
پرسشنامه طرح بررسی سالمت دستگاه گوارش فوقانی
Golestan Cohort  Study
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بیمارستان برزویه) 8(يبیمارستان مطهر) 7(بیمارستان خاتم) 6(منزل فرد) 5(
...........................................سایر) 10(بیمارستان شهدا) 9(

|__||__|/|__||__|/|__||__|..........................................................................................................) سال/ ماه / روز( :تاریخ مصاحبه.1.5
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)یکی از خویشاوندان یا دوستان(2آدرس.1.8
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سپس بعد از اطمینان از همخوانی بین نام و کد . این برگه باید بطور جداگانه و قبل از وارد کردن اطالعات به پرسشنامه پر شود
.فرد که در باالي تمام صفحات پرسشنامه درج شده، آنرا جدا سازید

1



کد 
:فرد

20CGGolestan Cohort Study

٢

ادامه اطالعات فردي

|__|زن) 2(|__|مرد) 1(.:جنس. 1.9

|__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|سال/ماه/روز):                                             تاریخ شمسی(تاریخ تولد. 1.10

|__||__|..............................................................................................):کاملسال(سن  . 1.11

|__|:نژاد. 1.12

بلوچ) 5(سیستانی) 4(ترك) 3(فارس)2(ترکمن) 1(
....................................................:سایر)8(افغانی)7(کرد)6(

|__|)را وارد نمایید8افراد غیر ترکمن کد يبرا(.:قومدر صورت ترکمن بودن، . 1.12.1

.............................................:سایر)4(تکه) 3(گوگالن)2(وتیم)1(

|__|:وضعیت تاهل. 1.13

همسر مرده ، بیوه )3(متاهل)2(مجرد)1(
...............................................:سایر) 5(مطلقه)4(

|__|:تتحصیالسطح . 1.14

سال6-8) 3(سال5مساوي یا کمتر از ) 2(بیسواد)1(
تحصیالت عالی)5(سال12-9) 4(

ماننـد  , ماننـد یبـدون پاسـخ مـ   و یخـال یهـر علتـ  صورت عدد ثبـت مـی گردنـد و بـه     که به یپاسخ هایياین پرسشنامه برایدر تمام: يتوضیح ضرور
را بـه ترتیـب   9999و یا 999یا 99یا 9بر حسب مورد عدد ,)به شرط نبودن گزینه مناسب در بین گزینه ها(ينامشخص بودن پاسخ و یا عدم اندازه گیر

کـه هیچیـک از   مطمـئن شـوید  , خـود به مربوط يدر پایان مصاحبه قسمتها.وارد نماییدیو یا چهار رقمیسه رقم, یدو رقم, ییک رقميپاسخهايبرا
نمانـده  یخـال , داده در جـداول دیگـر   يدارايشماره سوال در هر ردیف هستند و نیز سطر هايکه دارایو  جداولدر متن پرسشنامهيعدديپاسخ ها

.باشند
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اطالعات مربوط به محل سکونت-2
. ترتیب از زمان تولد نام ببریدمنطقه و نوع محل هاي سکونتی که حداقل یکسال در آن زندگی کرده اید را به. 2.1

کد نوع خانه
خشت خام) 4(چوب و آجر)3(چوب و نی) 2(آالچیق/ چادر)1(
نمی دانم) 7(......:.........................................سایر)6(بتون      , آهنی- آجري)5(

تا سناز سنردیف
حل سکونتم

شهر) 1(
روستا)2(

نام
استان

نام
شهرستان

نام
شهر

نام
خانهنوع روستا

1|__||__||__||__||__||__|

2|__||__||__||__||__||__|

3|__||__||__||__||__||__|

4|__||__||__||__||__||__|

5|__||__||__||__||__||__|

6|__||__||__||__||__||__|

7|__||__||__||__||__||__|

8|__||__||__||__||__||__|

9|__||__||__||__||__||__|

10|__||__||__||__||__||__|



کد 
:فرد

20CGGolestan Cohort Study

٤

. را فهرست نماییدکردن، نوع اصلی سوخت مصرفی براي پخت و پز و گرم.2.2

و پخت و پزگرم کردنسوخت ستم گرمایش اصلیسی
گاز)1(بخاري دیواري)1(
هیزم/چوب)2(بخاري بدون دودکش) 2(
سایر مواد ارگانیک/پهن) 3(بخاري دودکش دار) 3(
گازوئیل/ نفت )4(سایر) 4(
برق) 5(نمیدانم) 5(

سایر) 6(
نمی دانم) 7(

پخت وپزسوختگرم کردنتسوخسیستم گرمایشتا سناز سنردیف
1|__||__||__||__||__||__||__|

2|__||__||__||__||__||__||__|

3|__||__||__||__||__||__||__|

4|__||__||__||__||__||__||__|

5|__||__||__||__||__||__||__|

6|__||__||__||__||__||__||__|

7|__||__||__||__||__||__||__|

8|__||__||__||__||__||__||__|

9|__||__||__||__||__||__||__|

10|__||__||__||__||__||__||__|
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سوابق شغلی. 3
آیا در طول زندگی خود حداقل معادل یکسال شغلی داشته اید؟. 3.1

|__|خیر                      ) 2(بلی            ) 1(

|__||__|)را وارد نمایید98در صورت عدم اشتغال کد(در چه سنی شروع به کار کردید؟    . 3.2

در صورت اشتغال به چند شغل در یک . ل داشتید را از زمان اولین شغل به ترتیب، نام ببریدتمام شغل هایی که حداقل به مدت یکسال بدان اشتغا. 3.3
.را نیز ذکر نمایید) مانند فرشبافی(مشاغلی را که در منزل انجام میگیرند . دوره زمانی، همه آنها را ذکر کنید

ساعت در کد شغلشغلتا سناز سنردیف
روز

ماه در
شدت فعالیتسال

1|__||__||__||__|
......................................................

|__||__||__||__||__||__||__||__|

2|__||__||__||__|......................................................|__||__||__||__||__||__||__||__|

3|__||__||__||__|......................................................|__||__||__||__||__||__||__||__|

4|__||__||__||__|......................................................|__||__||__||__||__||__||__||__|

5|__||__||__||__|......................................................|__||__||__||__||__||__||__||__|

6|__||__||__||__|......................................................|__||__||__||__||__||__||__||__|

شـاغلی کـه بـه صـورت     مشاغلی که به تالش بـدنی انـدکی نیـاز دارنـد ماننـد م     = 2مشاغلی که حین نشتن قابل انجام هستند، =1: شدت فعالیت
= 3، )مانند فروشنده مغازه، آرایشگر، نگهبـان و غیـره  (ایستاده، نشسته و یا قدم زدن آهسته انجام می شوند و به تالش بدنی شدیدي نیاز ندارند 

اهی ممکن اسـت  مشاغلی که به حمل بارهاي سبک و کار مداوم نیاز داشته و عمدتا مشاغلی هستند که در داخل ساختمان انجام می شوند و گ
مشاغلی که به حمل بارهـاي  = 4، )مانند تمیز کننده منزل، پرستار، برقکار و غیره(ضربان قلب را اندکی باال برده و یا باعث تعریق خفیف شوند 

ان قلـب و تعریـق   این مشاغل باعث افزایش قابل توجه ضـرب . سنگین و راه رفتن فراوان نیاز دارند و عمدتا در بیرون از ساختمان انجام می شوند
).مانند معدنچی، آجرچین، کارگر ساختمانی، بیل زن و غیره(شدید می شوند 

آیا در حال حاضر شاغل هستید؟. 3.4
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی            ) 1(

)را وارد نمایید998کد مردانيبرا(در مورد زنان
چیست؟گر متاهل نیستید، شغل فعلی سرپرست خانوادهاواگر متاهل هستید، شغل فعلی شوهر شما. 3.5

...............................................................................................................................................................                  .|__||__||__|
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خانوار و وضعیت اقتصادي خانواده. 4
|__|:                                                                                    محلی که در آن زندگی می کنید. 4.1

متعلق به والدین) 3(اجاره نشین هستید        ) 2(به شما تعلق دارد            )1(
................................   .................سایر ) 5()سازمانی(توسط دولت یا سازمانی که در آن کار میکنید فراهم شده است ) 4(
حیوانات، کارگاه و غیره چقدر است؟                                                                                          يمحل نگهداربدون در نظر گرفتن باغچه، ایوان، ) به متر مربع(مساحت محل سکونت شما . 4.2

|__||__||__||__|
|__||__|تعداد افرادي از خانواده که با هم در منزل فعلی شما زندگی می کنید؟                                                 . 4.3

|__|: سرپرست خانوادهسطح تحصیل. 4.4

سال6-8) 3(سال5مساوي یا کمتر از ) 2(بیسواد)1(
تحصیالت عالی                                                                               ) 5(سال12-9) 4(

)بجز اعضایی از خانواده که در سال اول زندگی فوت کرده اند ولی با در نظر گرفتن سایر آنها(درجه یک شما چند نفر هستند؟ بستگان. 4.5
تعدادخویشاوندشماره
|__||__|یتنبرادران4.5.1

|__||__|یبرادران ناتن4.5.2

|__||__|یتنخواهران4.5.3

|__||__|یخواهران ناتن4.5.4

|__||__|فرزندان ذکور4.5.5

|__||__|فرزندان مونث4.5.6

کدامیک از امکانات زیر در منزل شما موجود است؟. 4.6

اگر بلی، چند سال است که داراي آن هستیدخیر= 2/  بلی  = 1نام وسیلهشماره
98کد = اگر خیر

|__||__||__|اتومبیل شخصی4.6.1

|__||__||__|موتور سیکلت شخصی4.6.2

|__||__||__|تلویزیون رنگی4.6.3

|__||__||__|تلویزیون سیاه و سفید4.6.4

|__||__||__|حمام داخل منزل4.6.5

|__||__||__|جاروبرقی4.6.6

|__||__||__|ماشین لباسشویی4.6.7

|__||__||__|یخچال4.6.8

|__||__||__|فریزر4.6.9

|__||__||__|وترکامپی4.6.10



کد 
:فرد

20CGGolestan Cohort Study

٧

)را وارد نمایید98مردان کد يبرا:  (فقط در مورد زنان
|__||__|چند بار حامله شده اید؟                                                                                                       . 4.7

|__||__|ده اید؟                                                                                                چند فرزند زنده به دنیا آور. 4.8

صی بیماريسابقه شخ. 5
بیماریهاي زیر را که توسط پزشک تائید شده باشد را داشته اید؟آیا در حال حاضر و یا در سابق . 5.1

یبل) 1(بیماريشماره
خیر) 2(

تشخیصسن در زمان
98کد = اگر خیر

|__||__||__|بیماري روماتیسمی قلب5.1.1

|__||__||__|نارسایی قلبی/انفارکتوس/ آنژین5.1.2

|__||__||__|سکته مغزي5.1.3

|__||__||__|افزایش فشار خون 5.1.4

|__||__||__|قنديربیما5.1.5

|__||__||__|)آسم، برونشیت مزمن، آمفیزم(بیماري انسدادي مزمن ریه 5.1.6

|__||__||__|کلیهمزمنینارسای5.1.7

|__||__||__|يزرد5.1.8

|__||__||__|يمزمن کبدینارسای5.1.9

|__||__||__|سل5.1.10

ه اید؟داشتیعمل جراحسابقهآیا. 5.2
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی            ) 1(

:و سن انجام آن را مشخص نماییدینوع عمل جراحیدر صورت بل5.2.1

سنینوع عمل جراح
.................................................................|__||__|

.................................................................|__||__|

.................................................................|__||__|

.................................................................|__||__|

.................................................................|__||__|

آِیا سابقه تزریق خون داشته اید؟. 5.3
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی            ) 1(

ماه گذشته به شما خون تزریق شده است؟یآیا ط5.2.2
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی           ) 1(
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عالیم و نشانه هاي دستگاه گوارش فوقانی. 6

ید؟اولین بار کی دچار این عالیم شد, یاگر بلآیا شما تا به حال عالئم زیر راداشته اید؟  . 6.1

زمان*
سال پیش5تا 1بین ) 2(در طی یکسال گذشته) 1(
هرگز) 8(سال قبل10بیش از ) 4(سال پیش10تا 6بین ) 3(

بلی)1(عالیمشماره
خیر)2(

زمان 
*)اولین بار(

|__||__|احساس برگشت غذا از معده به باال6.1.1

|__||__|ترش کردن یا احساس سوزش در زیر جناغ سینه6.1.2

|__||__|)جامدات یا مایعات(احساس دشواري در بلع 6.1.3

شدید؟ظرف یکسال گذشته و قبل از آن، هر چند مدت یکبار دچار احساس برگشت غذا از معده به باال یا ترش کردن یا سوزش زیر جناغ سینه می.6.2
**شدت*دفعاتنیدوره زماشماره

|__||__|ظرف یکسال گذشته6.2.1

|__||__|قبل از یکسال گذشته6.2.2

دفعات*
بار در هفته1- 2)3(بار در هفته 3-5)2(تقریبا هر روز      ) 1(
ر مواقع خاصفقط با بعضی غذاها و نوشیدنی ها یا د) 6(بار در ماه تا سهیک) 5(
هرگز) 8(

شدت**
خفیف، اگر به آن فکر نکنم احساسش نمیکنم) 1(
.متوسط ، اگر به آن فکر نکنم اگر چه از بین نمیرود اما مانع انجام امور روزانه نمیشود) 2(
.شبها نیز مرا از خواب بیدار میکند) 4(.شدید، مانع انجام امور روزانه میشود) 3(
دان عالمتفق) 8(

آیا هرگز به خاطر ترش کردن یا سوزش زیر جناغ سینه ، دارو مصرف نموده اید؟.6.3
|__|عالیم فوق را نداشته ام) 8(خیر         ) 2(بله) 1(

آیا طی سال گذشته کاهش وزن داشته اید؟. 6.4
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(ی            بل) 1(

|__||__|)99=نامشخص, 98=اگر خیر(اگر بلی، چند کیلوگرم؟ . 6.4.1

؟)یعنی با رژیم غذایی(آیا این کاهش وزن ارادي بوده است . 6.4.2
|__|کاهش وزن نداشته ام) 8(خیر              ) 2(بلی            ) 1(
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کانسرسابقه شخصی و خانوادگی . 7
که توسط پزشک تشخیص داده شده باشد بوده اید؟يکانسرآیا شما مبتال به . 7.1

|__|خیر ) 2(بلی   ) 1(

|__||__|)98: اگر خیر(:   اگر بلی، سن اولین تشخیص. 7.1.1

|__||__|)را وارد نمایید98در عدم وجود سابقه کانسر کد (کجا بوده است؟ )زیربر اساس جدول (منشا آن. 7.1.2

پستان، = 10، پوست=9ریه، = 8حنجره، = 7کبد، = 6، لوزالمعده=5، روده بزرگ= 4معده، = 3مري، = 2دهان یا حلق، = 1:  کد محل تشخیص
.منشا نامشخص= 16,  سایر= 15, خون= 14مثانه،= 13پروستات،= 12، رحم=11

:دفامیل را در جدول زیر فهرست نماییيسابقه ابتال به کانسر در اعضا. 7.2

ICD-10کد تشخیصمحل سن ثشخیصینسبت فامیل

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

دختر) 8(پسر ) 7(خواهر ناتنی ) 6(برادر ناتنی)5(ی تنواهرخ) 4(تنی برادر) 3(مادر) 2(پدر) 1(:  کد نسبت فامیلی
)زادهزاده، خاله و داییعمو و عمه, خاله, دایی, عمه, عمو(درجه دوسایر خویشاوندان خونی) 11(همسر ) 10(پدربزرگ یا مادربزرگ ) 9(
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مصرف دخانیات و اپیوم. 8
؟ه ایدکشیدسیگار )همدت شش مابههفتهحداقل یکبار در(آیا بطور مرتب . 8.1

|__|خیر ) 2(بلی ) 1(

سیگار می کشید؟در حال حاضرآیا . 8.2
|__|هیچگاه سیگار مصرف نکرده ام) 3(خیر ) 2(بلی ) 1(

:مصرف سیگار را از زمان آغاز مصرف منظم آن فهرست نمایید. 8.3
روز در هفتهتعداد در روز*نوعتا سناز سن

|__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

دست ساز= 3سیگار بدون فیلتر کارخانه اي، = 2سیگار فیلتردار کارخانه اي، = 1: نوع*

؟کرده ایدفاده تناس، قلیان، چپق یا پیپ اس)  همدت شش مابههفتهحداقل یکبار در(آیا بطور مرتب . 8.4
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی            ) 1(

:در صورت بلی ، نوع و مدت مصرف آن را مشخص نمایید.8.4.1

نوع
آیا مصرف شده؟

یبل)1(
اگر مصرف شده باشد

توضیحات روز در هفتهدفعات معمول روزانهتا سناز سن

|__||__||__||__||__||__||__||__|ناس

|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__|چپق

|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__|پیپ

|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__|قلیان

|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__|
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؟کرده ایدفادهتاسموادمخدر- تریاك) در مدت شش ماه هفتهحداقل یکبار در (آیا بطور مرتب . 8.5
|__|خیر ) 2(بلی ) 1(

:در صورت بلی ، نوع و مدت مصرف آن را مشخص نمایید. 8.5.1

نوع

آیا مصرف 
شده؟

یبل)1(

اگر مصرف شده باشد
توضیحات نحوه تا سناز سن

مصرف
مصرف روزانه 

)نخود(
هفتهدر روز

|__|تریاك
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|هروئین
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|سوخته
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|شیره
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__|

تزریقی، = 5سیمی، = 4، قورقوري= 3خوراکی، = 2، وافور=1: نحوه مصرف

به شما داده شده است؟یا اپیوم دیگريآیا در زمان کودکی و یا نوزادي ، سوخته. 8.6
|__|نمی داند ) 3(خیر ) 2(بلی ) 1(

ایذ؟استفاده کردهیا اپیوم دیگريفرزندانتان ، از سوخته) ناراحتی( آیا تا کنون براي برطرف کردن نآرامی . 8.7
|__|خیر ) 2(بلی ) 1(
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مصرف الکل. 9
اید؟از مشروبات الکلی استفاده کرده) به مدت شش ماهماهحداقل یکبار در ( آیا  بطور مرتب . 9.1

|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی            ) 1(

:در صورت بلی ، نوع و مدت مصرف آن را مشخص نمایید. 9.2

نوع
آیا مصرف 

شده؟
یبل)1(

اگر مصرف شده باشد
توضیحات

تا سنسناز 
متوسط میزان مصرف در 

(cc)هر بار مصرف 

تعداد دفعات مصرف 
در ماه

|__|آبجو
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

مشروبات 
اتیوارد

ودکا، (
ویسکی، 

)جین، غیره

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

مشروبات 
دست ساز

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|سایر
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
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سابقه مصرف دارو. 10

را به صورت منظم مصرف نموده اید؟یآیا تاکنون داروی. 10.1
|__|خیر ) 2(بلی ) 1(

:)یتقویتيو داروهايضد بارداريکلیه دارو ها از جمله داروها(مدت و دفعات مصرف را فهرست نمایید, نام, یاگر بل. 10.2

:دفعات مصرف*
ماهانه یا با فواصل بیشتر) 3(هفتگی                  ) 2(روز در ماه       20روزانه یا حداقل ) 1(

)]هفته3- 4حداقل [براي داروهاي با طول اثر طوالنی 3کد(

نام دارو
یمصرف فعل

خ)2/(یبل)1(
یر

*دفعات مصرف)سال(مدت 

دوز

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................

………………….|__||__||__||__|............................
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بهداشت دهان و دندان. 11
خود را از دست داده اید؟یدایميآیا هیچیک از دندانها. 11.1

|__|خیر ) 2(بلی ) 1(

|__||__|)را وارد نمایید98کد:اگر خیر(خود را از دست داده اید؟ ییماولین دندان دایدر چه سن, یاگر بل. 11.1.1

کنید؟یاستفاده میآیا از دندان مصنوع. 11.2
|__|خیر ) 2(بلی ) 1(یفک فوقان. 11.2.1

|__|خیر ) 2(بلی ) 1(یفک تحتان. 11.2.2

کنید؟ یمآیا در طول روز معموال از آن استفاده . 11.3
|__|ندارمیدندان مصنوع) 8(خیر      ) 2(بلی            ) 1(یفک فوقان. 11.3.1

|__|ندارم یدندان مصنوع) 8(خیر      ) 2(بلی            ) 1(یفک تحتان. 11.3.2

)را وارد نمایید98کد : یصورت نداشتن دندان مصنوعدر(شدید؟ یدندان مصنوعياولین بار دارايبرایدر چه سن. 11.4
|__||__|یفک فوقان. 11.4.1

|__||__|یفک تحتان. 11.4.2

|__|:دفعات مسواك زدن دندانها. 11.5

سه بار در روز) 3(دو بار در روز ) 2(یکبار در روز) 1(
زنمیمسواك نم) 5() ................................................نام ببرید(سایر ) 4(

یمصنوعيلثه و یا دندانها, اخاص به خاطر مسائل مربوط به دندانهیمواد غذاییبرخمصرفدفعات ناراحت کننده بودن, یکسال گذشتهیدر ط. 11.6
به چه میزان بوده است؟ 

|__|آورم یبه یاد نم) 6(هرگز     ) 5(به ندرت    ) 4(یگاه) 3(تقریبا اکثر اوقات   ) 2(اکثر اوفات   ) 1(

کنید؟یميخودداریاز مصرف چه مواد غذای, یمصنوعيلثه و یا دندانها, به خاطر مسائل مربوط به دندانها. 11.7
هردو) 3(خنکينوشابه ها) 2(سفت و جامديغذاها) 1(
|__|ندارم یمشکل) 5()....................................نام ببرید(سایر ) 4(

DMFمعیار . 11.8

|__||__|د کل دندانها تعدا. 11.8.1

|__||__|) D(پوسیده يتعداد دندانها. 11.8.2

|__||__|) M(کشیده شده يتعداد دندانها. 11.8.3

|__||__|) F(پر شده يتعداد دندانها. 11.8.4
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:مخاط دهان. 11.9
شرح (سایر ) 5)     (تومور مانند(ضایعه برجسته ) 4(زخم                     ) 3(لکه قرمز                ) 2(لکه سفید             ) 1(یطبیع) 0(

|__|)..................................................................................................................دهید

)نشسته(نفشار خوياندازه گیر. 12
. )بر حسب میلیمتر جیوه(با دو بار اندازه گیري تایید شود

: راستيبازو. 12.1
|__||__||__|/|__||__||__|سیستولیک                    / دیاستولیک.12.1.1

|__||__||__|/|__||__||__|سیستولیک                    / دیاستولیک.12.1.2

: چپيبازو. 12.2
|__||__||__|/|__||__||__|سیستولیک                    / دیاستولیک.12.2.1

|__||__||__|/|__||__||__|سیستولیک/ دیاستولیک.12.2.2
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آنتروپومتریکشاخص هاي .13
.لطفا شکلی را که فکر می کنید در سن هاي مختلف داشته اید را عالمت بزنید): پیکتوگرم(شکل بدن در دوره هاي مختلف زندگی . 13.1

مردان

1         2          3           4            5            6               7

|__|             |__|           |__|          |__|       |__|         |__|     |__|سالگی           15حدود 13.1.1

|__|             |__|           |__|          |__|       |__|         |__|     |__|سالگی   30حدود . 13.1.2

|__|             |__|           |__|          |__|       |__|         |__|     |__|ان حاضرزم. 13.1.3

زنان

|__|        |__|      |__|سالگی15حدود . 13.1.4 |__|         |__|         |__|         |__|          |__|          |__|

|__|          |__|          |__|         |__|         |__|          |__|       |__|       |__|       |__|سالگی30حدود . 13.1.5

|__|زمان حاضر. 13.1.6 |__|       |__|       |__|          |__|         |__|         |__|          |__| |__|

معاینه آنتروپومتریک
.وزن و قد باید بدون کفش و لباس هاي سنگین اندازه گیري شود

|__||__||__|قد به سانتیمتر. 13.2

|__||__||__|وزن به کیلوگرم. 13.3

|__||__||__|دور کمر به سانتیمتر            . 13.4

|__||__||__|دور باسن به سانتیمتر    . 13.5
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تماس با حیوانات. 41
:لطفا سابقه تماس خود را با حیوانات از زمان کودکی خود ذکر نمایید. 14.1

)ناتحیوا(حیوان سطح تماستا سناز سن

|__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__|

سطح تماس
هیچگاه) 1(
)متري محل کار یا زندگی فرد استبراي مثال محل نگهداري حیوانات در دویست (بعضی مواقع ) 2(
)براي مثال محل نگهداري حیوانات در همسایگی محل کار یا زندگی فرد است(حداقل یکبار در دو هفته ولی کمتر از یکبار در روز) 3(
)براي مثال نگهداري حیوانات در محل کار یا زندگی فرد(تماس روزانه ) 4(
)لهاي مربوط به تغذیه و تمیز کردن حیوانات و کشتارگاهشغ(تماس روزانه و نزدیک با حیوانات ) 5(

حیوانات
)مانند گوسفند، بز، گاو(نشخوار کنندگان ) 2()شتر, مانند اسب، قاطر، االغ(اسب سانان) 1(
رطیو) 4(سگ) 3(

يچا. 51
|__|:به سانتیگرادیمصرفيچايدما. 15.1

شمنوینميچا) 5(یا بیشتر        C°70) 2 (C°64-60)3 (C°69 -65)4(C°60کمتر از)1(

|__|چاي را چگونه مصرف میکنید؟                                                                                           . 15.2

دنوشنمی) 9()ولرم(سرد) 3(داغ) 2(خیلی داغ) 1(

|__||__|)بر حسب دقیقه(ن آن معموال چه مدتی طول میکشد؟ از زمان ریختن چایی تا نوشید. 15.3

|__|معموال چاي را چگونه می نوشید؟. 15.4

)بلعیدن(زیاد مقادیر) 2()جرعه جرعه(کم کم ) 1(
.نوشدنمی) 9(
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فعالیت بدنی-16

کنید؟یسال را کار ميماه هایآیا شما تمام. 161
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی            ) 1(

|__||__|)                             را وارد نمایید98کد :یاگر بل(کنید؟     یچند ماه در سال کار م, خیراگر. 16.1.1

از کار روزانه شما است؟یدن بخشزشدید مانند بیل یآیا فعالیت بدن. 16.2
|__|خیر                                                    ) 2(بلی            ) 1(

|__|چند بار در هفته؟                                                                                                             . 16.2.1

هرگز) 4(روزانه       ) 3(دو تا چهار روز در هفته      )2(روز در هفته      2کمتر از ) 1(
|__||__|)                        را وارد نمایید98باشد کد یمنف16.2چنانچه سوال (چند ساعت در روز؟    . 16.2.2

|__||__|)             را وارد نمایید98باشد کد یمنف16.2چنانچه سوال (به مدت چند سال؟      . 16.2.3

منزل را انجام میدهید؟يآیا کارها. 16.3
|__|خیر                                                                                                                 ) 2(بلی            ) 1(

|__|چند بار در هفته؟                            . 16.3.1

هرگز) 4(روزانه       ) 3(دو تا چهار روز در هفته      ) 2(روز در هفته      2کمتر از ) 1(
|__||__|)                        ا وارد نماییدر98باشد کد یمنف16.3چنانچه سوال (چند ساعت در روز؟    . 16.3.2

|__||__|)                        را وارد نمایید98باشد کد یمنف16.3چنانچه سوال (به مدت چند سال؟      . 16.3.3

زیر را انجام يمعموال کدام یک از کارهاو استراحتيکاریدر ساعات ب, هستیدکه بیکاریو در ماه هایاز سال که مشغول به کاریاه هایدر م. 16.4
)ساعات خواب را محسوب نکنید(می دهید؟ 

مدت به دقیقه در روزفعالیتشماره
مشغول به کاريدر ماهها

)یموارد منفيعدد صفر برا(

مدت به دقیقه در روز
يبیکاريدر ماهها

)یموارد منفيعدد صفر برا( |__||__||__||__||__||__|منزليکارهایانجام برخ16.4.1

|__||__||__||__||__||__|يورزش مالیم مانند پیاده رو16.4.2

|__||__||__||__||__||__|ورزش متوسط مانند والیبال16.4.3

|__||__||__||__||__||__|يورزش شدید مانند اسب سوار16.4.4

|__||__||__||__||__||__|مطالعه یا گپ زدن, استراحت, تلویزیونيتماشا16.4.5
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جمع آوري نمونه هاي بیولوژیک. 71
:نتیجه آزمایش خون. 17.1

|__|2 (B)3 (AB)4  (O(A) 1(:  یگروه خون. 17.1.1

17.1.2 .Rh:)1 (  مثبت)یمنف) 2|__|

17.1.3 .Hct:|__||__|

|__|)                                                                                           خیر= 2بلی، = 1(نمونه مو گرفته شد .17.2

|__|)                                                             خیر= 2بلی، = 1(نمونه ناخن گرفته شد .17.3

|__|)                                                                                        خیر= 2بلی، = 1(نمونه خون گرفته شد .17.4

مصرفیيو غذاآب. 18
|__|منبع آب آشامیدنی شما چیست؟. 18.1

...........................................سایر) 4(آب لوله کشی               ) 3(آب جاري) 2(چاه) 1(
آب انبار) 6(آب کلر زده       ) 5(

|__||__|صرف آب لوله کشی، چند سال است از آن استفاده میکنید؟                            در صورت م. 18.2

)را وارد نمایید98کد , یآب لوله کشاستفاده ازدر صورت عدم(

|__||__|قبل از استفاده از آب لوله کشی ،منبع آب آشامیدنی شما چه بوده است؟                         . 18.3

استفاده کرده امیهمیشه از آب لوله کش) 4(............................:..............سایر) 3(آب جاري) 2(چاه) 1(
98) 98(آب انبار        ) 6()را وارد نمایید98کد , یآب لوله کشاستفاده ازدر صورت عدم (

|__|دارید؟غذاهاي خود را چگونه نگه میمعموال . 18.4

در داخل یخچال و درون ظرف در باز) 2(در داخل یخچال و درون ظرف سربسته ) 1(
خارج از یخچال و درون ظرف در باز) 4(چال و درون ظرف سربسته        خارج از یخ) 3(
.................................................سایر ) 6(ي باقیمانده مصرف نمیکند                   غذا) 5(

|__|نان مصرفی را چگونه نگه میدارید؟. 18.5

در ) 4(در فضاي باز) 3(داخل ظرف پالستیکی) 2(در داخل ظرف چوبی یا فلزي)1(
یا یخدان یخچالدر فریزر) 5(یخچال

.................................................سایر ) 7()خارج یخچال(ايخل سفره پارچهدا)6(
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٢٠

غذاي خود را چگونه آماده می کنید؟. 18.6

نوع پختشماره
خیر) 2/    (یبل) 1(

ماهیگوشتسبزیجات

)تف دادن(سرخ کردن اندك 18.6.1
|__||__||__|

سرخ کردن شدید18.6.2
|__||__||__|

کباب کردن18.6.3
|__||__||__|

جوشاندن18.6.4
|__||__||__|

پختن با بخار18.6.5
|__||__||__|

.............................................سایر 18.6.6
|__||__||__|

:، مصرف مواد زیر1353از سال . 18.7
افزایش یافته است) 1(
کاهش یافته است) 2(
یکسان مانده است) 3(
نکرده هرگز مصرف ) 9(

|__|میوه هاي تازه اي که در منطقه میرویند . 18.7.1

|__|نقاط آورده می شوند میوه هاي تازه اي که از سایر . 18.7.2

|__|سبزیجات تازه . 18.7.3

|__|گوشت تازه . 18.7.4


