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  يفعاليت بدن: ٤فرم شماره 
  

 پاسخ (در هنگام كار) سوال كد

P1 اديشدت زت با ياست كه  شامل فعال يبه نوع شماكار  ياآ 
قه بطور مداوم طول بكشد و موجب يدق ١٠[كه حد اقل 

د تنفس و ضربان قلب شود] (مانند حمل يش شديافزا
 ) گردد.يو حفار يساختمان ين و كارهايسنگ يبارها

  برويد 4Pبه پرسش       ٢ريخ                ١يبل
   ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

ر يد در غيبرو 4Pاست به سوال  "ريخ"كه پاسخ فرد يتنها در صورت
به  يدانم و بدون پاسخ) سواالت بعدي، نميبل ينصورت (پاسخهايا

  ده شوند.يب پرسيترت
P2  نگام كار در ه يك هفته معموليچند روز در طول

 ؟ اد داريديبا شدت ز يت بدنيفعال

  ............. روز
  ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

P3  روزها چه مدت را به  ن روز/يك از  ايمعموالً  در هر
 د؟يگذرانياد ميبا شدت ز يت بدنيفعال

        :  
  ساعت       قه  يدق  
  ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

P4 شدت ت با ياست كه شامل فعال يبنوع شماا كار يآ
قه بطور مداوم طول بكشد يدق ١٠كه حد اقل [ متوسط

   ]ش اندك تنفس و ضربان قلب شوديو موجب افزا
 .گردديسبك) م ي( مانند حمل بارها

   ديبرو 7Pبه پرسش         ٢ريخ                ١يبل
   ٩٩سخبدون پا             ٨٨دانمينم

ر يد در غيبرو 7Pاست به سوال  "ريخ"كه پاسخ فرد يتنها در صورت
به  يدانم و بدون پاسخ) سواالت بعدي، نميبل ينصورت (پاسخهايا

 ده شوند.يب پرسيترت
P5  در هنگام كار  يك هفته معموليچند روز در طول

 با شدت متوسط داريد؟ يت بدنيفعال

   ٩٩بدون پاسخ    ٨٨دانمينم             ............. روز

P6  روزها چه مدت را به  ن روز/يك از ايمعموالً  در هر
 گذرانيد؟يبا شدت متوسط م يت بدنيفعال

      : 

  قه      ساعتيدق   
  ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

باشند و در مورد نحوه معمول تردد فرد است. يتفاوت مدر هنگام كار بودند م يت بدنيفوق كه مربوط به فعال ين سواالت با پرسشهايا
  ره.يمثال رفت و آمد به محل كار، فروشگاهها، مسجد و غ يبرا

 پاسخ (در هنگام رفت و آمد) سوال كد

P7 يا دو چرخه سواري ياده رويرفت و آمد از پ يا برايآ 
قه  مداوم طول بكشد يدق ١٠كه  حد اقل  يبشكل

 كنيد؟ ياستفاده م

  برويد  b9P_به پرسش         ٢خير             ١يبل
 "ريخ"كه پاسخ فرد يتنها در صورت             ٨٨دانمينم

، يبل ينصورت (پاسخهاير ايد در غيبرو 10Pاست به سوال 
 ده شوند.يب پرسيبه ترت يدانم و بدون پاسخ) سواالت بعدينم

P8  از رفت و آمد  يبرا يك هفته معموليچند روز از  
 ١٠كه  حد اقل  يبشكل يا دو چرخه سواري ياده رويپ

 كنيد؟  يقه  مداوم طول بكشد استفاده ميدق

  ............. روز
               ٨٨دانمينم

P9 ا ي ياده رويروزها اغلب چه مدت پ ن روز/يدر ا
 كنيد؟يم يدوچرخه سوار

       :  
              ٨٨دانمينم            ساعت     قه  يدق   

P9_b رفتن به محل كار يا خريد معموًال از چه  يبرا  
  كنيد؟ ياستفاده م يوسيله ا

 ي. تاكس٣    . موتورسيكلت٢   ي. اتومبيل شخص١
 . ساير٥  . اتوبوس خط واحد٤   ييا ماشين كرايه ا

P9_c شود پرسيده سوال قبل، ١در صورت عدم انتخاب بند  
  كنيد؟ ياستفاده نم يداريد ول يآيا اتومبيل شخص

    ٢خير               ١ يبل

  



٢ 
 

  
 

باشند و در مورد يدر هنگام كار و رفت و آمد بودند متفاوت م يت بدنيفوق كه مربوط به فعال ين سواالت با پرسشهايا
  رند.يگيح انجام ميتناسب اندام، ورزش و تفر يباشند كه برايم ييتهايفعال

 پاسخ )ورزشح و يام تفر(در هنگ سوال كد

P10 اديشدت زبا  يحيو تفر  يت ورزشيچگونه فعاليا هيآ 
قه يدق ١٠حد اقل  يكه تنفس و ضربان قلب فرد را برا

، فوتبال يمثل بازش دهد (يمداوم بشدت افزا
 دهيد؟ ي) انجام مدو ،يكوهنورد

  نام ورزش:.........................................        ١يبل
    
   ديبرو 13Pبه پرسش        ٢ريخ
   ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

ر يد در غيبرو 13Pاست به سوال  "ريخ"كه پاسخ فرد يتنها در صورت
به  يدانم و بدون پاسخ) سواالت بعدي، نميبل ينصورت (پاسخهايا

 .ده شونديب پرسيترت
P11  ت يا فعالي ورزش يك هفته معموليچند روز در

 داريد؟ اديبا شدت ز يحيتفر

  ............. روز
   ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

P12 ا ي يت ورزشيروزها چه مدت به فعال ن روز/يدر ا
 ؟ پردازيدياد ميبا شدت ز يحيتفر

        : 

  ساعت     قه   يدق  
   ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

P13 شدت متوسطبا  يحيوتفر يت ورزشيچگونه فعاليا هيآ 
قه يدق ١٠حد اقل  يكه تنفس و ضربان قلب فرد را برا

، تند ياده رويمثل پش دهد (يافزا يمداوم اندك
 دهيد؟يبال) انجام مي، شنا و واليدوچرخه سوار

  نام ورزش: .................................           ١يبل
  
   ديبرو 16Pبه پرسش         ٢ريخ
   ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

ر يد در غيبرو 16Pاست به سوال  "ريخ"كه پاسخ فرد يتنها در صورت
به  يدانم و بدون پاسخ) سواالت بعدي، نميبل ينصورت (پاسخهايا

 ده شوند.يب پرسيترت
P14  ت يا فعاليورزش  يك هفته معموليدر چند روز از

 ؟داريد با شدت متوسط  يحيتفر

  ............ روز.
   ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

P15  ا ي يت ورزشيچه مدت به فعال يك روز معموليدر
 پردازيد؟يمبا شدت متوسط  يحيتفر

          : 

  ساعت        قه  يدق   
   ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

كه با دوستان و  يار، حضور در منزل، در هنگام رفت و آمد و اوقاتر در مورد نشستن و استراحت در هنگام كيپرسش ز
ا مقابل ي يا تاكسيا با دوستان، در اتوبوس يز كار يباشد. نشستن پشت ميشامل موقع خواب نم يگذرد است وليان ميآشنا

 ن رفتار هستندياز ا ييانه مثالهايون و رايزيتلو

 پاسخ (در هنگام نشستن و آرامش) سوال كد

P16  را به نشستن  ياغلب چه مدت زمان يك روز معموليدر
 ؟  گذرانيديم و آرامش

          :  
  ساعت          قه  يدق
  ٩٩بدون پاسخ             ٨٨دانمينم

 


