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 ایشناسنامه مشخصات   

 مشخصات  

 G4-  پدر:نام G3- :کد ملی G2- :نام خانوادگی G1- :نام 

 G8- :قومیت مادری  G7- :قومیت پدری G6- :تاریخ تولد G5- :جنسیت 

 محل تولد  

 G12- :روستا  G11- :شهر  G10- :شهرستان  G9-  :استان 

 یمشخصات عموم  

G14- PC.ID:  G13-   :نام و نام خانوادگی فرد پاسخگو  

 یزندگ تیموقع  

  G15-  2.......... روستا○               1..........شهر○           یزندگمحل 

 G17-  همراه:تلفن G16- :تلفن 

  G19- :ایمیل  G18- یکد پست: 

 کامل خانوار ینشان 

G23- :منطقه شهری G22- شهر: G21- شهرستان: G20- :استان                         

 G24- :خیابان 

G28- )تلفن ثابت: )ضروری G27- :روستا  G26- :پالک G25- :کوچه 

 نشانی کامل محل کار

G32- منطقه شهری G31- شهر G30- شهرستان G29- استان 

G33- خیابان 

 G36- )تلفن ثابت: )ضروری G35- پالک G34- کوچه 

 

 تحصیالت

G37- ( ردودیم یهابدون احتساب سال)تحصیل  یهاتعداد سال: ............. 

G38- 2........ابتدایی ○       1........ سوادیب ○        :شده دریافت تحصیلی مدرک آخرین  ○ 5........ دیپلم○         4........ دبیرستان○         3........ راهنمایی 

 9........ )سطح چهارم حوزه( ترادک○     8........ )سطح سوم حوزه( سانسیلفوق ○            7........ )سطح  دوم حوزه( لیسانس○         6........ )سطح اول حوزه( پلمیدفوق ○
 

 

 تأهل وضعیت

 :تأهل وضعیت -G39 1........ (نکردهمجرد )ازدواج○     2........ متأهل○          3........ همسر مرده / بیوه○ 4........ مطلقه ○ 
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 زن -2مرد         -1 جنسیت :

 )سطح اول حوزه(     پلمیدفوق -7     یپلمد -6      دبیرستان - 5     اهنماییر -4     ابتدایی -3    سوادیب -2کودک       -1وضعیت تحصیالت: 

 )سطح چهارم حوزه(کتراد -10)سطح سوم حوزه(        سانسیلفوق- 9)سطح  دوم حوزه(      لیسانس -8 

 بیکار -5اغل      ش -4دانشجو      -3محصل       -2کودک      -1 شغل:

      طلقهم -5       همسر مرده / بیوه  -4    متأهل-3 (     نکردهمجرد )ازدواج -2کودک      -1  وضعیت تاهل:

 دیگر نزل مستقل دارد درشهرم -3ارد در همان شهر خودتان      دمنزل مستقل  -2ا زندگی می کند     همراه با شم -1: محل سکونت

 منزل مستقل دارد در کشور دیگر -4
 

 دوستان یا خانواده اعضای از نفر دو مشخصات

G49- :همراه G48- :تلفن G47- :نسبت G46- :نام و نام خانوادگی 

G53- :همراه G52- :تلفن G51- :نسبت G50-:نام و نام خانوادگی 

 

 

 

 همکاران از نفر دو مشخصات

G57- :همراه G56- :تلفن G55- محل کار: G54- :نام و نام خانوادگی 

G61- :همراه G60- :تلفن G59- محل کار: G58- :نام و نام خانوادگی 

 

 اقتصادی اجتماعی، وضعیت

G62- است؟ چگونه خانوار مورداستفاده مسکن تملک وضعیت 

 1......ملک شخصی خانوار          2...... ملک رهنی یا استیجاری        3....... ( یخصوص دولتی یا)ملک سازمانی 

 ازدواج: سال -G40 آیا ازدواج فامیلی بوده است؟ -G41 1........بله   ○    2خیر....... ○ 

 در خانوار موقعیت

G44- تعداد فرزندان در قید حیات .......... G43-  زنده به دنیا آمده.........تعداد فرزندان.      G42- تعداد افراد خانواده......... :  

G45- اطالعات فرزندان 

G45a6-  سکونتمحل G45a5- وضعیت تاهل   G45a4- شغل G45a3-  وضعیت
 تحصیالت

G45a2- سال تولد 
G45a1- جنسیت 

 

b6 b5 b4 b3 b2 
G45b1  

c6 c5 c4 c3 c2 
G45c1  

d6 d5 d4 d3 d2 
G45d1  
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4...... (پرداخت نشود یوجهچیه کهیدرصورت)صورت امانتی ک خویشاوندان یا سایرین بهمل 

G63- مترمربع. ؟(غیره و حیاط و کارگاه ایوان، باغچه، گرفتن نظر در بدون) است؟ چقدر مسکونی واحد متراژ ............ 

G64- اتاق....................     (آشپزخانه و پذیرایی گرفتن نظر در بدون)فعلی؟ سکونت محل خواب هایاتاق تعداد .... 

G65- ر..........نف..............          کنند؟می زندگی شما فعلی منزل در باهم که خانواده از افرادی تعداد 

66G- ؟خانواده وجود دارد اریاخت در را زیر وسایل از کیکدام  

G66a- فریزر جداگانه   .......1 G66b-ماشین لباسشویی    .......1 G66c-یی شوماشین ظرف   .......1 

G66d-تاپرایانه / لپ    .......1   G66e- دسترسی به اینترنت   .......1 G66f-موتورسیکلیت     .......1 

G66g-20کمتر از  خودرو سواری 

    .......1  میلیون تومان

G66h-میلیون  20- 49خودرو سواری

  .......1  تومان

G66i-ونیلیم 50- 99 خودرو سواری 

  .......1  تومان

G66j-100 -199  خودرو سواری 

  .......1  میلیون تومان

G66k  میلیون تومان  200خودروسواری

 .......1یا بیشتر
G66l -جاروبرقی   .......1 

G66m - معمولی یرنگ تلویزیون( ) 

.......1 

G66n - ال ای دی/ ال سی /پالسما

  .......1 (دی

G66p - حمام داخل منزل   .......1 

 

67G- کند؟می استفاده آن از و دارید اختیار در به صورت شخصیزیر وسایل از کیکدام 

G67a- تلفن همراه   .......1  G67b- رایانه   .......1 G67c- تاپلپ   .......1 

G67d- دسترسی به اینترنت   .......1 G67e-20کمتر از  خودرو سواری 

  .......1  میلیون تومان

G67f- میلیون  20-49خودرو سواری

  .......1  تومان

G67g- میلیون  50-99خودرو سواری

  .......1  تومان

G67h- 100-199 خودرو سواری 

  .......1  میلیون تومان

G67l - میلیون تومان  200خودروسواری

 .......1یا بیشتر

 

 

G68-  (گرددنمی و دعا آسمانی هایکتاب شاملرا داشته اید؟ ) درسیغیر هایکتابماه گذشته فرصت مطالعه  12در 

 ............ عنوان؟ اگر داَشته اید چند عنوان

G69- داشته اید؟  ایران از خارج آیا در تمام عمر خود مسافرت 

 2.......... خیر        1.......  بلی 

G70-  سال گذشته چقدر بوده است؟ 5اگر بلی تعداد مسافرت های خارج از کشور شما در طی 

G70a- مسافرت های کاری  تعداد ................ 

G70b- تعداد مسافرت های زیارتی و تفریحی ............. 

G71- داخل کشور شما در طی یک سال گذشته چقدر بوده است؟ تعداد مسافرت های 
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G71a- مسافرت های کاری  تعداد ................ 

G71b- تعداد مسافرت های زیارتی و تفریحی ............. 

 

 تمایل به مهاجرت:

27G-  مهاجرتران یگر در ایدشهرستان اگر بتوانید شرایط کار یا زندگی بهتری داشته باشید، تا چه حد تمایل دارید که به یک 

 کنید؟

 مایلی ندارمتاصال  -5مایلی ندارم       ت -4م ندارد      تفاوتی برای -3        تاحدی مایلم -2خیلی مایلم        -1

37G-  نید؟کمهاجرت ر کشور دیگاگر بتوانید شرایط کار یا زندگی بهتری داشته باشید، تا چه حد تمایل دارید که به یک 

 مایلی ندارمتاصال  -5مایلی ندارم       ت -4م ندارد      تفاوتی برای -3        تاحدی مایلم -2خیلی مایلم        -1

 

 سوابق شغلی 

 :شغل خود را توصیف نمایید

G74-   :رسته شغلی 

 1...... هیات علمی       2......مالی  –اداری      3....... درمانی -بهداشتی          4.........هداشتی  خدماتی ب -موزشی آ 

G75- :وضعیت استخدامی 

   1........رسمی           2............ پیمانی            3......... قراردادی          4......... رکتیش  

 

G76- چیست؟ شما درآمد اصلی منبع 

1........ کار در دانشگاه/ وزارت خانه                  2........ کار خارج از دانشگاه/ وزارت خانه 

G77- ؟  .................................چیست؟ شما همسر شغل هستید متأهل ا گر 

G78- همسر: شغلی گروه 

 )1 ………… اجرایی، اداری، مدیر رده باال )مثال: عضو هیات علمی، مدیر اجرایی، معاون فروش، مدیر کارخانه 

  )2…………حرفه ای)مثال: پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت، مهندس، حسابدار، تحلیل گر سیستم 

  )3…………پشتیبانی تکنیکی)مثال: تکنسین آزمایشگاه، مشاور حقوقی، برنامه نویس کامپیوتر 

  )4…………فروش )مثال: نماینده فروش، دالل سهام، خرده فروش 

  )5…………پشتیبانی اداری و کارمندی )مثال: منشی، مسئول صورتحساب ها، مسئول اداری 

  )6…………مشاغل خدماتی)مثال: افسر حراست)نگهبان(، کارگر توزیع غذا، دربان 

  )7…………کارگر صنعتی و تولیدی)مثال: مکانیک، نجار، کار با ماشین 
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 8…………و کارکنان ساعتی(  مواد شیمیایی / اپراتور تولید )مثال: سرپرستان شیفتی 

 9…………)مثال: رانندة کامیون، کارگر ساختمانی(  کارگر ساده 

 

G79- نام ترتیب به شغل اولین زمان از داشتید، اشتغال بدان سال کی مدت به حداقل که را هاییشغل تمام 

 ببرید.

ساعت در  8ذکرشده حداقل  یهارا ذکر کنید. الزم است زمان کاری شغلها در صورت اشتغال به چند شغل در یک دوره زمانی، همه آن

 (یدارو خانه یبافمانند فرش) رندیگیهفته باشد. مشاغلی را که در منزل انجام م

G79a3-شغلی کد گروه G79a2-شغل عنوان G79a1-سال تا G79a- ردیف سال از 

G79b3 G79b2 G79b1 G79b 1- 

G79c3 G79c2 G79c1 G79c 2- 

G79d3 G79d2 G79d1 G79d 3- 

G79e3 G79e2 G79e1 G79e 4- 

    5- 

    6- 

 

G80-  چیست؟ شما آشامیدنی آب اصلی منبعآخرین 

 1.......آب چاه               2.......آب رودخانه            3....... آب چشمه           4....... یکشلولهبآ        

  5.......ی معدنآب           6.......آب تانکر              7....... انبار                    8....... سایر 

 

G81- چه مدت از منبع آب آشامیدنی فوق استفاده نموده اید؟ 
 

 

 

 فعالیت فیزیکی 

G82*سال در ماه..........اول الگوی 

G82a** در سال ماه.......... دوم الگوی 

 

 یکیزیف تینوع فعال * **
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 : ساعتدقیقه : ساعتدقیقه

__ __: __ __ __ __: __ __ G83- طور متوسط چقدر است؟، خواب شبانه شما، بهروزدر طول شبانه 

__ __: __ __ __ __: __ __ G84-  ساعت، خواب عصر هنگام یا بین روز شما چقدر است؟ 24در طول 

__ __: __ __ __ __: __ __ 

G85- بر روی تخت، ) دهیدر حالت دراز کش اخواب نیستید، ام دقیقه در 10زمان بیش از روز، اگر مدتدر طول شبانه

 ، آن را نیز مشخص نمایید.دیینمایاستراحت م(رختخواب یا زمین

__ __: __ __ __ __: __ __ 

G86- ابه، و موارد مش سیقی، تماشای فیلم با کامپیوتررا به تماشای تلویزیون، گوش دادن مو یزمانروز، چه مدتدر طول شبانه

 مشغول هستید؟

__ __: __ __ __ __: __ __ G87- یا موارد مشابه، مشغول هستید؟ را به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه و یزمانروز، چه مدتدر طول شبانه 

__ __: __ __ __ __: __ __ G88-  سته، مشغول هستید؟را به انجام کار اداری پشت میز و نش یزمانروز، چه مدتطول شبانهدر 

__ __: __ __ __ __: __ __ G89- مشغول هستید؟ (وضعیت دیگری پشت میز یا هر)را به کار با رایانه  یزمانروز، چه مدتدر طول شبانه 

__ __: __ __ __ __: __ __ 
G90- و مشابه آن، هاشی، هماهایمانهیرا به غذا خوردن، نشستن در جلسات، م یزمانمدت روز، چهدر طول شبانه 

 مشغول هستید؟

__ __: __ __ __ __: __ __ 
G91 _ایستاده و مشابه  یهاتیها، فعالتن ظرفرا به آشپزی، طبخ انواع غذاها، شس یزمانروز، چه مدتدر طول شبانه

 آن، مشغول هستید؟

__ __: __ __ __ __: __ __ 

G92- ت با فعالی)ه ، کارهای اپراتوری نشست(ا سنگینموتور، خودروی سبک ی)را به رانندگی  یزمانروز، چه مدتدر طول شبانه
 ها، مشغول هستید؟و مشابه آن(فیزیکی مشابه رانندگی

__ __: __ __ __ __: __ __ 
G93- ن، مشغول آنواع البسه، جارو کردن و مشابه ارا به کارهای سبک نظافت منزل، شستن  یزمانروز، چه مدتدر طول شبانه

 هستید؟

__ __: __ __ __ __: __ __ 

G94- ی یا حرکات ه، پایین رفتن از پله، حرکات ورزشیا راه رفتن آهست یروادهیرا به پ یزمانروز، چه مدتدر طول شبانه

 موزون آرام و مشابه آن، مشغول هستید؟

__ __: __ __ __ __: __ __ 

G95- تفریحی،  یسوارزش ائوربیک سبک، دوچرخهسریع، انجام ور یروادهیرا به پ یزمانروز، آیا مدتدر طول شبانه

 ل تا محل کاری مشابه آن، مشغول هستید؟منظور تردد بین منزبه یسواردوچرخه

__ __: __ __ __ __: __ __ 

G96- یا هر نوع یسازراه آالتنیشاورزی، ماشرا به انجام کارهایی مانند رانندگی ادوات ک یزمانمدت روز، آیادر طول شبانه ،

 فعالیت مشابه، مشغول هستید؟
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__ __: __ __ __ __: __ __ 

G97- یس خودرو، کارواش، خدمات رنگعویض روغن، سرو)ترا به مشاغل فنی سبک  یزمانروز، مدتآیا در طول شبانه 

 مشغولید؟( و ... یسازیرخودرو، بات

__ __: __ __ __ __: __ 

__ 

G98- نوع  ها، یا هرهروز، آیا زمانی را به انجام کارهایی مانند حمل اسباب و اثاثیه، حمل اشیاء سبک از پلدر طول شبانه

 فعالیت مشابه، مشغول هستید؟

__ __: __ __ __ __: __ 

__ 

G99- شابه، نوع فعالیت م کشاورزی سبک، یا هر یهاتیبه انجام کارهایی مانند باغبانی، فعالروز، آیا زمانی را در طول شبانه

 مشغول هستید؟

__ __: __ __ __ __: __ 

__ 

G100- ندی، آهنگری،خدمات موتور خودرو، جلوب)ا به انجام مشاغلی مانند مشاغل فنی سنگین رروز، آیا زمانی در طول شبانه 

 هستید؟ یا هر نوع فعالیت مشابه، مشغول یبرچوب یهاکار در کارگاه (..و . یگرختهی، ریکارتراش

__ __: __ __ __ __: __ 

__ 

G101- تبر  ارد بیل زدن،توأم با یکی از مو)کارگری یا کشاورزی سنگین  یهاتیروز، آیا زمانی را به انجام فعالدر طول شبانه
 شغول هستید؟یا هر نوع فعالیت مشابه، م هااشیاء سنگین از پله، پارو کردن برف، حمل (زدن، پتک زدن، چکش زدن

__ __: __ __ __ __: __ G102- ابه، نوع فعالیت مش ، ورزش ائوربیک سنگین یا هریسازمانند بدن ییهاروز، آیا زمانی را به انجام ورزشدر طول شبانه
 مشغول هستید؟

 روزدر شبانه ساعات جمع 24:00 24:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "المللی فعالیت بدنیپرسشنامه بین"

دهنيد، شيان انجيام میهای بدنی که مردم به عنوان بخشيی از زنيدگی روزمرهقصد داریم درباره فعالیت در این بخش

به صورت حرکات بيدنی  روز گذشته 7هایی خواهد بود که شما در طول اطالعات کسب کنیم.  سؤالها در مورد زمان

هيایی آورید. لطفاً فعالیتسؤاالت پاسخ دهید حتی اگر خود را فرد فعالی به حساب نمی اید. لطفاً به تک تکفعال بوده
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را که در محل کار، یا به عنوان بخشی از کار منزل و حیاط )باغچه(، رفتن از جایی به جای دیگر، تمرینيات ورزشيی و 

 دهید، مدنظر قرار دهید. ن سرگرمی در اوقات فراغت انجام میهایی که به عنوافعالیت

به شدید های فعالیتاید، مدنظر قرار دهید. انجام داده روز اخیر 7را که در طول شدیدی های تمام فعالیتدر ابتدا 

نفيس  شيود بسيیار شيدیدتر از حاليت عيادیخواهد و باعث میشود که قدرت بدنی زیادی میهایی اطالق میفعالیت

 اید.انجام داده دقیقه به صورت پیوسته 10 حداقل به مدتهایی را مدنظر قرار دهید که بکشید. لطفاً فقط فعالیت

G103-  مثيل مانند بلنيد کيردن اجسيام سينگین، حفياری ) شدیدچند روز آن فعالیت بدنی روز اخیر  7در طول

 اید؟سواری سریع، فوتبال و دویدن داشتهکندن باغچه(، ایروبیک )ورزش هوازی(، دوچرخه

  روز در هفته .............. 

  ام بدنی شدید نداشتهفعالیت  مراجعه به سؤال(G105) ....... ...........0 

G104- ه صورت پیوسته صرف ب شدیدهای بدنی ن روزهایی برای انجام این فعالیتمعموالً چه مدت زمانی در چنی

 اید؟کرده

 ساعت در روز ............. 

 دقیقه در روز ............... 

هيای فیزیکيی فعالیتاید، مدنظر قرار دهیيد. انجام داده روز اخیر 7را که در طول  متوسطیهای بدنی فعالیتحال 

شود شما کمی تندتر از حالت عادی خواهد و باعث میشود که قدرت متوسطی میهایی اطالق میبه فعالیت متوسط

 نفس بکشید.

 اید.انجام داده قه به صورت پیوستهدقی 10حداقل به مدت هایی را مدنظر قرار دهید که لطفاً فقط فعالیت

G105-  سيواری بيا مانند حمل بارهای سيبک، دوچرخه متوسطچند روز آن فعالیت فیزیکی روز اخیر  7در طول

 روی را به حساب نیاورید.اید؟ لطفاً پیادهسرعت متوسط یا والیبال انجام داده

  روز در هفته .............. 

 ام بدنی متوسط نداشته فعالیت  مراجعه به سؤال(G107) ..................0 
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G106- اید؟ردهکصرف  متوسطهای بدنی یی برای انجام فعالیتمعموالً چه مدت زمانی در چنین روزها 

 ساعت در روز ............. 

 دقیقه در روز .............. 

ایين قسيمت پیياده اید، مدنظر قرار دهید. اختصاص داده رویپیادهبه  روزگذشته 7لطفاً مدت زمانی را که در طول 

 نيوان تفيریح،دیگر و هر نوع پیاده روی دیگر کيه شيما بيه عروی در محل کار، در خانه، برای رفتن از محلی به محل 

 شود.اید را شامل میورزش، تمرینات جسمانی یا در اوقات فراغت انجام داده

G107-  اید؟داشتهروی پیاده دقیقه و به صورت پیوسته 10مدت حداقل ، چند روز آن به روز اخیر 7در طول 

   روز در هفته .............. 

 ام روی نداشتهپیاده  مراجعه به سؤال(G109) ...........0 

G108-  صرف کرده اید؟ رویپیادهمعموالً چه مدت زمانی در چنین روزهایی برای 

 ساعت در روز ............. 

 دقیقه در روز .............. 

 99...............  دانم/ مطمئن نیستمنمی 

 

اید که شامل نشسيتن در اختصاص داده نشستن بهروز اخیر  7آخرین سؤال مربوط به اوقاتی است که شما در طول 

ادن باشد. این زمان نشستن پشت میز، نشستن یيا ليم دمحل کار، در خانه، هنگام انجام تکالیف و در اوقات فراغت می

 شود.اید را هم شامل میدوستان و فامیل اختصاص داده هنگام تماشای تلوزیون و مطالعه و زمانی که برای نشستن با

G109-  اید؟ اختصاص داده نشستن بههر روز ، چه مدت زمانی را در روز اخیر 7در طول 

 الف( ............. ساعت در روز

 ب( ............... دقیقه در روز
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 99.............. دانم/ مطمئن نیستمج( نمی

 

 نمایید: مشخص را هفته در ورزش آن زمانمدت متوسط طور، بهداده اید  انجام ورزش هفته یک طول در چنانچه

110G*سال در ماه..........اول الگوی 

a110G**سال در ماه..........دوم الگوی 

** * 
 ورزشنوع

 : ساعتدقیقه : ساعتدقیقه

__ __: __ 

__ 

__ __: __ __ G111- تنیس دونفره 

__ __: __ 

__ 

__ __: __ __ G112-  والیبال 

_ __: __ _ _ __: __ _ G113- فوتبال 

_ __: __ _ _ __: __ _ G114- بسکتبال 

_ __: __ _ _ __: __ _ G115- شنا 

_ __: __ _ _ __: __ _ G116- اسکی 

_ __: __ _ _ __: __ _ G117- تنیس روی میز 

_ __: __ _ _ __: __ _ G118- تنیس 

_ __: __ _ _ __: __ _ G119- بدمینتون 

_ __: __ _ _ __: __ _ G120- ورزش رزمی 

_ __: __ _ _ __: __ _ G121- بیلیارد 

_ __: __ _ _ __: __ _ G122- راه رفتن سبک در آب 

__ __: __ 

__ 

__ __: __ __ G123- راه رفتن سریع در آب 
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 موبایل

  G124-دارید؟ همراه تلفن آیا 

 خیر      بلی  

G125-سال  کنید؟می استفاده همراه تلفن از که است سال چند .......... 

G126- خود همراه تلفن به جوابگویی یا زدن تلفن صرف رای زمانمدت چه میانگین طوربه گذشته، ماه 12 در 

 اید؟کرده

در  دیکنیم صورت تعداد دقایق یا ساعتی که در یک روز معمولی، یک هفته یا یک ماه از تلفن خود استفادهبهجواب خود را 

 یک بازه زمانی گزارش دهید.

 سال        اهم         روز           .......... ساعت ......... دقیقه /.......... ساعت تا تا .......... دقیقه

G127- انجام  برای لتبت/تلفن همراه خود از استفاده صرف را یزمانچه مدت میانگین طوربه گذشته، ماه 12در

 ای بازیزدن، چت کردن، اساماس برای مثال طوربه (؟دیاکردهن تلف بهیی و جوابگو تلفن زدن ازغیربهیی کارها

 (اینترنت از استفاده

در  دیکنیم خود استفاده تعداد دقایق یا ساعتی که در یک روز معمولی، یک هفته یا یک ماه از تلفنصورت جواب خود را به

 یک بازه زمانی گزارش دهید.

 سال        ماه         روز               .......... ساعت ......... دقیقه /.......... ساعت تا تا .......... دقیقه

 

 

 


