
1 
 

  : سيگار و مواد مخدر7فرم شماره 
  

  پاسخ  سوال كد
  سيگار

C1  اي، سيگار (به شكل سيگار كارخانه در حال حاضرآيا
  كنيد؟دست پيچ و يا سيگار برگ) مصرف مي

  برويد. C6به سوال          2خير                                  1بلي
   99بدون پاسخ               88دانمنمي

C2 1بلي  كشيد؟آيا هر روز سيگار مي                                  2خير          به سوالC6 .برويد  
   99بدون پاسخ               88دانمنمي

C3  (چند سالگي) مصرف روزانهاولين بار در چه سني 
  ايد؟سيگار را شروع كرده

 .............. سالگي 

   99بدون پاسخ               88دانمنمي
C4 چه مدت است كه مصرف روزانه سيگار را آغاز كرده -

  ايد؟
  (درصورتيكه كمتر از يكسال است، مدت به ماه قيد شود)  ............. سال

   99بدون پاسخ               88دانمنمي
C5 1به سوال     ........... نخ  كنيد؟بطور متوسط روزانه چند نخ سيگار مصرف ميC1 .برويد 

           99بدون پاسخ               88دانمنمي
C6 1بلي  كرديد؟آيا در گذشته سيگار مصرف مي                                  2خير          به سوالa_C11 .برويد  

   99بدون پاسخ               88دانمنمي
C7 ساله...  اولين بار كه سيگار كشيديد چند ساله بوديد؟ .......  

   99بدون پاسخ               88دانمنمي
C8 1بلي  كشيديد؟آيا در گذشته هر روز سيگار مي                                  2خير          به سوالa_C11 .برويد  

   99بدون پاسخ               88دانمنمي
C9 اگر بلي، در چند سالگي مصرف روزانه سيگار را ترك 

  ايد؟كرده
 .............. سالگي 

   99بدون پاسخ               88دانمنمي
C10 (درصورتيكه كمتر از يكسال است، مدت به ماه قيد شود)............. سال    ايد؟چه مدت پيش مصرف روزانه سيگار را ترك كرده  

   99بدون پاسخ               88دانمنمي
C11_a استفاده مي دخاني ديگرهاي دهفراور از كداميك از -

  كنيد؟
                                    1پيپ 

           2تنباكو يا قليان 
  برويد. C13به سوال    3هيچكدام 

C12_a وعده ........... هفته اي .  چند وعده/بار استفاده مي كنيد؟  
  ماهيانه .............وعده

   99اسخبدون پ               88دانمنمي
C13 يا  آيا در محل كار و يا محل زندگي شما فرد سيگاري

يا  وجود دارد كه شما در معرض دود سيگار قلياني
  وي باشيد؟ قليان

                                    1بلي
         برويد. O1به سوال   2خير
   99بدون پاسخ               88دانمنمي

C14 طور متوسط چند روز در هفته در معرض دود به
  قرار داريد؟ ديگر اين فرد يا افراد يا قليان سيگار

                   روز                  6- 7روز                     3- 5روز  1-2
   99بدون پاسخ               88دانمنمي

C15 ت در طور متوسط در هر شبانه روز جمعًا چند ساعبه
اين فرد يا افراد قرار يا قليان معرض دود سيگار 

  داريد؟

   3بيش از سه ساعت          2يك تا سه ساعت         1كمتر از يكساعت
   99بدون پاسخ               88دانمنمي
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  پاسخ  سوال كد
  مواد مخدر

O1 1امتا به حال مصرف نكرده  آيا مواد مخدر مصرف مي كنيد؟              شوند.سواالت بعدي پرسيده نمي  
     2(اعم از تفريحي يا وابستگي كامل) 1كنمدر حال حاضر مصرف مي

  مدت ترك ..................           3امكردم و اكنون ترك كردهدر گذشته مصرف مي
O2 اولين بار در چه سني مواد مخدر مصرف نموديد؟  

   99بدون پاسخ   88دانم/ يادم نيستنمي  سن به سال ...........  
O3  و  ؟كرديدمي /كنيداز كدام ماده مخدر استفاده مي

  چه مدت؟
 اي باشد.تواند چند گزينهمي

  مدت ...............        حشيش       مدت ..............          ترياك 
.......... مدت .....         سوخته     مدت ...............           شيره 

  مدت ..............       هروئين 
  مدت ..............    نام ببريد .................................  مواد ساير

 
O4 نموديد؟/ مي نمائيدمواد مخدر را چگونه مصرف مي  

  اي باشد.تواند چند گزينهمي
   4استنشاق          3تزريق       2خوردن      1دود كردن

  99بدون پاسخ   88دانم/ يادم نيستنمي
O5 مرتبه مصرف مواد در روز ذكر شود. ؟كرديد/ مي كنيدروزانه چند بار مصرف مي  

        چهاربار  .            4سه بار .           3دوبار .           2يكبار . 1
 . كمتر از يكبار در روز              6بار  4بيش از . 5

  99بدون پاسخ   88دانم/ يادم نيستينم
O6  1مشكالت رواني دانيد؟خود را چه مي مصرف موادعلت          2مشكالت خانوادگي             3مشكالت مالي        

   6تفريحي            5بيماري      4مشكالت اجتماعي
  99بدون پاسخ   88دانمنمي

O7  وابستگي كامل 1 چگونه است؟ ه مخدربه مادشما ميزان وابستگي.          2  تفريحي.    
  مصرف در گذشته كه اكنون ترك كرده است  .3

  99بدون پاسخ   88دانمنمي
 


