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 Field Name توضیح

 university نام دانشگاه علوم پزشکی

 unicode کد دانشگاه علوم پزشکی

 i07 کد استان محل سکونت

 district نام شهرستان محل سکونت

 code کد شناسایی فرد

 c3y سن فرد

 c1 جنسیت فرد

 area نوع منطقه محل سکونت

 i1d2b نوع منطقه روستایی محل سکونت

 i4d9 با سرپرست خانوارنسبت 

 i22 های موفق تحصیلی تعداد سال

 i19 وضعیت تاهل

 i21 شغل

 x4d1 نوع بیمه پایه

 x4 دارا بودن بیمه مکمل

 x3d1 پایهدارا بودن بیمه 

 i8 نوع ساختمان محل سکونت )مواد سازنده(

 i9 وضعیت تملک محل سکونت

 i11 وضعیت تملک خودرو سواری

 i111 سوارینوع خودرو 

 i112 علت استفاده از خودرو سواری

 x5a دسترسی به آب لوله کشی

 x5b دسترسی به شبکه گاز

 x5c دسترسی به شبکه برق

 x5d دارا بودن حمام

 x5e دارا بودن خط تلفن

 x5f دارا بودن آشپزخانه

 x5g دارا بودن کولر
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 Field Name توضیح

 x5h دارا بودن کولر گازی

 x5i دارا بودن رادیاتور

 x5j دسترسی به اینترنت

 x5k دارا بودن تلویزیون معمولی

 x5l دارا بودن ال سی دی یا ال ای دی

 x5m دارا بودن فریزر

 x5n دارا بودن ساید بای ساید

 x5o دارا بودن گاز بدون فر

 x5p دارا بودن گاز فردار

 x5q دارا بودن جارو برقی

 x5r لباسشویی دوقلودارا بودن 

 x5s دارا بودن لباسشویی اتوماتیک

 x5t دارا بودن ماشین ظرف شویی

 x5u دارا بودن کامپیوتر خانگی

 x5v دارا بودن تلفن همراه

 x5wa نوع سوخت مصرفی برای آشپزی

 x5wb نوع سوخت مصرفی برای ایجاد گرما

 x5wc نوع سوخت مصرفی برای استحمام

 ts8 دخانیاتسابقه مصرف 

 t6 سابقه مصرف سیگار بصورت روزانه

 t14 تعداد نخ مصرفی روزانه سیگار

 s4b سابقه مصرف دخانیات روزانه

 s4c نوع مصرف تنباکو در گذشته

 s1b مصرف تنباکو در حال حاضر

 t2 مصرف سیگار روزانه در حال حاضر

 s1_1 بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو سیگار است

 s1_2 بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو قلیان است

 s1_3 بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو پیپ است

 s1_4 بیشترین مصرف حال حاضر نوع تنباکو سایر است

 s1c مصرف سایر انواع تنباکو بصورت روزانه

 EvertobaccoSmoker داشتن سابقه مصرف تنباکو در گذشته یا حال حاضر

 EverCigaretteSmoker سابقه مصرف سیگار در گذشته یا حال حاضرداشتن 

 t5ad تعداد نخ مصرف سیگار در حال حاضر
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 Field Name توضیح

 t5cd تعداد دفعات مصرف پیپ در حال حاضر

 t5dd تعداد دفعات مصرف قلیان در حال حاضر

 t5ed ها تنباکو در حال حاضر تداد دفعات مصرف سایر فرآورده

 t3 سن در زمان استعمال اولین نخ سیگار

 q60 ترک کردن مصرف روزانه سیگار

 t7 سن در زمان ترک سیگار

 ts6 ماه گذشته 21یگار در ستالش برای ترک 

 ts7 ماه گذشته 21توصیه پزشک برای ترک سیگار در 

 t17 ماه گذشته در خانه 21مواجهه با دود دست دوم سیگار در 

 secondhand ماه گذشته در خانه و سرکار 21دست دوم سیگار در مواجهه با دود 

 t21 بازه زمانی مواجهه داشتن با دود دست دوم در خانه در یک ماه اخیر

 t19 کند بیشترین نوع مصرف تنباکو توسط فردی که در خانه استعمال می

 t18 مواجهه داشتن با دود دست دوم در یک ماه گذشته در محل کار

 t20 کند بیشترین نوع مصرف تنباکو توسط فردی که در محل کار استعمال می

 d1 کند تعداد روزهای هفته که میوه مصرف می

 d7 ساعت گذشته 12مصرف میوه در 

 d2 ساعت گذشته 12میزان مصرف میوه در 

 d3 کند تعداد روزهای هفته که سبزی مصرف می

 d8 ساعت گذشته 12مصرف سبزی در 

 d4 ساعت گذشته 12مصرف سبزی در  میزان

 d9 ساعت گذشته 12مصرف لبنیات در 

 d6 ساعت گذشته 12میزان مصرف لبنیات در 

 d10 در هفته گذشته مصرف ماهی

 d11 میزان مصرف ماهی در یک هفته گذشته

 d5 روغن مصرفی برای پخت و پز

 d12 در وعده غذایییا افزودنی بازه زمانی مصرف نمک 

 d13 استفاده از نمکدان در وعده غذایی قبلی

 d14 خوداظهاری میزان مصرف نمک

 d15 مصرف فست فود در هفته گذشته

 d16 تعداد دفعات مصرف فست فود در هفته

 d17 نظر شخصی در مورد تاثیر مصرف نمک بر سالمتی

 d18 نظر شخصی در مورد کاهش مصرف نمک بر سالمتی

 PAmin فیزیکی )دقیقه(میزان زمان فعالیت 

 METadj میزان فعالیت فیزیکی اصالح شده
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 Field Name توضیح

 low_activity داشتن فعالیت فیزیکی نامناسب

 h0e گیری فشارخون توسط پزشک یا نیروهای درمانی تاکنون اندازه

 h2e تشخیص باال بودن فشار خون توسط پزشک تاکنون

 h2y توسط پزشک در یک سال گذشتهتشخیص باال بودن فشار خون 

 h3a دریافت درمان برای پرفشاری خون حداقل در دو هفته گذشته

 h3c کنترل فشار خون باال بوسیله دارو

 h6 گیری قندخون توسط پزشک یا نیروهای درمانی تاکنون اندازه

 x9 تشخیص باال بودن قند خون توسط پزشک تاکنون

 h7c توسط پزشک در یک سال گذشتهتشخیص باال بودن قند خون 

 h88 تجویز دارو توسط پزشک برای قند خون باال

 h8a مصرف انسولین

 h8b مصرف دارو برای باال بودن قند خون

 h12 گیری چربی خون توسط پزشک یا نیروهای درمانی تاکنون اندازه

 h13a تشخیص باال بودن چربی خون توسط پزشک تاکنون

 h13b چربی خون توسط پزشک در یک سال گذشتهتشخیص باال بودن 

 h14 مصرف دارو برای چربی خون

 h14a مصرف داروی خوراکی برای چربی خون

 h19 های قلبی و عروقی مصرف استاتین برای بیماری

 h17a سابقه حمله قلبی در یک سال گذشته

 h17b سابقه حمله مغزی در یک سال گذشته

 h18 مصرف آسپرین

 h20a قطع مصرف دخانیات –پزشک برای تغییر سبک زندگی توصیه 

 h20b کاهش مصرف نمک –توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی 

 h20c افزایش مصرف میوه و سبزی –توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی 

 h20d کاهش مصرف روغن –توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی 

 h20e افزایش فعالیت فیزیکی –توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی 

 h20f کاهش یا افزایش وزن –توصیه پزشک برای تغییر سبک زندگی 

 h20g رخداد اتفاق استرس آور در هفته گذشته

 h20h رخداد اتفاق منجر به عصبانی شدن در هفته گذشته

 h20i رخداد اتفاق منجر به ناراحتی سریع در هفته گذشته

 xcx1 دهانه رحمسابقه غربالگری سرطان 

 a1 دریافت خدمات بستری
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 Field Name توضیح

 a2 دریافت خدمات سرپایی

 a3 محل وقوع حادثه در یک سال گذشته

 traffic_inc سابقه حادثه ترافیکی در یک سال گذشته

  a7 استفاده از کمربند ایمنی

  a8 استفاده از کاله ایمنی

  al1 سابقه مصرف الکل تا کنون

  al2 سابقه مصرف الکل در سال گذشته

  al7 سابقه مصرف الکل در یک ماه گذشته

  al9 سابقه رانندگی در حالت مستی

  m14 دریافت درمان برای پر فشاری خون در دو هفته گذشته

  m5 حاملگی در زمان مطالعه

  m3 قد

  m4 وزن

  m7 دور کمر

  m15 دور لگن

  pulserate ضربان قلب

  MeanSys میانگین فشار خون سیستولیک

  MeanDias میانگین فشار خون دیاستولیک

  i06 تمایل فرد به شرکت در مرحله آزمایشگاه

  ALTL خون ALTمیزان 

  HDLC3 خون HDLمیزان 

  CRJ2U ادرارمیزان کراتینین 

  CH02l میزان کلسترول خون

  A1c HbA1cمیزان هموگلوبین 

  GLUC3 خونمیزان گلوکز 

  ID_houshould شماره شناسایی خانوار

- sampleQ  

- SamplesizeQ  

  weight_Q وزن نمونه گیری برای سواالت پرسشنامه

  weight_antropo وزن نمونه گیری برای متغیرهای تن سنجی

 weight_lab ورن نمونه گیری برای متغیرهای آزمایشگاهی
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 کد c1 – جنسیت

 0 زن

 1 مرد

 

 کد area –منطقه محل سکونت 

 0 روستایی

 1 شهری

 

 

 کد i1d2b – نوع منطقه روستایی محل سکونت

 1 روستای اصلی/مرکزی

 2 روستای قمر

 3 روستای سیاری

 

 کد i4d9 – نسبت با سرپرست خانوار

 1 سرپرست

 2 والدین

 3 فرزند

 4 فرزند همسر

 5 نوه

 6 والدین همسر

 7 برادرخواهر یا 

 9 خواهر یا برادر زاده

 10 ندهفرزند خوا

 11 سایر بستگان
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 کد i19 – وضعیت تاهل

 1 هرگز ازدواج نکرده

 2 متاهل

 3 طالق گرفته

 4 همسر فوت شده

 

 کد i21 – وضع اشتغال

 1 کارمند دولتی

 2 کارگر دولتی

 3 کارمند غیر دولتی

 4 کارگر غیر دولتی

 5 شغل آزاد

 6 بدون درآمدکار 

 7 دانش آموز

 8 سرباز

 9 خانه دار

 10 بازنشسته

 11 بدون توانایی کار کردن –بی کار 

 12 دارای توانایی کار کردن –بی کار 

 13 بدون تمایل –بی کار 
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 کد x4d1 – نوع بیمه پایه

 1 بیمه خدمات درمانی

 2 بیمه تامین اجتماعی

 3 بیمه نیروهای مسلح

 4 امداد امام خمینی بیمه کمیته

 5 سایر بیمه ها

 6 بدون بیمه

 

 i07 -استان محل سکونت خانوار

 کد استان کد استان

 16 ایالم 0 مرکزی

 11 کهگیلویه و بویراحمد 1 گیالن

 11 بوشهر 2 مازندران

 11 زنجان 3 شرقیآذربایجان 

 20 سمنان 4 آذربایجان غربی

 21 یزد 5 کرمانشاه

 22 هرمزگان 6 خوزستان

 23 تهران 1 فارس

 24 اردبیل 1 کرمان

 25 قم 1 خراسان رضویی

 26 قزوین 10 اصفهان

 21 گلستان 11 سیستان و بلوچستان

 21 خراسان شمالی 12 کردستان

 21 خراسان جنوبی 13 همدان

 30 البرز 14 چهارمحال و بختیاری

   15 لرستان
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 x4 –بیمه مکمل 

 x3d1 –بیمه پایه 

 کد

 0 ندارد

 1 دارد

 

 کد i8 –نوع ساختمان محل سکونت )مواد سازنده( 

 1 اقامتگاه عمومی

 2 چادر یا سایه بان

 3 خشت

 4 آجر

 5 فلز یا سیمان

 

 کد i9 –وضعیت تملک واحد مسکونی 

 1 مالک

 2 اجاره ای

 3 دولتی

 4 سایر

 

 کد i11  -وضعیت خودرو سواری 

 0 دارد

 1 ندارد

 

 کد i111  -نوع خودرو سواری 

 1 پراید

 2 پژو

 3 سمند

 4 وانت

 5 سایر خودروهای داخلی

 6 سایر خودروهای خارجی
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 کد i112 –نوع مصرف خودرو سواری 

 1 خانوادگی

 2 کاری

 3 بدون استفاده

 

 x5a –دارایی خانوار  سواالت مربوط به
 x5vالی 

 کد

 0 دارد

 1 ندارد

 

 به قسمت سوخت مصرفیسواالت مربوط 

 x5wa –نوع سوخت مصرفی برای آشپزی 

 x5wb –نوع سوخت مصرفی برای گرمایش 

 x5wc –نوع سوخت مصرفی برای استحمام 

 کد

 1 نفت

 2 گاز

 3 الکتریسیته

 4 چوب و هیزم

 5 سایر
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 سواالت مربوط به قسمت مصرف دخانیات

 ts8 - اتیسابقه مصرف دخان

 t6 - بصورت روزانه گاریمصرف س سابقه

 t14 - گاریروزانه س ینخ مصرف تعداد

 s4b - روزانه اتیمصرف دخان سابقه

 s4c  - مصرف تنباکو در گذشته نوع

 s1b - تنباکو در حال حاضر مصرف

 t2 - روزانه در حال حاضر گاریس مصرف

 s1_1 - است گاریمصرف حال حاضر نوع تنباکو س نیشتریب

 s1_2  - است انیمصرف حال حاضر نوع تنباکو قل نیشتریب

 s1_3 - است پیمصرف حال حاضر نوع تنباکو پ نیشتریب

 s1_4 - است ریمصرف حال حاضر نوع تنباکو سا نیشتریب

 s1c - انواع تنباکو بصورت روزانه ریسا مصرف

 EvertobaccoSmoker - حال حاضر ایسابقه مصرف تنباکو در گذشته  داشتن

 EverCigaretteSmoker - حال حاضر ایدر گذشته  گاریسابقه مصرف س داشتن
 q60 - گاریترک کردن مصرف روزانه س

 ts6 - ماه گذشته 21در  گارسیترک  یبرا تالش

 ts7 - ماه گذشته 21در  گاریترک س یپزشک برا هیتوص

 t17 - ماه گذشته در خانه 21در  گاریبا دود دست دوم س مواجهه

 secondhand - ماه گذشته در خانه و سرکار 21در  گاریبا دود دست دوم س مواجهه

 t18 - ماه گذشته در محل کار کیداشتن با دود دست دوم در  مواجهه

 کد

 0 خیر

 1 بله

 t19 - کند یکه در خانه استعمال م ینوع مصرف تنباکو توسط فرد نیشتریب
 t20 - کند یاستعمال م کارمحل که در  ینوع مصرف تنباکو توسط فرد نیشتریب

 کد

 1 سیگار

 2 قلیان

 3 پیپ

 4 سایر
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 سواالت مربوط به قسمت تغذیه

 d7 - ساعت گذشته 12در  وهیم مصرف

 d8 - ساعت گذشته 12در  یسبز مصرف

 d9 - ساعت گذشته 12در  اتیلبن مصرف

 d10 - در هفته گذشته یماه مصرف

 d13 -ی قبل ییاز نمکدان در وعده غذا استفاده

 کد

 0 نداشته

 1 داشته

 کد d2 –ساعت گذشته  12میزان مصرف میوه در 

 0 نداشته است

 1 (یا یک چهارم لیوان خشکبار  ک عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوسطکمتر از ی کمتر از یک بشقاب میوه خوری)

 2 (لیوان خشکباریا یک چهارم   ک عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوسطیک بشقاب میوه خوری)ی

 3 (لیوان خشکبار نصفیا   سیب متوسط دوعدد میوه متوسط مثل  یک بشقاب پلو خوری)دو

 4 (لیوان خشکبار نصفیا   سیب متوسط دوعدد میوه متوسط مثل  )بیش از دو بیش از یک بشقاب پلو خوری 

 کد d2 –ساعت گذشته  12میزان مصرف میوه در 

 0 نداشته است

 1 (لیوان سبزی پخته یا خردشده ونیمیک یا  لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو بشقاب میوه خوری )کمتر از سهکمتر از یک 

 2 (لیوان سبزی پخته یا خردشده ونیمیک یا  لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو یک بشقاب میوه خوری )سه

 3 (لیوان سبزی پخته یا خردشده یا دو یا دو و نیم لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو یک بشقاب پلو خوری )چهار یا پنج

لیوان سبزی پخته یا  یا دو یا دو و نیم لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج / کاهو )بیش از چهار یا پنج بیش از یک بشقاب پلو خوری 

 (خردشده

4 

 کد d6 –میزان مصرف لبنیات

 0 نداشته است

 یا کمتر از دو لیوان دوغ شیر یا ماست کم چرب معمولی یک لیوانکمتر از 
1 

 یا دو لیوان دوغ شیر یا ماست کم چرب معمولییک لیوان 
2 

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

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

 d5 –نوع روغن مصرفی 
 کد

 روغن نباتی جامد
1 

 ویاسرخ کردنیروغن نباتی مایع 
2 
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 کره یا روغن حیوانی
3 

 پیه یا دنبه
4 

 کره نباتی )مارگارین(
5 

 .کند مصرف نمیانواع  هیچ یک را بیش از سایر
6 

 .کند اصالً روغن و چربی مصرف نمی
1 

 سایر
1 

 d12 - ییدر وعده غذا یافزودن ایمصرف نمک  یبازه زمان
 کد

 همیشه
1 

 اغلب
2 

 گاهی اوقات
3 

 به ندرت
4 

 هرگز
5 

 d14 - مصرف نمک زانیم یخوداظهار
 کد

 خیلی زیاد
1 

 زیاد
2 

 متوسط
3 

 کم
4 

 خیلی کم
5 

 d18 -ی در مورد کاهش مصرف نمک بر سالمت یشخص نظر
 کد

 خیلی مهم است
1 

 تاحدودی مهم است
2 

نیستاصال مهم -  
3 



 6931 سال – غیرواگیر های بیماری خطر عوامل پیمایش – دیتا متا

 

14 
 

 

 سواالت مربوط به بخش فعالیت بدنی

 کد low_activity –کمبود فعالیت فیزیکی 

 0 ندارد

 1 دارد

 

 

 سواالت مربوط به بخش حوادث

 کد a3  -محل وقوع حادثه 
 1 منزل

 2 معابر ترافیکی

 3 اماکن آموزشی

 4 محل کار

 5 اماکن ورزشی و تفریحی

 6 سایر موارد

 

 

دو حالتی که پاسخ آن ها بصورت بلی یا خیر کلیه سواالت 
 است

 کد

 0 خیر

 1 بلی

 


