  مثال(
در محله د اعتمابل اق نایاشناز از تلفن یکی اع طالا اجمع شوند ی انجادثه در اح
 )شهر دیگر ای

  ............................................................................................بلی 
  ...........................................................................................خیر 

1  
2  
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 Child Labour                                                                                                                           ر کودك                                                                                                                       اک

  .یمال نماند، سوم می دهانجار انواین خان در اري که کودکاره هر نوع کایلم دربام .ریدالی بگذاخ ار، سطر رانوال خاس 14ز ابیشتر  ال یاس 5ز اي کمتر اعضاي ابر. ده شوداستفار انواله خاس 14 ات 5ن اي کودکابر
CL1.  

ره اشم
  ردیف

CL2.  
  م و سنان

  
س اسا، بر HL6و  HL2ر ، انواي خاعضاز فهرست ا

  .ره ردیف کپی کنیداشم
  

CL3.  
طی هفته گذشته هیچ ) مان( ایا

ي کسی که عضو اري برانوع ک
ده ام دانجاشد ار نبانواین خا
  ست؟    ا
به پول  ز نظر دستمزدا: گر بلیا 
  .دبررسی کنی الاک ای

 اپول ی(ي دستمزد ابلی، بر 1
  )الاک
  بلی، بدون دستمزد 2
 ï CL7خیر  3

 CL4.  
گذشته ) روز هفته(ز ا
 ا، حدود) مان(کنون ات

ي ار براعت کاچند س
ین اکسی که عضو  

ده ام دانجار نیست انواخ
  ست؟ا

  
ر بوده از یک کاگر بیش ا

رد ات همه مواعاجمع س
  .ثبت کنید ار

CL7.  
ر اهیچ گونه ک) مان(طی هفته گذشته  ایا
ي کسب و ابدون دستمزد بر ادستمزد ی اب

د اري، دامداورزي، دانند کشار مانوار خاک
ده ام دانجا... ري اغداه، بارگاو ستد، ک

  ست؟   ا
یی و هم اري که کودك به تنهاهم ک

ده ام دانجالدین ارکت وامش اري که باک
  .در نظر بگیرید است را

  بلی 1
  ï CL9خیر  2

.CL8  
) روز هفته(ز ا

کنون اگذشته ت
ي ابر) مان(

 اش یاده انواخ
خودش  چند 

ین اعت  به اس
ل اشتغار  اک
  ست؟اشته اد

CL9.  
) مان(طی هفته گذشته  ایا

ر انواي روزمره خارهادر ک
فت، شست امثل خرید، نظ

س، پخت و پز، او شو لب
وري اب، جمع اوردن ا

ن، از کودکاري اچوب، نگهد
.  ..ر ابیم المند یاد سافرا

  ست؟اکمک کرده 
  بلی 1
  نفر ردیف بعدïخیر  2

CL10.  
) روز هفته(ز ا

کنون اگذشته ت
چند ) مان(

عت صرف اس
کرده  ارهاین کا
  ست؟ا

                   2                  1  سن  م ان  ردیف
3  

  اعت هاد ساتعد  2             1  اعت هاد ساتعد  2               1  اعت هاد ساتعد

01                  
02                  
03                  
04                  
05                  
06                  
07                  
08                  
09                  
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10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
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         Child Discipline                                                                                                                                                               تربیت کودك              
  نات تربیت کودکالاي سوایط براجد شراله واس 14 ات 2ن اکودک: 1جدول 
o  ل اس 14 ات 2ز محدوده سنی ارج ار که خانواي خاعضادیگر . ند ثبت کنیدار ذکر شده انواي خاعضابه ترتیبی که در فهرست  اله راس 14 ات 2ن از کودکاهر یک

 .در نظر نگیرید اهستند ر

o ثبت کنید ان راز کودکام، جنس و سن هر یک اره ردیف، ناشم . 

o در مربع مربوطه  ال راس 14 ات 2ن اد کل کودکاسپس تعد)CD6 (ثبت کنید. 
 

CD1.  
  رهاشم

  رتبه 

CD2.  
  ساساره ردیف بر اشم

HL1  

CD3.  
س اسام بر ان

HL2  

CD4.  
س اساجنس بر 

HL4 

CD5.  
  HL6س اساسن بر 

 

    سن  2            1  دگیانوام خام و نان  ردیف  رتبه
1  _ _         

2  _ _         

3  _ _        

4  _ _        

5  _ _        

6  _ _        

7  _ _        

8  _ _        

CD6.  لهاس 14ات 2ن اد کل کودکاتعد    

o صرف نظر کرده و به  2لز جدوارد، ار وجود دانواله در خاس 14 ات 2گر فقط یک کودك اCD8  و سپس به  "1"بروید، بنویسیدCD9 بروید. 

  
  
  
 

  ت تربیت کودكالاي سوادفی کودك براب تصانتخا: 2جدول 
  

o ده کنیداستفاین محدوده سنی اب یک کودك در انتخاي ابر 2ز جدول ارد، ار دال قراس 14 ات 2ز یک کودك در محدوده سنی ار بیش انواگر در خا. 

o ر انواره ردیف خاز شمارقم خرین ا)HH8 (جعه کنیدان مراید به است که در جدول زیر باره ردیفی این شما. ب کنیدانتخاز صفحه نخست ا ار. 

o لاس 14 ات 2(یط اجد شران واد کل کودکاتعد (ز ا ارCD6 )جعه ان مراید به است که در جدول زیر باره ستونی ان دهنده شماین عدد نشا. مشخص کنید) صفحه قبل
 . کنید

o ره رتبه  این شما. یره بکشیدان داخل اره داکرده و دور شم اپید اقی سطر و ستون رمربع محل تال)CD1 ( ید در مورد وي پرسیده شودات بالاست که سواکودکی. 
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CD7.  ر انوایط در خاجد شران واد کل کودکاتعد)CD6(  

ره ردیف اخرین رقم شما
  )HH8(ر انواخ

1  2  3  4  5  6  7  8+  

0  1  2  2  4  3  6  5  4  
1  1  1  3  1  4  1  6  5  
2  1  2  1  2  5  2  7  6  
3  1  1  2  3  1  3  1  7  
4  1  2  3  4  2  4  2  8  
5  1  1  1  1  3  5  3  1  
6  1  2  2  2  4  6  4  2  
7  1  1  3  3  5  1  5  3  
8  1  2  1  4  1  2  6  4  
9  1  1  2  1  2  3  7  5  

  
 
 
  
  

CD8 .شت کنیداددای اب شده رانتخاره رتبه کودك اشم............................................................................................................................................................... 
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CD9 .ز اب شده انتخاره ردیف کودك ادگی و  شمانوام خام و نانCD3  وCD2 ره اس شماسا، بر ار

  .ین بخش بنویسیدا يابر CD8رتبه در 
  ___________________نودگی ام خام و نان

  
  ................................... ره ردیف اشم
  

  

ز اآنها  ري درات رفتختن به مشکالاپرد ان و یاي درست به کودکارهارفت آموزشي ان برالابزرگس
ر می گیرند می اده قراستفاکه مورد  اي مختلفی رامن روش ه. ده می کننداستفاصی اي خاروش ه

ز ا ه گذشتهامدر  ار شمانواهیچ فرد دیگري در خ ای اشمآیا  هم به من بگوییدامی خو از شمانم و اخو
  . خیر است یاده کرده استفا) مان(ره ادرب این روش ها

  
CD11 . زه اجاعدم  ارد یاو دوست داممنوع کردن چیزي که  ای) مان(ز اچیزي  زيامتیاسلب کردن

  .نهاترك خ يابر

  
  
  
  
  

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

  
  
  
  
  
1  
2  

  

CD12 .بلی  .به وي) مان(ر ادرست بودن رفتایل ندن دالاتوضیح د..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD13 .نابه طرف عقب و جلو تک اي دیگر بدنش بلند کنند و کودك راقسمت ه انه یاز شا ارکودك (و ادن ان داتک 
  ).دهند

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD14 .بلی  .واجیغ کشیدن بر سر  اد زدن یاد زدن، دافری..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD15 .بلی  .وار دیگري به ار کردن کاگذاو..............................................................................  
  .............................................................................یرخ

1  
2  

  

CD16 .بلی  .لیادست خ او باسن ازدن به ب..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD17 .بلی  . هر جسم سخت دیگر اکمربند، برس مو، ترکه ی او باز بدن اقسمت دیگري  اسن یازدن به ب..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD18 .بلی  .میدنان این هاچیزي شبیه به  اعرضه یحمق، بیا او را..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD19 .بلی  .واي اگوش ه اسیلی زدن به صورت، سر ی اضربه زدن ی..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD20 .بلی  .واي اهاپ ازو یاست، بضربه زدن به د اکتک زدن ی..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD21 .در به زدن افرد ق تی کهامحکم ترین ضرب اکتک زدن پشت سر هم، یعنی زدن پی در پی ب
  .ستان ا

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD21a .بلی  .ندن و سوزن زدناغ کردن، سوزاد..............................................................................  
  .............................................................................خیر

1  
2  

  

CD22.  ید تنبیه او باسب یک کودك، امن آموزشي بزرگ کردن، تربیت و ارید براد داعتقا اشمآیا
  جسمی شود؟

  ..............................................................................بلی
  .............................................................................خیر

  ..........................................ردانظري ند/ ند انمی د

1  
2  
8  
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  Malaria                                                                                                                                                                                                اریالام
MA1.  ي اعضاز اعضوي خیر ادو هفته طی در آیا

   ست ؟ار تب شده ار دچانواخ
  ................................................. .................... .................... ..............................بلی 
  .......................................................... .................... .................... ....................خیر 

  ........................................ .................... .................... ............................ند انمی د

1  
2  
8  

 
2  ï MA7 

8  ï MA7  

  . ز جدول زیر تکمیل شوداست، یک ردیف ار تب شده اخیر دچار که در طی دو هفته انواي خاعضاز اي هر یک ابر
MA2.  

  ره ردیفاشم
  مان

 HL1ز ا( 
فهرست 

  )رانواي خاعضا

MA3.  
  م  ان
فهرست  HL2ز ا(
  )رانواي خاعضا

MA4.  
  ست؟ ام شده انجانی ام درماقداچه 

  
  ........ .............ر به بخش خصوصی اجعه بیمامر
  ......... .............. ر به بخش دولتیاجعه بیمامر  
  ... ....................................... ...........رو امصرف د  
  ......... شتی به درب منزلامور بهداجعه مامر  
  ............................................................ ماهیچ کد  

 
 
A 
B 
C 
D 
Y  

MA5.  
 بتالاتب به علت  ایا

  ست؟ابوده  اریالابه م
  
  بلی- 1
  ÷خیر - 2

       MA7  
  ÷ند انمی د- 8

       MA7 

MA6.  
ولین از بروز اچند روز پس 

ري فرد امت بیمعال
یی شده، تحت اساشن

  ست؟ار گرفته ان قرادرم
  ..................................نروزاهم

  .................................روز بعد 
  ...........................دو روز بعد 
  ..........................سه روز بعد 

  ...........ز سه روز بعد ابیش 
  ..............................ند انمی د

  
  
  
  
  
  
1  
2  
3  
4  
5  
8  

  8    5    4    3    2    1  8     2     1  )ییداثبت نم ادر مربع ه اي مربوطه راکده اکد ی(م اقدانوع   مان  ره ردیفاشم

_ _          

_ _          

_ _          

_ _          

_ _          

_ _          

_ _          

_ _          

_ _          

_ _          
MA7 .اریالابه م بتالاه ار ابه نظر شم 

 چیست؟
  ................................................لوده  اي اهآب  زاده استفا

  ...........................................لوده اپشه ) نیش زدن(گزش 
  ...................................................................... اسخ هایر پاس

  ..............................................................................ند انمی د

A 
B 
X 
Z 

  

MA8 .اریالاي کنترل ماه هار ابه نظر شم 
  چیست؟

  ....................................... ........................زل اشی مناسم پ
  .......................................... ....... از دور کننده هاده استفا

  ..................................... .. .......کد اي راهآب  نیدناخشک
 .................... .......ي پیشگیري کننده اروهاز داده استفا

  ...................................................................... .......ند امی دن

A 
B 
C 
D 
Z 
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  Treated Net                                                 غشته به حشره کش                                                                                                    اپشه بند 

TN1.  ز اب ان موقع خواهیچ نوع پشه بندي که بتو ار شمانواخآیا
  رد؟اده کرد، داستفان ا

  1.............................................................................................بلی
  2............................................................................................خیر

  
2 ï  بخش

  رانوات خامشخص
TN2 .اد پشه بند هاتعد  رد؟اچند پشه بند د ار شمانواخ............ ......................................................               
TN3 .ده کنیداستفافی اضاي امه هاز پرسشنارد، اپشه بند وجود د 3ز اگر بیش ا. ن دهدانش ابه شم ار رانواي خاهید که پشه بند هاسخگو بخواز پا.  

  
  پشه بند سوم  پشه بنددوم  ولاپشه بند   

TN4 .1.................................هده شد امش  هده شد؟اپشه بند مش  
  2...............................هده نشد امش

  1.................................هده شد  امش
  2...............................هده نشد  امش

  1.................................هده شد  امش
  2................................هده نشد امش

TN5 .بپرسید اببینید ی انوع پشه بند ر.  
  
  

  1..... زياغشته ساپشه بند سنتی بدون 
غشته شده به حشره کش  اپشه بند سنتی 

 ....................................................................2  
غشته شده به حشره کش اپشه بند مدرن 

  3.............................................. ثر انی طوال
  8..................................... ند انمی د انوع ر

  1....... زياغشته سادون پشه بند سنتی ب
غشته شده به حشره کش  اپشه بند سنتی 

 ....................................................................2  
غشته شده به حشره کش اپشه بند مدرن 

  3.............................................. ثر انی طوال
  8..................... ................ند انمی د انوع ر

  1....... زياغشته ساپشه بند سنتی بدون 
غشته شده به حشره کش  اپشه بند سنتی 

 .....................................................................2  
غشته شده به حشره کش اپشه بند مدرن 

  3..... ..........................................ثر انی طوال
  8...................................... ند انمی د انوع ر

TN6 .ه اچند م این پشه بند را ار شمانواخ
  ست؟اپیش گرفته 

  .ثبت کنید ار "00 "ستاه ام 1ز اگر مدت کمتر ا

  ..........................  ه اد ماتعد
  95................ه پیشام 36ز ابیش 

  98.......ن نیستمطمئ/ ند انمی د

  .......................... ه اد ماتعد
  95................ه پیشام 36ز ابیش 

  98.......مطمئن نیست/ ند انمی د

  .......................... ه اد ماتعد
  95................ه پیشام 36ز ابیش 

  98.......مطمئن نیست/ ند انمی د
TN11 .  ین پشه بند اخل ادیشب کسی دآیا

  ست؟ابیده اخو
  1............................................بلی 

   ÷ 2.........................................خیر  
                                    TN13  

   ÷8.....مطمئن نیست/ ند انمی د
                                   TN13  

  1..............................................بلی 
   ÷ 2............................................خیر  

                                     TN13     
   ÷8........مطمئن نیست/ ند انمی د

                                      TN13  

  1............................................بلی 
   ÷ 2..........................................خیر  

                                     TN13  
  ÷8......مطمئن نیست/ ند انمی د

                                     TN13  
TN12 .ین پشه بند اخل ادیشب چه کسی د

  ست؟ابیده اخو
 

ر ثبت انواي خاعضاز  فهرست ا اره ردیف فرد راشم
  .کنید

 
بیده در  فهرست اگر کسی که در پشه بند خوا
  .ثبت کنید ار "00 "ر نیست،انواي خاعضا

  ________________م    ان
  ...................... ره ردیف اشم

  ________________م    ان
  ...................... ره ردیف اشم

  _________________م  ان
  ............... .......ره ردیف اشم

  _________________م  ان
  ...................... ره ردیف اشم

  ________________م    ان
  ...................... ره ردیف اشم

  ________________م    ان
  ...................... ره ردیف اشم

  _________________م  ان
  . .....................ره ردیف اشم

  _________________م  ان
  ......................ره ردیف اشم

  ________________م    ان
  ...................... ره ردیف اشم

  ________________م    ان
  ...................... ره ردیف اشم

  _________________م  ان
  ...................... ره ردیف اشم

  _________________م  ان
  ......................ره ردیف اشم

TN13.  ي پشه بند بعدي به ابرTN4 برگردید .
گر پشه بند دیگري موجود نیست به ا

  .ر برویدانوات خابخش مشخص

. برگردید TN4ي پشه بند بعدي به ابر
گر پشه بند دیگري موجود نیست به ا

  .ر برویدانوات خابخش مشخص

ولین ستون ا ي پشه بند بعدي بهابر
TN4 مه جدید برویدادر یک پرسشن .

گر پشه بند دیگري موجود نیست به ا
  .ر برویدانوات خابخش مشخص

ده شده استفافی اضاي امه هاز پرسشناگر ا     
   مت بزنید عال این قسمت راست ا
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     Household Charectristics                                                                                                   ر                                                                   انوات خامشخص
HC2 .حت به متر مربع امس ست؟اچند متر مربع  امنزل مسکونی شم) راسقف د(ي احت زیربنامس.........................  

  998.......................................       ......ند  انمی د
  

HC2 . ست؟ار انواین خار اختیاق در اتاحد مسکونی، چند این وادر  
  .)سبه نشوداق محاتاري می شود، جزء انباده استفاري فقط انباز اشپزي و اي انه براشپزخاز اگر ا. سبه شوداق محاتال جزء ا

  .کنید ثبت "00")ق زندگی می کننداتار در یک انواگر دو خا(ست اق اتاز یک ادرصورتی که کمتر 
 .کنید ثبت ار "99"...) در، کپر، حلبی اچ(ست انشده  ختهالح سخت ساز مصاحد مسکونی ادر صورتی که و

  
  ....................................................... اق هاتاد اتعد

  

HC2 .صی در منزل اختصام احم  م می شود؟انجا اجر در کانواي خاعضام استحما....................................  
  ............دیگر ) ياه(رانواخ ابه صورت مشترك ب

  ..........................ست ام اقد حماحد مسکونی فاو

1  
2  
3  

  

HC3 .مشخص کنید احد مسکونی راین واي ار رفته در بنالح عمده ي به کامص.  

  .بنویسید  است رار رفته احد مسکونی به کاي وار و سقف بناختن دیواي که در سالح عمده امص
  .لح عمده در نظر نگیریداي تعیین مصابر  است رار رفته احد مسکونی به کاي وار بنالحی  که در رو کاتوجه کنید که مص

ن قسمت که الح مربوط به است، مصاوت اهم متف اي مختلف باحد مسکونی در قسمت هاي واده در بناستفالح مورد اگر مص
  .در نظر بگیرید است را احت زیر بناي بیشترین مسار

  .ثبت کنید ات خود راهدامش

  ...............................هن   اسنگ و  اهن یاجر و ا
  ..............................سنگ و چوب  اجر و چوب یا

  ) ........نوع سقفهر  اب(لی اسف انی بابلوك سیم
  .....................................جر  اسنگ و  اجر یام اتم
  ..............................................................م چوب  اتم

  .......................................................خشت و چوب  
  ...........................................................خشت و گل  

  ....................................................در اه چاسی/ دراچ
  .......................................................................حلبی  

  ......... ل، برگ نخل ایی، پوشانخل، حصیر روست
  ..........................................................................کپر  

  __________) مشخص کنید(رد ایر مواس

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
96  

  

HC .برق    ده می کند؟استفاشپزي اي از چه سوختی برا اعمدت ار شمانواخ..........................................................................  
  ) .................................................کپسول(یع ام زاگ
  ) ..............................................شهري(ز طبیعی اگ

  ....................................................................ز  ابیو گ
  .........................................................................نفت  

  ...........................................لیگنیت  / ل سنگاذغ
  .............................................................ل چوب  اذغ

  .......................................................................چوب  
  .............................ك  اشاخ/ لفع/ بوته / ل اپوش

  .....................................................نی ات حیوفضوال
  ..........................ورزي  ات کشنده محصوالاقیماب

  .........................نه پخته نمی شود  ایی در خاغذ
  __________)  مشخص کنید(رد ایر مواس

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
95  
96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

95ï HC7c

HC7 .نه  اشپزخا  م می شود؟انجا اشپزي در کجا معموال................................................................  
  ............................................................ق مسکونیاتا

  .....................................................زیر پله   اهرو یار
  .......................................غیر مسقف   از یاي بافض

  _________)   مشخص کنید(رد ایر مواس

1  
2  
3  
4  

96  

  

HC7 .تنور / ز اتش روبا ده می شود؟استفاشپزي اي اي براز چه وسیله ا ار شمانوادر خ.....................................................  
  .......................................ك پزي نفتی اغ خوراچر

  ........................................................ز پیک نیکی اگ
  ...............................................ز بدون فر   اق گاجا

1  
2  
3  
4  
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  ........................................................ر افرد زاق گاجا
  ...............................................................ق برقی اجا

  ________________________یر اس

5  
6  

96  
  
  
  
  

HC7.  ي بستهافض (خل منزل ار در دانواي خاعضاز اکسی آیا (
  می کشد؟...) ن، پیپ ار، قلیاسیگ(نی اد دخامو

  .............................................................................................................................................................بلی 
  ............................................................................................................................................................خیر 

  1  
2  

  
2ï HC8a

HC7 . در چند روز در هفته  ار شمانواي خاعضابه طور متوسط
ن، ار، قلیامثل سیگ(نی اد دخادر معرض دود مو ي بسته منزلافض

  ر می گیرند؟اقر...) پیپ 

        ....... ................................................................................ ...................................................ت ادفعد اتعد

HC8 .م برده   است که نایلی از وسامیک الک کدار مانواخ
 می شود؟

  
    ]A[ ل بدون فریزر  ایخچ................  .......................................................................  
    ]B[ ل  افریزر بدون یخچ................................................. .....................................  
    ]C[ ل فریزر  ایخچ....................... ....................... ...................................................  
    ]D[ ه و سفید  اتلویزیون سی .................................................................................  
    ]E[  تلویزیون رنگی غیرLCD /اسمپال/ LED  

..............................................  ..  
    ]F[  تلویزیونLCD /اسمپال/ LED  ..

.................................................................  
    ]G[ بت اتلفن ث .......................................................................... .............................  
  ]H[ سشویی اشین لبام... ... ........................................................................ .........  
  ]I[ شین ظرفشویی ام   .......................................................................... ............. ..  
  ]J[ یکروفرام(یکروویو ام................. ........ (  . .........................................................      
  ]K[ روبرقی اج ... ............................................................................. .....................  
  ]L[ پ  الپ ت/ مپیوتر اک........................................ ....   .... .....................................  
  ]M[  ینترنت در منزل  ادسترسی به شبکه..... ..............................................  

     ]N[ دیو ار............................................. ............................................................... .  

  بلی 
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  خیر
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

  

HC9.  م ایلی که نالک وسار مانواي خاعضاز اهیچ یک آیا
 برده می شود، هست؟

      
    ]A[ هاتلفن همر ......................................................................................................  
    ]B[ دوچرخه ............................................................................................................  
    ]C[ موتورسیکلت ....................................................................................................  
    ]D[ میون اتوبوس و کانت، مینی بوس، اري، واز سواعم ا(تومبیل ا(...  ......  
    ]E[ یق موتورياق  ................................................................................................... 

    ]F[ ن کشیده می شوداحیو اري که باگ ............................................................  
  ]G[ عت مچی اس..... ..........................................................................................  

  بلی
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  خیر
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

  

HC10.  نه این خاحب ار، صانواین خان اکناز ساکسی  ای اشمآیا
ز کسی ا انه راین خاآیا  :ست، بپرسیداسخ منفی اگر پا      ست؟ 

  .................................................................................................................................نه الک خام
  ............................................................................................................................................ره اجا

1  
2  
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  6  ) ....................................................................نداره نکرده اجالک نیستند و ام(رد دیگر امو  ید؟اره کرده اجازندگی نمی کند  اینجاکه 
HC11.  حب زمینی ار صانواین خاي اعضاز اهیچ یک آیا

  شد؟اده باستفابل اورزي قاي کشاهست که بر
  ....................................................................................................... ..........................................بلی 
  ........................................................... .....................................................................................خیر 

1  
2  

  
  

      

HC12 .ورزي در اري کشاي بهره بردارار دانواین خاي اعضا
  شند؟ارد ذکر شده می باز موامیک اکد

  
  ...............................................................................) ....متر مربع400قل احد(عت ازر

  ) ..............................................................................متر مربع 200قل احد(ري اغداب
  ............................................................................................................ي انه اتولید گلخ

  م و طیوراد
  ........................................................................م سبک اس دار 2قل احد
  .................................................................م سنگین اس داقل یک راحد
  ...........................................................................ن اکیاقطعه م 5قل احد

  .........................................................پرورش زنبور عسل به هر وسعت 
  ........................................................بریشم به هر وسعت اپرورش کرم 

  ...................................................................هی به هر وسعت اپرورش م
 ________________________________) مشخص کنید(یر اس

  بلی
1  
1  
1  
  
1  
1  
1  
1  
1  
1       

  خیر
2  
2  
2  
  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
  

  

HC12.  به (ورزي ات کشالاشین احب مار صانواین خاآیا
 شد؟امی ب) ستاتیلر  این یاکمب اکتور یاده منظور ترطور عم

  ........................................................................................................ ............................................بلی 
  ............................... ..................................................................................................................خیر  

1  
2  

  

HC15 .ن ار توماهز 250ز اکمتر   ست؟ار چقدر انوانه خاهیامد ماسطح در.................................... ..........................................................................  
  .................................................................................................................ن ار توماهز 500 ات 250
  ........................................................................................................ن امیلیون توم 1 ار تاهز 500

  .......................................................................................................................ن امیلیون توم 2 ات 1
  .................................................................................................................ن امیلیون توم 2ز ابیش 

.........................................................................................      ند انمی د/ رداسخ گویی ندایل به پاتم

1  
2  
3  
4  
5  
8 

HC15 . . ر انواهزینه خ  ه گذشتهام 1در مجموع در طی
  ست؟اچقدر بوده  اشم

  _________________ن ابه توم امجموع  هزینه  ه
  ...............................................................................................ند انمی د/ رداسخ گویی ندایل به پاتم

  
  
8  

  

HC15 .ار شمانوار در خانه سیگاهیابه طور متوسط هزینه م 
  ست؟اچقدر 

  _____________ن  ار به تومامجموع هزینه سیگ
  .............................................................................................................رد ار ندار هزینه سیگانواخ

  ..........................................................................................................................................ند انمی د

  
2  
8  
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HC15 .حد مسکونی اعمده ترین وسیله گرم کننده در و
  ر چیست؟انوا

  ...................................................یل گرم کننده نیست  از وساده استفاز به این منطقه نیادر 
  .................................................................. ..........................................................چیلر  افن کویل ی

  .......................................................................................................................... .......................ژ اشوف
  ...........................................................................................ر ادودکش د) زياگ انفتی ی(ري ابخ
  ..........................................................................................................ري نفتی بدون دود کش ابخ
  .........................................................................................................زي بدون دود کش اري گابخ
  ..................................................................................تنور  امنقل ی اکرسی ی اري هیزمی یابخ

  .............................................................................................................................................سپلیت ا
  ....................................................................................رد ار نداختیایشی در ار وسیله گرمانواخ
  ____________________________)  مشخص کنید(یر اس

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
96  

  

HC15 .حد مسکونی اعمده ترین وسیله سرد کننده در و
 ر چیست؟انوا

  ......................... ........................یل سرد کننده نیست  از وساده استفاز به این منطقه نیادر 
  ...........................................................................................................................................بی  اکولر 
  ...................................................................................................................................................پنکه 

  ..............................................................................................................................چیلر  افن کویل ی
  ..........................................................................................................................................زي اکولر گ

  ...............................................................................................................................................سپلیت ا
  .....................................................................................رد ار نداختیایشی در ار وسیله سرمانواخ
   ____________________________)  مشخص کنید(یر اس

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
96 

  

  
  
  
  

HH32 .شت کنیداددای ان رازم.  
  ..............دقیقه                          ...............         عت اس
  
  

 
HH33.  ر زندگی می کند؟انواین خاله در اس 54 ات 15هیچ زن آیا  
  . یط بررسی کنیداجد شران وافتن زناي یابرار رانواي خاعضافهرست  HL7ستون

  .شیداشته بات پر شده داعطالابرگه  اصی باختصامه ایط، یک پرسشناجد شراي هر زن واید براب
  .یط پر کنیداجد شراولین زن واي ابر امه رارجوع کنید و پرسشن ناصی زناختصامه اپرسشنبه  ïبلی             
  .مه دهیدادا ïخیر             

HH34 .  ر زندگی می کند؟انواین خالی در اس 5ز اهیچ کودك کمتر آیا  
  . یط بررسی کنیداجد شرال واس 5ز ان کمتر افتن کودکاي یابر ار رانواي خاعضافهرست  HL9ستون 

  .شیداشته بات پر شده داعطالابرگه  اصی باختصامه ایط، یک پرسشناجد شراي هر کودك واید براب
  .یط پر کنیداجد شراولین کودك واي ابر امه رارجوع کنید و پرسشن لاس 5ز ان کمتر اصی کودکاختصامه اپرسشنبه  ï بلی            
   HH15هم جمع کرده و  اب ار رانواین خاي امه هام پرسشناتم. ن دهیدایاپ احبه راریش مصاطر همکاسخ دهنده به خاز پاتشکر  اب ï خیر            

  .مل کنیداک ار  HH30 ات                  
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                                                                      جدول دوم                                                                        -ر  انوات خاعطالا

HouseHold  

  .ییدامل نماک ات زیر راعطالار تکمیل شد، انواي خابر امه هام پرسشنان که تماز اپس 

HH15 .رانوادگی سرپرست خانوام خام و نان :  

HH16 .ستار ز چپ بها(: رانواره کد ملی سرپرست خاشم(               

HH17 .مشخص کنید(یر اقی                  سانی                   عراکستانی                  پافغانی                 ایرا:          رانواملیت سرپرست خ (________  

HH18 . کد پستی :  

HH19 .بت     اث       0                                         ر                                                                                            انوابت سرپرست خاره تلفن ثاشم  

HH20 .هاهمر    0_ 9                                        ر                                                        انواه سرپرست خاره تلفن همراشم  

  

HH21 .1389/                            /یی                                احبه نهال مصاس/ هام/ روز   

  

HH22.*ي از کدها(ییاکد نتیجه نهHH13,HH22  ده شوداستفار انواحبه خانتیجه مص(              

HH23 .رانوامه خاسخگو به پرسشنافرد پ :  

  : دگیانوام خام و نان

  :                                        رانواز فهرست خاره ردیف اشم

  

HH24 .رانواي خاعضاد کل اتعد                              :  

   

  

  

HH25 .ناد زناتعد  

                            :                                لهاس 54 ات 15 

HH26 .نی که اد زناتعد  

  :                                               ستان تکمیل شده امه شاپرسشن

HH27 .ن اد کودکاتعد  

  ):       روز 29ه و ام 11ل و اس 4 از بدو تولد تا(ل اس 5ز اکمتر 

HH28 .ستان تکمیل شده امه شالی که پرسشناس 5ز ان کمتر اد کودکاتعد                                                                   :

  

۰ 
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HH29 .ییاساره شنادگی و شمانوام خام و نان(نی توسط ازبینی میداب:(  
  

  :                                دگیانوام خام و نان
  

HH30 .ییاساره شناگی و شمدانوام خام و نان( اده هامسئول ورود د:(  
  

  : دگیانوام خام و نان
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  حبه گرات مصاهدامش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نیازبین میدات باهدامش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نیامید/ هیانشگاظر دات ناهدامش
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  ل ازیر پنج س ناصی کودکاختصامه اپرسشن
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   ل اس ن زیر پنجامه کودکان                                 پرسشنایرامی سالامت و جمعیت درجمهوري نه سالاي چندگاخص هابررسی ش
  
  

  نان و هرمزگان، کرمان و بلوچستاي سیستاهناستال مخصوص ان زیر پنچ سامه کودکاپرسشن
           hild Information CFive -Under                                    روز                                                   29ه ام 11ل و اس 4ز ان کمتر ات کودکاعطالا
  .صلی تکمیل کنیداقب امر ادر یام احبه باز طریق مصانه اگامه جداید یک پرسشنار بانوال خاس 5ز اي هر کودك کمتر ابر

 UF1  .ناستام ان :  UF2. ره خوشهاشم                                :                           

UF3 .رانواخردیف ره اشم          :                                    UF4 .م کودكان:  

UF5 .ره ردیف کودكاشم                                                 :    UF6 .قبامر/ در ام مان:  
  

UF7. قبامر/ در اره ردیف ماشم            :                                     UF8 .رانوادگی سرپرست خانوام خام و نان:  

UF9 .جعهاریخ مرات  
  

 .UF10ره ادگی و شمانوام خان م وان
  حبه گرایی مصاساشن

.UF11*    کد نتیجه  

  لاس/       هام    /    روز
                        /     /1389  

_________    
  

  لاس/       هام       /    روز
                 /               /1389  

_________  
    
  

  لاس/    هام/     روز
                   /          /1389  
_________    

  

  ).قب هستندامر/ در امربوط به م اکد ه(جعه انتیجه مر. UF11ي اکده*
  م شد انجا ملاک 01
  م نشدانجاصلی اقب امر/دران میب بودابه علت غ 02

   سخگوییاز پاع امتنا 03 
  م شدانجاقص ان 04

   م نشدانجاصلی اقب امر /دران بودن ماتوابه علت ن 05
  )ییدامشخص نم(یر اس. 96

  :نیدابخو امتن زیر ر ست، ازه گرفته نشده اجاسخگو این پاز ار انوامه خاي پرسشنابتداگر در ا
ز اتی که اعطالام اتم. دقیقه طول می کشد 35 ات 30حبه حدوداین مصا. صحبت کنیم) UF4ز روي ام کودك ان(متی ره سالادرب اشم اهیم بامی خو

  کسب  اشم
  .هد شداشته نخوان گذادر می العه ماد تیم مطافراهیچ کس به جز  اب اي شماسخ هاند و پاقی می مانه بامحرم مالامی کنیم ک

  زه می دهید شروع کنیم؟اجا
  .کنید آغاز احبه راثبت نموده و سپس مص ان رازم ابروید ت UF15به ←ده می شود ازه داجابلی،   
  .ع دهیدطالا نی تیمامید/هیانشگاظر دابه ن انتیجه ر. مل کنیداک ار UF11  ←ده نمی شودازه داجاخیر،   
  

UF12 .ییاساره شناشم    :                            دگیانواخم ام و نانی     نامید/ هیانشگاظر دایی ناساره شنادگی و شمانوام خام و نان:       
 

UF13. ییاساره شنادگی و شمانوام خان م و ان(نی ازبین میداب.(  
  :                                                          دگیانوام خام و نان 

UF14. ییاساره شنادگی و شمانوام خام و نان(  اده هامسئول ورود د.(  
  :          دگیانوام خام و نان

                                                      
 

UF15. دقیقه:               :           عتاس  :ثبت کنید ان رازم    :    

       شماره ردیف کودك 
  کد شناسایی خانوار                          

 ستانا /       شهرستان     /     منطقه    /     وشه           شماره خ            /   شماره ردیف خانوار                                                                                   
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    Birth Registration                                                                                                             ثبت تولد              

                                                                                                                                                                                                  
BR2.  رد؟امه داسناشن) مان(آیا  

  
  :ستاسخ بلی اگر پا

 ببینم؟ امه راسناست شناممکن 

  ................................................................................................هده شدابلی، مش
  ...............................................................................................هده نشدابلی، مش

  ........................................................................................................................خیر
 ...............................................................................................................ندانمی د

1  
2  
3  
8 

1ï BR2b  
2ï  سنبخش  
3ï  BR2a  
8ï بخش سن  
 

BR2a .ستادر ثبت نشده اج پدر و مازدوا  رد؟ امه نداسناشن) مان(  اچر.................................................................  
  ........................................ردامه نداسناشن است و ینی نیایرالدین از وایکی 

  ......................................................................................ستام نشده اقداهنوز  
  ...............................................................................................................ندانمی د

                                                        _________ )مشخص کنید( یراس

1  
2  
3  
8  

96 

 

 
BR2b .کد ملی کودك:  

  .ستان یکی امه کودکاسناره شنادقت شود کد ملی و شم

  
  
  

                                                                                                     Age                                                                                                                                                             سن   
AG1. )مده ا ابه دنی لیاه و سادر چه روز، م) مان

  ست؟ا
  

  :پرس و جو کنید
  ست؟امده ا ادر چه روزي به دنی )مان( 
 ادر  یاگر ما) مهاسناهده شنادر صورت عدم مش(

هم ثبت  اند، روز رامی د ادقیق اریخ تولد راقب تامر
  ار 98ي روز کد این صورت برادر غیر . کنید

  .ب کنیدانتخا
 .ید ثبت شودال باه و سام 

  ریخ تولدات
  ........................................................................... روز  

  98..........................................   ندانمی د اروز ر         
         

     ...........................................................................هام  
   ........................................................................لاس  

  
 
 

 

AG2 .)رد؟ال داچند س )مان  
  

  :پرس و جو کنید
  له شد؟الروز تولد خود چند ساس آخرین در )مان( 
  .ثبت کنید ام راي تمال هاس
  . ثبت کنید  "0"ست ال اس 1ز اگر کمتر ا

AG1   وAG2 رند ایرت داغگر مایسه و امق ار
 . تصحیح کنید

  
 )...................................................... مال تماس(سن 
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                     ولیه کودکی                                       اي اه لامل ساتک
                                                                                                                             Early Childhood Development        

EC1.  )0          ...................................………………رداب نداکت رد؟اب کودك داکت ار یاب عکس داچند کت) مان   
         ......................................……… اب هاد کتاتعد

  10         ................................…………بیشتر اب یاده کت

 

EC2 . زي می کند و ایی باچه چیزه است بانه ادر خ) مان(وقتی که
  سرگرم می شود؟

  
ي روشن شدن اد براد "بلی"سخ ارد پاز موام اسخ دهنده به هر کداگر پا
زي اچه چیزي ب اب اودك مشخصمتوجه شوید ک اسخ پرس و جو کنید تاپ

 .کند می
 
 

  ندانمی د  خیر  بلی  زي و سرگرمیاوسیله ب
 8 2 1  نگیاز خازي دست ساب باسبا

 8 2 1  يانه ارخازي کاب باسبا

 8 2 1  نهارج خاخ/نهایل خاوس
  

  8  2  1  مپیوتريازي کاب

  8  2  1  سی دي/ ي تلویزیوناشاتم

 

 

EC2a .)اي تلویزیون یاشاروز به تمعت در ابه طور معمول چند س) مان 
 زد؟امی پرد) سی دي(فیلم 

  .....................................................................ت اعاد ساتعد 
  

               00.........................                   نمی کند اشاتم) سی دي(فیلم  اتلویزیون ی

 

EC3.  ي اقبت می کنند مجبورند براز کودك مرانی که الاهی بزرگساگ
ن ارج شوند و کودکانه خاز خایل دیگر دال انی یاي منزل، مهمارهام کانجا

  .رندابگذ اتنه ار
 :) مان(مده که اطی هفته گذشته چند روز پیش 

  شد؟ انده بام انه تنهاعت در خاس 1ز ابیش ) لفا    
 10ز افردي کمتر (یگري قبت کودك داعت تحت مراس 1ز ابیش ) ب    

  شد؟اشته شده باگذ) لاس
 .ثبت کنید ار "8"ند اي نمی داثبت کنید، و بر "0"ست اسخ منفی اگر پا

  
  

 عت      اس 1ز انه به مدت بیش اندن در خام اي تنهاد روزهاتعد

  
 عت              اس 1ز ال دیگر بیش اس 10ز اکودك کمتر اندن باي ماد روزهاتعد

 

EC4 .ل اوسAG2 سن کودك: کنترل کنید ار 

  .در برویداشیر م ابه بخش تغذیه ب ←ست ا   2،  1،  0  
 .مه دهیداداEC5  اب ←ستا  4و  3  

EC5 .  ي اس هن مثل کالای ویژه کودکآموزشي ادر دوره ه) مان(آیا
 مثال(خصوصی  اکز دولتی یان در مراشی و قراورزشی، شعر، نق

 ست؟ا، شرکت کرده )مهدکودك

 1.............................................................................................................................بلی

  2............................................................................................................................خیر
  8...................................................................................................................ندانمی د

 
EC7ï  2 

EC7ï 8 

EC6 .)ل اردي که در سواعت در مواروز گذشته چند س طی هفت  )مان
 ست؟اقبلی ذکر شد، شرکت کرده 

   ............................................................. ........تاعاد ساتعد

EC7 .  ل اس 15ز اي بیشتر اعضاز ایکی  ای اروز گذشته شم 3در آیا
 :یداشته ام می برم، شرکت دایی که نالیت هاز فعادر یکی ) مان( ار بانواخ

  :ست بپرسیداسخ مثبت اگر پا
  ست؟اشته ادشرکت ) مان( الیت باین فعاچه کسی در 

  هیچ کس  فرد دیگر  پدر  درام   الیت هافع

ه به انگ ای ندناب خواکت
  ه کودكاویر به همراتص

  

  
A  
 

B  X  Y  
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  .ب کنیدانتخا ارد راق داردي که مصدام مواتم
  
  
  
  
  
 

 A B X Y  قصه گفتن
 A B X Y  ندنایی خوالال اشعر ی

 A B X Y  نهاز خابیرون بردن 
 A B X Y  زي کردناب
 او شمردن چیزهم بردن ان
 A B X Y  شی کردنانق/
  

چند  از شماهم امی خو الاح. فتنداه می ان راز دیگران زودتر ابعضی کودک مثال. د نمی گیرندانمی کنند و ی امل پیدان تکان به یک میزانید که همه کودکامی د احتم
  .ن بپرسمامل کودکتاي مختلف تکاره جنبه هال درباسو
  

EC9.  ن و اما، ماباب، بامثل (یج اده و راکلمه س4قلاند حداوت می) مان(آیا
  ند و تشخیص دهد؟ابخو ار) م خودشان

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC10.  نداتوسد و میامی شن ار 10 ات 1د اعدام ام تماشکل و ن )مان(آیا 
 ز هم تشخیص دهد؟ا ارآنها 

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC10a.  بگوید؟ ام می برم، راکه ن اردي راند موامی تو )مان( آیا  
 

   

  ندانمی د  خیر  بلی  ردامو
  8  2  1  م خودشان
  8  2  1  دگی خودشانوام خان

  8  2  1  سن خودش
  8  2  1  پسر بودن خودش ادختر ی

ن زندگی ایی که در اروست اشهر ی
  8  2  1  می کند

  

    

EC11.   بلی ي بگوید؟اکلمه  5 ای 4ت ند جمالامی تو )مان( آیا............................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC12.   زي اند بابه علت مریضی نتو) مان(ید که اد پیش می ازیآیا
  کند؟

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC13.   سته شده او خواز اري که اند کایی می تواهنماطبق ر) مان(آیا
 م دهد؟انجابه درستی  ار

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC14.  یی او سپرده شده به تنهاکه به  اري راند کامی تو) مان( آیا
  م دهد؟ انجا

  ............................................................................................................................بلی
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC15.  بلی ید؟ار می ان دیگر به خوبی کناکودک اب) مان(آیا............................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................خیر

  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

EC16.  بلیز می گیرد امی زند، گ ان رالابزرگس ان دیگر یاکودک) مان(آیا............................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................خیر

1  
2  
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  8  ..................................................................................................................ندانمی د لگد می زند؟آنها  به ای
EC17.  بلی  حتی پرت می شود؟ابه ر) مان(س احوآیا............................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................خیر
  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

  
 

      

E1 .  به کمک  ایی و یاخودش به تنه(ك می زند امسو )مان(آیا
 ؟)نادیگر

  ..........................................................................................................بلی، هر روز 
  .......................................................................................................هی اهگابلی، گ
  .........................................................................................................................خیر 

  ................................................................................................................ند انمی د

1  
2  
3  
8 

  

  Breastfeeding                                                                                                                                       در                اشیر م اتغذیه ب
BFa .ل اسو AG2 سن کودك: کنترل کنید ار  

  .مه دهیدادا BF1  اب ← ست ال اس 2،  1، 0  
  .ت برویدبه بخش مصرف تنقال ← ست ا 4و  3   

BF1.  بلی  ست؟ ادر خورده اشیر م صالا) مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï BF3   

2ï BF3   
8ï BF3   

BF2.  بلی  در می خورد؟اهنوز شیر م) مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

 اشد هم لطفاي دیگري مصرف کرده باغذ اه باهمر ات رایعاین ما) مان(گر احتی . ل کنماسو از شماست اه نه روز گذشته نوشیدادر شب )مان(  تی کهایعاهم در مورد مامی خو
  .ذکر کنید

BF3.  بلی  ست؟انوشیده ) میدنیاشا(آب  نه روز گذشتهادر شب )مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF4.  ست؟انه روز گذشته شیر خشک خورده ادر شب) مان(آیا  
  

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï BF6   

2ï BF6  

8ï BF6   

BF5. )تاد دفعاتعد  ست؟انه روز گذشته شیر خشک خورده ار درشباب چند )مان ...............................................................  
  

    

BF6.  ای) نالابزرگس(ستوریزه، پودر شیر انه روز گذشته شیر پادر شب )مان(آیا 
  ست؟انی نوشیده ازه حیواشیر ت

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  BF8   

2ï  BF8  

8ï  BF8   

BF7. )شیر  استوریزه ، پودر شیر یار شیر  پانه روز گذشته چند بادر شب )مان
  ست؟انی نوشیده ازه حیوات

      ................................................................تاد دفعاتعد

BF8.  بلی  ست؟امیوه طبیعی نوشیده آب  نه روز گذشتهادر شب) مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF9.  1  .................................................................................بلیي اهر غذ ام و یاداروز گذشته سوپ رقیق، حریره ب نهادر شب )مان(آیا    
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  ................................................................................خیر  ست؟ارقیق دیگر خورده 
  .......................................................................ندانمی د

2  
8  

BF10.  د معدنی امکمل مو امینی یانه روز گذشته مکمل ویتادر شب )مان(آیا
  ست؟  اخورده 

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF10a.  بلی  ست؟اخورده ) شربت اقرص ی(رویی انه روز گذشته دادر شب )مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF11.  مان(آیا( نه روز گذشته ادر شبORS )کیانی خورایع درمامحلول م (
  ست؟انوشیده 

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF11a.  بلی  ست؟ادوغ خورده  است یانه روز گذشته مادر شب) مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  BF16   
2ï  BF12  

8ï  BF12  

BF11b. )تاد دفعاتعد  ست؟ادوغ خورده  است یار مانه روز گذشته چند بادر شب )مان................................................................  
  

    

BF12.  مثل  الارد بابه جز مو(یع دیگري انه روز گذشته مادر شب )مان(آیا
  ست؟انوشیده ) میوه بسته بندي شدهآب  به وانوش

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF16.  مثل  (مد انیمه ج امد و یاي جانه روز گذشته غذادر شب )مان(آیا
  ست؟اده خور) ي سفرهاده کودك و غذاماي ان پوره، فرنی، غذابیسکویت، ن

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1 

2  
8  

2ï  BF18   
2ï  BF18  

8ï  BF18   
BF17. )مثل  (مد انیمه ج امد و یاي جار غذانه روز گذشته چند بادر شب) مان

  ست؟اخورده ) ي سفرهاده کودك و غذاماي ان، پوره ، فرنی، غذابیسکویت، ن
      ............................................................... تاد دفعاتعد

BF18.  نک خورده اشیشه پست اب انه روز گذشته چیزي رادر شب )مان(آیا
  ست؟ا

  .................................................................................بلی
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

BF18a.  بلی رد؟انک داز پستاده استفادت به اضر عال حادر ح )مان(آیا.................................................................................  
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

                                                                                                Unhealthy  Snack Consumption                                            رزش                                                                                ات کم مصرف تنقال
SC1.  بلی  ست؟ اعت گذشته پفک خورده اس 24در  )مان(آیا.................................................................................  

  ...............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

2ï BF3   
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SC2 . بلی  ست؟ابه خورده اعت گذشته نوشاس 24در   )مان( آیا.................................................................................  
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

  

SC3 . ست؟ات خورده ت و شکالانبآب  عت گذشتهاس 24در   )مان( آیا  
  

  .................................................................................بلی
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  ......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

  

SC4 . بلی  ست؟اعت گذشته چیپس خورده اس 24در   )مان( آیا.................................................................................  
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  

2ï BF6   

   

SC5 . میوه بسته بندي شده   خورده آب  عت گذشتهاس 24در   )مان( آیا
  ست؟ا

  

  .................................................................................بلی
  ..............................................................ت اد دفعاتعد
  ................................................................................خیر

  .......................................................................ندانمی د

1  
  
2  
8  
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    nessCare  of Ill                                                                                                                       ري                             ان بیماقبت در زمامر
CA1.  بلی  ست؟اشته ال داسهاهفته گذشته  2در طی  )مان(آیا.............................................................................................................................           .............

..............................................................................................           ...........................................خیر
...           .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  CA7  

8ï   CA7  
CA2 . مصرف  ایسه بال بود در مقاسهانی که ادر زم )مان( به

کمتر  ده شد؟اد )دراز جمله شیر ما(ت ایعار ماهمیشگی چه مقد
ن از میزابیشتر  ازه و یاندان ابه هم ان همیشگی، حدوداز میزا

  .همیشگی
  
  :گر کمتر بوده بپرسیدا
  کمتر؟ انسبت اده شد یات داعیاز همیشه ماو خیلی کمتر ابه  ایا

                 ............................................................................................................................ خیلی کمتر
........................................................           ....................................................................کمتر انسبت
......................................................................................................................       نقدراهم اتقریب

...............................................................................................          .......................................بیشتر
.........................................................................................................          ده نشدات دایعام صالا

..........................................................................................................................   ......ندانمی د

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  

.CA3  مصرف   ایسه بال بود در مقاسهانی که ادر زم )مان(به
 ادن همیشگی، حدواز میزاکمتر ده شد؟ اد ار غذاهمیشه چه مقد

  .ن همیشگیاز میزابیشتر  ازه و یاندان ابه هم
  
  :بوده بپرسید "کمتر"گر ا
  کمتر؟ انسبت اده شد یاد از همیشه غذاو خیلی کمتر ابه  ایا

  

.....                    .......................................................................................................................خیلی کمتر
          ............................................................................................................................ کمتر انسبت
................................................           ......................................................................نقدراهم اتقریب

.........         .............................................................................................................................بیشتر
...............................................................................           ...............................دن قطع شد اد اغذ

..           .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
3  
4  
5  
8  

  

CA4.  که اردي رال مواسهان ادر زم) مان(به آیا  
  ده شد؟ام می برم، دان

  
ندن مورد بعدي از خواپیش  اسخ رانده و  پابلند خو اهر مورد ر
  .ثبت کنید

  
  
  
  
  
 

  تایعام
  
  بلی

  
  خیر

  
  ندانمی د

 ORS  1 2 8محلول 

  ORS 1  2  8نگی شبیه امحلول خ
 8 2 1  دهاب سا

 8 2 1  ي کم رنگ شیریناچ

 8 2 1  سوپآب  اسوپ ی

 8 2 1  ب میوه طبیعی ا

  8  2  1  بهانوش
  8  2  1  دوغ

    8  2  1  ب برنجالع

  

CA4a.  اجعه کردید یایی مرابه ج) مان( ل اسهان اي درمابرآیا 
  ن کمک گرفتید؟اي درماز کسی برا

 ..........................................................................................................................................بلی

   .........................................................................................................................................خیر
   ................................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  CA5 

8ï CA5   
CA4b .ن کمک اي درماز چه کسی برا اجعه کردید یامر ابه کج
  گرفتید؟

   
  :پرس و جو کنید

ي از کس دیگري برا اجعه کردید یاي دیگري هم مرابه ج ایا
  ن کمک گرفتید؟ ادرم
  .  ب کنیدانتخا ارد ذکر شده رام مواتم
  

  بخش دولتی
  A.......................................................................................................ن دولتیارستابیم    
  B.................................................................................نی دولتیاشتی درمامرکز بهد    

 C..............................................................................................................شتانه بهداخ    

     
      D........................................................................................................  شتیاه بهدایگاپ    
 E.....................................................................................................................راتیم سی    
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جعه کرده ان مراي درماکه بر ایی راهام جاتم اپرس و جو کنید ت
 .مشخص کنید است را

  مشخص ادولتی بودن مرکز ر اند خصوصی یاگر نمی توا
  . شت کنیداددای ان رام اید، نانم 

 

 F.......................................................................................................  نه دولتی اروخاد    

   ______________________________) مشخص کنید(یر اس   
H  

  صوصیبخش خ
 I....................................................................................ه خصوصیانگادرم/ ن ارستابیم  

مطب خصوصی     
 J................................................................................................پزشک

نه اروخاد    
  K......................................................................................................خصوصی

...................................................................................................................... راتیم سی    
L 
 _______________________________) مشخص کنید(یر اس   
O            بع دیگرامن     
   P ...........................................................................................................نادوست/ م اقوا  
  Q....................................................................... ...................................رياعط ازه  یامغ  
  R............................................................................................................. نگر سنتیادرم  
  _______________________________) مشخص کنید(یر  اس 

X  
CA5.  بلی ده شد؟ اد) مان(ل به اسهان اي درمارویی برادآیا.............................................................................................................................           .............

...........................................................................................        ..............................................خیر
...       .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

  
2ï  CA7   
8ï   CA7 

CA6. ده شد؟اد )مان( ل  به اسهان اي درمایی براروهاچه  د  
  :پرس و جو کنید

  ده شد؟اروي دیگري هم داد ایا
ي اروهاع دانوام ام تمان. ب کنیدانتخا اده شده راي داروهام داتم

  .بنویسید اذکر شده  ر
  
  

  )اروهاد مان(
 

  شربت اقرص ی
   A..............................................................................................................نتی بیوتیکا    
 B.... ..............................................................................................................لاسهاضد     

  C............................................................................................). .................زینک( روي    
  G )....................................ل و روياسهانتی بیوتیک ، ضداز  اغیر ( روي دیگر اد   

  H................................................. .........................................معلوماروي ناد اقرص ی     
  

  L..........................................................................................................نتی بیوتیکا تزریق
  M................................................................................................نتی بیوتیکاغیر  تزریق
تزریق 

  N....................................................................................................................معلومان
خل اسرم د 

 .O.........................................................................................................وریدي

 Q....................................................................................................هیاگی/ نگی ان خادرم

                                  X    _________)         مشخص کنید(یر  اس 
                                                

  
 

  

CA7.  سرفه  اه باري همراهفته گذشته بیم 2در طی  )مان(آیا
  ست؟اشته اد
  

.............           .............................................................................................................................بلی
.....        ....................................................................................................................................خیر

...................       .............................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  CA13a 

8ï  CA13a  
CA8.  1...............................................................           ...........................................................................بلیسـریع  آیا شت، اسرفه د اه باري همرابیم) مان(نی که ازم    
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به سختی نفس  اه و تند و یاي کوتانفس ه از حد معمول و باتر 
  می کشید؟

............        .............................................................................................................................خیر
........................................................................................................       ........................ندانمی د

2  
8  

2ï  CA13a  
8ï  CA13a  

CA10.  جعه ایی مرابه ج )مان( ن مشکل تنفسی اي درمابرآیا
  ن کمک گرفتید؟اي درماز کسی برا اکردید ی

......................................................................................................................       ....................بلی
..............        ...........................................................................................................................خیر

...       .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8 

  
2ï  CA12  

8ï   CA12  
CA11. ن کمک اي درماز چه کسی برا اجعه کردید یامر ابه کج
 گرفتید؟

   
  :پرس و جو کنید

ن اي درماز کس دیگري برا اجعه کردید یاي دیگر هم مرابه ج ایا
  کمک گرفتید؟

 . ب کنیدانتخا ارد ذکر شده رام مواتم

 است راجعه کرده اکه مر ایی راهام جاتم اپرس و جو کنید ت
  .مشخص کنید

ید، امشخص  نم ادولتی بودن مرکز ر اند خصوصی یاگر نمی توا
  شتاددای ان رام ان
  . کنید 

_______________  

 بخش دولتی

......................................................................................... ن دولتیارستابیم    
.............A  

  B.................................................................................نی دولتیاشتی درمامرکز بهد    
   C..............................................................................................................شتانه بهداخ    
      .D.........................................................................................................شتیاه بهدایگاپ    
     E.....................................................................................................................راتیم سی    
 F.........................  .............................................................................نه دولتی اروخاد    

             H............................................................     _________)مشخص کنید(یر اس    
          

  بخش خصوصی
 I....................................................................................ه خصوصیانگادرم/ ن ارستابیم  

مطب خصوصی     
 J................................................................................................پزشک

نه اروخاد    
  K......................................................................................................خصوصی

 L.......................................................................................................................راتیم سی    

   O.................................................................  _________) مشخص کنید(یر اس   
  بع دیگرامن
  P ...............................................................................................................نادوست/ م اقوا 
  Q..........................................................................................................رياعط ازه  یامغ  
  R........................................................................................................ .....نگر سنتیادرم  
  X................................................................... _________) مشخص کنید(یر  اس 

  
  
  
 

  
 
 
  
 
 
 

 

CA12.  ده شد؟او دراد) مان(ن سرفه به اي درمابرآیا  
  

.............           .............................................................................................................................بلی
.................................................        ........................................................................................خیر

...       .............................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  CA14   
2 ï CA13a 

8ï  CA13a  
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CA13 .ده شد؟اد  روییاچه د  
   

  پرس و جو کنید؟
  ده شد؟اروي دیگري  هم داد ایا

  
ي اروهاع دانوام ام تمان. ب کنیدانتخا اي تجویز شده راروهام داتم

  .بنویسید اذکر شده ر
  
  

__________________________________  
  اروهام دان

  A...........................           ............................................نتی بیوتیک اشربت  اقرص ی

 B......................................................................................          نتی بیوتیک تزریقی ا

 P.................          ........................................................................................مینوفناستا

 R...........................................................................................................           یبوپروفنا

 S................           ...........................................................................................ضدسرفه 

      Q..............................................................................................            سپري تنفسیا 
                                                 _________)مشخص کنید(یر  اس
X                                                    

 Z............................................................................................................           ندانمی د

   

  
 

.CA13a  خل منزل ادر طی هفته گذشته، در د )مان( آیا
ن، پیپ ار، قلیاسیگ(نی اد دخا، در معرض دود مو)ي بستهافض(

  ر گرفت؟اقر...) 

  .................................................................................................................. بلی  
  ....................................................................................................  اد روزهاتعد
  .....................................................................................................................خیر

  ..........................................................................................................         ند انمی د

1  
  
2  
8  

  

CA14. ل اسوAG2 سن کودك: کنترل کنید ار  
  .مه دهیدادا CA15 اب ←ست ا 2 او ی 1، 0  
  .زي برویدایمن سابه بخش  ←ست ا 4و  3  

  
  
  

CA15. و به اشته، مدفوع اج دابت مزاجا) مان(ري که اب آخرین
   ریخته شد؟  اکج

  ............................................................................ده کرد استفالت از تواکودك 
  ............................................................................................لت ریخته شد ابه تو

  .......................................................................... ب ریخته شد ضالاف ابه جوي ی
  ) .......................................................................مداله جازب(له ریخته شد اه زبب

  ................................................................................................................... دفن شد
  .........................................................................................شد  اد رهازاي ادر فض

                                                          ________)       مشخص کنید(یر  اس
  ................................... ..............................................................................ندانمی د

01  
02  
03  
04  
05  
06  
96  
98  
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                                                                                   Immunization                                                                                                                                                                                      زي   اسیمن ا
  .رد کنیداو IM3در  ارت راي ثبت شده در کاکسن هاز واریخ هر یک است، تاسیون در دسترس اکسینارت واگر کا

IM6-IM16   شدارت در دسترس نبانی پرسیده می  شوند که کافقط زم.  
IM1.  ن ثبت ادر )مان(ي اکسن هارید که وارتی داکآیا
  شد؟اشده ب

  ببینم؟ ان راست اممکن ) گر بلیا( 

  .........................................................................................................بلی، دیده شد
  .......................................................................................................بلی، دیده نشد

  ........................................................................................................................رداند
  ..................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
3  
8  

1ï  IM3 

2ï  IM6 

 

IM2.  بلی  ست؟اشته اسیون داکسینارت واک قبال )مان(آیا.............................................................................................................     ................  
  ............................................................................................................................خیر

1  
2  

1ï  IM6 

2ï  IM6  

IM3  .هده کردیدامش ارت رادر صورتی که ک:  
  .رت بنویسیداز روي کا اکسن راریخ هر وات) لفا

م شده انجاسیون اکسینان می دهد که وارت نشاگر کا) ب
  ثبت کنید ار 44رد در ستون روز اریخی وجود ندات اما

  سیوناکسیناریخ وات
  

  لاس  هام  روز
                   BCG  سل
                   OPV0  ل بدو تولداطفافلج 
                   OPV1  1لاطفافلج 
                   OPV2  2ل اطفافلج 
                   OPV3  3ل اطفافلج 
                   OPV  ول اور ادال  یاطفافلج 

                   DPT1  1نه اسه گ
                   DPT2  2نه اسه گ
                   DPT3  3نه اسه گ
                   DPT  ول اور ادانه  یاسه گ

                   H1  1تیت ب اهپ
                   H2  2تیت ب اهپ
                   H3  3تیت ب اهپ

 1                       1وریون  اسرخک، سرخجه و  
MMR  

                  

                    MMR 2                      2وریون  اسرخک، سرخجه و  
IM4 .لاسو IM3  از سل تا( اکسن هام واتمآیا  .کنترل کنید ار MMR 2 ( ست؟اثبت شده  

  .بروید اریالابه بخش م  ←بلی  
  .مه دهیدادا  IM5 اب ←خیر  

IM5.  ز جمله ا(کسن دیگري ارت ذکر شده واین کانچه در ا وه برعال) مان(آیا
  ست؟افت کرده ادری) سیوناکسیناي مربوط به بسیج ملی واکسن هاو
  

  ..........................................................................................بلی
کسن در ستون اي هر واپرس و جو کنید و بر اکسن هادر مورد و(

  .)بروید اریالاثبت کنید سپس به بخش م ار "66"روز کد 

1  
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یی که در جدول  اکسن هاسخگو به وامت بزنید که پعال ار "بلی "سخ افقط در صورتی پ
  .  ره کنداشا  ست،امده ا  الاب

  ..........................................................................................خیر
  .................................................................................ندانمی د

2  
8  

2ï  اریالابخش م 

8ï  اریالابخش م  
IM6.  ي بسیج اکسن هاز جمله واکسنی اهر و(کسنی او )مان(آیا

 ست؟افت کرده اري دریاز بیماي پیشگیري ابر) سیوناکسیناو

  ...........................................................................................بلی
  ..........................................................................................خیر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  اریالابخش م 

8ï  اریالابخش م  
IM7.  مان(آیا (کسن اکنون واتBCG ز سل اي پیشگیري ابر)ازو یاتزریقی در ب 

  ست؟افت کرده ادری) رداقی می گذاه باجوشگ نه که معموالاش
  ...........................................................................................بلی

  ..........................................................................................خیر
  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

IM8.  صورت قطره به (ل اطفاز فلج اي پیشگیري اکسن براکنون وات) مان(آیا
  ست؟افت کرده ادری) کیاخور

  ...........................................................................................بلی
  ..........................................................................................خیر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  IM11  
2ï  IM11 

8ï  IM11 

  
IM9.  هفته نخست  2فت کرد در ادری )مان(لی که اطفاکسن فلج اولین وا آیا
  دیرتر؟ از تولد بود یاپس 

  ..........................................................................ول اهفته  2
  .......................................................................................دیرتر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

IM10. )تاد دفعاتعد  ؟ستافت کرده ال دریاطفاکسن فلج ار واچند ب )مان .........................................................................  
  ................................................................................ندانمی د

  
8  

  

IM11.  ز اي پیشگیري ابر) ناتزریق در ر(نه اکسن سه گاکنون وات )مان(آیا
ین نکته که اذکر  اب ست؟افت کرده اه سرفه دریاز و سیاي دیفتري، کزایهرابیم
  .ل تزریق می شود، پرس و جو کنیداطفافلج  ان باهی همزمانه گاکسن سه گاو
   

  ..........................................................................................بلی
  ........................................................................................خیر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  IM13  
2ï  IM13 

8ï  IM13  

IM12. )تاد دفعاتعد  ست؟افت کرده انه دریاکسن سه گار واچند ب )مان..... ......................................................................  
  ................................................................................ندانمی د

  
8  

  

IM13.  ي ابر) سناب ان یاتزریق در ر(تیت ب اکسن هپاکنون وات )مان(آیا
 ست؟افت کرده ات ب دریتیاري هپاز بیماپیشگیري 

  
نه ال و سه گاطفافلج  ان باهی هم زماتیت گاکسن هپاین نکته که واذکر  اب

  .تزریق می شود، پرس و جو کنید

  ...........................................................................................بلی
  ..........................................................................................خیر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

2ï  IM16  
2ï  IM16 

8ï  IM16  

IM14.  فت از تولد دریاعت نخست پس اس 24تیت ب در اکسن هپاولین واآیا
  دیرتر؟ اشد ی

  ....................................................................عتاس 24طی 
  .....................................................................................دیرتر

  ................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

IM15. )ت اد دفعاتعد  ست؟افت کرده اتیت ب دریاکسن هپار واچند ب) مان .........................................................................  
  ................................................................................ندانمی د

  
8  

  

IM16.  کسن اکنون وات) مان(آیاMMR ز سرخک، سرخجه و اي پیشگیري ابر
  مانجاهگی ام 18و  12ن که در ار ازو یاتزریقی در ب(وریون ا

  ست؟افت کرده ادری) می شود

  ..........................................................................................بلی
  ........................................................................................خیر

  ...............................................................................ندانمی د

1  
2  
8  
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                                                                                                                          Malaria                                                                                                                                                                                                                    اریالام

ML1.  شته ار داري تب دابیم) مان(هفته گذشته  2طی آیا
  ست؟ ا

  ...........................................................................................................................................بلی
  ..........................................................................................................................................خیر

  .................................................................................................................................ندانمی د

1 

2  
8  

2 ï بخش بعد  
2 ï UF16 

8 ï UF16  
ML2.  شنه اپ انگشت یاز اري نمونه خون اطی دوره بیمآیا

  یش گرفته شد؟ازماي ابر )مان(ي اپ
  ...........................................................................................................................................بلی

  ..........................................................................................................................................خیر
  .................................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  

ML3.  بلی  جعه کردید؟ ایی مران به جاي درمابر آیا...........................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................خیر

  .................................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

  
2ï  ML8 

8ï  ML8  
ML4. جعه کردید؟ارم ابه کج 

   
  :پرس و جو کنید

  جعه کردید؟اي دیگر هم مرابه ج ایا
 . ب کنیدانتخا ارد ذکر شده رام مواتم

 است راجعه کرده اکه مر ایی راهام جاتم اپرس و جو کنید ت
 .مشخص کنید

مشخص   ادولتی بودن مرکز ر اند خصوصی یاگر نمی توا
  شتاددای ان رام اید، نانم
  . کنید 

_______________  

  بخش دولتی
  A.......................................................................................................ن دولتیارستابیم    
  B.................................................................................نی دولتیاشتی درمامرکز بهد    

 C..............................................................................................................شتانه بهداخ    

     
    D........................................................................................................  شتیاه بهدایگاپ    
 E.....................................................................................................................راتیم سی    

     
 F....  ...................................................................................................نه دولتی اروخاد    

  H   ______________________________) مشخص کنید(یر اس   
  بخش خصوصی

 I....................................................................................ه خصوصیانگادرم/ ن ارستابیم  

مطب خصوصی     
 J................................................................................................پزشک

نه اروخاد    
  K......................................................................................................خصوصی

 L........................................... ...........................................................................راتیم سی    

           O _______________________________) مشخص کنید(یر اس   

  
 

  

ML5.  رویی اجعه کردید، دان مراي درمامی که براهنگآیا
  ده شد؟اد) مان(به  اریالام ان تب یاي درمابر

  ...........................................................................................................................................بلی
  ..........................................................................................................................................خیر

  .................................................................................................................................ندانمی د

1  
2 

8  

  
2ï ML7 

8ï  ML7  
ML6 .رویی تجویز شد؟اچه د  

  :پرس و جو کنید
  ده شد؟اروي دیگري هم داد ایا

ي اروهام دام تمان. ب کنیدانتخا اي ذکر شده رارو هام داتم
  .بنویسید اتجویز شده ر

  
___________________________________  

  اروهام دان

  :اریالاضد م
 SP/ ر افنسید    

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

    ........................................................................................................................کلروکین    
    ........................................................................................................................  کینامودیا    
  .... .......................................................................................................................کینین    
  ..................................................................................................رتمیسینینا اترکیب ب    

                ___________) مشخص کنید( اریالاي ضد ماروهایر داس     

 
 

A 
B 
C 
D 
E 
H 
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  .........................................................................................نتی بیوتیکاشربت  اقرص ی  
  ........................................................................................................نتی بیوتیک تزریقیا  
 
  .........................................................................................................................مینوفناستا 
.........................................................................    .....................................................سپیرینا 
  ..............................................................................................................................یبوپروفنا

                             _______)مشخص کنید(  اروهایر داس
  .... .............................................................................................................................ندانمی د

I 
J 

 
P 
O 
 

R 
X 
Z 

ML7.  رویی ان، هیچ گونه داجعه جهت درماز مراپیش آیا
  ده شده بود؟اد )مان(به  اریالام ان تب یاي درمابر

  ...........................................................................................................................................بلی
  ..........................................................................................................................................خیر

  .................................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

1ï     ML9        
2ï  ML10 

8ï ML10  
ML8.  اریالام ان تب یاي درمارویی براري داین بیماطی آیا 

  ده شد؟اد )مان(به 
  

  ...........................................................................................................................................بلی
  ..........................................................................................................................................خیر

  .................................................................................................................................ندانمی د

1  
2  
8  

ï 2 ML10  
2ï  ML10 

8ï ML10  

  
ML9 .ده شد؟ ارویی داچه د 

  
  :پرس و جو کنید

  ده شد؟اروي دیگري هم داد ایا
ي اروهام دام تمان. ب کنیدانتخا اي ذکر شده رارو هام داتم

  .بنویسید اتجویز شده ر
__________________________________  

  اروهام دان

  :اریالاضد م
 SP/ ر افنسید    

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

  ...........................................................................................................................کلروکین    
  ........................................................................................................................کینامودیا    
  .... ........................................................................................................................کینین   
  ..................................................................................................ینرتمیسینا اترکیب ب    

                  ___________) مشخص کنید( اریالاي ضد ماروهادیگر د   
    
  
  .........................................................................................نتی بیوتیکاشربت  اقرص  ی  
 .....................................................................................................نتی بیوتیک تزریقیا   
 
  .........................................................................................................................مینوفناستا  
  ..............................................................................................................................سپیرینا  

  .........................................................................................................................یبوپروفنا    
                                                          _______)  مشخص کنید(ي دیگر اروهاد

  .......................  ..........................................................................................................ندانمی د

 
A 

 

B 
C 
D 
E 
H 
 
 
 

I 
J 

 
P 
O 
 

R 
X 
Z  

  

ML10. ل اسوML6   وML9 ي اکده(ست اذکر شده  اریالان ضد مادرمآیا  :کنترل کنید ارA ات H(؟  
  .مه دهیدادا ML11اب ←بلی  
  .مه دهیدادا UF16 اب ←خیر  

ML11.  )ولار اي باز شروع تب، براچه مدت پس  )مان 

  فت کرد؟ادری ار) ML9 ای  ML6ز ا اریالاروي ضد مادم ان(  
  

  ................................................................................................................................ن روزاهم
  ...................................................................................................................................روز بعد

  ...................................................................................................................ز تباروز بعد  2

0  
1  
3  
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ذکر شده  اریالاروي ضد ماچند د ML9 ای ML6گر در ا
  .م ببریدان اي ذکر شده راریالاي ضد ماروهام داست تما

  ...................................................................................................................ز تباروز بعد  3
  ...................................................................................................بیشتر از تب یاروز بعد  4

  .................................................................................................................................ندانمی د

3  
4  
8  

  
  

UF16. دقیقه  :                          : عتاس  .ثبت کنید ان رازم :    

  
  
  
  
  

                                                                                                                       Anthropometry                تن سنجی                                                                                                                
ي هر ابر ار ازه هاندادقت کنید که . ر  ثبت کنیدزه گیري کنید و در محل مربوطه در زیاندا ان تکمیل شد،  قد و وزن  هر کودك رام کودکاي تمامه هانکه پرسشناز اپس 

  . بررسی کنید ار رانواره ردیف کودك در برگه فهرست خام و شمان ازه هانداز ثبت اپیش . ییدامه مربوط به خودش ثبت نماکودك در پرسشن
AN1 ..یی فرد اساره شنام و شمان

  :زه گیري کننده اندا
                                        :                            مان

AN2.  زه گیري شدانداهر دو  اوزن و ی اقد ی  زه گیري قد و وزناندانتیجه.................................................................  
  ................................................................................................کودك در محل نبود

  ............................................................دازه گیري  نداندازه اجاقب امر اکودك ی
                                                                  _________)      مشخص کنید(یر  اس 

1  
2  
3  
6  

  
2ï  AN6 

3ï  AN6  
2ï  AN6 

  
  

AN3. کیلو گرم   وزن کودك             ........................................................................................  
  

  99. 9.................................................................                    زه گیري نشدانداوزن 

  

AN4.  کودكقد 

  
کنترل  AG2ز روي ا اسن کودك ر

  :کنید
 ïرد ال داس 2ز اکودك کمتر   

  زه بگیریداندابیده اخو اقد ر
 ïرد ابیشتر د ال یاس 2کودك   

      1)...............................................................نتی متراس(بیده اقد خو
  

  2) ...............................................................نتی متراس(ده ایستا قد
     
  9999. 9....................................................................      زه گیري نشدانداقد 

  

UF17.  ر هست؟انواین خاله دیگري در اس 4 ات 0قب کودك امر ادر یاسخگو ماپآیا  
سخگو تکمیل شود، اکمک همین پ اید بابعدي که ب» لاز پنج سان کمتر امه کودکاپرسشن«به . زه بگیریداندا ابعد اید وزن و قد کودك راب اسخگو بگویید که شمابه پ ←بلی   
  .جعه کنیدامر
  .زه بگیریداندا اید وزن و قد کودك راب ابگویید که شمنید و ان برسایابه پ اسخگو راین پا احبه باریش، مصاز همکاضمن تشکر  ←ر خی  

  .خیر اید تکمیل شود یار  بانواین خان دیگري در امه زناپرسشن ال یاس 5ز ان کمتر امه کودکاپرسشنآیا  بررسی کنید که     
  .وریداهنگی به عمل ار همانوایط در خاجد شران وامی کودکاي قد و وزن تمازه گیري هانداي ابر ان بعدي بروید یامه زناپرسشن ال یاس 5ز اکمتر ن امه کودکابه پرسشن    
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  .زه بگیریدانداده ایستا اقد ر
AN5. دما  

  .هده و ثبت کنیدامش   
  بررسی شد

  .....................................................................................................رداد دم وجودا    
  ...................................................................................................ردادم وجود ندا    
  .............................................................................. ................................مطمئنان    

                                      _______)ذکر کنید ادلیل ر(بررسی نشد 
  

  
1  
2  
3  
7  

  

  
AN6.  ر هست؟انوازه گیري در خاندایط اجد شراکودك دیگري وآیا  

  .ثبت کنید اي کودك بعدي رازه هاندا ïبلی      
  .م کنیداتم ار رانواین خا احبه بان ، مصام شرکت کنندگاز تماضمن تشکر  ïخیر      

. خیر است یایی روي هر صفحه قید شده اساي شناره هام شماتمآیا  جمع کرده و بررسی کنید که ایک ج ار رانواین خاي امه هام پرسشناتم         
  .ر تطبیق دهیدانوات خاعطالاگه بر اب ام شده رانجاي احبه هاد مصاتعد
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  حبه گرات مصاهدامش
  
  
  
  
  

  
  نیازبین میدات باهدامش

  
  
  
  
  

  
  نیامید/ هیانشگاظر دات ناهدامش

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 آموزشن و اشت درمارت بهداشت وزاونت بهدان و معایرامی سالامت جمهوري ت سالاموسسه ملی تحقیق

  پزشکی
1389 
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  ي تن سنجیارهابزا
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  زواتر
صفحه  ازوي زمینی بازو یک تراین ترا. ستا  Seca 881 Uلکترونیکی مدل ازوي العه یک تراین مطاده در استفازوي مورد ارت

کیلو  150زو اکثر ظرفیت تراحد. ر گیرداده قراستفاند مورد ان می توالان و بزرگساي توزین کودکال بوده و برایش دیجیتانم
هم می افر "در و کودكاعملکرد م "ز  کلید اده استفا اب ال راطفان توزین امکازو  ارین تا.  ستاگرم  100 ان تآگرم و دقت 

  . کند
  

  قد سنج
 120 ان تاند کودکاست که می توالعه  یک قد سنج چوبی این مطاده در استفانی، قد سنج مورد اي جهارهانداستاس اسابر  

شده  الت تاشته و در حاکیلوگرم وزن د 7/5ین تخته ا. ستال اس 5سن  ان تاسب کودکازه گیري کند و مناندا انتی متر راس
  . ستاه انه همرایک بند ش ارد و بانتیمتر طول داس 70
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مرکز مدیریت بیماري ها، اداره . 1386ر بیماري هاي غیر واگیر سال بررسی عوامل خط. آقاجانی حسن و دیگران  - ١١
 . 1389خلوص، : تهران: مشخصات نشر. مراقبت عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر

مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، سال ، پزشکی آموزشوزارت بهداشت، درمان و . ر ایرانبررسی سالمت و بیماري د - ١٢
1378. 

. و همکاران فاطمه ، مهتا بصیرنسرین ، چنگیزيمحمد ، حیدرزادهآرش خواه ، عازمیرضا نورایی ، یوسفیآرش رشیدیان - ١٣
مجله پژوهشی حکیم،  .در جمهوري اسالمی ایران) حول تولد(ل بندي و توزیع جغرافیایی خدمات پري ناتا مدل سطح

1387; 11 )2: (1-11  

درمان و  ،وزارت بهداشت Integrated Monitoring Evaluation Survey.  (IMES)  گزارش تحقیق - ١۴
 . 1387. پزشکی، معاونت سالمت، دفتر جمعیت، خانواده و مدارس، اداره پایش و ارزشیابی آموزش

: مار ایرانآمعاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي، مرکز . یین نامه ها و فرم هاي نظارتآ مجموعه. ایرانمار آمرکز   - ١٥
 .1387شهریور 

ریاست جمهوري اسالمی . استاندارد هاي طرح هاي آمارگیري براي استفاده در نظام آماري کشور. مرکز آمار ایران  - ١٦
 .1387. رکز آمار ایرانایران، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي، م

 . در جمهوري اسالمی ایران 1381بهره مندي از خدمات سالمت سال . نقوي محسن، جمشیدي حمید رضا - ١٧

هاي گیري حسابدستورعمل و پرسشنامه مطالعه هزینه خانوار براي اندازه. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  - ١٨
 .1387. ملی سالمت
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  پیوست ها
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  خوشه هاي نمونه هر استان  تعداد
 

  لیابسمه تع
  ن،اه و شهرستانشگان به تفکیک داستاي نمونه در هر اد خوشه هاي تعداهجدول
  دهان ورود دهی و مسئوالانشگاد/نیاستان اظراي پرسشگري، ناد تیم هاتعد

  1389مهر 
  1389ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاهخصالعه شامط

  
به  اهنادر تفکیک شهرست اما. یه می شوداراست العه اي نمونه گیري مطاکه مبن) نمونه گیري نفوس و مسکن آخرین لاس( 1385ل ات کشوري ساي تقسیمابر مبن اهناستاو  انهام شهرستاود ندقت ش
  .ستاشده  عمل) ي جدیداه هانشگاز جمله دا(هی انشگات کنونی داو تقسیم) لبرزان استا(نی جدید استات اتقسیم

  .ستات کشوري جدید ان در تقسیماي بم و ریگانهامل شهرستاین جدول شان بم در اشهرست مثال. مستتر هستند 1385ل ات کشوري سان تقسیمار شهرستاختاي جدید در سان هاشهرست
  ). زبیناگر و یک نفر بحبهادو نفر مص(ست اي سه عضو اراننده داهر تیم پرسشگري بدون در نظر گرفتن ر. ستار انواخ 10نگر متوسط اهر خوشه بی

در ). شتیاون بهداتیم بسته به نظر مع 2 ای 1رت انظ مثال(نیز به عهده بگیرد  ار ارت تیم هار نظاز کار می رود مدیر فنی بخشی انتظاري، اتوجه به حجم ک ارند، بانی داستاظر ان 3ز ایی که کمتر اههانشگادر د
  ..هد بوداه خوانشگان دآلعه در اپرسشگري به عهده مدیر فنی مط) ياه(رت بر عملکرد تیم است، نظامنظور شده  0نی اتساظر ایی که عدد ناههانشگاد
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 ناستا
کد 

 شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستا
کد 
 ناشهرست

د خوشه اتعد
 شهري

د خوشه اتعد
 ییاسترو

جمع خوشه 
 ناشهرست

د تیم مورد اتعد
  زانی

/ نی استان اظراد ناتعد
  هیانشگاد

ده امسئول ورود د
  اه

    5 2 3 01 ذرشهرآ ن شرقیایجاذربآ 01 ن شرقیایجاذربآ
    5 3 2 02 سکوا

    6 2 4 03 هرا
    4 3 1 04 دابان ابست

    5 2 3 05 بابن
    73 6 67 06 تبریز

    3 1 2 07 دیشهراه-اجلف:اجلف
    1 1 0 08 قاویماراچ

    5 3 2 09 باسر
    6 3 3 10 شبستر

    3 2 1 11 عجب شیر
    4 3 1 12 کلیبر

    10 3 7 13 غهامر
    10 4 6 14 مرند

    4 3 1 15 ناملک
    8 4 4 16 نهامی

    2 2 0 17 نارارسبا:ناورزق
    2 1 1 18 هریس

    3 2 1 19 هشترود
 7-6 4 12-11 159 50 109 ن استامع ج
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    37 10 27 01 رومیها ن غربیایجاذربآ 02 ن غربیایجاذربآ

    2 1 1 02 شنویها

    8 2 6 03 نابوک

    3 1 2 04 نشهراپیر

    3 1 2 05 باتک

    2 1 1 06 نالدراچ

    14 5 9 07 لدیناءاقره ضی-خوي:خوي

    4  2 2 08 سردشت

    7 3 4 09 ساسلم

    4 2 2 10 هین دژاش

    7 4 3 11  شوط-شتپلد- کوام: کوام

    7 2 5 12 دابامه

    11 5 6 13 باندوامی

    4 1 3 14 نقده

 ن غربیایجاذربا ناستاجمع 

 73 40 113 

8-9 3 4-5 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

م د تیاتعد
  زامورد نی

/ نی استان اظراد ناتعد
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    23 5 18 01 ردبیلا  ردبیلا 03  ردبیلا

    2 1 1 02 رابیله سو

    6 3 3 03 دابارس اپ

    4 2 2 04 لاخلخ

    1 1 0 05 کوثر

    3 2 1 06 گرمی

    6 3 3 07 مشکین شهر

    2 1 1 08 نمین

    1 1 0 09 نیر

 ردبیلا ناستاجمع 
 29 19  48 

3-4 2 2 
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 ناستا

کد 
 شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستا

کد 
 ناشهرست

د خوشه اتعد
 شهري

د خوشه اتعد
 ییاسترو

جمع خوشه 
 ناشهرست

/ نی استان اظراد ناتعد  زاد تیم مورد نیاتعد
  هیانشگاد

 اده هامسئول ورود د

    2 1 1 01 ناردستا ناصفها 04 ناصفها

    93 9 84 02 تودشک-ناصفها:ناصفها

    13 2 11 03 ر ومیمهابرخو

    3 2 1 04 ن و کروناتیر

    2 1 1 05 نادگاچ

    12 0 12 06 خمینی شهر

    2 1 1 07 رانساخو

    3 1 2 08 سمیرم

    2 1 1 09 ناقاده: سمیرم سفلی

    6 1 5 10 اشهرض

    4 2 2 11 ناراد:فریدن

    2 1 1 12 فریدونشهر

    10 4 6 13 ناورجفال

    4 1 3 14 نایگاگلپ

    10 2 8 15 دشهرفوال-زرین شهر: نالنج

    6 1 5 16 رکهامب

    3 1 2 17 ئینان

    12 1 11 18 دابانجف 

    2 1 1 19 نطنز

 ناصفهاه انشگاجمع د
 

 
158 33 191 

13-14 4 7 

    5 1 4 20 ن و بیدگلارآ ناشاک

    15 2 13 21 ناشاک
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 ناشاکه انشگاجمع د
 17 3 20 

1-2 1 1 

 ناصفها ناستاجمع 
 175 36 211 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد هريد خوشه شاتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    15 2 13 01 میالا میالا 05  میالا

    3 1 2 02 نایوا

    4 2 2 03 نانابدا

    5 3 2 04 دره شهر

    4 1 3 05 نادهلر

    5 4 1 06 لوان وچرداشیرو

    4 2 2 07 نامهر

 میالا ناستاجمع 
 

25 15 40 3 1 1-2 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    11 1 10 01 ركاخ- بوشهر:بوشهر بوشهر 06  بوشهر

    3 2 1  02 هرما: ناتنگست

    2 1 1 03 جم

    10 3 7 04 نازجابر:نادشتست

    3 1 2 05 خورموج:دشتی

    2 1 1 06 بندر دیر: دیر

    2 1 1 07 بندر دیلم: دیلم

    3 1 2 08 ناکنگ

    4 1 3 09 وهاگن

 2-1 1 3 40  12 28 بوشهر ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د اتعد
تیم 
مورد 

  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    25 4 21 01 ط کریمارب نایرا 07 ناتهر

    47 7  40 02 راشهری

    110 1 109 14  2،5،6،9،18،21،22طق امن –ن اتهر

 نایراجمع د ع پ 
 

 

170 12  182 12 4  6 

    20 2 18 04 م شهرسالا ناد تهر

    46  10  36 05 20ن منطقه او تهر ري

    68 0  68 15  10،11،16،17،19طق امن –ن اتهر

 ناتهر جمع د ع پ
 

 

122 12 134 9 3 4-5 

    11 5 6 06 کدشتاپ  شهید بهشتی

    4 1 3 07 وندادم

    2 1 1 08 تاناشمیر

    2 1 1 09 فیروزکوه

    24 5  19 10 میناور

  1،3،4،7،8،12،13،14،15طق امن –ن اتهر
 16  بومهن و پردیس

182  3 185    

  شهید بهشتیجمع د ع پ 
 

 

212 16 228 15 5 7-8 

    10 6 4 11 غوجبالاس کرج

    81 2 79 12 رداشتها-کرج:کرج

    5 1 4 13 دابانظر
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  کرجه ع پ انشگاجمع د
 

87  9 96 7 2 3-4 

  ناتهر ناستاجمع 
 

591 49 640    
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 ناجمع خوشه شهرست  ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    3 2 1 01 ردلا ريال بختیارمحاچه 08 ريال بختیارمحاچه

    6 2 4 02 بروجن

    19 6 13 03 شهرکرد

    4 2 2 04 نارساف

    1 1 0 05 کوهرنگ

    7 6 1 06 نالردگ

  ريال بختیارمحاچه ناستاجمع 
 21 19 40 

3  1 1-2 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    15 4 11 01 بیرجند ن جنوبیاساخر 09  ن جنوبیاساخر

    3 3 0 02 نادرمی

    2 1 1 03 نایاسر

    3 2 1 04 سربیشه

    4 1 3 05 فردوس

    9 5 4 06 ئناق

    4  3 1 07 نانهبند

  ن جنوبیاساخر ناستاجمع 
 21 19 40 

3  1 1-2 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست کدهنشاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم اتعد
  زامورد نی

ن اظراد ناتعد
  هیانشگاد/ نی استا

 اده هامسئول ورود د

    11 5 6 01 تربت حیدریه تربت حیدریه 10 ن رضوياساخر

  تربت حیدریهجمع د 
 

 
6 5 11 

1 0 1 

    20  9 11 02 بانق- راسبزو: راسبزو راسبزو

 راسبزوجمع د 
 

 
11 9 20 

1-2 0 1 

    5 2 3 03 داباگن داباگن

  داباگنجمع د 
 

 
3 2 5 

1 0 1 

    3 2 1 04  بردسکن مشهد

    6 3 3 05 دایبات

    9 5 4 06 ماتربت ج

    5 3 2 07 ناراچن

    2 1 1 08 دابآخلیل 

    4 2 2 09 فاخو

    3 1 2 10 درگز

    2 2 0 11 رارشتخو

    3 2 1 12 سرخس

    4 2 2 13 نافریم

    7 3 4 14 ناقوچ

    7 3 4 15 شمراک

    1 1 0 16 تکال

     129 18 111 17 مشهد

    2 1 1 18 تمه وال
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 مشهده انشگاجمع د
 

 
138 49 187 

14 4 6 

    20 9 11 19 بورانیش بورایشن

 بورانیشجمع د 
 11 9 20 

1-2 0 1 

 10 4 20-18 243 74 169 ن رضوياساخر ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی اتسا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    6 3 3 01 یناسفرا لیان شماساخر 11 لیان شماساخر

    16 7 9 02 بجنورد

    3 1 2 03 جرماج

    7 3 4 04 ناشیرو

    3 2 1 05 روجاف

    5 4 1 06 نهاشخا:نانه و سملقام

  لیان شماساخر ناستاجمع 
 20 20 40 

3  1 1-2 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

 12  ناخوزست

    11 2 9 05 نادابآ زاهوا

    3  1 2 01 رياجاغا: میدیها

    6 1 5 02 ندیمشکا

    47 8 39 03 زاهوا

    7 3  4 04 یذها

    3 2 1 06 غ ملکاب

    7 2  5 07 نابهبه

    6 1 5 08 خرمشهر

    4 2 2 09 سوسنگرد:نادگازادشت 

    2 1 1 10 مشیرار

    4 2 2 11 مهرمزار

    4 3 1 12 نادگاش

    5 3 2 13 شوش

    7 3 4 14 شوشتر

    2 1 1 15 گتوند

    2 1 1 16 لیال

  
  
  
  
  
  

    9 2 7 17 هشهرام

    6 2 4 18 نامسجد سلیم

    1 0 1 19 ناهندیج

 زاهواه انشگاجمع د
 96 40 136  

10 3 5 

    15 4 11 20 دزفول دزفول

 1 0 1 15  4 11 دزفولجمع د 
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  ناخوزست ناستاجمع 
107 44 151    

  
  

 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    8 3 5 01 بهرا نازنج 13 نازنج

    1 1 0 02 یجرودا

    7 5 2 03 بندهاخد

    2 0 2 04 خرمدره

    19 4 15 05 نازنج

    2 2 0 06 بر بآ: رماط

    1 1 0 07 ناه نشام

 2-1 1  3 40 16 24 نازنج ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاسته رود خوشاتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    6 2 4 01 نامغاد ناسمن 14  ناسمن

    14  2 12 02 مهدیشهر-ناسمن:ناسمن

    6 2 4 03 راگرمس

 ناسمنه انشگاجمع د
 

 
20 6 26 

2 1 1 

    16 5 11 04 هروداش هروداش

 هروداشه انشگاجمع د
 

 
11 5 16 

1-2 1 1 

    42 11 31 ناسمن ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    11 6 5 01 بلاز بلاز 15 نان و بلوچستاسیست

    2 2 0 02 زهک

 بلازه انشگاجمع د
 

 
5 8  13 

1 0 1 

    9 5 4 03 نشهرایرا ناهداز

    7 5 2 04 رابهاچ

    6 4 2 05 شاخ

    22 3 19 06 ناهداز

    8 5 3 07 ناواسر

    6 5 1 08 زاسرب

    2 1 1 09 ركاکن

    6 5 1 10 نیک شهر

 ناهدازه انشگاجمع د
 33 33 66 

6 3 3 

    79  41 38 نان و بلوچستاسیست ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم اتعد
  زامورد نی

ن اظراد ناتعد
  هیانشگاد/ نی استا

مسئول ورود 
 اده هاد

    8 3 5 01 جهرم جهرم 16 رساف

 جهرمه انشگاجمع د

  
 

5 3 8 

1 0 1 

    4 0 4 05 دهابآ زاشیر

    2 1 1 02 نارسنجا

    3 1 2 03 ناستهبا

    4 2 2 04 قلیدا

    2 1 1 06 تانابو

    2 1 1 07 دت شهراسع: دارگاساپ

    2 0 2 08 خرم بید

    2 1 1 09 خنج

    7 4 3 10 باراد

    2 1 1 11 زرین دشت

    4 3 1 12 ناردکا:ناسپید

    74 16 58 13 ناسروست- زاشیر:زاشیر

    2 1 1 14 شبندافر

    5 2 3 15 دابافیروز

    2 1 1 16 رزیناقیروک

    10 5 5 17 زروناک

    9 4 5 18 شاگر- بیرم-وزا-رال: نارستال

    3 2 1 19 ناشکنا:مردال

    11 6 5 20 مرودشت

    6 4 2 21 دابآنور:ممسنی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

٣٩٤ 
  

    2 1 1 22 مهر

    5 2 3 23 نیریز

 زاشیره انشگاجمع د
 104 59 163 

12-13 4 6-7 

    8 3 5 24 افس  افس

 افسه انشگادجمع 
 

5 3 8 1 0 1 

    179 65 114 رساف ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    4 2 2 01 کبیآ قزوین 17 قزوین

    8 2 6 02 لوندا:لبرزا

    7 4 3 03 ابوئین زهر

    8 3 5 04 ناکستات

    25 5 20 05 قزوین

 قزوین ناستاجمع 
 36 16 52 

3-4 1 2 

  
  

 ناشهرستجمع خوشه  ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    45 3 42 01 قم قم 18  قم

 قم ناستاجمع 
 42 3 45 

3 1 1-2 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

یم مورد د تاتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    4 1 3 01 نهاب ناکردست 19 ناکردست

    4 2 2 02 رابیج

    3 2 1 03 ندرهادیو

    2 2 0 04 داباسرو 

    7 2 5 05 سقز

    18 4 14 06 سنندج

    8 4 4 07 ندهگال-قروه:قروه

    4 2 2 08 نارایماک

    6 2 4 09 نامریو

  ناکردست ناستاجمع 
 35 21 56 

4 2 2 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اهده اد

    7 3 4 01 جیرفت جیرفت 20  ناکرم
    3 3 0 02 ر جنوبارودب

    2 2 0 03 قلعه گنج
    4 2 2 04 کهنوج

    3 2 1 05 نامنوج
    4 3 1 14  داباعنبر

 جیرفته انشگاجمع د
 

 

8 15 23  2  1 1 

    12 5 7 06 نارفسنج نارفسنج
 نارفسنجه انشگاجمع د

  
7 5 12 1 0 1 

    5 3 2 07 فتاب ناکرم
    3 1 2 08 بردسیر

    12 7 5 09 بم
    2 1 1 10 ورار

    5 2 3 11 زرند
    10 2 8 12 ناسیرج

    4 2 2 13 بکاشهرب

    28 3 25 15 ناکرم

    1 0  1 16 ناکوهبن
 ناکرمه انشگاجمع د

 
49 21 70 5  2 3 

    105 41 64  ناکرم ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم اتعد
  زامورد نی

نی استان اظراد ناتعد
  هیانشگاد/ 

مسئول ورود 
 اده هاد

    6 2 4 01 د غربابآم سالا هانشاکرم 21  هانشاکرم

    2 1 1 02 وهاپ

    1 1 0 03 نیاجاباث بثال

    3 1 2 04 نروداجو

    2 1 1 05 هوالاد

    2 1 1 06 نسرارو

    3 2 1 07 باسرپل ذه

    4 2 2 08 سنقر

    4 2 2 09 صحنه

    1 0 1 10 قصرشیرین

    40 6 34 11 هانشاکرم

    3 1 2 12 وراکنگ

    2 1 1 13 نغربگیال

    3 1 2 14 هرسین

 هانشاکرم ناستاجمع 
 54 22 76 

5-6 2 3 
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٣٩٩ 
  

 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د اتعد
تیم 
مورد 

  زانی

نی استان اظراد ناتعد
  هیانشگاد/ 

 اده هامسئول ورود د

    14 7 7 01 سوجای:حمدابویر سوجای 22  حمداکهکیلویه وبویر 

    2 1 1 02 بهمئی

    4 3  1 03 ادن

    11 6 5 04 کهگیلویه

    9 3 6 05 ناراگچس

 حمداکهکیلویه وبویر  ناستاجمع 
 20 20 40 

3 1 1-2 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    4 2 2 01 دشهرازآ ناگلست 23  ناگلست

    4 3 1 02 ق قالآ

    5 2 3 03 بندر ترکمن

    2 1 1 04 بندر گز

    3  2 1 05 ن بیناخ-نامیار: نامیار

    6 3 3 06 د کتولاباعلی 

    3 2 1 07 کردکوي

    5 4 1 08 لهکال

    18 5 13 09 ناگرگ

    11 6 5 10 ووساگنبد ک

    5 3  2 11 مینودشت

 ناگلست ناستاجمع 
 33 33 66 

5 2 2-3 
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٤٠١ 
  

 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    3 1 2 03 اراستآ نگیال 24  نگیال
    6 3 3 04 شرفیهانه استآ

    2  1 1 01 ملشا
    7 1 6 02 نزلیا
    7 5 2 05 لشات

    42 12 30 06 رشت
    3 2 1 07 نشهرارضو

    7 4 3 08 رود سر
    5 2 3 09 منجیل-رارودب:رارودب

    2 1 1 10 هکلاسی
    2 2 0 11 شفت

    6 4 2 12 اصومعه سر
    4 3 1 13 فومن

    8 4 4 14 ناهیجال
    7 3 4 15 لنگرود

    2 1 1 16 لاسام
 نگیال ناستاجمع 

 64 49 113 
9 3 5 
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٤٠٢ 
  

 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اه دهاد

    3 1 2  01 ازنا نالرست 25  نالرست

    5 2 3 02 لیگودرزا

    14 4 10 03 بروجرد

    3  2 1 04 پلدختر

    19 6 13 05 سپیددشت-دابآخرم :دابآخرم 

    5 3 2 06 نادلف

    6 2 4 07 دورود

    3 2 1 08 لشترا:سلسله

    8 4 4 09 کوهدشت

 نالرست ناستاجمع 
 40 26 66 

5 2 2-3 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    21 10 11 01 میرکالا-بلاب:بلاب بلاب 26  نازندرام
 بلابه انشگاجمع د

 
 

11 10 21 
1-2 0 1 

    16 6 10 02 ملآ رياس
    8 4 4 03 رافریدونکن-بلسراب:بلسراب

    7 2 5 04 بهشهر
    9 5 4 05 بناتنک

    3 2 1 06 راجویب
    6 3 3 07 لوساچ
    3 1 2 08 مسرار

    23 10 13 09 رياس
    3 1 2 10 بازیر:دکوهاوس

    14  5 9 11 ئم شهراق
    2 1 1 12 هاگلوگ

    5 3 2 13 دابامحمود 
    5 3 2 14 انک

    5 3 2 15 نور
    5 3 2 16 نوشهر

 رياسه انشگاجمع د
 62 52 114 

9  3 4-5 

    135 62 73 نازندرام ناستاجمع 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم اتعد
  زامورد نی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    28 5 23 01 كارا كارا 27  مرکزي

    1 0 1 02 ناشتیا

    3 2 1 03 تفرش

    5 2 3 04 خمین

    3 1  2 05 نادلیج

    2 1 1 06 زرندیه

    11 2 9 07 وهاس

    5 4 1 08 زنداش

    2 1 1 09 ناکمیج

    2 0 2 10 تمحال

 مرکزي ناستاجمع 
 44 18 62 

4-5 2 2-3 

 ناجمع خوشه شهرست  ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    0 0 0 01 بو موسیا ناهرمزگ 28  ناهرمزگ

    3 2 1 02 بستک

    21 5 16 03 سابندرعب

    5 2 3 04 بندرلنگه

    2 2 0 05 سکاج

    3 2 1 06 دابآ جیاح

    1 1 0 07 خمیر

    4 3 1 08 رزادهب:نارود
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٤٠٥ 
  

     4 2 2 09 قشم

    1 1 0 10 و بندياگ

    9 7 2 11 بامین

 ناهرمزگ ناستاجمع 
 26 27 53 

4 2 2 
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٤٠٦ 
  

 نامع خوشه شهرستج ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    4 2 2 01 دابآسدا ناهمد 29  ناهمد

    5 3 2 02 رابه

    5 3 2 03 ناتویسرک

    4 3 1 04 رزن

    6  5 1 05 هنگاکبودر 

    13  5 8 06 یرمال

    8 4 4 07 وندانه

    29 5 24 08 منیناف-ناهمد:ناهمد

 ناهمد ناستاجمع 
 44  30 74 

5-6 2 2-3 
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 ناجمع خوشه شهرست ییاستد خوشه رواتعد د خوشه شهرياتعد ناکد شهرست شهر- ناشهرست نشکدهاد/هانشگاد ناستاکد  ناستا

د تیم مورد اتعد
  زانی

ن اظراد ناتعد
/ نی استا
  هیانشگاد

مسئول ورود 
 اده هاد

    2 1 1 01 برکوها یزد 30  یزد

    3 0 3 02 ناردکا

    3 1 2 03 فقاب

    3 2 1 04 تفت

    2 1 1 05 تماخ

    2 1 1 06 شکذرا:صدوق

    3 1 2 07 طبس

    2 1 1 08 مهریز

    4 1 3 09 میبد

    24 2 22 10 یزد

  یزد ناستاجمع 
 37 11 48 

3-4 2 2 
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٤٠٨ 
  

  
  
  

  اغ هبالانمونه 
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٤٠٩ 
  

  بسمه تعالی
  

  سرکارخانم  / جناب آقاي 
  کارشناس محترم  

  
  سالم علیکم 

پزشکی و ابالغ مقام محترم وزارت بـه   آموزششوراي سیاستگذاري وزارت بهداشت ، درمان و  2/6/89با توجه به مصوبه مورخه 

   طالعه شاخص هاي چندگانه جمعیت و سالمت در جمهوري اسالمی ایـران  مبنی بر اجراي م 6/6/89تاریخ  210806شماره 

(IrMIDHS) و از آنجـایی  1389توسط موسسه ملی تحقیقات و سالمت تحت نظارت معاونت بهداشت وزارت متبوع در سال ،

دي مـی باشـد، بـا    ترین شاخصهاي سالمت و جمعیت داراي نقـش و جایگـاه راهبـر   که نتایج این مطالعه در تولید برخی از مهم

  .عنایت به توانمندیهاي علمی و فنی جنابعالی، به عنوان عضو کمیته علمی طرح یاد شده منصوب می شوید 

گیري شـاخص هـاي مهـم و مانـدگار در نظـام سـالمت       اطمینان دارم تالش و فعالیت حضرتعالی در این راستا پایه گذار اندازه

  .ما را از خداوند متعال مسالت می نمایدتوفیق ش. جمهوري اسالمی ایران خواهد بود 

                     
  دکتر آرش رشیدیان
  رئیس موسسه ملی تحقیقات سالمت
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٤١٠ 
  

  لیابسمه تع
  
  

  ...... ياقاب اجن/ نم ار خاسرک
  

  م علیکم سال
بررسی "لعه  ادي مطاظر ستان ناعنو غ بهبالاین اموجب ه و ب 17/8/89مورخه 241/ م/327ره امه شماپیرو ن            

منصوب می ....... ه علوم پزشکی انشگادر د)  IrMIDHS( "ن ایرامی سالامت و جمعیت در جمهوري نه سالاي چندگاخصهاش
ست در دو العه مذکور ، مقتضی اي دقیق مطاجراشت بر اونت  محترم بهدارت و معام محترم وزاکید مقاتوجه به ت اب. شوید 

موریت عزیمت نموده و ام می شود به محل معالالعه اد مطاز طریق ستالی که انوبت به مدت یک هفته طبق رو نوبت و هر
رت اغ نظبالاین اریخ صدور از تاست ابدیهی . ئید ارت نمالعه نظاي مطاجرائی و تضمین کیفیت بر اجراي اهدستورعملس اسابر

ه انشگالعه در دائی مطاجراد امسئولین ست اط بارتباري اضمن برقرست ازم می شود و ال آغازلعه اي مطاجرایند ابرفر اشم
  .ه شوید اگالعه ائی مطاجراز روند امربوطه 
لی در مدت ابعاجن/رایف سرکاز وظارت اي نظاس فرم هاسات بر ارشاگز ارایهلعه و اي مطایند هاي کلیه فر اجرارت برحسن انظ

هد ام خوانجا ارش هاین گزاس اسابر  اه هانشگاي بعدي به داختهاه و پردلعاد مرکزي مطات بعدي ستاماقداموریت بوده و ام
  . شید ایف محوله موفق بام وظانجاست در امید ا. گرفت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :رونوشت به 
Ø ر استحضاشت جهت اون محترم بهدامع اقی نیاي دکتر مصداقاب اجن  
Ø اب ازم رري الالعه همکائی مطاجرامل الیه عوئید کادستور فرم..... ه علوم پزشکی انشگاشتی داون محترم بهدامع 

  . ورندآدي بعمل اظرستان
Ø ع طالالعه جهت ائی مطاجراون امع  
Ø ع طالالعه جهت اون فنی مطامع  
Ø بقانی سوایگاب  

  دکتر آرش رشیدیان
رئیس موسسه ملی تحقیقات 
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  هنگیاي همامه هانمونه ن
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٤١٣ 
  

  بسمه تعالی
  
  
  
  

  جناب آقاي مهندس مصطفی محمد نجار ،وزیر محترم کشور 
  دم ، فرمانده محترم نیروي انتظامی جناب آقاي سردار احمدي مق

  
  
  

  سالم علیکم، 
    
باعنایت به نام گذاري دهه آینده به نام دهۀ پیشرفت وعدالت از طرف مقام معظم رهبري و ضرورت تـدوین   "احتراما  

منظـور   برنامه توسعه فرهنگی واقتصادي پنج ساله پنجم با رویکرد پیشرفت وعدالت و انسان سـالم وسـالمت همـه جانبـه وبـه      
برنامه ریزي جهت انجام مداخالت الزم براي کاهش بی عدالتی در سالمت ونیاز به محاسبه شاخص هاي اهداف توسـعه هـزاره   

در . مـی باشـد    انجام مطالعات معتبر ونظام مند از اولویت هاي سیاستگذاري کشور به عنوان یکی از تعهدات بین المللی کشور، 
را از » ایـران   یبررسی شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعیت در جمهوري اسـالم « ارد، مطالعهاین راستا این وزارت در نظر د

نیمه دوم آبان ماه سالجاري به مدت دوماه درکلیه استانها با مسئولیت موسسه ملی تحقیقات سالمت وبـا مشـارکت دانشـگاهها    
لذا خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد     . را نمایدودانشکده هاي علوم پزشکی کشور تحت نظارت معاونت بهداشت این وزارت اج

مراتب به فرماندهان محترم نیروي انتظامی دراستانها وشهرستانهاي کشور اعالم گـردد تاهمکـاري الزم را بـا مجریـان مطالعـه      
  .می شود اريزگتاز دستور مساعد حضرتعالی در این زمینه سپاس.بعمل آورند

  
  

  دکتر وحید دستجردي
  وزیر
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٤١٤ 
  

  ليبسمه تعا
  
  
  ....يس محترم دانشگاه علوم پزشكي ئر
  

  سالم عليكم ،
  

باعنايت به نام گذاري دهه آينده با نام دهه پيشرفت وعدالت از طرف مقام معظم رهبـري ، تـدوين برنامـه توسـعه فرهنگـي و      
پزشك خانواده در شهر هـا  اجراي برنامه  اقتصادي پنج ساله پنجم با تاكيد بر رويكرد پيشرفت وعدالت و انسان سالم همه جانبه،

لزوم توجه ويژه به طراحي مداخالتي براي كاهش بي عدالتي در سالمت ونياز به محاسبه شاخص هاي اهداف توسعه هزاره بـه   ،
انجام مطالعات معتبر و نظام مند از اولويت هاي سياسگذاري كشور مي باشد از اين رو  عنوان يكي از تعهدات بين المللي كشور ،

از اولويت هاي سـال جـاري وزارت   » بررسي شاخص هاي چندگانه سالمت وجمعيت در جمهوري اسالمي ايران« طالعهاجراي م
  .بهداشت مي باشد

نظر به اهميت موضوع ، وبا توجه به اقدامات انجام شده در كشور در سال هاي گذشته و پيرو فعاليت هاي منسجم انجـام شـده   
تحقيقات سالمت، و همكاري و پشتيباني ساير معاونت ها وادارات كـل مـرتبط وسـاير    در حوزه معاونت بهداشت و موسسه ملي 

مطالعه به نحوي طراحـي شـده اسـت    .سازمان هاي ذينفع از آبان امسال و برمبناي نمونه گيري از سطح خانوار اجرا خواهد شد
باتوجـه بـه   .نه هـاي مـرتبط فـراهم نمايـد    كه داده هاي آن قابليت كاربرد وسياستگذاري در سطح استاني ودانشگاهي را در زمي

همكاري و پيگيري جدي كليه دانشگاههاي علوم پزشكي و پـيش بينـي وآمـادگي الزم مـديريتي در      حجم فعاليت مورد انتظار ،
بـديهي اسـت   .سطح دانشگاه وشبكه هاي بهداشت ودرمان شهرستان هاي تابعه براي اجراي موفـق ايـن مطالعـه ضـرورت دارد    

  .ند هاي اجرايي طرح در سطح دانشگاه ها به زودي از طريق مبادي مربوطه اعالم خواهد شدجرييات وفرآي
اطالعات با ارزشي براي ارزشيابي سياسـت هـا و برنامـه سـالمت در سـطح كشـور و        از آنجايي كه حاصل اجراي اين طرح ملي ،

المت كشـور از طريـق اجـراي ايـن طـرح بـه       استان ها خواهد بود و همچنين شواهدي علمي براي تصميم گيري آينده نظام س
بي شك حساسيت جنابعالي و حمايت از مجريان اين بررسي منجر به اجراي بهتر وبهره مندي بيشتر از نتايج .دست خواهد آمد

  .ارزشمند آن خواهد شد
  

  دكتروحيد دستجردي
  وزير
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  بسمه تعالي
  

  جناب آقاي دكتر 
  زشكي وخدمات بهداشتي درمانيدانشكده علوم پ/ يس محترم دانشگاهئر
  

  باسالم واحترام،
وزيـر   ٦/٦/١٣٨٩مـورخ   ٢١٠٨٠٦گذاري وپيرو نامه شـماره  تشوراي سياس ١٣٨٩شهريور  ٢با عنايت به مصوبه مورخ   

مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت وجمعيت « پزشكي كه ضرورت واهميت اجراي  آموزشدرمان و محترم بهداشت ،
به پيوست يك نسخه نمودار ساختار اجرايي طرح مذكور ارسـال مـي     مورد تاكيدقرار گرفته است ،» المي ايراندر جمهوري اس

ـ سالمت بـه عنـوان مجـري ور    باتوجه به گستردگي واهميت طرح مذكور واينكه موسسه ملي تحقيقات.گردد يس موسسـه بـه   ئ
بويژه معاونت بهداشتي آن دانشگاه همكاري الزم را  بخش ها ،عنوان مدير طرح برگزيده شده اند ،لذا ضرورت دارد كليه عوامل و

باموسسه ملي تحقيقات سالمت بعمل آورده و انجام هر گونه مطالعه ملي ديگري در سطح خـانوار در مـدت اجـراي ايـن طـرح      
  .خود داري شود

رنامـه هـاي سـالمت در سـطح     در طراحي مطالعه پيش بيني هاي الزم براي اسـتفاده از داده هـاي مطالعـه در سياسـتگذاري ب    
بدون شك تاكيد و پشتيباني حضرتعالي در جهت همكاري كليه بخش هاي آن دانشـگاه مـي   . دانشگاه واستان بعمل آمده است

بديهي است چار چوب اين همكاري ونحوه تـامين وتخصـيص منـابع    . تواند كيفيت مطلوب جمع آوري داده ها را تضمين نمايد
  .ي تحقيقات سالمت به استحضار جنابعالي خواهد رسيدمورد نياز توسط موسسه مل

  
  دكتر عليرضا مصداقي نيا
  معاون بهداشت
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  او هزینه ه  داردانمونه قر
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  نایرامی سالاجمهوري 
  پزشکی آموزشن اشت درمارت بهداوز

  متت سالاموسسه ملی تحقیق

  :ریخات
  
  :رهاشم

  
  :پیوست

  ه علوم پزشکی انشگاد
  نانی تهراشتی درمات بهدادمو خ

 
  

  ي پژوهشی اد طرح هارداقر
  
                                     د  ارداطرفین قر – 1ده ام
د اکـه در فـرم پیشـنه    ................   ه  علوم پزشـکی انشگاز طرف دایندگی ابه نمیی و اجران مدیر ابعنو.........................  بین اد مارداین قرا

ت اموسسه ملی تحقیق ز طرف دیگراو ........................................................ :نیابه نش ن قید گردیدهانامی اسا )دارداره یک قراییوست شم(طرح 
شـود منعقـد    مـی میـده  ایـن پـس، موسسـه  ن   از اکـه   78ن اختماس، الیایتان اباخی، ن قدساباخی، بنقالان اباخی، ناتهر: نیامت به نشسال
د اي مفاجرادر  ییاجرامدیر نند و اد ن میاد ام مفامل و تماي کاجرایت املزم و متعهد به رع اد خود رارداین قراء امضا اگردد و طرفین ب می
  .ند متعذر گردداتو ع نمیطالان به عذر عدم اپیم
  
  دارداموضوع قر -2ده ام

لعه در  اي مطاده هاوري داجمع  :1389ل ان در سایرامی سالاوري مت و جمعیت در جمهنه سالاي چند گاخص هابررسی ش« 
رت اري وزاسـتگذ اي سیاشـور  2/6/89س مصـوبه مـورخ   اساین طرح بر ا »....................ه علوم پزشکی انشگاجمعیت تحت پوشش د

ست اي پژوهشی موسسه رسیده اب شوربه تصوید طرح پیوست ابق فرم پیشنهامط 6/8/89ریخ این طرح در تاي اجرا. میشود اجراشت ابهد
.  

  ییاجرامدیر ت احدود خدم -3دهام
یـن  اي اجرادر  ز طرف موسسها ي که امه هائین نا، اه دستورعملطبق  ،ییاجراد توسط مدیر ارداین قراموضوع  اي مرتبط بالیتهام فعانجا

   .م بموقع پژوهشانجاغ شده  و پذیرش مسئولیت کمی وکیفی و بالا لعه امط
  
  داردام قرانجامدت  -4ده ام

  .پذیرد تمه میاخ 7/12/89ریخ اشروع و در ت 7/8/89ریخ از تاه بوده و ام 4د ارداین قرام موضوع انجامدت 
  
  داردامبلغ قر -5ده ام

که بـه موجـب   ) تالیام% 5(  نونیات قاو کسور ستال اری ................ دو ره ام مشروحه در پیوست شمقالاسبه امح اب دارداین قرامبلغ کل 
لی ار مـ اعتبـ از وصـول  اپـس   ده ششاگیرد به شرح م د تعلق میارداین قراهد شد و به اوضع خو انچه که بعدا ات موجود و یانین و مقرراقو
  . شود خت میاپرد ییاجرامدیر به   پزشکی آموزشن و اشت، درمارت بهداز وزازم ال
  
  ختاحل پردامر -6ده ام

رش او گـز آنهـا   میاسام عالاو  اتشکیل تیم هرش اگز ارایهز اد پس ارداز کل قرا %35دل امع  ..………………مبلغ  - 1
ئیـد  او ت رانواري خایی و فهرست برداسارش شنان مربوطه و گزاستا/ ه انشگالعه در دای مطآموزشي اري دوره هابرگز

 ظر موسسهان
 به موسسه اده هالعه، تحویل دامل مطاي کاجرا رشاگز ارایهز اپس د  ارداز کل قرا% 45دل امعل اری  ............... مبلغ - 2

 ظر موسسهائید ناو ت
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د ائی توسـط سـت  ائیـد نهـ  اي تکمیل شـده و ت امه هافت پرسشناز  دریاپس د ارداز کل قرا% 20دل امعل اری  ...............مبلغ  -3
حـل مختلـف جمـع    ایت در مرتضمین کیف دستورعملیت ارع -ي تعهد شده  امه هاتکمیل پرسش ن( لعه مبنی بر امرکزي مط

   ظر موسسهائید ناو ت )اده هاو ورود د امه هابویژه در تکمیل پرسش ن اده هاوري دا
ـ  انسخه چـ .یه می شوندارایی بصورت دیسک فشرده  ارش نهاو همچنین گز ارش هاکلیه گز د ارداي مجـري قـر  امضـ ا اپی نیـز ب

   .یه می گردداران اهمزم
د ارداست نسبت به لغو قـر از اموسسه مج ییاجرامدیر ت توسط ام تعهدانجاحل فوق در صورت عدم امرز ان هر یک ایاز پاپس : تبصره یک

  .یدام نماقداري اگذاو اتمدید و ی امه و یادارت، البه خساو مط
  
  ایر هزینه هاس -7ده ام

نچـه  آد و موسسه  هیچگونه تعهدي بجـز  یانم خت میاپرد  اري، علمی و عملی و غیره راداتی، اي پرسنلی، خدماه کلیه هزینه ییاجرامدیر 
  .شتاهد دامده نخواده پنج ادر م

  
  نتیجه -8دهام
ح شده و صالایپ و اري، تاستابصورت ویر 6ده اخر مارد مندرج در بند ایت کلیه موارع ار بان کایایی در پارش نهات هر مرحله و گزاتحقیق 
  .خت گردداپرد 5ده از محل مبلغ مذکور در ماو  ییاجرامدیر ده توسط این ماي اه م هزینهاهد شد و تماپ به موسسه  تحویل خواده چاما

  
  ییاجرامدیر ت اتعهد -9ده ام
  ه انشگاظرین داشتی، مدیر فنی، ناون بهداز معالعه مرکب ایی مطاجراد اتشکیل ست -1-9
  لعه به موسسه  امعرفی مدیر فنی مط -2-9
ـ ارتبـ از سـوي موسسـه در   اتی که العه در کلیه جلسار فنی مطي شرکت مدیازم برت الاهم نمودن مقدمافر  -3-9 ط العـه در نقـ  امط اط ب

  . ر می شودامختلف کشور برگز
  ه انشگالعه در سطح دائی مطاجرا دستورعملد اي دقیق مفاجرا  -4-9
ز طـرف موسسـه   اه رت کای پرسشگري و نظآموزشي اههار گاهی جهت شرکت در کانشگاظر دام مدیر فنی و یک نفر مدرس و ناعزا-5-9

  . ر می شودابرگز
  هانشگائی در سطح داجرامل او عو ازبین هان، باحبه گرای مصآموزشي اههارگاتشکیل ک -6-9
ز طـرف  اغـی  بال اي امه هائین ناو  العمل ها توجه به دستور ایط باجد شران واحبه گرامص –نیازبین میدا، بهیانشگ اظر داب نانتخا -7-9

  موسسه 
  ه انشگالعه در سطح داز مطایل مورد نیا، وساب، غذاب و ذهایاز جمله وسیله ازم ت الارکاتد تهیه کلیه -8-9
  لعه ام مطانجاز اروز قبل 15ر گیرند  احبه قراید مورد مصائی که ب ار هانواز خاري ائی و فهرست برداساشن -9-9

لعمـل  ایت دسـتور  ارع ان ، باحبه گراز طریق مصان ان و زناککود –ر انو امه خاز پرسش ناده استفا العه باي مطاده هاوري دآجمع  -10-9
  ن ام انجارت بر اه و نظانشگان داي ان شده بریس حجم نمونه تعیاساي پرسشگري و پروتکل تضمین کیفیت و بر اهنمائی ، راجرا

ر مـی  ایـی قـر  اجرار مـدیر  اختیادر  ري که توسط موسسهافزاو بوسیله نرم  اده هاي ورود داهنماس راسالعه بر اي مطاده هاورود د -11-9
  گیرد 

  م می شود عالاز طرف موسسه ارچوبی که اس چاساه  برانشگالعه  در سطح  داي مطاجرارش اگز ارایهو  اده هاولیه دالیز اآآرش اگز -12-9
   اده هاوري دان جمع ایاز پاروز پس  20خذ رسید ابل  اي تکمیل شده به موسسه در مقامه هال و تحویل پرسش نارسا -13-9
ت العـ ام مطانچـ اي ابـر  ادي مربوطـه، صـرف  از طریق مبال امواك ز ثبت پالاپس  الی رارسازو و قدسنج است ترایی موظف اجرامدیر  14-9

  .ر دهداه قرانشگار داختیاه در انشگاد اشتی، موسسه و یاونت بهدابعدي  توسط مع
یید ات اه توسط موسسه ملی و بانشگاد/ ناستان اي اخص هار رسمی شانتشاه و ز تهیاه قبل انشگایر مسوولین دایی و ساجرامدیر   -15-9
  . شندانی نمی باستاي اخص هارش شاز به تجزیه وتحلیل و گزاپزشکی مج آموزشن و اشت، درمارت بهداشت وزاونت بهدامع
م موضـوع  انجـ اي ان بـر از اده بهینـه  استفاو دهد  ر میاقر ه انشگان دار اختیارکی که موسسه در ال و مداموانت و حفظ امایت ارع -16-9
  .دارداقر
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کسب  احقوقی غیر، مگر ب اص حقیقی یاشخاید به انم م پژوهش کسب میانجاسبت اتی که به مناعطالارك و اد و مداسنا ارایهعدم  -17-9
  .شتاهد دار معمول خونونی علیه پژوهشگام قاقداي حقوق خود استیفاین صورت موسسه  جهت از موسسه  در غیر ازه کتبی اجا

  داردام پژوهش موضوع قرانجاتی در اصول تحقیقایت ازین علمی و رعاصول و موارچوب افی در چات کابررسی و تحقیق -18-9
  د مرکزي است ظرینان موسسه  و نایندگارت علمی توسط نمابل قبول جهت نظات قزم و تسهیالت الانامکاد ایجا -19-9
  .یدار نماگذابه غیر و اجز ای کال ان راد پیمناتو نمی ییاجرامدیر  -20-9
  
  مت ت سالات موسسه ملی تحقیقاتعهد -10ده ام
  .ده مذکورایت تبصره یک مارع ات متعلقه و باز کسر کسوراده شش پس احل مندرج در ماس مراساد براردامل مبلغ قراخت کاپرد -1-10
  
  فختالاحل  -11ده ام

دث گردد موضوع توسط اف نظري حختالاد ارداز قراقسمتی  امل یاي کاجرا اد در تعبیر و تفسیر و یارداین قراي طرفین اردي که برادر مو
ن اینـدگ اعی طرفین و نماو در صورتیکه مس. شداب یه میالرعازم ي طرفین الابرآنها  ه بررسی و حکمانشگالطرفین دا مرضی ناداستاز انفر  3

  .یداجعه نمائی مراح قضجع ذیصالاق حقوق خود به مراحقاشت جهت اد هداز طرفین حق خوان به نتیجه نرسد، هر یک انا
  
  تغییر  احیه، متمم، مکمل یصالا -12ده ام

 ا، صـرف اد و پیوسـته ارداق هرگونه متمم و مکمل به قرالحاز به انی اي مربوطه و یاد و پیوستهارداین قراز ادي اتغییر در مو اح یصالاهرگونه 
  .هد بوداخو قدین میسرافق متعاجلب تو اب

  
  داردافسخ قر -13ده ام

نونی و مورد مذکور در تبصره ارد قاز مواد به غیر اردابل پذیرش نبوده و فسخ قراد قارداز طرفین قراز سوي هر یک اد اردانبه قرافسخ یک ج
  .ستاپذیر  نامکافق طرفین اتو اده شش، فقط بایک م

  
  داردائم قراضم -14دهام
ن اد محسوب شده و در زمـ ارداینفک قرست که جزو الاد ارداین قرات ان شرح خدماه به عنوصفح.....  17در  پیوستدو مل اد شارداین قرا
  .رسد ي پژوهشگر میامضانیز به  اه د پیوستارداي قرامضا

  
د اسـتن ات مـورد  اتبـ اغ مکبالارد لزوم و به منظور اد بوده و در موارداده یک قرانی مندرج در مان نشانونی طرفین، هماه قامتگاقا -15ده ام

 ایند و تاغ نمبالابه یکدیگر  اتب رامر او کتب اید رسمابد، طرفین باقدین تغییر یانی متعاد نشارداهد بود و در صورتیکه در طول مدت قراخو
  .هد بودانی قبلی معتبر خواغ رسمی، نشبالاز اقبل 

  
  دارداکم بر قرانون حاق -16ده ام
  .شداب ن میایرامی سالانین جمهوري ابع قواز هر نظر تاد ارداین قرا

  
  صایط خاشر -17ده ام

م بخشـی  انجاشد و اد باردار طرفین قراقتدائی و اناز حیطه توارج ان خآکه رفع ) صایط خاشر(یط قهرياز شراشی اردي که به علل نادر مو
د ارداهد شد و در صورت فسخ قرافه خواضاد ارداي قراجران افقت طرفین به مدت زمان غیرممکن گردد در صورت موام اتم اد و یارداز قرا

ـ از قبیل تسـویه حسـ  از فسخ ات بعد اماقداشت و اهد دانخو ارده رارت والبه خساز طرفین حق مطاهیچ یک  فـق طـرفین صـورت    اتو اب ب
  .گیرد می
  

ر اعتبـ اي اران داي اهـ  یـه نسـخه  نسخه تنظیم گردیده و کل راچهرسی و در ان فاتبصره و دو پیوست و به زبیک ده و ام 17د در ارداین قرا
  .شدابر میبان و برایکس
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لی و پژوهشی کشور و تبصره اع آموزشت او موسس اههانشگامی هیئت علمی داستخدامه ان ئینا 40ده اد به ماستنا اد باداین قراکلیه نسخ 
ي امضا اقدین رسیده و طرفین باء متعامضا به  7/8/89ریخ  اه در تانشگاد امناهیئت   31/4/77مصوبه مورخ  3ن و همچنین بند ا زیري اه
  .ننداد ي مربوطه میان و پیوست هاد اي کلیه مفاجرامتعهد و ملزم به  اد، خود رارداین قرا

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

                                                            ییاجرامدیر                       
                       

                              
  ئی طرحاجرامدیر  -ول انسخه  - 1
  مت ت سالاري موسسه ملی تحقیقابداحس -نسخه دوم  - 2
  مت ت سالامور پژوهشی موسسه ملی تحقیقا -نسخه سوم  - 3
 مت     ت سالانی موسسه ملی تحقیقایگاب –د ارداقر رمانسخه چه - 4

  

 
  دکتر آرش رشیديان

 موسسه ملي تحقیقات سالمت رئیس 
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  .........................متالس نهاچندگ ياه خصاش لعهامط ياه هزینه ریز
      

  لاری به هزینه  شرح  

   پرسشگري  هزینه جمع  

  اه دهاد ورود هزینه  

  رانواخ ییاساشن هزینه   

  نیاپشتیب ريادا  هزینه  

  شهري حبهامص تیم نقلیه  

  ییاروست حبهامص تیم نقلیه  

  هیانشگاد ظران لزحمها حق  

  هانشگاد ینظران تیم نقلیه  

  گر حبهامص تیم ياعذ هزینه  

  آموزش هزینه  

  فنی مدیر لزحمها حق  

  شتیابهد ونامع لزحمها حق  

  کشوري ظران زا ییاپذیر هزینه  

  جمع  

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

  ....................... هانشگادمجري طرح در                                                                                                                  
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  مفلتپ
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  پوستر
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ي ابر ارهابزادي در ات پیشنهاتغییر
  تیآت العامط
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  آنها  ياسخ هالعه و پاي مطاجرار در حین اي پر تکراپرسش ه
  رانوامه خار مورد پرسشنیج  دات رالاسو

v ل ار، سوانوات خادر بخش مشخص :لاسوHC15a ري انوار، در صورتی که خانوانه خاهیامد مآدر خصوص سطح در
ب انتخاي اشند، چه گزینه ان بالدین شاوآنها  يامین هزینه هانشجوي هم خرج بوده که محل تادي دامل تعداش

  شود؟
مت اقار نیز انواین خاهستند که در آنها  لدینانشجویی وار دانواین خا لیابع مامین منادر صورتی که محل ت :سخاپ

. ده شوداین مطلب توضیح داحبه گر ات مصاحظب شود و در قسمت مالانتخاسخ ان پاند به عنوانمی د رند گزینهاند
ن اسب میزرد بر حامد دیگري دآمحل در افت نموده و یان کمک هزینه تحصیلی دریانشجویاین دادر صورتی که  اما

  .ب شودانتخان شده گزینه مربوطه امد بیآدر
v ل اشت محیط، سواو بهدآب  در بخش: لاسوWS4 فرد به محل  انی که طول می کشد تان زمادر خصوص میز

  وسیله نقلیه؟ اب است یاده امنظور پیآیا  شته و بر گردد،ابردآب  رفته،آب  منبع
ن اشد زمارسیده ب ان جآي به اهر وسیله  اب الذ. شدارسیده بب آ ید که چگونه به محل منبعاوت نمی نماتف :سخاپ
  .به دقیقه در محل مربوطه درج شود او برگشت جمعآب  شتاي رفت، برداه
v ل اشت محیط، سواو بهدآب  در بخش :لاسوWS1  ر در صورتی انواي خاعضامیدنی اشاآب  صلیادر خصوص منبع

  ه نشود؟پرسید WS2ل اسوآیا  شدایر باسخ گزینه ساکه پ
  .ین گزینه صرف نظر گردداز پرش اپرسیده شود و  WS2ل است، سوارد ایر مواسخ کد سادر صورتی که پ :سخاپ
v لال، سواشتغادر بخش بیمه و  :لاسو IE5  روز گذشته  7م مدت ال فرد در تماشتغاغل، اب گزینه شانتخاي ابرآیا

  ست؟امی الزا
  می نیستالزاروز  7م مدت ال فرد در تماشتغا -خیر :سخاپ
v ل ار، سوانوات خادر بخش مشخص :لاسوHC15d . ر در انوار، در صورتی که خانواه گذشته خام 1در خصوص هزینه

ه گذشته ادر هزینه م این هزینه هاآیا  ستاشته ان دایماز قبیل هزینه زارجی امخ اتومبیل خریده یاه گذشته ام
  ب گردد؟احتسار انواخ
  .مه درج شودار در نظر گرفته و در پرسشنانواه خاهزینه معمول یک م -خیر :سخاپ
v ل اشت محیط، سواو بهدآب  در بخش :لاسوWS1 شیرین کن آب  ز محلار انوامیدنی خاشاآب  در صورتی که

ر در انواین خامیدنی اشاآب  صلیان منبع اي به عنواورده می شود، چه گزینه ار به درب منزل انکردامیون تاتوسط ک
  نظر گرفته شود؟

  .رانکردامیون تاگزینه ک: سخاپ             
لوله کشی قابل آشامیدن در وجود دارد اما طعم مناسب ندارد و مردم به آب  از آن جا که در برخی از مناطق :توجه

گزینه سایر موارد با کد  WS1سوال در شیرین کن استفاده می نمایند، آب  با طعم مناسب ازآب  منظور اشامیدن
  .شیرین کن درج شودآب  عبارت” مشخص کنید”و در قسمت انتخاب شود  96

برداشته شود تا در صورت  WS3هم چنین در خصوص گزینه سایر موارد در این سوال، ارجاع آن به 
  .هم پاسخ داده شود WS2انتخاب گزینه سایر موارد به سوال 

v سوال: ED4  -  یالت چگونه تکمیل می شود؟تحصیالت نظام قدیم هستند، بخش تحصدر مورد افرادي كه داراي 
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. راهنمایی و پایه اول ثبت کنید عدر صورتی که فرد تا ششم ابتدایی قدیم تحصیل کرده باشد به عنوان مقط :پاسخ
در . به عنوان مقطع دبیرستان و پایه اول ثبت کنید ،که فرد تا سیکل نظام قدیم تحصیل کرده باشد در صورتی

در صورت . پایه چهارم ثبت کنید  دبیرستان و عتحصیل کرده باشد به عنوان مقط صورتی که فرد تا دیپلم نظام قدیم
به صورت مقطع دبیرستان و پایه   )سه سال دبیرستان (دیپلم نظام جدید . تکمیل پیش دانشگاهی نیز همینطور است

 .سوم ثبت شود

  
  :نامه زنایج  در مورد پرسشنات رالاسو

v ل ادر سو :لاسوWB1 س گفته خودش؟ اسابر  امه ثبت شود یاسناس شناساید برال تولد زن با، س 

 استثناین مورد یک امه ثبت می شود در اسناس شناسابر  زن تولد لامه ، ساسنادر صورت دسترسی به شن: سخاپ
ل است و خودش سامه، درست ثبت نشده اسنال تولدش در شنام کند سعالاسخگو اکه پ رد در صورتیاوجود د

  .سخگو ثبت می شوداس گفته پاساسخ بر اند پابددقیق تر  اتولدش ر
 
v لادر سو: لاسو MT6 ع به ارجازي به انیآیا  ستاده نکرده استفامپیوتر از کام کند هرگز عالاسخگو ادر صورتیکه پ

 رد؟اوجود د MT9ل ااسو

ده استفاینترنت از ا به ضرورت ابن اماده نکند استفامپیوتر اي کامه هاز برناست فردي اکه ممکن  انجآز ابلی،  :سخاپ
  .ستازم ع الارجاین اید وجود انم

 
v م و اشد نال گذشته دوقلو بامده در دو سا اکودك بدنی آخرین در و کودك در صورتیکهاشت مادر بخش بهد :لاسو

 ین بخش نوشته شود ؟ات مربوط به الامیک در سوات کداعطالا

بخش ( BH3ل ام کودکی که در سواشد ناشته دوقلو بل گذامده در دو سا اکودك بدنی آخرین در صورتیکه  :سخاپ
در و ات بخش مالاشت شود و سواددای MN1ل است در سواکودك ثبت شده  آخرین نابه عنو) رورياریخچه بات

  .ین کودك پرسیده  شوداکودك در مورد 
  
v د کرد؟ راو اکسهادرون ب  ار ام کدها، تم} مت ي عالان به جامی تو م تکمیل تقویم،اهنگآیا  :لاسو 

ز یک روش پیشگیري اه ام 4ز اسخگو  بیش است در صورتی که پابهتر  اسخهاي یک دست شدن پابر :سخاپ
ز  اآنها  بیناي ماههارد نموده و در ماو اده  راستفاده، کد روش مورد استفاخر اول و اه است در ماده کرده استفا

ي اده می شود  و براستفا} مت ز عالاپیشگیري، ست فقط در مورد روش ازم به ذکر ال. ده کنیماستفا} مت عال
  .کد مورد نظر ثبت شود اههام ماي تماید برایی باسقط و مرده ز اري، و یارداي باههام
v لاسو کودك، میر و مرگ بخش در :لاسو CM8  فوت نافرزند فقط ای شود می ملاش ار شده فوت نافرزند ماتمآیا 

 ؟ار لاس 5 زیر  شده
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زم به ذکر ال. شود می ملاش)  ندا شده فوت که هرسنی در( ار سخگواپ شده فوت نافرزند ماتم لاسو ینا :سخاپ
وي زندگی نمی کنند  اج بازدوایلی نظیر نی که به دالازجمله فرزندان زن ام فرزنداست بخش مرگ ومیر کودك تما
   .  مل می شوداش اهمه ر... کن هستند و انه روزي سارس شبادر مد ای
v زای کی که شدابیی دوقلو بعد به 84 لاس زا سخگواپي اه نامیاز زای کی که،یصورت در م،یتقو لیمتکي ابر :لاسو 

 میکن عمل چگونه ستا مدها ایبدن زندهی دوم و شده سقطآنها 

  .میکنی م رداو میتقو در ار زنده تولد به مربوط تاعطالا صورت نیا در: سخاپ
v بخش در :لاسو HIV/AIDs لاسو در سخگواپ درصورتیکه HA1 ولی ستا شنیده یدزا ريابیم مورد در کند معالا 

 کنیم؟ عمل یداب چگونه ستا گرفته هاشتبا دیگري ريابیم اب ار ريابیم ینا که شود مشخص بعدي تالاسو در

  . دهیم می مهادا بعدي تالاسو پرسیدن به زهماب صورت ینا در: سخاپ
v شوند؟ می نازن مهارسشنپ مشمول کرده جازدوا لاس 15 زیر دافراآیا  :لاسو 

  . شوند می نازن مهاپرسشن مشمول لهاس 54 لیا 15 نازن فقط -خیر :سخاپ
v همسرفوت شده  ان مطلقه یاز زناورده نشده نیز اي برازهاري و نیارداز بات مربوط به پیشگیري الاسوآیا  :لاسو

 پرسیده می شود؟

ن او درصورت لزوم گزینه فقد. شده پرسیده می شودن مطلقه و همسر فوت از زنا این بخشهات الاسو - بلی: سخاپ
    . مت زده می شودعال اسخهابطه جنسی در پار
v انهآزای کی که شدابیی دوقلو بعد به 84 لاس زا سخگواپي اه نامیاز زای کی که،یصورت در م،یتقو لیتکمي ابر :لاسو 

 ؟میکن عمل چگونه ستا مدهآ ایبدن زندهی دوم و شده سقط

  .میکنی م رداو میتقو در ار زنده تولد به مربوط تاعطالا صورت نیا در: سخاپ
v بخش در :لاسو HIV/AIDs لاسو در سخگواپ درصورتیکه HA1 ولی ستا شنیده یدزا ريابیم مورد در کند معالا 

 کنیم؟ عمل یداب چگونه ستا گرفته هاشتبا دیگري ريابیم اب ار ريابیم ینا که شود مشخص بعدي تالاسو در

  . دهیم می مهادا بعدي تالاسو پرسیدن به زهماب صورت ینا در: سخاپ
v شوند؟ می نازن مهاپرسشن مشمول کرده جازدوا لاس 15 زیر دافرآیا ا :لاسو 

  . شوند می نازن مهاپرسشن مشمول لهاس 54 لیا 15 نازن فقط -خیر :سخاپ
v همسرفوت شده  ان مطلقه یاز زنایز ورده نشده ناي برازهاري و نیارداز بات مربوط به پیشگیري الاسوآیا  :لاسو

 پرسیده می شود؟

ن او درصورت لزوم گزینه فقد. ن مطلقه و همسر فوت شده پرسیده می شوداز زنا این بخشهات الاسو - بلی: سخاپ
 . مت زده می شودعال اه سخابطه جنسی در پار

  
  :ناکودکمه ایج  در مورد پرسشنات رالاسو

v به نظر می رسد   :لاسوIM5    وIM6 رد؟ ال وجود داین دو سواوتی بین  است، چه تفاري اتکر 

هده امش ارت راین کاحبه گر ارند و مصاکسن دارت وانی پرسیده می شود که کادر مورد کودک IM5ل اسو :سخاپ
ي ابر اتنه IM5ل این مورد سوادر .  ستارت تکمیل شده ات کاعطالاس اسابر   IM3 ل است و  جدول سواکرده 
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پرس و جو  ان مثبت بود باسخ به انچه پافتی کودك پرسیده می شود و چناي دریاکسن هامی واثبت تمز ان اطمینا
نوشته می شود و  به بخش بعد   IM3ل  افتی در جدول سواکسن دریاي وابر 66کسن مورد نظر، کد ادر مورد و

ل مربوط به ابه سو ان هاستایر ان و در سان و کرمان، هرمزگان و بلوچستاي سیستان هاستادر   اریالایعنی بخش م
ع می ارجارد  اند بود نیز به همین موانمی د اسخ منفی و یاجعه می شود و در صورتیکه پامر UF16 ن یعنیاثبت زم

به   IM5ل اسو اهده نموده، باحبه گر مشامص اکسنش رارت واي کودکی که کازي برایمن سارتی بخش ابه عب. شود
در ابه هر دلیل م ارند و یاکسن ندارت وانی پرسیده می شود که کادر مورد کودک  اهتن IM6ل   اسو. م می رسداتما
  . ستاده اند ارایهحبه گر ابه مص ارت راقب کودك کامر ای
v ل اي سواحبه گري براي مصاهنمادر ر :لاسوCA6  و CA13   فقط در آیا  .ست انتی بیوتیک ذکر شده اچند مورد

 ب می شود؟ انتخانتی بیوتیک ال، گزینه این دو سواسخ به افت کرده بود ، در پادری ار اروهاین داصورتیکه کودك 

ست که به صورت روتین در اردي امبرده ، مواي نانتی بیوتیک هاره شده، اشا اهنمانگونه که در راخیر،  هم :سخاپ
م اذکر ن اب -یدابود، نیز برد این مواز اده شده به کودك غیر انتی بیوتیک دادر صورتیکه . قع تجویز می شوداین موا

  .ب شودانتخانتی بیوتیک ان گزینه ابه عنو - رو در محل مشخص شده اد
v روي اینکه دافت می شود،  به دلیل ارو دریانی داشتی درماکز بهداز مرا  اریالان ماي درماردي که برادر مو :لاسو

. ذکر کند ارو رام داند ناقب کودك نمی توامر ادر یانه و بدون بسته بندي تجویز می شود،  مامورد نظر به صورت روز
 چگونه عمل شود؟   ML9و   ML6ل  اسخ به سوادر پ

  .   ب می شودانتخا "ندانمی د "ل گزینه اسخ به هر دو سوادر پ  :سخاپ
v ل ادر تکمیل جدول سو :لاسوIM3  ،ل ثبت شده بود، چگونه عملاس ارت  تنهاکسنی در کاریخ واي  تاگر برا    

 ؟می شود

ل ال ، عدد مربوط به ساست، ثبت می شود  و در ستون ساند اکه به مفهوم نمی د 98ه کد ادر ستون روز و م :سخاپ
  . شت می گرددادداثبت شده ی

v رزش محسوب می شود؟ات کم هیه شده در منزل، جزء تنقالچیپس تآیا  :لاسو 

ي سرخ از روغن براده مکرر استفاده،  ي بسته بندي شاي مطرح در چیپس هاخیر، مهمترین مشکل تغذیه : سخاپ
  . شدانگی مطرح نمی باي خاین مشکل در چیپس هاست و اکردن سیب زمینی 

v ل اسخ سوازي نکند،  پان بآ اشد ولی باصی بازي خاب باسباي اراگر کودك دا :لاسوEC2 هد بود؟اچه خو 

  اشته نشود و یاو گذار اختیازي در اب باسباشد، ولی ازي تهیه شده باب باسباي کودك اردي که  برادر مو :سخاپ
ب انتخا "خیر "ید گزینه ازي کند و سرگرم شود، بان بآ اند باشد و کودك نتواسب سن کودك نبازي مناب باسبا

  .شود
فقط در صورتیکه   است، ثبت شود یاده شده اسرفه د ال یاسهان ایی که به کودك در زماروهام داید نابآیا  :لاسو
 ید؟اشت نماددای ار  اروهام داید نامشخص کند، ب ار اروهاند گروه بندي داحبه گر نتوامص

  .ست، در محل مشخص شده، ثبت شوداده شده ایی که به کودك داروهام دام تماید ناب :سخاپ
v لاسو کودك، میر و مرگ بخش در :لاسو CM8  فوت نافرزند فقط ای شود می ملاش ار شده فوت نافرزند ماتمآیا 

 ؟ار لاس 5 زیر  شده
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زم به ذکر ال. شود می ملاش)  ندا شده فوت که هرسنی در( ار سخگواپ شده فوت نافرزند ماتم لاسو ینا :سخاپ
وي زندگی نمی کنند  اج بازدوایلی نظیر نی که به دالازجمله فرزندان زن ام فرزنداست بخش مرگ ومیر کودك تما
 ل می شود ماش اهمه ر... کن هستند و انه روزي سارس شبادر مد ای

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

٤٣٣ 
  

  رانوامه خاپرسشن - )تیآي اي بررسی هایی براتوصیه ه(ه پیش رو ار
  

  بر مبناي بازخورد دریافت شده مهاتیم تهیه کننده پرسشن هايداپیشنه  بخش
    رانوات خاعطالا

یط پرسشگري در اجد شراد وافراري اح گردد که سبب کم شمصالار به نحوي انواتعریف خ  رانواي خاعضافهرست 
  .ر نگرددانواخ

  به دو سوال با کد مجزا تفکیک شود IE3ها براي آسان کردن فرایند ورود داده  لاشتغابیمه و 
    تتحصیال

سب اطعم من امارد امیدن در وجود داشآبل الوله کشی قآب  طقاز مناکه در برخی  ان جآز ا  شت محیطاب و بهدآ
یند، اده می نماستفاشیرین کن  آب زاسب اطعم من ابآب  میدناشارد و مردم به منظور اند

 خصاسبه شال در محاشکاد ایجاسبب  مسالهین احی گردد که ابه نحوي طر  WS1ل اسو
  .میدنی لوله کشی نگردداشاآب 

در  اشته شود تابرد WS3ن به آع ارجال، این سوارد در ایر مواهم چنین در خصوص گزینه س
  .ده شوداسخ داهم پ WS2ل ارد به سوایر مواب گزینه سانتخاصورت 

    رانوامرگ و میر خ
  به چند سوال با کد مجزا تفکیک شود AD9ها براي آسان کردن فرایند ورود داده  دثه و معلولیتاح

    ایت و بالاطرامخ اجهه بادگی مواما
در صورتی که  افزوده شود تال این سواسخ اي پاند به گزینه هان نمی داي تحت عنواگزینه   ر کودكاک

ین بخش ات الاسخ گو در خصوص سواز پرسشگري در منزل نبوده و پافته قبل کودك در ه
  .ب گرددانتخارد، اع ندطالا

    تربیت کودك
رند توضیح ار در یک محل مسکونی سکونت دانوادر خصوص وضعیتی که چند خ اهنمادر ر  رانوات خامشخص

  . ده شوداد
  .ر گیرداکید قرامورد ت اه آموزشین بخش در اي اده هاهمیت صحت و دقت دا

سب ترین ات مرتبط در زمینه تعیین منالعام مطانجاین بخش  ات الاب سوانتخاجهت 
  . د می گردداعی پیشنهاجتمادي اقتصاي اعی جهت تفکیک گروه هاجتمادي اقتصاي امتغیره

  رياي تکراز ثبت هاب اجتنالب جهت اتغییر در ق  مهالب کلی پرسشناق
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  له اس 15-54ن امه زناپرسشن -)تیاي اي بررسی هایی براتوصیه ه(ه پیش رو ار
  بر مبناي بازخورد دریافت شده مهاتیم تهیه کننده پرسشن هايداپیشنه  بخش

    مشخصات زن
اي اصالح شود که این سوال از افراد دچار اختالل به گونه MT4 لاي مربوط به سواپرشه  دسترسی به رسانه هاي گروهی 

  . ه نشودبینایی ناتوان کننده پرسید
ي مشخص شدن وضعیت اي براهل، گزینه ال وضعیت تاسخ سواي مربوط به  پادر گزینه ه  ازدواج و زندگی مشترك

  .ن زندگی می کنند در نظر گرفته شوداي که در منزل پدرشان عقدکردهازن
توجه ا ب  ي بلی و خیر کد در نظر گرفته شود واي گزینه هاست برابهتر   CM11ل ادر سو  مرگ و میر کودك

  . شدانه باگامل دو کد جداست شاشد بهتر اي دو زیر گزینه می باراینکه گزینه بلی دابه 
    تاریخچه باروري

ق در ثر طالابی همسر بر  ان همسر فوت شده یاي زنازم بري الاین بخش پرشهاست در ابهتر   پیشگیري از بارداري
ري در ارداز بایل قطع روش پیشگیري ن دالاعنو ادر تقویم ستون دیگري ب .نظر گرفته شود
  .نظر گرفته شود

  . نده شودامه گنجانه در پرسشناگال جدان یک سوائسگی به عنواسن ی  نیازهاي براورده نشده
    تولد آخرین تمایل به بارداري در

 آخرین رد دوقلو درال وجود مواحتمام تولد، اوزن هنگ ات مرتبط بالاین  بخش در سوادر  بهداشت مادر و کودك
  خیر در نظر گرفته شودال ان طی دوسایماز

    نظام سالمت
    عالیم بیماري

HIV /ل ادر سو  ایدزHA13  یدزابخش/HIV  ر گرفتن از نظر ترتیب قراسخ خیر و بلی است دو پابهتر
  .  م شودانجاتر یکدست data entryي اري براکدگذ  اشوند ت ابجاج
  

    استعمال دخانیات
    رضایت از زندگی
ري در ان بیمادر زم  Utilizationن اعنو است بخشی بار بهتر انواخ ان یامه زنادر پرسشن  بیماریهاي مزمن

  نظر گرفته شود 
یی که اگزینه ه ام شود تانجازم ي  الایج،  بررسیهاو تحلیل نت اده هاز ورود دادر مجموع پس   قالب کلی پرسشنامه

صلی حذف شده و اي از گزینه هاینده آت العادر مط نداب شده انتخاسخ  ان پابه ندرت به عنو
  .رد ثبت شوندایر موان گزینه سادر صورت لزوم به عنو

وري آر جمع ان و یکدست شدن کار پرسشگراحت تر شدن کاي راعد کلی برایک سري قو
نده نمی شود مگر اسخگو خواي پاسخی براهیچ پ«ین مورد که اده در نظر گرفته شود نظیر اد
ست ازم ال ابتداست که ابدیهی . »شندار شده بال تکراسخ درون سواي پاگزینه هینکه ا

  . ظ شودالح امه هاعده  در پرسشناین قات مربوط به اتمهید
ي اسخهانی پابی همخوارزیادي ان ستاظراتوسط  ن اده هارت بر کیفیت دانظ رابزاز ایکی 

ند ان که می توار و زنانوامه خاشنست نظیر پرسار انوامه در یک خات مرتبط دو پرسشنالاسو
  .م شودانجادفی ابه طور تص
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 لاس 5ن زیر امه کودکاپرسشن -*)تیاي اي بررسی هایی براتوصیه ه(ه پیش رو ار
  بر مبناي بازخورد دریافت شده مهاتیم تهیه کننده پرسشن هايداپیشنه  بخش  ردیف

    ثبت تولد  1
    سن  2
ولیه اي الهامل ساتک  3

  کودکی
  .فه شوداضاند اگزینه نمی دEC2a  EC7,ل اوي سابر

  د سوال با کد مجزا تفکیک شودچنبه  EC2, EC7, EC10ها براي آسان کردن فرایند ورود داده
    دراشیر م اتغذیه ب  4
    تمصرف تنقال  5
  .ردانی دار همپوشانوامه خاپرسشن  HC7cل    اسو اب  EC13a لاسو  ريان بیماقبت در زمامر  6

  
    زيایمن سا  7
    اریالام  8
    تن سنجی  9
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  اهتصویر
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  Questionnaires,Guides and 
Protocols  

  
Arash Rashidian, Ardeshir Khosravi, Mohammad Arab, Maryam 
Beheshtian, Roghayeh Khabiri, Akram Karimi-Shahanjarini, Elham 
Elahi, Masoumeh Ebrahimi Tavani, Elham Shakibazadeh, 
Mohammadreza Zakeri, Kazem Mohammad and Farid Abolhassani  

  
  

  
Foreword by:  
Alireza Mesdaghinia  
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