
 : پرسشنامه عمومی3پیوست 

 

 اجتماعی -اقتصادی  وضعیت 

 فوق دیپلم       دبیرستان/دیپلم        راهنمایی              ابتدایی             بی سواد         تحصیالت

        لیسانس      فوق لیسانس دکتر حرفه ای          دکتری تخصصی 

 بی همسر بر اثر طالق       بی همسر بر اثر فوت همسر                       متاهل              مجرد            وضعیت ازدواج

 دامدار     کشاورز        بیکار)جویای کار(       کارمند بخش خصوصی       کارمند بخش دولتی         وضعیت شغلی

      دارای درآمد بدون کار شسته     بازن    خانه دار          محصل/دانشجو            آزاد        سایر 

 روستا       شهر             محل سکونت

 نفر تعداد اعضای خانوار

 زن        مرد              جنس سرپرست خانوار

سطح تحصیالت 

 سرپرست خانوار

       بی سواد             ابتدایی              راهنمایی        دبیرستان/دیپلم       فوق دیپلم 

       لیسانس      فوق لیسانس     دکتر حرفه ای       دکتری تخصصی 

وضعیت شغلی سرپرست 

 خانوار

        کارمند بخش دولتی    کارمند بخش خصوصی         )بیکار)جویای کار   کشاورز        دامدار 

      دارای درآمد بدون کار      بازنشسته  خانه دار            محصل/دانشجو  آزاد        راننده                سایر 

 بیمه تامین اجتماعی           بیمه سالمت همگانی    سایر اقشار     بیمه روستایی          کارکنان دولت       نوع پوشش بیمه ای

         کمیته امداد         نیروهای مسلح       .........................سایر بیمه ها، نام ببرید           بیمه ندارد 

 ندارد دارد            بیمه تکمیلی

        فرزند مدرسه ای ندارم غیرانتفاعی/خصوصی           نمونه دولتی                    دولتی معمولی               نوع مدرسه فرزندان

 

 آیا خانوار شما از امکانات زیر در محل سکونت خود برخوردار است؟ 

 خیر بلی          اتومبیل                   

 اگر بلی، گروه ماشین )موجود در پائین( انتخاب گردد

 خیر بلی          مایکروویو              خیر بلی          ظرفشویی        



   خیر بلی                   تلفن همراه  خیر بلی          لباسشویی        خیر بلی          رایانه/لپ تاپ           

 ساده هوشمند    نوع    

 خیر بلی          تلویزیون              خیر بلی          فریزر              خیر بلی          جاروبرقی                

  OLED/LED/LCDمعمولی     نوع    

 امانی               سازمانی               رهن/اجاری            شخصی              :مسکن مورد استفاده  نوع

  متر مربع          تعداد اتاق های خواب محل سکونت )بدون در نظر گرفتن پذیرایی و آشپزخانه(  متراژ واحد مسکونی شما چقدر است؟ 

 بیرون از منزل         غیراوپن            اوپن                 نوع آشپزخانه منزل مسکونی: 

 

 گروه ماشین ها:

 لندمارک ساب پلیموت اپل 

 لوبو ساینگ یانگ پورشه استین 

 لیتوس ساینا پونتیاک اسمارت

 لیفان سمند پیکان اشکودا

 لینکلن سوبارو تریومف الدزمبیل

 مازراتی سوزوکی تویوتا ام جی

 مرکوری سیتروئن تیبا ام وی ام

 مزدا سیمرغ جک ایسوزو

 مک الرن سیناد جگوار اینفینیتی

 مورگان سئات جی ام سی آریا

 میتسوبیشی شورولت جیپ آلفارومئو

 مینی فراری جیلی آمیکو

 نیسان فوتون جین بی آئودی

 واکس هال فورد چانگان ب ام وی

 وانت فولکس چری بایک



 وست فیلد فیات داتسون برلیانس

 ولوو کاپرا دامای بسترن

 ون  کادیالک دانگ فنگ بنتلی

 هامر کرایسلر دایهاتسو بنز

 هاوال کونیگزگ دنا بورگوارد

 هایما کوبیک دوج بوفوری

 هن تنگ کیا دوو بوگاتی

 هولدن گریت وال دی اس بی وای دی

 هوندا گک دامبلر بیسو

 هیلمن الدا رانا بیوک

 هیوسو المبورگینی راین پاژن

 هیوندای النچیا رنو پراید

  لکسوس ریگان پروتون

  لندرور زوتی پژو

 

 

 

 

 

 

 کیفیت خواب

 را انتخاب نمایید. خودناسب با وضعیت تمربوط می شود. لطفا سواالت زیر را به دقت خوانده و گزینه مدر طی ماه گذشته خواب شما  سواالت زیر به عادات معمول

 در طی ماه گذشته:

   : . معموالً شب ها چه ساعتی می خوابید؟   1

    . از زمانی که به رختخواب می روید، چقدر)به دقیقه( طول می کشد تا خوابتان ببرد؟ 2



   : . معموال صبح ها چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟ 3

    . میزان خواب واقعی شما در شب چند ساعت است؟ 4

 . در طی ماه گذشته، چند بار به خاطر موارد زیر در خوابیدن مشکل داشته اید؟ 5

 (3بیشتر در هفته)(    سه بار یا 2(      دو بار در هفته )1(    یک بار در هفته)0هیچ )

  دقیقه هنوز خوابتان نبرده است. 30پس از رفتن به رختخواب، با گذشت . 1-5

  . نیمه های شب یا صبح زود از خواب بیدار شدن2-5

  . مجبور به دوش گرفتن قبل از خوابیدن3-5

  خوابهنگام نفس کشیدن راحت در . عدم توانایی 4-5

  خروپف کردن. در خواب با صدای بلند 5-5

  که باعث بیدار شدن می شود(، خواب حین . احساس سرمای زیاد )هنگام به خواب رفتن و یا در6-5

  که باعث بیدار شدن می شود( حین خواب، . احساس گرمای شدید )هنگام به خواب رفتن و یا در7-5

  . خواب های بد دیدن8-5

  . شکایت از درد در خواب9-5

  دالیل)لطفا نوع مشکل را بنویسید(........................ . سایر10-5

. در طی ماه گذشته، چند بار برای بخواب رفتن مجبور به استفاده از دارو)دستور داده شده توسط پزشک یا خارج از 6

 دستور( شده اید؟

 

-های اجتماعی، در بیدار ماندن مشکل . در طی ماه گذشته، چند بار در حین رانندگی، خوردن غذا یا شرکت در فعالیت 7

 داشته اید؟

 

  . در طی ماه گذشته، چند بار این احساس را داشته اید که شور و ذوق به دست آوردن چیزها را ندارید؟8

 خیلی خوب   . در طی ماه گذشته، در کل کیفیت خواب خود را چگونه توصیف می کنید؟9

 خوب 

 بد 

  خیلی بد 

 

 

 

 



 

 

 پرسشنامه استفاده از موبایل

           ؟کرده ایداستفاده  لیاز موبادر طول عمر خود  ایا. 1

 خیر .2. بلی              1
 

 سال   کردید؟ به استفاده از موبایل چه سنی شروع باردر اولین. اگر بلی 2

 سال   . چند سال از نوع دکمه ای استفاده کرده اید؟3

 سال   نوع هوشمند استفاده کرده اید؟ . چند سال از4

      ؟می کنیداستفاده  لیاز موباماه گذشته(  12هم اکنون ) ایا. 5

      خیر .2. بلی              
 

تعداد دقایق یا ساعتی که ماه گذشته بطور میانگین چه مدت زمانی را صرف تلفن زدن یا جوابگویی به تلفن همراه خود کرده اید؟ جواب خود را بصورت  12در . 6

 .در یک روز معمولی، یک هفته یا یک ماه از تلفن خود استفاده می کنید در یک بازه زمانی گزارش دهید

 حدود .........تا ..................   دقیقه /ساعت        در روز /هفته/ماه/سال 

از تلفن همراه خود / تبلت برای انجام کارهایی به غیر از تلفن زدن و جوابگویی به تلفن کرده  ماه گذشته، بطور میانگین چه مدت زمانی را صرف استفاده 12در .7

معمولی، یک هفته یا  اید؟ )بطور مثال برای اس ام اس زدن، چت کردن، بازی، یا استفاده از اینترنت(. جواب خود را بصورت تعداد دقایق یا ساعتی که در یک روز

 .اده می کنید در یک بازه زمانی گزارش دهیدیک ماه از تلفن خود استف

 حدود .........تا ..................   دقیقه /ساعت        در روز /هفته/ماه/سال

         ؟ دیکن یرا با خود حمل م لتانیموبا چگونهمعموال . 8

 راهن یا بغلی کت. جیب پی4. کیف دور کمر             3. در دست                2. درکیف         1

 .   سایر 7.  کیف گردن آویز         6. جیب شلوار / مانتو )خانمها(              5

 

 :لیهنگام صحبت با موباغالب مصرف  .9

 ی کنیدری استفاده مف. از هندز2              . از گوشی استفاده می کنید )کنار گوش(  1

 . با اسپیکر گوشی صحبت میکنم4                                                    . بلوتوث    3

 

 . بهنگام خواب یا استراحت موبایلتان معموال:10

 . زیر متکا  یا در دستتان قرار دارد     2                               . کنار تختخواب/ رختخواب قرار دارد )روشن(  1

 . در اتاق یا مکان دیگری قرار دارد 4                        متر قرار دارد   2تا  1.5ا حداقل بیش از . دور از شم3

 سایر . 6           (  خاموش یا حالت پروازکنار تختخواب/ رختخواب قرار دارد ). 5

 

 ............................      )تومان(   ؟ هزینه ماهانه موبایلتان چقدر هست .11

 . خیر2. بلی 1. آیا در هنگام شارژ، موبایلتان روشن است؟                                          12

 . موبایل شما در هتگام شارژ کجا قرار دارد؟1-12
 
 



 کمتر از یک و نیم متر . 1

 بیش از یک و نیم متر. 2

 . اتاق دیگر/فضای مجزا3

 . خیر 2. بلی 1. آیا در منزل یا محل کار مودم وای فای در اختیار دارید؟                         13

 . خیر2. بلی 1. آیا مودم قابل حمل است؟                                                          1-13

 . چه مدت )ماه( هست که در محل کار/زندگی شما وجود دارد؟ 2-13

 
 
   

 فیزیکیفعالیت 

هایی خواهد بود که دهند، اطالعات کسب کنیم.  سؤالها در مورد زمانشان انجام میهای بدنی که مردم به عنوان بخشی از زندگی روزمرهما قصد داریم درباره فعالیت

آوریرد. لطفراً اید. لطفاً به تک تک سؤاالت پاسخ دهید حتی اگرر خرود را فررد فعرالی بره حسراب نمیبه صورت حرکات بدنی فعال بوده روز گذشته 7شما در طول 

ن سررگرمی هایی که به عنواهایی را که در محل کار، یا به عنوان بخشی از کار منزل و حیاط )باغچه(، رفتن از جایی به جای دیگر، تمرینات ورزشی و فعالیتفعالیت

 دهید، مدنظر قرار دهید. در اوقات فراغت انجام می

شرود کره قردرت بردنی زیرادی هایی اطرالق میبه فعالیتشدید های اید، مدنظر قرار دهید. فعالیتانجام داده روز اخیر 7را که در طول شدیدی های تمام فعالیت

 دقیقه به صورت پیوسته 10حداقل به مدت هایی را مدنظر قرار دهید که ید. لطفاً فقط فعالیتشود بسیار شدیدتر از حالت عادی نفس بکشخواهد و باعث میمی

 اید.انجام داده

مانند بلنرد کرردن اجسرام سرنگین، حفراری  شدیدچند روز آن فعالیت بدنی روز اخیر  7.در طول 1

 اید؟یدن داشتهسواری سریع، فوتبال و دو)مثل کندن باغچه(، ایروبیک )ورزش هوازی(، دوچرخه

  روز در هفته 

  (3ام  )مراجعه به سؤال بدنی شدید نداشتهفعالیت 

به صورت پیوسته  شدیدهای بدنی .معموالً چه مدت زمانی در چنین روزهایی برای انجام این فعالیت2

 اید؟صرف کرده

  ساعت در روز 

  دقیقه در روز 

شرود کره قردرت هرایی اطرالق میبره فعالیت متوسطهای فیزیکی اید، مدنظر قرار دهید. فعالیتانجام داده روز اخیر 7را که در طول  متوسطیهای بدنی فعالیت 

 شود شما کمی تندتر از حالت عادی نفس بکشید.خواهد و باعث میمتوسطی می

 ایدانجام داده ورت پیوستهدقیقه به ص 10حداقل به مدت هایی را مدنظر قرار دهید که لطفاً فقط فعالیت

ماننررد حمررل بارهررای سرربک،  متوسررطچنررد روز آن فعالیررت فیزیکرری روز اخیررر  7.در طررول 3

 روی را به حساب نیاورید.اید؟ لطفاً پیادهسواری با سرعت متوسط یا والیبال انجام دادهدوچرخه

 

  روز در هفته 

  (5ام  )مراجعه به سؤال بدنی متوسط نداشتهفعالیت 

 اید؟صرف کرده متوسطهای بدنی .معموالً چه مدت زمانی در چنین روزهایی برای انجام فعالیت4

 

  ساعت در روز 

  دقیقه در روز 

رفرتن از محلری  اید، مدنظر قرار دهید. این قسمت پیاده روی در محل کار، در خانه، برایاختصاص داده رویپیادهبه  روزگذشته 7لطفاً مدت زمانی را که در طول 

 شود.اید را شامل میبه محل دیگر و هر نوع پیاده روی دیگر که شما به عنوان تفریح، ورزش، تمرینات جسمانی یا در اوقات فراغت انجام داده



روی پیراده دقیقه و به صورت پیوسرته 10مدت حداقل ، چند روز آن به روز اخیر 7.در طول 5

 اید؟داشته

 روز در هفته 

 (7ام  )مراجعه به سؤال روی نداشتهپیاده 

 صرف کرده اید؟ رویپیاده.معموالً چه مدت زمانی در چنین روزهایی برای 6

 

  ساعت در روز 

  دقیقه در روز 

 دانم/ مطمئن نیستمنمی 

اید که شامل نشستن در محل کار، در خانه، هنگرام انجرام تکرالیف و در اختصاص داده نشستن بهروز اخیر  7آخرین سؤال مربوط به اوقاتی است که شما در طول 

باشد. این زمان نشستن پشت میز، نشستن یا لم دادن هنگام تماشای تلوزیون و مطالعه و زمانی که بررای نشسرتن برا دوسرتان و فامیرل اختصراص اوقات فراغت می

 شود.اید را هم شامل میداده

 اید؟ اختصاص داده نشستن بههر روز ، چه مدت زمانی را در وز اخیرر 7.در طول 7

 

  ساعت در روز 

  دقیقه در روز 

 دانم/ مطمئن نیستمنمی 

 

 

  (K10)دیسترسهای روانشناختی کسلر مقیاس پرسشنامه

 شما نزدیکتر میباشد. سوالهای ذیل در مورد احساس شما و اینکه در طی ماه گذشته چگونه بوده اید، پرسیده میشود. لطفا گزینه ای را انتخاب کنید که به احساس 

 گزینه ها سواالت

 هیچ وقت گذشته: یک ماهدر 
اندک 

 زمانی

گاهی 

 اوقات

اکثر 

 اوقات
 تمام اوقات

بدون دلیل خاصی، احساس خستگی تقریبا به چه میزان  .1

 کرده اید؟
     

      تقریبا به چه میزان احساس عصبی بودن کرده اید؟ .2

تقریبا به چه میزان آنقدر احساس عصبی بودن کرده اید که  .3

 هیچ چیز نتوانسته شما را آرام کند؟
     

      تقریبا به چه میزان احساس ناامیدی کرده اید؟ .4

      احساس ناآرامی و بی قراری کرده اید؟تقریبا به چه میزان  .5

تقریبا به چه میزان آن قدر بی قرار بوده اید که نتوانید در یک  .6

 جا بنشینید؟
     

      فسردگی داشته اید؟تقریبا به چه میزان احساس ا .7



تقریبا به چه میزان احساس میکردید که انجام همه امورات با  .8

 سختی و دشواری همراه است؟
     

ینی کرده اید که هیچ گتقریبا به چه میزان آنقدر احساس غم .9

 چیز نتوانسته شما را شاد کند؟
     

      تقریبا به چه میزان احساس بی ارزش بودن کرده اید؟ .10

 

  



 : پرسشنامه پزشکی4پیوست 

 

 تن سنجی توضیحات

 قد ....... سانتیمتر 

 وزن ....... کیلوگرم 

 کمردور  ....... سانتیمتر 

 دور باسن ....... سانتیمتر 

 دور مچ ....... سانتیمتر 

 

 نوبت سنجش فشار خون )میلیمتر جیوه( توضیحات

 بازوی راست بازوی چپ

 سیستولیک دیاستولیک سیستولیک دیاستولیک

 اول     

 دوم     

 

 نوبت سنجش تعداد نبض توضیحات

 اول ....... ضربان در دقیقه 

 دوم ضربان در دقیقه.......  

 

  



 توضیحات (از زمان فاز ثبت نامپرسشنامه تاریخچه باروری زنان )

  سالگی............ (: از زمان فاز ثبت ناماولین ازدواج )در صورت ازدواج  . سن1

 نمی دانم              خیر              بله           . آیا در حال حاضر باردار هستید؟ 2

 ............: در پنج سال گذشته  تعداد بارداری. 2.1

 ............ سالگی . سن آخرین بارداری:2.2

 سزارین                 طبیعی               . لطفاً نوع زایمان را در آخرین بارداری مشخص فرمایید: 2.3
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 [5خیر ]سؤال               بله    داشته است؟ از زمان فاز ثبت نامآیا فرد سابقه مرده زایی  .4

 ............ :چند مورد. 4.1

 سالگی............ : (هر مرده زایی )در زمان. سن بروز  4.2

 

 سابقه نازایی داشته است؟ از زمان فاز ثبت نامیا فرد . آ5

                        بله [6]سؤال  خیر 

 [6]سؤال  خیر  بله                 آیا فرد از روش های کمک باروری استفاده کرده اند؟. 5.1

 :کنیدرا مشخص آن لطفاً نوع . 5.2

 IVF     IUI      ICSI      پزشک عمومی یا زنان هورمونیداروهای      طب سنتی   

  سایر             نمی دانم       

 

  خیر بله                .  آیا سیکل ماهانه فرد منظم می باشد؟                         6



 توضیحات (از زمان فاز ثبت نامپرسشنامه تاریخچه باروری زنان )

را مصرف (.. سیکلوفم و،  DMPA ،آمپول OCP)آیا فرد در پنج سال گذشته داروهای ضدبارداری خوراکی. 7

 [8خیر ]سؤال  بله           داشته است؟

 . لطفاً نوع روش/روشهای پیشگیری، بازه سنی و مدت استفاده را مشخص فرمایید:7.1

 ( قرصهای ضدبارداری خوراکیOCP) 

 ماه............ به مدت  ............ سالگی  تا سن ............ سالگی   از سن

 پروژسترون ( تزریقیDMPA)سیکلوفم ، 

 ماه............ به مدت  ............ سالگی  تا سن ............ سالگی   از سن

 ایمپلنت 

 ماه............ به مدت  ............ سالگی  تا سن ............ سالگی   از سن

 ( وسایل داخل رحمیIUD) 

 ماه............ به مدت  ............ سالگی  تا سن ............ سالگی   از سن

 ........................................ :سایر 

 ماه............ به مدت  ............ سالگی  تا سن ............ سالگی   از سن

 

 [ 9خیر ]سؤال  بله                سال گذشته یاءسه شده است؟                        5. آیا فرد در 8

 غیرطبیعی طبیعی           . نوع یائسگی:                                            8.1

 . سن یائسگی: ............ سالگی8.2

 ؟ را مصرف داشته است؟ آیا فرد در پنج سال گذشته داروهای جایگزین هورمونی )استروژن وپروژسترون(.8.3

                                                                                 بله خیر 

 

 . سابقه کدام یک از اعمال جراحی زیر را از زمان فاز ثبت نام داشته اید؟9

 تخمدان )اوفورکتومی(             برداشتن            یکطرفه سالگیدوطرفه       در سن ............ 

  سالگیبرداشتن لوله رحم )توبکتومی(                                                            در سن ............ 

 ( در سن برداشتن رحم                                                            )سالگیهیسترکتومی ............ 

 



 توضیحات (از زمان فاز ثبت نامپرسشنامه تاریخچه باروری زنان )

 ی زیر را تاکنون )در طول عمر( داشته اید؟. سابقه کدام یک از اعمال جراح10

 ( در سن برداشتن فیبروم رحم                                                     )سالگیمیومکتومی ............ 

 سالگی.........تشخیصی                                                                            در سن  کورتاژ ... 

 سالگیتخمدان                                                                  در سن  کیست برداشتن ............ 

 

 . سابقه انجام کدام یک از اقدامات زیر را از زمان فاز ثبت نام داشته اید؟11

  :سالگیغربالگری سرطان پستان از طریق ماموگرافی                          سن آخرین نوبت ............ 

  :سالگیسونوگرافی پستان                                                           سن آخرین نوبت ............ 

                 سالگیسن آخرین نوبت:                       معاینه پستان توسط پزشک یا ماما ............ 

 /پاپ اسمیر( غربالگری دهانه رحمHPV test :سن آخرین نوبت                        )سالگی ............ 

 

 

  



 دندان پرسشنامه سالمت دهان و

 گزینه امکان پذیر است( 3)انتخاب تا است؟   منبع اصلی دریافت اطالعات شما راجع به سالمت دهان و دندان کدام   .1

 رادیو                             تلویزیون  روزنامه و مجله   دندانپزشکم   پزشک کودکم 

 پزشکم   دوستان و اقوام و همسایگان    )بهداشت خانواده )مرکز بهداشت             ره غی 

 آیا از اطالعات خود در رابطه با سالمت دهان و دندان راضی هستید؟    .2
 بله   خیر  نمیدانم 

 

 عملکرد در خصوص مراقبتهای سالمت دهان و دندان

 معموالً هر چند وقت یکبار مسواک می زنید؟  .1
 نامنظم یا هرگز                هفته ای یک بار           دو تا سه بار در هفته           روزی یک بار                از یک بار در روز بیش 

 

 معموالً هر چند وقت یکبار از نخ دندان استفاده می کنید؟  .2
 هرگز                      گاهی                            دو تا سه بار در هفته           روزی یک بار                از یک بار در روز بیش 

 

 در روز چند بار از تنقالت شیرین یا نوشیدنی شیرین )گرم یا سرد ( ما بین غذا استفاده می کنید؟ .3
 سه بار یا بیشتر               حدود دو بار              حدود یک بار              ،نه هر روز گاهی  به ندرت 

 

 است؟آخرین ویزیت دندانپزشکی شما کی بوده  .4
 طی شش ماه گذشته  شش ماه تا یک سال  بیش از یکسال ولی کمتر از دو سال 

 دو سال یا بیشتر ولی کمتر از پنج سال   سال یا بیش از پنج سال قبل      پنج  (8هرگز )سؤال  نمی دانم 

 

 دلیل عدم مراجعه به دندانپزشکی: .5
 هزینه باال            بوی محیط دندانپزشکی  ترس از مواد دندانپزشکی  دندانپزشک عدم دسترسی به     

 دندانپزشک وقت نداشتن برای مراجعه به              نام ببرید......سایر ، 

 

 علت ویزیت کدام یک از موارد زیر بوده است؟ .6
 مشاوره و راهنمایی  وجود درد یا مشکل در دندانها، لثه یا دهان   درمان یا ادامه درمان 



 دندان پرسشنامه سالمت دهان و

 معاینه دوره ای   نمی دانم/ به خاطر ندارم 

 

 شاخصهای ارزیابی وضعیت دهان و دندان خود اظهار

 وضعیت سالمت دهان خود را  چگونه ارزیابی می کنید؟ .1
 بسیار خوب               خوب                   متوسط  بد             بسیار بد      نمی دانم 

 ه با دهان و دندان شما چه بگوید؟دندانپزشکی بروید، فکر می کنید که دندانپزشک در رابطاگر همین حاال به  .2
 .شما باید بهتر مسواک بزنید        دارید                             نیاز به جرمگیری .کشیدن، پرکردن، عصب کشی و غیره نیاز دارید 

  نداریدوضعیت دندانی شما خوب است و مشکلی. 

 ضعیت لثه خود را چگونه توصیف می کنید؟و .3
 بسیار خوب             خوب                             متوسط           بد                  بسیار بد                نمی دانم 

 ماه گذشته دچار درد یا خونریزی لثه شده اید؟ 6آیا در طول  .4
 بله   خیر   نمی دانم 

 دندان مصنوعی متحرک دارید؟آیا  .5
 بله، دندان مصنوعی متحرک تکه ای   بله، دندان مصنوعی متحرک کامل فک باال 

 بله، دندان مصنوعی  متحرک کامل فک پایین  خیر 

 چند دندان طبیعی دارید؟ .6
 بدون دندان طبیعی   دندان 9یک تا    دندان 19ده تا       بیست دندان یا بیشتر 

 ماه گذشته، )وجود مشکل در( دهان یا دندان هایتان موجب درد یا ناراحتی شده است؟  12آیا در طی  .7
 بله                خیر                 نمی دانم 

 آیا در حال حاضر در دهانتان زخم یا ضایعه ای دارید؟ .8
 بله                خیر                 نمی دانم 

 یر، هر چند وقت یکبار به خاطر وضعیت دهان و دندانهایتان، مشکالت زیر را تجربه کرده اید؟طی یک سال اخ .9

 مشکل

 فراوانی

(4) 

 بیشتر اوقات

(3) 

 برخی اوقات

(2) 

 گاهی اوقات

(1) 

 هرگز

(0) 

 نمی دانم

      اختالل در گاز زدن غذاها )نشان دهنده مشکالت دندانی در ناحیه قدام فکها(



      جویدن غذاها )نشان دهنده مشکالت دندانی در ناحیه خلف فکها(اختالل در 

      اختالل در صحبت کردن یا اشکال در تلفظ 

      خشکی دهان )نبود آب دهان یا بزاق(

      به خاطر ظاهر دندان هایم احساس خجالت می کنم.

      به خاطر مشکالت دهان یا دندان هایم عصبی می شوم.

      دندان هایم از خندیدن خودداری می کنم. به خاطر

      .ام دهیپر خواب از( دندان مشکل خاطر به) بارها

      .ام کرده بتیغ کار محل از( دندان مشکل خاطر به) روزها یبرخ

      در انجام فعالیت های روزمره با مشکل مواجه هستم.

به خاطر بوی بد  هستندهمسرم یا افرادی که به من نزدیک احساس می کنم 

      یا ظاهر نازیبای دهانم تحمل مرا ندارند.

 یمشارکتم در فعالیت های اجتماعی به خاطر بوی بد دهانم یا ظاهر نازیبا

 دهانم کمتر شده

     

 

  



 معاینه دهان و دندان

  تعداد کل دندانهای دائمی

  (Dتعداد دندانهای پوسیده )

  (Fتعداد دندانهای پر شده )

  (Mعلت پوسیدگی ) دندانهای خارج شده بهتعداد 

 موارد ذیل باید توسط دندانپزشک ارزیابی و ثبت شوند:

 نوع ضایعات دهانی

 

 محل ضایعات

 طبیعی/ بدون ضایعه مشهود  لبه ورمیلون 

 )تومور بدخیم )سرطان دهان  شیارهای گوشه لب 

 لکوپالکیا  لبها 

 لیکن پالن  ها سالکوس 

 )رخم )آفت، هرپتیک، ترومایی  مخاط باکال 

 ( التهاب حاد نکروزان زخم کننده لثهANUG)  کف دهان 

 کاندیدیازیس  زبان 

 آبسه  کام نرم/ کام سخت 

 ........................................................................ :سایر یاقته ها و بیماریها  لثه/ ستیغ آلوئوالر 

 ثبت نشده/ بی پاسخ  ثبت نشده/ بی پاسخ 

 

  



 توضیحات (از زمان فاز ثبت نامپرسشنامه عادات فردی )

خیر ]سؤال                     بله        ماه به طور مرتب )حداقل هفته ای یکبار( سیگار کشیده اید؟ 6. آیا شما حداقل 1

3] 

 شما چگونه بوده است؟. اگر بله، نحوه مصرف 2

 ............ نخ روزانه

 ............ نخ هفتگی

 به مدت ............ ماه

 

 خیر        [5]سؤال  بله                                                          ؟ می کشیدآیا شما هم اکنون سیگار . 3

 ............ ماه. اگر خیر، چه مدت است که سیگار نمی کشید؟ 4

 

خیر ]سؤال                     بله           بوده/هستید؟  و یا محل کار آیا شما در معرض تماس با دود سیگار در منزل. 5

7] 

 ........... نفر ؟به نحوی سیگار می کشند که شما در معرض دود آن باشیدهستند  و محل کارچند نفر از افرادی که در منزل . 6

 

 [9خیر ]سؤال                     بله        کشیده اید؟ قلیانماه به طور مرتب )حداقل هفته ای یکبار(  6. آیا شما حداقل 7

 . نحوه مصرف شما چگونه بوده است؟8

 ............ سر/کاله روزانه

 ............ سر/کاله هفتگی

 به مدت ............ ماه

 

 خیر        [11]سؤال  بله                                                          ؟ می کشیدآیا شما هم اکنون قلیان . 9

 ............ ماهنمی کشید؟ قلیان . اگر خیر، چه مدت است که 10

 

 مدتی؟برای چه هستید؟ /اید بودهدر محیط بسته آیا شما در معرض تماس با دود قلیان . 11

  ،ساعت در هفتهبله ............                    خیر 

 

خیر ]سؤال                     بله ؟     کشیده اید ناسماه به طور مرتب )حداقل هفته ای یکبار(  6. آیا شما حداقل 12

14] 

 . نحوه مصرف شما چگونه بوده است؟13

 ............ نوبت روزانه

 نوبت هفتگی............ 

 



 توضیحات (از زمان فاز ثبت نامپرسشنامه عادات فردی )

 به مدت ............ ماه

 خیر       [16]سؤال  بله                                              ؟ مصرف می کنید آیا شما هم اکنون  ناس. 14

 ............ ماهمصرف نمی کنید؟  ناس. اگر خیر، چه مدت است که 15

 

خیر            بله    کشیده اید؟ چپق یا پیپ ماه به طور مرتب )حداقل هفته ای یکبار(  6حداقل پ . آیا شما16

 [18]سؤال

 . نحوه مصرف شما چگونه بوده است؟17

 ............ سر/کاله روزانه

 ............ سر/کاله هفتگی

 به مدت ............ ماه

 

 خیر       [20]سؤال  بله                                            ؟می کشیدآیا شما هم اکنون  چپق یا پیپ . 18

 ............ ماهنمی کشید؟ چپق یا پیپ . اگر خیر، چه مدت است که 19

 

 برای چه مدتی؟بوده/هستید؟ در محیط بسته  آیا شما در معرض تماس با دود چپق یا پیپ. 20

  ،ساعت در هفتهبله ............                    خیر 

 

 مصرف کرده اید؟مواد مخدر ماه به طور مرتب )حداقل هفته ای یکبار(  6. آیا شما حداقل 21

   بله            [23خیر ]سؤال 

 لطفاً نوع مواد مخدر را مشخص کنید. )چند گزینه ای(

   تریاک       هرویین           سوخته            شیره           شیشه 

 کوکایین         کراک          کریستال           پان            .............................................:سایر 

 . نحوه مصرف شما چگونه بوده است؟ )به ازای هر یک از مواد مصرفی(22

 ............ نوبت روزانه

 ............ نوبت هفتگی

 



 توضیحات (از زمان فاز ثبت نامپرسشنامه عادات فردی )

 وبت ماهانه............ ن

 به مدت ............ ماه

 خیر       [25]سؤال  بله                                        ؟مصرف می کنیدآیا شما هم اکنون مواد مخدر . 23

 ............ ماه. اگر خیر، چه مدت است که مواد مخدر مصرف نمی کنید؟ 24

 

 )حداقل هفته ای یکبار( مشروبات الکلی نوشیده اید؟ماه به طور مرتب  6حداقل  . آیا شما25

   بله            [27خیر ]سؤال 

 لطفاً نوع مشروبات الکلی را مشخص کنید. )چند گزینه ای(

 آبجو            شراب          درصد  40مشروبات الکلی با خلوص بیش از 

 مشروبات مصرفی( . نحوه مصرف شما چگونه بوده است؟ )به ازای هر یک از26

 ............ سی سی روزانه

 ............ سی سی هفتگی

 ............ سی سی ماهانه

 به مدت ............ ماه

 

 خیر           بله                                         ؟ می نوشید مشروبات الکلیآیا شما هم اکنون . 27

 ............ ماه. اگر خیر، چه مدت است که مشروبات الکلی نمی نوشید؟ 28

 

 

 

  



 : پرسشنامه تغذیه5پیوست 

 

 مقدار مواد غذایی ردیف

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه هفته روز

 نان و غالت

        کف دست / کامل نان لواش   1

        کف دست / کامل نان بربری/تافتون 2

        کف دست / کامل نان سنگک 3

        عدد کامل نان باگت و فانتزی 4

        کفگیر معمولی برنج پخته 5

        کفگیر معمولی ماکارونی پخته 6

        قاشق غذاخوری جو پخته/بلغور 7

        کف دست نان رژیمی 8

 حبوبات

        قاشق غذاخوری لوبیا 9

        قاشق غذاخوری نخود 10

        قاشق غذاخوری دال عدس / عدس ماش/ 11

        قاشق غذاخوری لپه 12

13 
 سویا 

 ) پروتئین سویا،  دانه سویا (
      قاشق غذاخوری

 
 

        قاشق غذاخوری باقالی پخته 14

 گوشت و فرآورده های آن

15 
  قرمزگوشت 

خورشتی،  )آبگوشتی،  

 چرخ کرده، کبابی(
      قوطی کبریت

 
 



 مقدار مواد غذایی ردیف

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه هفته روز

        قوطی کبریت گوشت مرغ  16

17 
 سایر قسمتهای مرغ 

 )جگر، دل، سنگدان(
      قوطی کبریت

 
 

        عدد تخم مرغ 18

        قطعه متوسط ماهی 19

        قاشق غذاخوری تن ماهی )کنسرو( 20

21 

سایر قسمت های گوسفند 

 یا گوساله 
 )دل، جگر، قلوه(

      قوطی کبریت
 

 

 شیر و لبنیات

 کم چرب .1       لیوان شیر 22

 محلی /پرچرب .2

 کم چرب .1       لیوان ماست 23

 محلی / پرچرب .2

       قوطی کبریت پنیر  24
 

        لیوان دوغ 25

        قاشق غذاخوری کشک 26

 سبزی ها

لیوان/ پیش دستی 1 کاهو خردشده 27         

28 
 کلم 

)شامل کلم سفید، قرمز، کلم 

 قمری، گل کلم و کلم بروکلی(
لیوان 1       

 
 

        عدد متوسط گوجه فرنگی 29

متوسطعدد  خیار 30         

        ا لیوان/ پیش دستی سبزی خوردن 31

 مالحظاتماه در میزان متوسط بار مصرف در سال  مقدار مواد غذایی ردیف



مصرف  گذشته

 هر بار

 سال

 سال ماه هفته روز

32 
 سبزی پخته 

 )خورشتی، آش، کوکو، 

(اسفناج، دلمه  
      پیش دستی 

 
 

        عدد متوسط بادمجان 33

کنگر کرفس خام یا پخته،  34 لیوان/ پیش دستی  1          

شلغمچغندر )لبو(،  35         عدد متوسط 

36 
 سیب زمینی 

()آب پز و سرخ کرده   
      عدد متوسط

 
 

        عدد متوسط هویج  37

        حبه سیر 38

        عدد متوسط پیاز 39

لیوان 1 فلفل دلمه ای 40         

        قاشق غذاخوری قارچ پخته 41

        عدد / لیوان ذرت و بالل 42

        قاشق غذاخوری نخود سبز  43

        قاشق غذاخوری لوبیا سبز 44

        عدد متوسط کدو 45

        عدد متوسط فلفل سبز 46

 میوه  ها

        قاچ متوسط طالبی و گرمک 47

        قاچ متوسط خربزه 48

        قاچ متوسط هندوانه 49

 مقدار مواد غذایی ردیف
متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

ماه در 

 سال
 مالحظات



 هر بار سال ماه هفته روز

        عدد متوسط زردآلو 50

        پیش دستی گیالس / آلبالو 51

        عدد  هلو/شلیل/شفتالو 52

متوسطعدد  گوجه سبز 53         

54 
 انواع توت تازه 

شاه توت()سفید، قرمز،   
      پیش دستی

 
 

        عدد متوسط توت فرنگی 55

)زرد و قرمز( آلو 56         عدد متوسط 

        عدد متوسط انجیر تازه 57

        خوشه متوسط انگور 58

        عدد متوسط گالبی 59

        عدد متوسط سیب 60

        عدد متوسط کیوی 61

62 
 مرکبات 

)پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، 

 لیموشیرین، گریپ فروت(

      عدد  متوسط
 

 

        عدد متوسط انار 63

        عدد متوسط موز 64

        عدد متوسط خرمالو 65

        عدد  خرما  66

67 
 خشکبار 

 )انجیر ، هلو، آلو،زردآلو(
      عدد متوسط

 
 

        قاشق غذاخوری کشمش ، مویز ، توت  68

 مقدار مواد غذایی ردیف
متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

ماه در 

 سال
 مالحظات



 هر بار سال ماه هفته روز

 چربی و دانه های روغنی

        قاشق مرباخوری مارگارین / کره گیاهی 69

        قاشق مرباخوری کره 70

/روغن جامد 71 نیمه جامد          قاشق غذاخوری 

        قاشق غذاخوری روغن مایع 72

        قاشق غذاخوری روغن زیتون 73

        عدد زیتون 74

        قاشق غذاخوری سس مایونز/ساالد 75

        عدد گردو 76

        عدد بادام زمینی 77

78 
بادام ، ) بادام سایر مغزها

فندوق(، پسته، هندی  
      عدد

 
 

79 
 مغز تخمه 

 )کدو، آفتابگردان، هندوانه(
      قاشق غذاخوری

 
 

        قاشق مرباخوری خامه، سرشیر 80

 قندها

        حبه قند 81

82 
 سایر مواد شیرین

 )نبات/ آبنبات / نقل / شکر پنیر(
      حبه

 
 

        قاشق مرباخوری عسل 83

مرباخوریقاشق  مربا 84         

        قاشق چای خوری شکر 85

 مقدار مواد غذایی ردیف

متوسط بار مصرف در سال 

 گذشته
میزان 

مصرف 

 هر بار

ماه در 

 سال
 مالحظات

 سال ماه هفته روز



 

 متفرقه

        لیوان چای 86

        لیوان نوشابه  87

        لیوان ماءالشعیر  88

        لیوان قهوه / نسکافه 89

سنتی /غیر سنتی/کیم() بستنی 90         لیوان / عدد 

91 
، شیرینی خشک  

 کیک خشک
      عدد/ برش

 
 

92 
، شیرینی خامه دار  

 کیک خامه دار
      عدد/ برش

 
 

        عدد شکالت 93

94 
 انواع حلوا 

 )شکری،کنجد ،خانگی(
      قاشق غذاخوری

 
 

        عدد متوسط خیارشور 95

        یک پیاله انواع ترشی  96

        قاشق غذاخوری رب  گوجه فرنگی 97

        عدد بیسکویت / ویفر 98

)رب انار( سایر رب ها 99         قاشق غذاخوری 

هاادویه   

قاشق چای خوری 1 نمک 100         

 آب

در تابستانمصرفی آب  101         لیوان 

فصلها آب مصرفی در سایر 102         لیوان 


