
zzمشخصاتشناسنامهای

مشخصات
نام پدر: کد ملی:نام خانوادگی:نام:

قومیت مادری:قومیت پدری:تاریخ تولد:جنسیت: 

محلتولد
روستا:شهر:شهرستان:استان:

zzمشخصاتعمومی

 : PC.IDنام و نام خانوادگی فرد پاسخگو:

موقعیتفرددرخانوار

سرپرست }
همسر }
فرزند 1 }
فرزند 2 }
فرزند 3 }
فرزند 4 }
فرزند 5 }

خواهر و برادر تحت تکلف 1 }
خواهر و برادر تحت تکلف 2 }
خواهر و برادر تحت تکلف 3 }
خواهر و برادر تحت تکلف 4 }
خواهر و برادر تحت تکلف 5 }
خواهر و برادر تحت تکلف 6 }

پدربزرگ پدری }
مادربزرگ پدری }
پدربزرگ مادری }
مادربزرگ مادری }

همسر پسر، همسر دختر }
همسر دوم }
همسر سوم }
همسر چهارم }
همسر پنجم }
همسر ششم }

موقعیتزندگی

روستای سیاری }روستای قمر }روستای اصلی }شهر }

همراه:تلفن:کد شهر: کد خانوار:

ایمیل:کدپستی:

نشانیکاملخانوار
روستا:شهر:شهرستان:استان:

خیابان:

ک:کوچه: عرض جغرافیایی:طول جغرافیایی:پال

پرسشنامه عمومی

تاریخپرسشگرینامونامخانوادگیپرسشگر



zzوضعیتاجتماعی،اقتصادی

 وضعیتتملکمسکنمورداستفادهخانوارچگونهاست؟ 

که هیچ  ملک خویشاوندان یا سایرین به صورت امانتی )در صورتی  ملک سازمانی )دولتی یا خصوصی(  ملک رهنی یا استیجاری  ملک شخصی خانوار 
وجهی پرداخت نشود(

 متراژواحدمسکونیچقدراست؟)بدوندرنظرگرفتنمحلنگهداریحیوانات،باغچه،ایوان،کارگاهوحیاطوغیره(؟ 

............ مترمربع

 تعداداتاقهایخوابمحلسکونتفعلی؟)بدوندرنظرگرفتنپذیراییوآشپزخانه( 

............ اتاق

 تعدادافرادیازخانوادهکهباهمدرمنزلفعلیشمازندگیمیکنند؟ 

............نفر

 کدامیکازوسایلزیررادراختیاردارید؟ 

دسترسی به اینترنت  رایانه / لپ تاپ   ماشین ظرفشویی   ماشین لباسشویی   گانه   فریزر جدا
خودرو سواری: )   کمتر از 20 میلیون تومان      50-20 میلیون تومان      50- 100میلیون تومان      بیشتر از 100 میلیون تومان( موتورسیکلیت  

حمام داخل منزل تلویزیون رنگی:)  معمولی   پالسما(    جاروبرقی  

 کدامیکازوسایلزیردراختیارفردقرارداشتهوازآناستفادهمیکند؟ 

دسترسی به اینترنت لپ تاپ    رایانه    تلفن همراه  
خودرو سواری: )   کمتر از 20 میلیون تومان      50-20 میلیون تومان      50- 100میلیون تومان      بیشتر از 100 میلیون تومان(

 تعدادکتابهایغیردرسیوغیرشغلیکهدریکسالقبلمطالعهکردهاید)شاملکتابهایآسمانیودعانمیگردد(: 

............ عنوان

 تعدادمسافرتهایخارجازایران 

غیر زیارتی: .................. زیارتی : ...................  در تمام عمر :................... 

 تعدادمسافرتهایداخلایراندردهسالگذشته)زیارتیوگردشگریکهحداقل100کیلومترازمحلسکونتفاصلهداشتهاست(: 

............ مورد

تحصیالت
تعداد سال های تحصیل )بدون احتساب سال های مردودی(:

آخرینمدرکتحصیلیدریافتشده:

بی سواد }دکترا }فوق لیسانس }لیسانس }فوق دیپلم }دیپلم }راهنمایی }ابتدایی }

موقعیتدرخانوار

عروس / داماد }مجرد مستقل }خاله / دایی }عمه / عمو }پدربزرگ / مادربزرگ }فرزند }مادر }پدر }

وضعیتتأهل:

سایر }مطلقه }همسرمرده / بیوه }متأهل }مجرد  )ازدواج نکرده( }

خیر }فامیل درجه 2 } فامیل درجه  1 }آیا ازدواج فامیلی بوده است؟سن در زمان اولین ازدواج:تعداد ازدواج:

مشخصاتدونفرازاعضایخانوادهیادوستان
همراه:تلفن:نسبت:نام و نام خانوادگی:

همراه:تلفن:نسبت:نام و نام خانوادگی:
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zzسوابقشغلی

 آیادرحالحاضرشاغلهستید؟ 

خیر بلی  

 نوعشغلرانامببرید؟ 

................................. 

 منبعاصلیدرآمدشماچیست؟ 

سایر همسر   پدر و مادر  کمیته امداد / بهزیستی  فرزند یا فرزندان  خود فرد  بیمه  

 گروهشغلیرامشخصکنید؟ 

................................. 

 گرمتأهلهستیدشغلهمسرشماچیست؟  ا

................................. 

 گروهشغلیهمسر: 

.................................

 تمامشغلهاییراکهحداقلبهمدتیکسالبداناشتغالداشتید،اززماناولینشغلبهترتیبنامببرید. 

در صورت اشتغال به چند شغل در یک دوره زمانی، همه آنها را ذکر کنید. الزم است زمان کاری شغل های ذکرشده حداقل 8 ساعت در هفته باشد. مشاغلی را که در منزل انجام می گیرند )مانند فرش بافی و خانه داری ( نیز ذکر نمایید.

کدگروهشغلیعنوانشغلتاسنازسنردیف

1

2

3

4

5
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zzوضعیتسوختومحلزندگی

 منطقهونوعمحلسکونتخودراکهحداقلیکسالدرآنزندگیکردهاید،اززمانتولدبنویسید: 

**********روستاشهراستانتاسنازسنردیف

1

2

3

4

5

6

****سیستمگرمایش  ***نوعسوختپختوپز  **نوعسوختگرمایش  *نوعخانه

کدهاینوعسوختکدهایسیستمگرمایشکدهاینوعخانه

1- آجر و آهن
2- چوب و آجر
3- بتون آرمه

4- گچ و سنگ
5- خشت و گل

6- سایر

1- بخاری برقی
2- بخاری دارای دودکش

3- شومینه
4- بخاری بدون دودکش / چراغ

5- بخاری گازی
6- سایر

1- نفت / گازوییل
2- چوب و هیزم

3- فضوالت حیوانی 
4- گاز

7- سایر

zzسبکزندگی
 منبعاصلیآبآشامیدنیشماچیست؟ 

آب انبار  آب تانکر  آب معدنی  آب لوله کشی  آب چشمه  آب رودخانه  آب چاه  

سایر

 همیشهازآبلولهکشیاستفادهکردهاست؟ 

خیر بله  

 درصورتمصرفآبلولهکشی،چندسالاستکهازآناستفادهمیکنید؟ 

.................... سال

 قبلازاستفادهازآبلولهکشی،منبعاصلیآبآشامیدنیشماچهبودهاست؟ 

سایر آب انبار  آب تانکر  آب معدنی  آب چشمه  آب رودخانه  آب چاه  

 آیااینمنبعبهداشتیبودهاست؟)تحتنظارتآبوفاضالب/مرکزبهداشت( 

خیر بلی  

 نوعآشپزخانه: 

ج از خانه خار  )Open( داخل خانه داخل خانه )مجزا( 

 آیاازهوددرآشپزخانهاستفادهمیکنید؟ 

ندارد گاهی   همیشه 

 آیاآشپزخانهپنجرهدارد؟ 

خیر بلی  
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 آیاهنگامآشپزیپنجرهآنبازاست؟ 

خیر بلی  

 آیاسابقهتماسباحیواناتراداشتهاید؟ 

خیر بلی  

 گرسابقهتماسباحیواناتراداشتهایدآنراذکرنمایید:  ا

حیوانسطحتماستاسنازسنحیوانسطحتماستاسنازسنحیوانسطحتماستاسنازسن

حیواناتسطحتماس

1- بعضی مواقع   )برای مثال محل نگهداری حیوانات در دویست متری محل کار یا زندگی فرد است(
2- حداقل یک بار در دو هفته ولی کمتر از یک بار در روز   )برای مثال محل نگهداری حیوانات در همسایگی 

محل کار یا زندگی فرد است(
3- تماس روزانه   )برای مثال نگهداری حیوانات در محل کار یا زندگی فرد(

4- تماس روزانه و نزدیک با حیوانات   )شغل های مربوط به تغذیه و تمیز کردن حیوانات و کشتارگاه(

1- اسب سانان   )مانند اسب، قاطر، االغ، شتر(
2- نشخوارکنندگان   )مانند گوسفند، بز، گاو(

3- سگ
4- طیور
5- گربه
6- سایر

zzخواب

 شبهاچهساعتیخوابتانمیبرد؟ 
ً
معموال

ساعت: ..................

 اززمانیکهبهرختخوابمیرویدتاخوابتانببردچقدرطولمیکشد؟ 

.............. دقیقه

 صبحهاچهساعتیازخواببیدارمیشوید؟ 
ً
معموال

ساعت: ..................

 دوستداریدصبحهاچهساعتیازخواببیدارشوید؟ 

ساعت: ..................

 آیادرطولروزهممیخوابید؟)سهباریابیشتردرهفته( 

هر بار چند دقیقه؟ ................. خیر   بلی 

 آیادرطولیکسالگذشتهکارشبانهداشتهاید؟)حداقل6ساعتدرفاصله9شبتا6صبح( 

چند شب در ماه؟  ................. خیر   بلی 

 آیادرطولخوابپاهایتانزیادحرکتمیکند،بهطوریکهفردکنارشماممکناستازخواببیدارشود؟ 

نمی دانم خیر   بلی 

 آیادرطولروزوقتیفعالیتینداریدبدوناختیارچرتمیزنید؟ 

خیر بلی 

 آیاازداروهایخوابآوربطورمداوماستفادهمیکنید؟)بیشتراز2باردرهفته( 

خیر بلی 
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zzفعالیتفیزیکی

*الگویاول..........ماهدرسال**الگویاول..........ماهدرسال

نوعفعالیتفیزیکی
***

دقیقه:ساعتدقیقه:ساعت

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، خواب شبانه شما، بطور متوسط چقدر است؟

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول 24 ساعت، خواب عصرهنگام یا بین روز شما چقدر است؟

گــر مــدت زمــان بیــش از 10 دقیقــه در خــواب نیســتید، امــا در حالــت درازکشــیده )بــر روی تخــت، رخت خــواب یــا زمیــن(  در طــول شــبانه روز، ا
اســتراحت می نماییــد، آن را نیــز مشــخص نماییــد.

__ __ : __ ____ __ : __ __

ــغول  ــابه، مش ــوارد مش ــر و م ــا کامپیوت ــم ب ــای فیل ــیقی، تماش ــوش دادن موس ــون، گ ــای تلویزی ــه تماش ــی را ب ــدت زمان ــه م ــبانه روز، چ ــول ش در ط
؟ هســتید

__ __ : __ ____ __ : __ __

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، چه مدت زمانی را به مطالعه کتاب، مجله، روزنامه و یا موارد مشابه، مشغول هستید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، چه مدت زمانی را به انجام کار اداری پشت میز و نشسته، مشغول هستید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، چه مدت زمانی را به کار با رایانه )پشت میز یا هر وضعیت دیگری( مشغول هستید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، چه مدت زمانی را به غذا خوردن، نشستن در جلسات، میهمانی ها، همایش ها و مشابه آن، مشغول هستید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، چه مدت زمانی را به آشپزی، طبخ انواع غذاها، شستن ظرف ها، فعالیت های ایستاده و مشابه آن، مشغول هستید؟

در طــول شــبانه روز، چــه مــدت زمانــی را بــه رانندگــی )موتــور، خــودروی ســبک یــا ســنگین(، کارهــای اپراتــوری نشســته )بــا فعالیــت فیزیکــی مشــابه 
رانندگــی( و مشــابه آنهــا، مشــغول هســتید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، چه مدت زمانی را به کارهای سبک نظافت منزل، شستن انواع البسه، جارو کردن و مشابه آن، مشغول هستید؟

در طــول شــبانه روز، چــه مــدت زمانــی را بــه پیــاده روی یــا راه رفتــن آهســته، پاییــن رفتــن از پلــه، حــرکات ورزشــی یــا حــرکات مــوزون آرام و مشــابه آن، 
مشــغول هســتید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __

در طــول شــبانه روز، آیــا مــدت زمانــی را بــه پیــاده روی ســریع، انجــام ورزش ائوربیــک ســبک، دوچرخه ســواری تفریحــی، دوچرخه ســواری بــه 
ــا مشــابه آن، مشــغول هســتید؟ ــا محــل کار ی ــردد بیــن منــزل ت منظــور ت

__ __ : __ ____ __ : __ __

در طــول شــبانه روز، آیــا مــدت زمانــی را بــه انجــام کارهایــی ماننــد رانندگــی ادوات کشــاورزی، ماشــین آالت راه ســازی، یــا هــر نــوع فعالیــت مشــابه، 
مشــغول هســتید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __

آیــا در طــول شــبانه روز، مــدت زمانــی را بــه مشــاغل فنــی ســبک )تعویــض روغــن، ســرویس خــودرو، کارواش، خدمــات رنــگ خــودرو، باتری ســازی 
و ...( مشــغولید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __
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نوعفعالیتفیزیکی
***

دقیقه:ساعتدقیقه:ساعت

در طــول شــبانه روز، آیــا زمانــی را بــه انجــام کارهایــی ماننــد حمــل اســباب و اثاثیــه، حمــل اشــیاء ســبک از پله هــا، یــا هــر نــوع فعالیــت مشــابه، 
مشــغول هســتید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __

در طــول شــبانه روز، آیــا زمانــی را بــه انجــام کارهایــی ماننــد باغبانــی، فعالیت هــای کشــاورزی ســبک، یــا هــر نــوع فعالیــت مشــابه، مشــغول 
؟ هســتید

__ __ : __ ____ __ : __ __

ــراش کاری،  ــور خــودرو، جلوبنــدی، آهنگــری، ت ــه انجــام مشــاغلی ماننــد مشــاغل فنــی ســنگین )خدمــات موت ــا زمانــی را ب در طــول شــبانه روز، آی
ریخته گــری و ...( کار در کارگاه هــای چوب بــری یــا هــر نــوع فعالیــت مشــابه، مشــغول هســتید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __

در طــول شــبانه روز، آیــا زمانــی را بــه انجــام فعالیت هــای کارگــری یــا کشــاورزی ســنگین )تــوأم بــا یکــی از مــوارد بیــل زدن، تبــر زدن، پتــک زدن، 
چکــش زدن(، پــارو کــردن بــرف، حمــل اشــیاء ســنگین از پله هــا یــا هــر نــوع فعالیــت مشــابه، مشــغول هســتید؟

__ __ : __ ____ __ : __ __

__ __ : __ ____ __ : __ __در طول شبانه روز، آیا زمانی را به انجام ورزش هایی مانند بدن سازی، ورزش ائوربیک سنگین یا هر نوع فعالیت مشابه، مشغول هستید؟

24:0024:00جمعساعاتدرشبانهروز

 چنانچهدرطولیکهفتهورزشانجاممیدهد،بطورمتوسطمدتزمانآنورزشدرهفتهرامشخصنمایید: 

*الگویاول..........ماهدرسال**الگویاول..........ماهدرسال

نوعورزش
***

دقیقه:ساعتدقیقه:ساعت

__ __ : __ ____ __ : __ __تنیس دونفره

__ __ : __ ____ __ : __ __والیبال در سطح مسابقات

__ __ : __ ____ __ : __ __راه رفتن سبک در آب

__ __ : __ ____ __ : __ __راه رفتن سریع در آب

__ __ : __ ____ __ : __ __ماهیگیری - شکار همراه با فعالیت فیزیکی

__ __ : __ ____ __ : __ __شکار همراه با فعالیت سنگین
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zzموبایل

 آیاتلفنهمراهدارید؟ 

خیر بلی 

 چندسالاستکهازتلفنهمراهاستفادهمیکنید؟ 

.......... سال

 در12ماهگذشته،بطورمیانگینچهمدتزمانیراصرفتلفنزدنیاجوابگوییبهتلفنهمراهخودکردهاید؟ 

جواب خود را به صورت تعداد دقایق یا ساعتی که در یک روز معمولی، یک هفته یا یک ماه از تلفن خود استفاده می کنید در یک بازه زمانی گزارش دهید.

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

 در12ماهگذشته،بطورمیانگینچهمدتزمانیراصرفاستفادهازتلفنهمراهخود/تبلتبرایانجامکارهاییبهغیرازتلفنزدنوجوابگوییبه 
تلفنکردهاید؟)بطورمثالبرایاساماسزدن،چتکردن،بازییااستفادهازاینترنت(

جواب خود را به صورت تعداد دقایق یا ساعتی که در یک روز معمولی، یک هفته یا یک ماه از تلفن خود استفاده می کنید در یک بازه زمانی گزارش دهید.

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

zzسمومآفتکش

 ع(قراردارد؟  آیامنزلشمانزدیکمناطقیکهدرآنکشتوکارانجاممیشود)انواعمزار

خیر بلی 

 باچهفاصلهای؟ 

خیلی نزدیک )کمتر از 50 متر( نزدیک )50-100 متر(   تقریبًا نزدیک )100-200 متر(   دور )بیش از 200 متر( 

در صورتی که به هر یک از فعالیت های ذکرشده جواب »بله« دادید، تعداد دفعات آن )در 12 ماه گذشته( و مدت زمانی که هر بار صرف آن فعالیت می کردید )دقیقه( را مشخص کنید و بگوئید که آیا در حین انجام آن فعالیت از وسائل 
محافظت فردی مانند لباس های محافظ )بادگیر یا لباس پالستیکی سرتاسری(، کفش محافظ )چکمه(، دستکش، پیش بند، ماسک تنفسی، عینک محافظ یا محافظ سر استفاده کرده اید؟

مدتهردفعهتعداددفعاتپرسش
)دقیقه(

PPEاستفادهاز

خیربلی

استفاده از سموم آفت کش در مزرعه، گلخانه، یا زمین های کشاورزی

استفاده از سموم آفت کش در باغچه خانه

استفاده از حشره کش در خانه )برای کشتن پشه، مگس، مورچه، سوسک و غیره(

قاطی کردن و یا آماده سازی سموم آفت کش یا حشره کش

ورود به مکان های کاری بالفاصله بعد از استفاده از سموم آفت کش برای انجام کارهای مختلف

تمیز کردن وسائلی که با سموم آفت کش در تماس بوده اند*

تعمیر کردن یا استفاده از لوازمی که به تازگی برای زدن سموم آفت کش استفاده شده بودند

دست زدن و نگهداری از سموم انبارشده

مدیریت عملیات اسپری کردن سموم

* وسائل سم پاشی، ظرف یا مخزن سموم، مکان های نگهداری سموم و وسائل محافظت فردی
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zzمعاینهآنتروپومتریک
وزنوقدبایدبدونکفشولباسهایسنگیناندازهگیریشود.

  ___         ___          ___  قد)بهسانتیمتر(

  ___         ___          ___  وزن)بهکیلوگرم(

  ___         ___          ___ دورکمر)بهسانتیمتر(

  ___         ___          ___ دورباسن)بهسانتیمتر(

  ___          ___  دورمچ)بهسانتیمتر(

zzنمونههایبیولوژیک

 نمونهادرارگرفتهشد؟ 

خیر بلی 

 نمونهبزاقگرفتهشد؟ 

خیر بلی 

 نمونهخونگرفتهشد؟ 

خیر بلی 

 نمونهموگرفتهشد؟ 

خیر بلی 

 نمونهناخنگرفتهشد؟ 

خیر بلی 

 نمونهمدفوعگرفتهشد؟ 

خیر بلی 

می
مو

ه ع
نام

سش
•     پر

ت      
ور

وه
ن ک

شی
پر

9


