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 مقدمه 

  می   گفته  هایی   داده   از  دسته  آن  به  متادیتا .  است  آمار و رایانه   نیای د  در  مفاهیم   پرکاربردترین   از  یکی   متادیتا،   یا   نما   داده   فراداده،

  مورد  در  اطالعاتی  یا  و   دهدمی    توضیح  را  داده  فایل   ساختار  که  صورت  این  به.  کند   می  تشریح  را  دیگر   ی  داده  یک  جزئیات  که  شود

 سندی   صورت  به  متادیتا  دیگر  عبارت  به .هستند  دیگر  های  داده  ی  درباره  اطالعاتی   ها،  فراداده.  باشد   داشته  ها  داده  فایل  محتوای

 .گیرد می  بر در  را داده هرنوع به دسترسی و توزیع تبادل،  گذاری، اشتراک به  معرفی، برای  نیاز مورد اطالعات که است

آنهاست  تعاریف،  و  ها  داده  عنصر  نام  از  یافته  سازمان  ای  مجموعه  ها،  داده  لغت  فرهنگ  از  منظور به    داده   تلغ  فرهنگ  .مربوط 

 .  رود می   کار به است آن شامل  که داده  های پایگاه   و ها   داده درک برای که است ابرداده از بخشی

 

  مطالعه قند و لیپید تهران

  و   بروز  ش یافزا  با   شتریب  هرچه  را  ما   کشور  تیجمع  رشدن،یپ   جهت  در  جامعه  یسن  ساختار  رییتغ   همراه  به  ینیشهرنش  ی  توسعه

 مطالعه.  است  نموده  مواجه  آنها  خطرساز  عوامل  و  ابتی د  ، ی عروقیقلب  یها  یماریب  سرطانها،  مانند  ریاگرویغ   مهم  یها  یماریب  وعیش

 عوامل  تا  دارد  بنا  و  شده   آغاز  رانیا  در  گسترده  و  جامع  شکل  به  که  است  ینگر  ندهیآ  ی  مطالعه  نیاول  تهران،  دیپیل  و   قند  ی

با  ،  مطالعه  نیا.  دهد  قرار  یبررس  مورد  ،یسن  عیوس  ی  محدوده  در  و  یشهر  تیجمع  کی  در  را  ی عروق   -یقلب  یهایماریب  خطرساز

 داشته   م ئدا  اقامت   تهران  در  سال  ک ی  حداقل  که  باالتر،   و   سال  3  سنین  در  تهران  13  منطقة  ساکنان  از  نفر  15005انتخاب تصادفی  

  گلوکز،   تحمل  عدم  خون،  پرفشاری  ،دیابت   کشیدن،  سیگار  جمله  از  عروقی،  ـ  قلبی  خطرساز  عوامل  ی ابیارز  و  یبررس  به  شروع  اند،

 .  است نموده نامناسب غذایی   رژیم و  بدنی فعالیت چاقی، 

  ها   نمونه  از  و   پرشده   مذکور  خطرساز  عوامل  و  فرد  سالمت  وضعیت  به  راجع  کلی   های  پرسشنامه  مطالعه،  پایة  بررسی  در  ابتدا  در

 پرسشنامه)  رز  پرسشنامة  و(  اشتقاق   12  در)  قلب  نوار  از  ادهاستف  با  عروقی  ـ  قلبی  بیماریهای.  استمده  آ  عمل  به  مختصری  معاینه

 ی ماریب  بروز  یبرا  افراد  ،(مداخالت  و   نگر  آینده   بررسی)  مطالعه  دوم  مرحلة  در .شدند  ارزیابی(  لندن  بهداشت  دانشکدة  سینه  درد

  عروقی  عوارض  بروز  با  تغییرات  ین ا  ارتباط  سنی،  مختلف  های  دهه  در  لیپیدها   و  گلوکز  تغییرات  سیر  و   شدند   پیگیری  ریرواگیغ   یها

  زندگی   شیوة  در  ضروری  تغییرات  اعمال  با   اولیه  پیشگیری  منظور  به   ای  مداخله  پژوهشهای  همچنین.  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد

  و   بهداشتی  های  برنامه   تدوین  در  بررسی   این   از  آمده   بدست   اطالعات.  گرفت  انجام   ثانویه  پیشگیری  طرحهای  و   جمعیت  این   روی  بر

 .ردیگ یم قرار  استفاده مورد کشور در پیشگیری

  شیوع   آن  در  که  است  مقطعی  مطالعة  یک  اول  مرحلة:    است  گرفته  انجام   اصلی  بخش  دو  در  مطالعه  این  گفت  توان یم  یکل  طور  به

  20  حداقل   گر ن  آینده   مطالعة  یک   دوم   مرحلة .  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مربوطه  خطرساز  عوامل  و   عروقی   ـ   قلبی   بیماریهای

 به منجر  یامدهایپ  ی هیکل  و شده تکرار سال  3 در ها  یریگ اندازه یتمام . است شده اجرا اول مرحلة  اتمام از بعد که باشد   می ساله

  ثبت   ها  سرطان  و  ابتی د  ، یعروق  -یقلب  یها  یماریب  خصوص  به  ریرواگیغ   یها  یماریب  بر  د یتاک  با   ،فوت  ای  و  مارستانیب  در  یبستر

 . گردد  یم

 

 :تهران  لیپید  و قند  مطالعه  در  داده  یآور جمع  مختلف   یهاروش

 ها   پرسشنامه 
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 ...  و تهران در اقامت سابقة اشتغال، وضعیت تحصیالت،  سطح تأهل، وضعیت جنس،  سن، : دموگرافیک اطالعات •

تیروئیدی،  • بیماریهای  سابقة  عروقی،  ـ  قلبی  بیماریهای  سابقة  خطرساز،  عوامل  وجود  سابقة  پزشکی:  سابقة    سوابق 

 بیماریهای عمده، سابقة بستری در بیمارستان، مصرف داروها، سابقة خانوادگی بیماریهای قلبی ـ عروقی ، دیابت و .... 

الگوی در   • پیپ و یا قلیان، مدت مصرف، مدت ترک و میزان مصرف دخانیات، سابقه و  مصرف دخانیات: مصرف سیگار، 

 معرض قرارگیری با دود سیگار اطرافیان و .... 

  LRC  ی  مهاز پرسشنا  1و فعالیت های ورزشی در فاز    فعالیت بدنی : میزان فعالیت بدنی حین کار و خارج از محیط کار •

 . شوند یم استخراج MAQ ی پرسشنامه  از بعد به 2 فاز در و

 رُز  پرسشنامة طبق متناوب  لنگش عالئم   و کشیده  طول قلبی  درد سابقة و  پیکادرد قلبی: وجود درد قلبی ت  •

از بارداری زنان: قاعدگی، یائسگی، مصرف داروهای هورمونیاطال •   داروهای   )عات مربوط به بهداشت باروری و پیشگیری 

  دیابت   اکالمپسی،   پره  ،  رحمی  درونجنین    مرگ  زایی،  مرده   سابقة  ، (هورمونی  جایگزینی  داروهای  خوراکی،  ضدبارداری

 . شیردهی و  آبستنی ماکروزومی، بارداری، سقط، آبستنی،

  به   2  فاز  در  و   RECALاز پرسشنامه ی    1ذیه : اطالعات این بخش از روی نمونه ای از افراد حاضر در مطالعه در فاز  تغ •

 . شوند  یم استخراج FFQ ی پرسشنامه از بعد

 

 ناتیمعا

  وجود  یبررس  جهت  د یروئیت  ی  نهیمعا   و   مرتبه  دو  یاستولی د  و  یستولیس  فشارخون  یریگ  اندازه  شامل :  یپزشک  نات یمعا •

   مطالعه در حاضر افراد یتمام  یبرا یدیروئیت ندول ای واترگ

 مطالعه در حاضر افراد ی تمام یبرا وزن و  قد یری گ اندازه دست،  مچ  و باسن کمر، دور  یریگ اندازه شامل : یسنج تن •

 از  اطالع   ونبد  یقلب  ینوارها  یبررس.  شود  یم   گرفته  قلب   نوار  کی  سال،   30  یباال  افراد  ی تمام  از  طرح،  ن یا  در:  قلب  نوار •

-یم  صورت  سوتا  نهیم  ی کدبند  ی ارهایمع  براساس  و  استاندارد   روش  طبق  آنها،   یکدگذار  و   شودیم   انجام   فرد  یسابقه

 .ردیگ

 

 کینیپاراکل

 مطالعه  در حاضر افراد یتمام یبرا......   و دیریسیگل یتر کلسترول،  ساعته، دو خون قند  ناشتا، خون قند   شاتیآزما شامل •

 مختلف  یفازها یبرا درجه -20 یدما در شده  رهیذخ سرم یها ونهنم:  سرم نمونه •

 مختلف  یفازها یبرا درجه -80 یدما در شده رهیذخ  DNA یها نمونه:   DNA نمونه •

 

 

 انه یسال  یهایریگیپ

 کهییآنجا  از.  است  شده  ذکر  سال   و   ماه  و   روز  به  ها   خانواده  با   انهیسال  ی  شده   انجام  یها  تماس  خیتار:    ها   یریگیپ   خیتار •

  ر یمتغ  یبرا  که   بوده  کسان ی  خانواده   افراد  یتمام   یبرا   مذکور  خ یتار  شود   یم   انجام(  منزل)  خانواده   با   تماس  نیا

 . کرد استفاده cluster ریمتغ از دی با  لهایفا  هیبق با آن( merge) ادغام یبرا نیبنابرا. است شده فیتعر( cluster)خانواده
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  ند یآ  ی م  دست   به  انهی سال  ی تلفن  یها  یریگیپ   قیطر  از  که   یبستر  و   فوت  ی هاامدیپ   به  مربوط:    یبستر  و   فوت  ی امدهایپ  •

  امدهایپ   تهیکم  توسط  شده   یآور  جمع  مدارک  تینها  در  و   شده  انجام  یحضور  ی ها  ی ریگیپ   امد یپ   وجود  صورت  در  و

  دهد  اصاختص  خود  به   را  رکورد  ن یچند  فرد  کی  است  ممکن  ل یفا  ن یا  در  است  ذکر   قابل.  گردد  ی م  یکدگذار  و  یبررس

  در  نداشتند  یامدیپ   گونه  چیه  که  یافراد.  باشد   یم  فرد  آن  یبرا  افتاده  اتفاق   یامدهایپ   تعداد  به  وابسته  تکرارها  تعداد  که

 . ندارند  وجود ل یفا نیا

 

  ها  ی نامگذار  یالگو

 رها یمتغ  نام   هیته  یالگو

توضیح   .است  شده  آورده  ریمتغهر    نام  ی  ادامه  رد  فاز  ی  شماره  به  مربوط  عدد   .باشد  یم  مربوطه  سوال  ای  ریمتغ  حیتوض  از  یمخفف

 .و بین تمامی فازها یکسان شده است شده انتخاب مطالعه 3 فازنام متغیرها از ویرایش مربوط به  کهاین

 

 متغیرها  (label) برچسب  تهیه  الگوی

 خالصه  طور  به   الگو  این   که  شد  تعریف  الگویی   مطالعه   در  موجود  متغیر  هر  برای  تهران،  لیپید   و  قند  مطالعه   برای  فراداده  تهیه  جهت

در این برچسب ها قرار گرفته به   که  اطالعاتی . است شده  استفاده متغیر(  label) برچسب برای آن از و  است متغیر خود از توصیفی

 :  از عبارتند ترتیب 

  مشخص   p3  با  باشد   3  فاز  به  ربوط م  متغیر،  اگر  مثال  برای.  شده است  مشخص  اندیس   با   فاز  شماره  و  p  حرف  با  که:  مطالعه  فاز.  1

 .  شودمی

  پیگیری   و  لینیک،پاراک  تستهای  بالینی،  معاینه  پرسشنامه،    طریق  از  عات مربوط به بخشهای مختلفاطال:  داده  آوری  جمع  روش.  2 

 برای  ، Qحرف  از  شوند  می  آوری  جمع  پرسشنامه  از  استفاده   با  ها   آن  به  مربوط  اطالعات  که  متغیرهایی   برای.  جمع آوری شده است

  اطالعات  که  متغیرهایی  برای  و  ، E  حرف  از  شوند  می  آوری  جمع  بالینی  معاینه   از  استفاده  با   آنها  به  مربوط  اطالعات   که  متغیرهایی

  و   فوت  پیامدهای  به  مربوط  های  متغیر  برای  و  P  حرف  از  شوند  می  آوری  جمع  لینیکپاراک  تستهای  از  استفاده  با  آنها  به  مربوط

 .شده است استفاده   Fحرف از آیند  می دست به سالیانه های پیگیری طریق از که بستری

  MED  حروف   با  پزشکی  معاینات  حیطه  مثال  برای.  شد  خواهد  نوشته   حیطه  اول  حروف  یا   حرف  حیطه  هر  برای  :  متغیر  حیطه  .3 

 . شود می مشخص

 حیطه   هر  مختلف  های  بخش  یا  و  مربوطه  سشنامهپر  در  حیطه  هر  به  مربوط  سواالت  :  حیطه  هر  به   مربوط  های  بخش  یا  سواالت.4 

، چنانچه سوالی دارای چند بخش مختلف باشد با  شود  می   شروع  1  عدد   از  که  شود  می   مشخص  عدد   یا  شماره   با  ها   داده  فایل  در

 یعنی بخش الف یا اول سوال یک(  1aحروف کوچک انگلیسی مشخص شده است. )به عنوان مثال: 

  لیپید   و  قند   مطالعه  در  موجود  های   داده  فایل  در  که  است  متغیرها  اسم   شامل   اول  ستون.  باشد  می   ستون  3  شامل   لغت  فرهنگ

  برچسب   به  مربوط   دوم  ستون(.  .اند  شده  داده  تطبیق  3  فاز  با  فازها   سایر  و  است  3فاز  فایل  ،متغیرها  اسم  مبنای. )دارد  وجود  تهران

(label)   به    آن  از  مختصری  توضیح  و   رمتغی  برای  شده   تعریف  الگوی  شامل  و   بوده   متغیر متغیر  توضیح  در ستون سوم  و  است 

 فارسی آمده است  
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 به عنوان نمونه: 

Description in Persian Lable  Name  

 P1QDEM24:Job group 1گروه شغلی در فاز 
 

Jobgrp24_1 

 

. است  ریمتغ  بلیل  اول  قسمت  24P1QDEM.  است  تهران  دیپی ل  و  قند   مطالعه  یها  داده  لیفا  در  ریمتغ  اسم   1jobgrp24_  که 

(P1  است  مطالعه  کی   فاز  به  مربوط  ریمتغ  ی عنی  .Q  شده  یآور  جمع  پرسشنامه  قی طر  از  ریمتغ  نیا  که  است  نیا  دهنده ینشان  

  شماره  که  است  ن یا  دهندهنشان  24  عدد   و  است  کیدموگراف  اطالعات  طهیح  در  که  است  سوال  طهیح  ی   دهندهنشان  DEM.  است

 .  است ریمتغ نیا به مربوط حیتوض و برچسب دوم قسمت ، یشغل گروه(. است24 کیدموگراف اطالعات طهیح در سوال نیا

 

 :است ریز موارد شامل  تهران دیپیل و قند پرسشنامه در موجود یها طهیح

 ی س یانگل اصطالح  ی فارس اصطالح  ف یرد
  مخفف

 طهیح

  جمع روش  مخفف

 ها  داده یآور

 Demographic information DEM Q ک یدموگراف  اطالعات 1

 Past medical history PMH Q یپزشک  سوابق 2

 Adolescent smoking ASS Q نوجوانان  اتیدخان  مصرف   عادات 3

 Adult smoking ADS Q ن ی بالغ  اتیدخان  مصرف   عادات 4

 Adolescent physical activity ASP Q نوجوانان   یبدن  تیفعال 5

 Adult physical activity ADP Q ن یبالغ  یبدن  تیفعال 6

 Chest pain & claudication ROS Q متناوب  لنگش  و  نهیس  درد 7

 Women WMN Q خانمها   سواالت 8

 Nutrition NUT Q هیتغذ 9

 Medical examinations MED E ی پزشک  ناتیمعا 10

 Anthropometric measurement ANT E ی سنج  تن 11

 ECG ECG E قلب  نوار 12

 Lab LAB P گاه شیآزما 13

 Outcome OUT F امد یپ 14

 Followup date FUD F ی ریگیپ  خیتار 15

 

  ,Name   Type,  ,Values, Label,  Missingشامل  رهایمتغ  اطالعات  است  شده  هیته  SPSS  فرمت  در  که  ها داده   ل یفا  در

Measure,   دسترس  در  عموم  یبرا  یفرض  فرد  10  املش  ها  ل یفا  نیا  از  یا   نمونه.  دارد  وجود  نمونه  عنوان  به  ریز  جدول  شرح  به 

 . باشد یم
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  باشد   یم  فرد  به  منحصر  که   codeریمتغ  به  توجه  با .  است  شده  هیته  جداگانه  صورت  به  فاز  هر  در  مختلف  یها  طهیح  یها  لیفا

 . نمود( merge)  ادغام باهم را فرد مختلف یها داده توانیم

 

 

 

 

 

  

 ها داده  لیفا  نام   هیته  یالگو

  سپس  و   شود  ی م  آورده  فاز  ی   شماره   همراه  به  ها   داده   به  مربوط  ی  طهیح  ابتدا  که  است  بیترت  نیا  به  ها   داده  لیفا   ینامگذار

  خ یتار  انتها   در  و   (ها   داده   یبعد   یها  ش یرایو  و  اصالحات  یبرا....  و    2v  و  v1 ه،یاول  خام  یها  داده  یبرا  v0)  داده   ش یرایو  شماره

   . است شده آورده مربوطه یها داده یبازنگر نیآخر

  ن یا  به  است  متفاوت  ها  لیفا  ریسا  با   رهایمتغ  یگذار  برچسب  ی  نحوه   Followupو  Outcome  یها  داده  لیفا  درمورد:    تذکر

  شامل  فقط  و  ندارند  فاز  شماره  ها   برچسب  نیبنابرا  ستندین  دیپیل  و  قند  طرح  یاجرا  از  یخاص  فاز  به  مربوط   لهایفا  نیا  که  بیترت

 . است سوال ی  شماره و ریمتغ ی طهیح ها،  داده یورآ جمع روش مخفف حروف

تدوین شده  بر سه اساس زیر  به منظور بررسی اطالعات پایه و بروز رخداد وقایع قابل دستیابی در مطالعه کهورت    Outcomeفایل  

 :است

 اولیه است یا عود کننده  -

 کشنده است یا غیرکشنده  -

 بیمارستانی است یا خارج بیمارستانی  -

ماه یکبار به   6شامل اطالعات مربوط به پیگیری هایی است که از افردا تحت پوشش مطالعه در مدت یک سال هر  pFollowuفایل 

طور غیر مستقیم )تماس تلفنی( و سالی یک بار به طور مستقیم )مراجعه به منزل و یا ویزیت در محل معاینات( صورت می گیرد.  

و    هورت و در صورت زنده بودن مشخص کردن مربیدیتیو)بروز مرگ( هر عضو کهدف از این پیگیری ها تعیین وضعیت زنده بودن  

 رخداد وقایع موردنظر در مطالعه می باشد. 
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Demographic Information 

File Name: admit1_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian 

day_1 p1qdem2a: day of interview    تاریخ مصاحبه به روز 

month_1 p1qdem2b: month of interview    تاریخ مصاحبه به ماه 

year_1 p1qdem2c: year of interview    تاریخ مصاحبه به سال 

enterdate_1 p1qdem2d: date of interview    تاریخ میالدی مصاحبهر 

center_1 p1qdem3: center    نام مرکز بهداشتی 

family_1 p1qdem4: household no   شماره خانوار 

cluster_1 p1qdem5: cluster no   شماره خوشه 

birth_date p1qdem10: documented birth date    تاریخ تولد شناسنامه ای 

ageyr_1 p1qdem12a: self-reported age  اظهارات فردسن براساس   

agemon_1 p1qdem12b: age in month     سن برحسب تعداد ماه 

sex_1 p1qdem13: sex  جنس 

spouse_1 p1qdem14: marital status   وضعیت تاهل 

relative_1 p1qdem15: situation in the family وضعیت فرد در خانوار 

literacy_1 p1qdem18: literacy  وضعیت سواد 

ifstud_1 p1qdem19: studying now  ؟ دکنی میدر حال حاضر تحصیل   

edulev_1 p1qdem20: studying level    مقطع تحصیلی 

certif_1 p1qdem21: educational certificate    آخرین مدرک تحصیلی 

occup_1 p1qdem22: occupational status in past month  وضعیت کاری فرد در یک ماه گذشته 

jobcod_1 p1qdem23: job code    کد شغلی 

jobgrp_1 p1qdem24:  job group  گروه شغلی    

cntsty_1 p1qdem25: continuous residence in Tehran   مدت اقامت مستمر در تهران 

allsty_1 p1qdem26: total residence in Tehran   مجموع مدت اقامت فرد در تهران 

File name: admit2_v2_20Jun2020 

day_2 p2qdem2a: day of interview    تاریخ مصاحبه به روز 
month_2 p2qdem2b: month of interview    تاریخ مصاحبه به ماه 

year_2 p2qdem2c: year of interview    تاریخ مصاحبه به سال 

enterdate_2 p2qdem2d: date of interview    تاریخ میالدی مصاحبه 

center_2 p2qdem3: center    نام مرکز بهداشتی 

family_2 p2qdem4: household no نوار  شماره خا 

cluster_2 p2qdem5: cluster no   شماره خوشه 

birth_date p2qdem10: documented birth date    تاریخ تولد شناسنامه ای 



 
9 

 

ageyr_2 p2qdem12a: self-reported age  اظهارات فردسن براساس   

agemon_2 p2qdem12b: age in month    سن برحسب تعداد ماه 

sex_2 p2qdem13: sex    جنس 

spouse_2 p2qdem14: marital status    وضعیت تاهل 

relative_2 p2qdem15: situation in the family    وضعیت فرد در خانوار 

literacy_2 p2qdem18: literacy   وضعیت سواد 

ifstud_2 p2qdem19: studying now کنید؟   در حال حاضر تحصیل می 

edulev_2 p2qdem20: studying level    مقطع تحصیلی 

certif_2 p2qdem21: educational certificate    آخرین مدرک تحصیلی 

occup_2 p2qdem22: occupational status in past month  وضعیت کاری فرد در یک ماه گذشته 

jobcod_2 p2qdem23: job code    کد شغلی 
jobgrp_2 p2qdem24: job group    گروه شغلی 

cntsty_2 p2qdem25: continuous residence in Tehran  مجموع مدت اقامت فرد در تهران 

allsty_2 p2qdem26: total residence in Tehran   مدت اقامت مستمر در تهران 

File name: admit3_v2_20Jun2020 
day_3 p3qdem2a: day of interview    تاریخ مصاحبه به روز 

month_3 p3qdem2b: month of interview    تاریخ مصاحبه به ماه 

year_3 p3qdem2c: year of interview    تاریخ مصاحبه به سال 

enterdate_3 p3qdem2d: date of interview    تاریخ میالدی مصاحبه 

center_3 p3qdem3: center    نام مرکز بهداشتی 

family_3 p3qdem4: household no   شماره خانوار 

cluster_3 p3qdem5: cluster no   شماره خوشه 

birth_date p3qdem10: documented birth date    تاریخ تولد شناسنامه ای 

ageyr_3 p3qdem12a: self-reported age  اظهارات فردسن براساس   

agemon_3 p3qdem12b: age in month    سن برحسب تعداد ماه 

sex_3 p3qdem13: sex    جنس 

spouse_3 p3qdem14: marital status    وضعیت تاهل 

relative_3 p3qdem15: situation in the family    وضعیت فرد در خانوار 

nesbat_3 p3qdem16: family relationship with spouse    نسبت با همسر 

literacy_3 p3qdem18: literacy   وضعیت سواد 

ifstud_3 p3qdem19: studying now  کنید؟  میدر حال حاضر تحصیل   

edulev_3 p3qdem20: studying level    مقطع تحصیلی 

certif_3 p3qdem21: educational certificate    آخرین مدرک تحصیلی 

occup_3 p3qdem22: occupational status in past month  وضعیت کاری فرد در یک ماه گذشته 

jobcod_3 p3qdem23: job code    کد شغلی 
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jobgrp_3 p3qdem24: job group    گروه شغلی 

cntsty_3 p3qdem25: continuous residence in Tehran   مدت اقامت مستمر در تهران 

allsty_3 p3qdem26: total residence in Tehran   مجموع مدت اقامت فرد در تهران 

File name: admit4_v2_20Jun2020 

day_4 p4qdem2a: day of interview    تاریخ مصاحبه به روز 

month_4 p4qdem2b: month of interview    تاریخ مصاحبه به ماه 

year_4 p4qdem2c: year of interview    تاریخ مصاحبه به سال 

enterdate_4 p4qdem2d: date of interview     تاریخ میالدی مصاحبه 

center_4 p4qdem3: center کز بهداشتی   نام مر 

family_4 p4qdem4: household no   شماره خانوار 

cluster_4 p4qdem5: cluster no   شماره خوشه 

birth_date p4qdem10: documented birth date    تاریخ تولد شناسنامه ای 

ageyr_4 p4qdem12a: self-reported age  اظهارات فردسن براساس   

agemon_4 p4qdem12b: age in month    سن برحسب تعداد ماه 

sex_4 p4qdem13: sex    جنس 

spouse_4 p4qdem14: marital status    وضعیت تاهل 

relative_4 p4qdem15: situation in the family    وضعیت فرد در خانوار 

nesbat_4 p4qdem16: family relationship with spouse    نسبت با همسر 

literacy_4 p4qdem18: literacy   وضعیت سواد 

ifstud_4 p4qdem19: studying now  کنید؟  میدر حال حاضر تحصیل   

edulev_4 p4qdem20: studying level    مقطع تحصیلی 

certif_4 p4qdem21: educational certificate    آخرین مدرک تحصیلی 

occup_4 p4qdem22: occupational status in past month   وضعیت کاری فرد در یک ماه گذشته 

jobcod_4 p4qdem23: job code    کد شغلی 

jobgrp_4 p4qdem24: job group    گروه شغلی 

cntsty_4 p4qdem25: continuous residence in Tehran   مدت اقامت مستمر در تهران 

allsty_4 p4qdem26: total residence in Tehran ت فرد در تهران  مجموع مدت اقام 

File name: admit5_v2_20Jun2020 

day_5 p5qdem2a: day of interview    تاریخ مصاحبه به روز 

month_5 p5qdem2b: month of interview    تاریخ مصاحبه به ماه 

year_5 p5qdem2c: year of interview    تاریخ مصاحبه به سال 

enterdate_5 p5qdem2d: date of interview    تاریخ میالدی مصاحبه 

center_5 p5qdem3: center    نام مرکز بهداشتی 

family_5 p5qdem4: household no   شماره خانوار 
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cluster_5 p5qdem5: cluster no   شماره خوشه 

birth_date p5qdem10: documented birth date    تاریخ تولد شناسنامه ای 

ageyr_5 p5qdem12a: self-reported age  اظهارات فردسن براساس   

agemon_5 p5qdem12b: age in month    سن برحسب تعداد ماه 

sex_5 p5qdem13: sex    جنس 

spouse_5 p5qdem14: marital status    وضعیت تاهل 

relative_5 p5qdem15: situation in the family    وضعیت فرد در خانوار 

nesbat_5 p5qdem16: family relationship with spouse    نسبت با همسر 

literacy_5 p5qdem18: literacy   وضعیت سواد 

ifstud_5 p5qdem19: studying now  کنید؟  میدر حال حاضر تحصیل   

edulev_5 p5qdem20: studying level    مقطع تحصیلی 

certif_5 p5qdem21: educational certificate درک تحصیلی   آخرین م 

occup_5 p5qdem22: occupational status in past month   وضعیت کاری فرد در یک ماه گذشته 

jobcod_5 p5qdem23: job code    کد شغلی 
jobgrp_5 p5qdem24: job group    گروه شغلی 

cntsty_5 p5qdem25: continuous residence in Tehran  مدت اقامت مستمر در تهران  

allsty_5 p5qdem26: total residence in Tehran   مجموع مدت اقامت فرد در تهران 
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Past Medical History 

File Name: general1_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian 

ifhyplip_1 p1lpmh1_1a: hyperlipidemia hx    چربی خون باال 

ifliptr_1 p1lpmh1_1b: hyperlipidemia therapy    درمان چربی خون باال 

ifhypgly_1 p1lpmh1_2a: hyperglycemia hx    قند خون باال 

ifglytr_1 p1lpmh1_2b: hyperglycemia therapy    درمان قند خون باال 

ifhtn_1 p1lpmh1_3a: hypertension hx    فشار خون باال 

ifhtntr_1 p1lpmh1_3b: hypertension therapy    درمان فشار خون باال 

ifihd_1 p1lpmh1_4: ischemic heart hx های قلبی و عروقی ایسکمیک   بیماری 

nonihd_1 p1lpmh1_5: non ischemic heart hx های قلبی و عروقی غیرایسکمیک  بیماری 

ifdiarra_1 p1lpmh1_6: chronic diarrhea hx رر   سابقه اسهال مزمن و مک 

ifweilos_1 p1lpmh1_7: weight loss hx  ماه گذشته    6سابقه کاهش وزن قابل توجه در 

ifcva_1 p1lpmh1_8: stroke hx   سکته مغزی 

ifcancer_1 p1lpmh1_9: malignancy hx های بدخیم   بیماری 

ifothdis_1 p1lpmh1_10: others hx های عمده و مهم   بیماری 

thyrsur_1 p1lpmh2: thyroid surgery hx    سابقه جراحی تیروئید 

ifbed_1 p1lpmh3: hospitalization   بستری در بیمارستان به هر علتی 

ifbed3m_1 p1lpmh4: hospitalization in past three months  ماه گذشته   3بستری در بیمارستان در 

iffmhx_1 p1lpmh5: premature cvd in female relatives دختر یا خواهر ،مادرسال در   65زیر  سکته 

ifmalehx_1 p1lpmh6: premature cvd in male relatives برادر یا پسر   ر،پدسال در    65زیر  سکته 

iffdm_1 p1lpmh7: diabetes family hx  بستگان درجه اول دردیابت قندی ابتال به   

ifdmdrg_1 p1lpmh8_1: antidiabetic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده قند خون در یک 

iflipdrg_1 p1lpmh8_2: antihyperlipidemic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده چربی خون در یک 

ifdiur_1 p1lpmh8_3: diuretics in past month ماه اخیر    ها در یکدیورتیک 

ifbblok_1 p1lpmh8_4: beta blockers in past month  ماه اخیر    بتا بلوکرها در یک 

ifccb_1 p1lpmh8_5: calcium channel blockers in past month ماه اخیر    مسدود کننده کانال کلسیمی در یک 

iface_1 p1lpmh8_6: ace inhibitors in past month ماه اخیر   مهار کننده آنزیمی در یک 

ifvasdil_1 p1lpmh8_7: vasodilator in past month ماه اخیر   گشادکننده عروقی در یک 

ifcardrg_1 p1lpmh8_8: cardiac drugs in past month ماه اخیر    داروهای قلبی در یک 

ifgarlic_1 p1lpmh8_9: garlic in past month ماه اخیر   قرص گارلت در یک 

ifhtndrg_1 p1lpmh8_10: antihypertensive in past month ماه اخیر    داروهای پایین آورنده فشارخون در یک 

ifstroid_1 p1lpmh8_11: corticosteroids in past month ماه اخیر   استروئیدها در یک رتیکووک 

iffemhor_1 p1lpmh8_12: female hormones in past month ماه اخیر   داروهای هورمونی زنانه در یک 
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ifmlhor_1 p1lpmh8_13: male hormones in past month ماه اخیر    داروهای هورمونی مردانه در یک 

ifthyrdr_1 p1lpmh8_14: thyroid drugs in past month ماه اخیر   قرص تیروئید در یک 

ifanthyrd_1 p1lpmh8_15: antithyroid drugs in past month ماه اخیر    قرص ضد تیروئید در یک 

ifasprin_1 p1lpmh8_16: aspirin in past month ماه اخیر    قرص آسپرین در یک 

ifdypiri_1 p1lpmh8_17: dipyridamole in past month ماه اخیر   دی پیردامول در یک 

ifwarf_1 p1lpmh8_18: warfarin in past month ماه اخیر    وارفارین در یک 

ifradio_1 p1lpmh8_19: radioactive iodine in past month ماه اخیر    ید رادیواکتیو در یک 

File name: general2_v2_20Jun2020 
ifhyplip_2 p2lpmh1_1a: hyperlipidemia hx     چربی خون باال 

ifliptr_2 p2lpmh1_1b: hyperlipidemia therapy    درمان چربی خون باال 

ifhypgly_2 p2lpmh1_2a: hyperglycemia hx ند خون باال   ق 

ifglytr_2 p2lpmh1_2b: hyperglycemia therapy    درمان قند خون باال 

ifhtn_2 p2lpmh1_3a: hypertension hx    فشار خون باال 

ifhtntr_2 p2lpmh1_3b: hypertension therapy    درمان فشار خون باال 

ifmi_2 p2lpmh1_4a: heart attack hx    سکته قلبی 

ifophrt_2 p2lpmh1_4b: surgery hx    )سابقه عمل جراحی عروق کرونر )بای پس 

ifccu_2 p2lpmh1_4c: ccu hx  بستری در بخشccu     

ifangiog_2 p2lpmh1_4d: angiography hx    سابقه آنژیوگرافی 

angiores_2 p2lpmh1_4dd: angiography result     نتیجه آنژیوگرافی 

ifangiop_2 p2lpmh1_4e: angioplasty hx    سابقه آنژیوپالستی 

ifscan_2 p2lpmh1_4f: Tc-99 hx 99وم یاسکن تکنس     

scanres_2 p2lpmh1_4ff: Tc-99 result    نتیجه اسکن 

nonihd_2 p2lpmh1_5: non ischemic heart hx های قلبی و عروقی غیرایسکمیک  بیماری 

ifdiarra_2 p2lpmh1_6: chronic diarrhea hx    سابقه اسهال مزمن یا مکرر 

ifweilos_2 p2lpmh1_7: weight loss hx  ماه گذشته    6سابقه کاهش وزن قابل توجه در 

ifcva_2  p2lpmh1_8: stroke hx   سکته مغزی 

ifcancer_2 p2lpmh1_9: malignancy hx های بدخیم   بیماری 

ifothdis_2 p2lpmh1_10: others hx ده و مهم   های عمبیماری 

thyrsur_2 p2lpmh2: thyroid surgery hx    سابقه جراحی تیروئید 

ifbed_2 p2lpmh3: hospitalization   بستری در بیمارستان به هر علتی 

ifbed3m_2 p1lpmh4: hospitalization in past three months  ماه گذشته   3بستری در بیمارستان در 

iffmhx_2 p2lpmh5: premature cvd in female relatives دختر یا خواهر مادر، در سال  65 زیر سکته 

ifmalehx_2 p2lpmh6: premature cvd in male relatives پسر  یا برادر  پدر،  در سال  65 زیر سکته 

iffdm_2 p2lpmh7: diabetes family hx  بستگان درجه اول  دردیابت قندی ابتال به 

ifdmdrg_2 p2lpmh8_1: antidiabetic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده قند خون در یک 
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iflipdrg_2 p2lpmh8_2: antihyperlipidemic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده چربی خون در یک 

ifdiur_2 p2lpmh8_3: diuretics in past month ماه اخیر  ها در یکدیورتیک   

ifbblok_2 p2lpmh8_4: beta blockers in past month  ماه اخیر    بتا بلوکرها در یک 

ifccb_2 p2lpmh8_5: calcium channel blockers in past month ماه اخیر    مسدود کننده کانال کلسیمی در یک 

iface_2 p2lpmh8_6: ace inhibitors in past month ماه اخیر   مهار کننده آنزیمی در یک 

ifvasdil_2 p2lpmh8_7: vasodilator in past month ماه اخیر   گشادکننده عروقی در یک 

ifcardrg_2 p2lpmh8_8: cardiac drugs in past month ماه اخیر    داروهای قلبی در یک 

ifgarlic_2 p2lpmh8_9: garlic in past month ماه اخیر   قرص گارلت در یک 

ifhtndrg_2 p2lpmh8_10: antihypertensive in past month ماه اخیر    داروهای پایین آورنده فشارخون در یک 

ifstroid_2 p2lpmh8_11: corticosteroids in past month ماه اخیر   استروئیدها در یک رتیکووک 

iffemhor_2 p2lpmh8_12: female hormones in past month  ماه اخیر   در یکداروهای هورمونی زنانه 

ifmlhor_2 p2lpmh8_13: male hormones in past month ماه اخیر    داروهای هورمونی مردانه در یک 

ifthyrdr_2 p2lpmh8_14: thyroid drugs in past month ماه اخیر   قرص تیروئید در یک 

ifanthyrd_2 p2lpmh8_15: antithyroid drugs in past month ماه اخیر    وئید در یکقرص ضد تیر 

ifasprin_2 p2lpmh8_16: aspirin in past month ماه اخیر    قرص آسپرین در یک 

ifdypiri_2 p2lpmh8_17: dipyridamole in past month ماه اخیر   دی پیردامول در یک 

ifwarf_2 p2lpmh8_18: warfarin in past month ماه اخیر    وارفارین در یک 

ifradio_2 p2lpmh8_19: radioactive iodine in past month ماه اخیر    ید رادیواکتیو در یک 

File name: general3_v2_20Jun2020 
ifhyplip_3 p3lpmh1_1a: hyperlipidemia hx   چربی خون باال 

ifliptr_3 p3lpmh1_1b: hyperlipidemia therapy   درمان چربی خون باال 

ifhypgly_3 p3lpmh1_2a: hyperglycemia hx   قند خون باال 

ifglytr_3 p3lpmh1_2b: hyperglycemia therapy   درمان قند خون باال 

ifhtn_3 p3lpmh1_3a: hypertension hx   فشار خون باال 

ifhtntr_3 p3lpmh1_3b: hypertension therapy    درمان فشار خون باال 

ifmi_3 p3lpmh1_4a: heart attack hx ته قلبی   سک 

ifophrt_3 p3lpmh1_4b: surgery hx   )سابقه عمل جراحی عروق کرونر )بای پس 

ifccu_3 p3lpmh1_4c: ccu hx  بستری در بخشccu     

ifangiog_3 p3lpmh1_4d: angiography hx    سابقه آنژیوگرافی 

angiores_3 p3lpmh1_4dd: angiography result    نتیجه آنژیوگرافی 

ifangiop_3 p3lpmh1_4e: angioplasty hx    سابقه آنژیوپالستی 

ifscan_3 p3lpmh1_4f: Tc-99 hx 99وم یساسکن تکن     

scanres_3 p3lpmh1_4ff: Tc-99 result   نتیجه اسکن 

nonihd_3 p3lpmh1_5: non ischemic heart hx های قلبی و عروقی غیرایسکمیک  بیماری 

ifdiarra_3 p3lpmh1_6: chronic diarrhea hx   سابقه اسهال مزمن یا مکرر 
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ifweilos_3 p3lpmh1_7: weight loss hx  ماه گذشته    6سابقه کاهش وزن قابل توجه در 

ifcva_3 p3lpmh1_8: stroke hx   سکته مغزی 

ifcancer_3 p3lpmh1_9: malignancy hx های بدخیم   بیماری 

ifothdis_3 p3lpmh1_10: others hx های عمده و مهم   بیماری 

thyrsur_3 p3lpmh2: thyroid surgery hx  سابقه جراحی تیروئید 

ifbed_3 p3lpmh3: hospitalization   بستری در بیمارستان به هر علتی 

ifbed3m_3 p3lpmh4: hospitalization in past three months  ماه گذشته   3بستری در بیمارستان در 

iffmhx_3 p3lpmh5: premature cvd in female relatives دختر یا خواهر مادر، در سال  65 زیر سکته 

ifmalehx_3 p3lpmh6: premature cvd in male relatives پسر  یا برادر  پدر،  در سال  65 زیر سکته 

iffdm_3 p3lpmh7: diabetes family hx  بستگان درجه اول  دردیابت قندی ابتال به 

ifdmdrg_3 p3lpm8_1: antidiabetic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده قند خون در یک 

iflipdrg_3 p3lpmh8_2: antihyperlipidemic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده چربی خون در یک 

ifdiur_3 p3lpmh8_3: diuretics in past month ماه اخیر    یکها در دیورتیک 

ifbblok_3 p3lpmh8_4: beta blockers in past month  ماه اخیر    بتا بلوکرها در یک 

ifccb_3 p3lpmh8_5: calcium channel blockers in past month ماه اخیر    مسدود کننده کانال کلسیمی در یک 

iface_3 p3lpmh8_6: ace inhibitors in past month ماه اخیر   نزیمی در یکمهار کننده آ 

ifvasdil_3 p3lpmh8_7: vasodilator in past month ماه اخیر   گشادکننده عروقی در یک 

ifcardrg_3 p3lpmh8_8: cardiac drugs in past month ماه اخیر    داروهای قلبی در یک 

ifgarlic_3 p3lpmh8_9: garlic in past month ماه اخیر   قرص گارلت در یک 

ifhtndrg_3 p3lpmh8_10: antihypertensive in past month ماه اخیر    داروهای پایین آورنده فشارخون در یک 

ifstroid_3 p3lpmh8_11: corticosteroids in past month ماه اخیر   کرتیکو استروئیدها در یک 

iffemhor_3 p3lpmh8_12: female hormones in past month ماه اخیر   مونی زنانه در یکداروهای هور 

ifmlhor_3 p3lpmh8_13: male hormones in past month ماه اخیر    داروهای هورمونی مردانه در یک 

ifthyrdr_3 p3lpmh8_14: thyroid drugs in past month ماه اخیر  قرص تیروئید در یک 

ifanthyrd_3 p3lpmh8_15: antithyroid drugs in past month ماه اخیر    قرص ضد تیروئید در یک 

ifradio_3 p3lpmh8_18: radioactive iodine in past month ماه اخیر    ید رادیواکتیو در یک 

ifasprin_3 p3lpmh8_16: aspirin in past month ماه اخیر    قرص آسپرین در یک 

ifantace_3 p3lpmh8_17: anticoagulant drug in past month ماه اخیر    در یک  انعقاداروهای موثر بر سایر د 

File name: general4_v2_20Jun2020 

ifhyplip_4 p4lpmh1_1a: hyperlipidemia hx     چربی خون باال 

ifliptr_4 p4lpmh1_1b: hyperlipidemia therapy   درمان چربی خون باال   

ifhypgly_4 p4lpmh1_2a: hyperglycemia hx    قند خون باال 

ifglytr_4 p4lpmh1_2b: hyperglycemia therapy   درمان قند خون باال   

ifhtn_4 p4lpmh1_3a: hypertension hx   فشار خون باال 

ifhtntr_4 p4lpmh1_3b: hypertension therapy    درمان فشار خون باال 
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ifmi_4 p4lpmh1_4a: heart attack hx   سکته قلبی 

ifophrt_4 p4lpmh1_4b: surgery hx    )سابقه عمل جراحی عروق کرونر )بای پس 

ifccu_4 p4lpmh1_4c: ccu hx  بستری در بخشccu     

ifangiog_4 p4lpmh1_4d: angiography hx    سابقه آنژیوگرافی 

angiores_4 p4lpmh1_4dd: angiography result    نتیجه آنژیوگرافی 

ifangiop_4 p4lpmh1_4e: angioplasty hx ابقه آنژیوپالستی س   

ifscan_4 p4lpmh1_4f: Tc-99 hx 99اسکن تکنوسوم    

scanres_4 p4lpmh1_4ff: Tc-99 result   نتیجه اسکن  

nonihd_4 p4lpmh1_5: non ischemic heart hx های قلبی و عروقی غیرایسکمیک  بیماری 

ifdiarra_4 p4lpmh1_6: chronic diarrhea hx من یا مکرر   سابقه اسهال مز 

ifweilos_4 p4lpmh1_7: weight loss hx  ماه گذشته    6سابقه کاهش وزن قابل توجه در 

ifcva_4 p4lpmh1_8: stroke hx   سکته مغزی 

ifcancer_4 p4lpmh1_9: malignancy hx های بدخیم   بیماری 

ifothdis_4 p4lpmh1_10: others hx های عمده و مهم   بیماری 

thyrsur_4 p4lpmh2: thyroid surgery hx    سابقه جراحی تیروئید 

ifbed_4 p4lpmh3: hospitalization   بستری در بیمارستان به هر علتی 

ifbed3m_4 p4lpmh4: hospitalization in past three months  ماه گذشته  3بستری در بیمارستان در 

iffmhx_4 p4lpmh5: premature cvd in female relatives دختر  یا خواهر مادر،  در سال   65 زیر سکته 

ifmalehx_4 p4lpmh6: premature cvd in male relatives پسر  یا برادر  پدر، در سال   65 زیر سکته 

iffdm_4 p4lpmh7: diabetes family hx  بستگان درجه اول  دردیابت قندی ابتال به 

ifdmdrg_4 p4lpmh8_1: antidiabetic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده قند خون در یک 

iflipdrg_4 p4lpmh8_2: antihyperlipidemic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده چربی خون در یک 

ifdiur_4 p4lpmh8_3: diuretics in past month ماه اخیر    ها در یکدیورتیک 

ifbblok_4 p4lpmh8_4: beta blockers in past month  ماه اخیر    بتا بلوکرها در یک 

ifccb_4 p4lpmh8_5: calcium channel blockers in past month ماه اخیر    مسدود کننده کانال کلسیمی در یک 

iface_4 p4lpmh8_6: ace inhibitors in past month ماه اخیر   مهار کننده آنزیمی در یک 

ifvasdil_4 p4lpmh8_7: vasodilator in past month ماه اخیر   گشادکننده عروقی در یک 

ifcardrg_4 p4lpmh8_8: cardiac drugs in past month ماه اخیر    داروهای قلبی در یک 

ifgarlic_4 p4lpmh8_9: garlic in past month ماه اخیر   قرص گارلت در یک 

ifhtndrg_4 p4lpmh8_10: antihypertensive in past month ماه اخیر    داروهای پایین آورنده فشارخون در یک 

ifstroid_4 p4lpmh8_11: corticosteroids in past month ماه اخیر   کرتیکو استروئیدها در یک 

iffemhor_4 p4lpmh8_12: female hormones in past month ماه اخیر   داروهای هورمونی زنانه در یک 

ifmlhor_4 p4lpmh8_13: male hormones in past month ماه اخیر    داروهای هورمونی مردانه در یک 

ifthyrdr_4 p4lpmh8_14: thyroid drugs in past month ماه اخیر  قرص تیروئید در یک 

ifanthyrd_4 p4lpmh8_15: antithyroid drugs in past month ماه اخیر    قرص ضد تیروئید در یک 
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ifasprin_4 p4lpmh8_16: aspirin in past month ماه اخیر    قرص آسپرین در یک 

ifantace_4 p4lpmh8_17: anticoagulant drug in past month اخیر ماه  یک در  انعقاد بر موثر  داروهای سایر   

ifradio_4 p4lpmh8_18: radioactive iodine in past month اخیر   ماه  ید رادیواکتیو در یک 

File name: general5_v2_20Jun2020 

ifhyplip_5 p5lpmh1_1a: hyperlipidemia hx     چربی خون باال 

ifliptr_5 p5lpmh1_1b: hyperlipidemia therapy    درمان چربی خون باال 

ifhypgly_5 p5lpmh1_2a: hyperglycemia hx    قند خون باال 

ifglytr_5 p5lpmh1_2b: hyperglycemia therapy    درمان قند خون باال 

ifhtn_5 p5lpmh1_3a: hypertension hx    فشار خون باال 

ifhtntr_5 p5lpmh1_3b: hypertension therapy     درمان فشار خون باال 

ifmi_5 p5lpmh1_4a: heart attack hx    سکته قلبی 

ifophrt_5 p5lpmh1_4b: surgery hx ق کرونر )بای پس(   سابقه عمل جراحی عرو 

ifccu_5 p5lpmh1_4c: ccu hx  بستری در بخشccu     

ifangiog_5 p5lpmh1_4d: angiography hx    سابقه آنژیوگرافی 

angiores_5 p5lpmh1_4dd: angiography result    نتیجه آنژیوگرافی 

ifangiop_5 p5lpmh1_4e: angioplasty hx    سابقه آنژیوپالستی 

ifscan_5 p5lpmh1_4f: Tc-99 hx 99اسکن تکنوسوم    

scanres_5 p5lpmh1_4ff: Tc-99 result   نتیجه اسکن 

nonihd_5 p5lpmh1_5: non ischemic heart hx های قلبی و عروقی غیرایسکمیک  بیماری 

ifdiarra_5 p5lpmh1_6: chronic diarrhea hx    سابقه اسهال مزمن یا مکرر 

ifweilos_5 p5lpmh1_7: weight loss hx  ماه گذشته    6سابقه کاهش وزن قابل توجه در 

ifcva_5 p5lpmh1_8: stroke hx   سکته مغزی 

ifcancer_5 p5lpmh1_9: malignancy hx های بدخیم   بیماری 

ifothdis_5 p5lpmh1_10: others hx های عمده و مهم   بیماری 

thyrsur_5 p5lpmh2: thyroid surgery hx    سابقه جراحی تیروئید 

ifbed_5 p5lpmh3: hospitalization   بستری در بیمارستان به هر علتی 

ifbed3m_5 p5lpmh4: hospitalization in past three months  ماه گذشته   3بستری در بیمارستان در 

iffmhx_5 p5lpmh5: premature cvd in female relatives دختر یا خواهر مادر، در سال  65 زیر سکته 

ifmalehx_5 p5lpmh6: premature cvd in male relatives پسر  یا برادر  پدر،  در سال  65 زیر سکته 

iffdm_5 p5lpmh7: diabetes family hx  بستگان درجه اول  دردیابت قندی ابتال به 

iffhtn_5 p5lpmh8: htn family hx  لبستگان درجه او در فشار خونابتال به 

ifdmdrg_5 p5lpmh9_1: antidiabetic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده قند خون در یک 

iflipdrg_5 p5lpmh9_2: antihyperlipidemic drugs in past month ماه اخیر    داروی پایین آورنده چربی خون در یک 

ifdiur_5 p5lpmh9_3: diuretics in past month ماه اخیر    ها در یکرتیکدیو 

ifbblok_5 p5lpmh9_4: beta blockers in past month  ماه اخیر    بتا بلوکرها در یک 
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ifccb_5 p5lpmh9_5: calcium channel blockers in past month ماه اخیر مسدود کننده کانال کلسیمی در یک 

iface_5 p5lpmh9_6: ace inhibitors in past month ماه اخیر   ر کننده آنزیمی در یکمها 

ifvasdil_5 p5lpmh9_7: vasodilator in past month ماه اخیر   گشادکننده عروقی در یک 

ifcardrg_5 p5lpmh9_8: cardiac drugs in past month ماه اخیر   داروهای قلبی در یک 

ifgarlic_5 p5lpmh9_9: garlic in past month ه اخیر  ما قرص گارلت در یک 

ifhtndrg_5 p5lpmh9_10: antihypertensive in past month ماه اخیر    داروهای پایین آورنده فشارخون در یک 

ifstroid_5 p5lpmh9_11: corticosteroids in past month ماه اخیر   کرتیکو استروئیدها در یک 

iffemhor_5 p5lpmh9_12: female hormones in past month ماه اخیر   وهای هورمونی زنانه در یکدار 

ifmlhor_5 p5lpmh9_13: male hormones in past month ماه اخیر    داروهای هورمونی مردانه در یک 

ifthyrdr_5 p5lpmh9_14: thyroid drugs in past month ماه اخیر   قرص تیروئید در یک 

ifanthyrd_5 p5lpmh9_15: antithyroid drugs in past month ماه اخیر    قرص ضد تیروئید در یک 

ifasprin_5 p5lpmh9_16: aspirin in past month ماه اخیر    قرص آسپرین در یک 

ifantace_5 p5lpmh9_17: anticoagulant drug in past month اخیر ماه  یک در  انعقاد بر موثر  داروهای سایر   

ifradio_5 p5lpmh9_18: radioactive iodine in past month ماه اخیر    ید رادیواکتیو در یک 
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Adolescent Smoking 

File Name: smkadscnt2_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian 
teensmok_2 p2qass1: ever smoked امتحان کرده اید حتی یک یا دو پک؟    را هیچگاه سیگار 

onetar_2 p2qass2: ever smoked one cigarette completely    هیچگاه سیگار کامل کشیده اید؟ 

cigage_2 p2qass3: age at starting cigarette smoking    اولین بار چند سالگی یک سیگار کامل کشیده اید؟ 

ifdaily_2 p2qass4: ever daily cigarette smoking هیچگاه به طور روزانه سیگار کشیده اید؟    

pst30d_2 p2qass5: cigarette days in past month  روز گذشته چند روز سیگار کشیده اید؟  30به طور متوسط در 

pst30cig_2 p2qass6: no. of cigarette smoked per day  روز گذشته در روزهایی که سیگار کشیده اید چند سیگار در روز کشیده اید؟    30طی 

ifhomcig_2  p2qass7: passive smoker at home    در محل زندگی کسی نزدیک شما سیگار می کشد؟ 

prscig_2 p2qass8: number of smokers at home    چند نفر در منزل و نزدیک شما سیگار می کشند؟ 

hrscig_2 p2qass9: hours per day as passive smoker  در معرض دود سیگار افراد هستید؟    بطور متوسط چند ساعت در طی شبانه روز در محل زندگی 

daycig_2 p2qass10: days per week as passive smoker    متوسط تعداد روزهای هفته که در معرض دود سیگار افراد محل سکونت هستید؟ 

File name: smkadscnt 3_v2_20Jun2020 

teensmok_3 p3qass1: ever smoked د حتی یک  یا دو پک؟   هیچگاه سیگار را امتحان کرده ای 

onetar_3 p3qass2: ever smoked one cigarette completely    هیچگاه سیگار کامل کشیده اید؟ 

cigage_3 p3qass3: age at starting cigarette smoking    اولین بار چند سالگی یک سیگار کامل کشیده اید؟ 

ifdaily_3 p3qass4: ever daily cigarette smoking    هیچگاه به طور روزانه سیگار کشیده اید؟ 

pst30d_3 p3qass5: cigarette days in past month  روز گذشته چند روز سیگار کشیده اید؟  30به طور متوسط در 

pst30cig_3 p3qass6: no. of cigarette smoked per day  روز کشیده اید؟   روز گذشته در روزهایی که سیگار کشیده اید چند سیگار در  30طی 

ifhooka_3 p3qass7: ever hookah    تا به حال قلیان کشیده اید حتی یک  یا دو پک؟ 

hookage_3 p3qass8: age at starting hookah    اولین بار که قلیان کشیدید چند سال داشتید؟ 

hook30d_3 p3qass9: hookah days in past month   ند روز قلیان کشیده اید؟  روز گذشته چ  30بطور متوسط در 

acompp_3 p3qass10: hookah with whom    قلیان را بیشتر با چه کسانی کشیده اید؟ 

ifhomcig_3 p3qass11: passive smoker at home    در محل زندگی کسی در نزدیک شما سیگار می کشد؟ 

prscig_3 p3qass12: number of smokers at home   در منزل و نزدیک شما سیگار می کشند   تعداد افرادی که 

hrscig_3 p3qass13: hours per day as passive smoker    بطور متوسط چند ساعت در طی شبانه روز در محل زندگی در معرض دود سیگار افراد هستید؟ 

daycig_3 p3qass14: days per week as passive smoker د سیگار افراد محل سکونت خود هستید؟   بطور متوسط چند روز هفته در معرض دو 

File name: smkadscnt 4_v2_20Jun2020 
teensmok_4 p4qass1:  ever smoked    هیچگاه سیگار را امتحان کرده اید حتی یک  یا دو پک؟ 

onetar_4 p4qass2: ever smoked one cigarette completely    هیچگاه یک سیگار کامل کشیده اید؟ 

cigage_4 p4qass3:  age at starting cigarette smoking    اولین بار چند سالگی یک سیگار کامل کشیده اید؟ 

ifdaily_4 p4qass4: ever daily cigarette smoking    هیچگاه به طور روزانه سیگار کشیده اید؟ 

pst30d_4 p4qass5: cigarette days in past month  ذشته چند روز سیگار کشیده اید؟ روز گ  30به طور متوسط در 
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File Name: smkadscnt2_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian 

pst30cig_4 p4qass6: no. of cigarette smoked per day  روز گذشته در روزهایی که سیگار کشیده اید چند سیگار در روز کشیده اید؟  30طی 

ifhooka_4 p4qass7: ever hookah    تا به حال قلیان کشیده اید حتی یک  یا دو پک؟ 

hookage_4 p4qass8: age at starting hookah    اولین بار که قلیان کشیدید چند سال داشتید؟ 

hook30d_4 p4qass9: hookah days in past month   روز گذشته چند روز قلیان کشیده اید؟    30بطور متوسط در 

acompp_4 p4qass10: hookah with whom    قلیان را بیشتر با چه کسانی کشیده اید؟ 

ifhomcig_4 p4qass11: passive smoker at home    در محل زندگی کسی در نزدیک شما سیگار می کشد؟ 

prscig_4 p4qass12: number of smokers at home  کشند   که در منزل و نزدیک شما سیگار میتعداد افرادی 

hrscig_4 p4qass13: hours per day as passive smoker انه روز در محل زندگی در معرض دود سیگار افراد هستید؟بطور متوسط چند ساعت در طی شب    

daycig_4 p4qass14: days per week as passive smoker    بطور متوسط چند روز هفته در معرض دود سیگار افراد محل سکونت خود هستید؟ 

File name: smkadscnt 5_v2_20Jun2020 
teensmok_5 p5qass1: ever smoked گار را امتحان کرده اید حتی یک یا دو پک؟   هیچگاه سی 

onetar_5 p5qass2: ever smoked one cigarette completely    هیچگاه یک سیگار کامل کشیده اید؟ 

cigage_5 p5qass3: age at starting cigarette smoking    اولین بار چند سالگی یک سیگار کامل کشیده اید؟ 

ifdaily_5 p5qass4: ever daily cigarette smoking    هیچگاه به طور روزانه سیگار کشیده اید؟ 

pst30d_5 p5qass5: cigarette days in past month  روز گذشته چند روز سیگار کشیده اید؟  30به طور متوسط در 

pst30cig_5 p5qass6: no. of cigarette smoked per day  کشیده اید چند سیگار در روز کشیده اید؟ روز گذشته در روزهایی که سیگار  30طی 

ifhooka_5 p5qass7: ever hookah    تا به حال قلیان کشیده اید حتی یک یا دو پک؟ 

hookage_5 p5qass8: age at starting hookah    اولین بار که قلیان کشیدید چند سال داشتید؟ 

hook30d_5 p5qass9: hookah days in past month روز گذشته چند روز قلیان کشیده اید؟    30سط در  بطور متو 

acompp_5 p5qass10:  hookah with whom    قلیان را بیشتر با چه کسانی کشیده اید؟ 

ifhomcig_5 p5qass11: passive smoker at home    در محل زندگی کسی در نزدیک شما سیگار می کشد؟ 

prscig_5 p5qass12: number of smokers at home کشند   تعداد افرادی که در منزل و نزدیک شما سیگار می 

hrscig_5 p5qass13: hours per day as passive smoker    بطور متوسط چند ساعت در طی شبانه روز در محل زندگی در معرض دود سیگار افراد هستید؟ 

daycig_5 p5qass14: days per week as passive smoker  د روز هفته در معرض دود سیگار افراد محل سکونت خود هستید؟   بطور متوسط چن 
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Adult Smoking 

File Name:   smkadlt1_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian 

ifsmok_1 p1qads1: current cigarette smoking د؟ یکش یم  گاریدر حال حاضر س    

qntday_1 p1qads2:  cigarettes per day روز  طول در شده  دهیکش  یگارهایمتوسط تعداد س حاضر  حال در    

ifexsmok_1 p1qads3:  past cigarette smoking د؟ یا ده یکش یم  گاریدر گذشته س    

quityr_1 p1qads4a: years stopped cigarette smoking گاریترک س ی تعداد سال ها     

quitmo_1 p1qads4b: months stopped cigarette smoking گاریترک س ی تعداد ماه ها     

firstage_1 p1qads5: age at first cigarette smoking د؟ یا کرده دنیکش گاریشروع به س ی چند سالگ    

ifpip_1 p1qads6: current pipe smoking  د؟ یکش یم  پیدر حال حاضر پ    

qntpipe_1 p1qads7:  days a pack of pipe tobacco used د؟ یکن ی م استفاده روز چند در را پیپ توتون  پاکت کی    

agepipe_1 p1qads8: age at pipe smoking د؟ یا کرده دنیکش  پیشروع به پ  ی چند سالگ    

expipe_1 p1qads9: past pipe smoking  د؟ یا ده یکش یم  پیدر گذشته پ    

ifghal_1 p1qads10: current hookah smoking د؟یکش  یم  نایدر حال حاضر قل     

qntgha_1 p1qads11: days a pack of hookah tobacco used د؟ یکن یم  استفاده روز چند در را تنباکو پاکت کی    

agegha_1 p1qads12: age at first hookah smoking د؟ یا کرده دنیکش انی شروع به قل ی چند سالگ    

exghal_1 p1qads13: past hookah smoking د؟ی ا دهیکش  یم  انیلدر گذشته ق    

smokhom_1 p1qads14: passive smoker at home د؟یباش  یو گاریس  دود معرض در شما که دارد وجود یگاریشما فرد س یدر محل زندگ    

smokjob_1 p1qads15: passive smoker at work د؟یباش یو گاریس دود  معرض در شما که دارد  وجود یگاریدر محل کار شما فرد س   

nopers_1 p1qads16: number of smokers you are exposed to د؟یهست نفر  چند گاریدر معرض دود س یمجموعا در محل کار و زندگ    

nodays_1 p1qads17: days per weak as passive smoker د؟یهست افراد  گاریر متوسط چند روز در هفته در معرض دود سوبط    

nohrs_1 p1qads18: hours per day as passive smoker د؟یهست افراد گاریبطور متوسط در شبانه روز جمعا چند ساعت در معرض دود س   

nocig_1 p1qads19: no. of cigarretes they smoke نخ چند متوسط بطور روز هر در دیهست  آنها گاریکه شما در معرض دود س  یافراد 

   کنند؟یم  مصرف گاریس

File name: smkadlt2_v2_20Jun2020 

ifsmok_2 p2qads1: current cigarette smoking د؟ یکش یم  گاریدر حال حاضر س    

dayweek_2 p2qads2: smoking days per week  د؟یکش ی م گاریبطور متوسط چند روز در هفته س     

qntday_2 p2qads3: cigarettes per day  د؟یکش  یم گاریس  نخ چند روز کیبطور متوسط در     

ifexsmok_2 p2qads4: past cigarette smoking د؟ یا دهیکش  گاریس گذشته در  وقت چیه    

if100tar_2 p2qads5: 100 cigarettes lifetime د؟ی ا دهیکش گارینخ س 100خود  یدر طول زندگ     

quitime_2 p2qads6: time stopped cigarette smoking د؟ یا کرده ترک ممنظ بطور را دنیکش گاریس یاز چه زمان    

quityr_2 p2qads6a: years stopped cigarette smoking د؟ ی ا کرده  ترک منظم بطور را  دنیکش گار یکه ساست  چند سال    

quitmo_2 p2qads6b: months stopped cigarette smoking د؟یا  کرده  ترک  منظم  بطور  را  دنیکش  گاریکه س  است  چند ماه     

firstage_2 p2qads7: age at first cigarette smoking د؟یداشت  سال  چند  یددیکش  کامل  گاریس  کی  بار  نیاول  یوقت     

ifpip_2 p2qads8: pipe or hookah  د؟یکش  یم چپق ا ی انی قل پ،یپ    
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qntpip_2 p2qads9: days per week pipe or hookah د؟یکشیم چپق ا ی  انیقل پ،یکه پدر هفته  یمتوسط تعداد دفعات     

smokhom_2 p2qads10: passive smoker at home  کشد؟  ی م گاریس شما  ی کیدر نزد ی کس یدر محل زندگ    

qntpers_2 p2qads11: number of smokers at home کشند؟ یم گاریس  شما کی و نزد  یکه در محل زندگ یتعداد افراد     

qnthrd_2 p2qads12: hours per day passive to home smokers د؟یهست  افراد گاریدر معرض دود س ی متوسط چند ساعت شبانه روز در محل زندگ  بطور    

qntdw_2 p2qads13: days per week passive to home smokers  د؟ی هست خود سکونت محل در افراد گاریبطور متوسط چند روز هفته در معرض دود س   

smokjob_2 p2qads14: passive smoker at work کشد؟  یم  گاریس  شما  یکی نزد  در  یکس  ل یتحص  ایار  در محل ک    

jqntpers_2 p2qads15: number of smokers at work لیتحص ا ی کار محل در یگاریمتوسط تعداد افراد س    

jqnthrd_2 p2qads16: hours per day passive to work smokers در  افراد گاریبطور متوسط چند ساعت شبانه روز در معرض دود س  

    د؟یهست لیتحص ا ی  کار محل

jqntdw_2 p2qads17: days per week passive to work smokers محل  در افراد  گاریبطور متوسط چند  روز در هفته در معرض دود س  

     د؟یهست لیتحص ا ی  کار

iflow_2 p2qads18: regulations prohibiting smoking  یم اجرا  گاریس مصرف تیممنوع مقررات شما لیتحص ای در محل کار  

     شود؟

if18_2 p2qads19: passive smoker before 18 بطور ی کس شما ی زندگ محل در دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق ای  انیقل  گار،یس منظم

dad_2 p2qads19a: smoker father   گار،یس منظم بطور پدر شما   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

mom_2 p2qads19b: smoker mother   گار، یس  منظم بطور مادر شما  دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

brother_2 p2qads19c: smoker brother   گار، یس  منظم بطور شما برادر   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

sister_2 p2qads19d: smoker sister   گار،یس منظم بطور   شما خواهر دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

grands_2 p2qads19e: smoker grandparent   بطور   شما مادربزرگ  ای  پدربزرگ دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق ای  انیقل  گار،یس منظم

others_2 p2qads19f: other smokers in family منظم بطور شما   خانواده افراد  ری سا دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق  ای  انیقل  گار،یس

File name: smkadlt3_v2_20Jun2020 

ifsmok_3 p3qads1: current cigarette smoking د؟ یکش یم  گاریدر حال حاضر س    

dayweek_3 p3qads2: smoking days per week  د؟یکش ی م گاریبطور متوسط چند روز در هفته س     

qntday_3 p3qads3: cigarettes per day  د؟یکش  یم گاریس  نخ چند روز کیبطور متوسط در     

ifexsmok_3 p3qads4: past cigarette smoking د؟ یا دهیکش  گاریس گذشته در  وقت چیه    

if100tar_3 p3qads5: 100 cigarettes lifetime د؟ی ا دهیکش گارینخ س 100خود  یدر طول زندگ     

quitime_3 p3qads6: time stopped cigarette smoking د؟ یا کرده ترک منظم بطور را دنیکش گاریس یاز چه زمان    

quityr_3 p3qads6a: years stopped cigarettes smoking د؟ ی ا کرده  ترک منظم بطور را  دنیکش گار یکه س است چند سال    

quitmo_3 p3qads6b: months stopped cigarettes smoking د؟یا  کرده  ترک  منظم  بطور  را  دنیکش  گاریکه س  است  چند ماه     

firstage_3 p3qads7: age at first cigarettes smoking د؟یداشت  سال  چند  یددیکش  کامل  گاریس  کی  بار  نیاول  یوقت     
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ifpip_3 p3qads8: pipe or hookah  د؟یکش  یم چپق ا ی انی قل پ،یپ    

qntpip_3 p3qads9: days per week pipe or hookah د؟ یکش ی م چپق ا ی  انیقل پ،یپدر هفته که   یمتوسط تعداد دفعات    

smokhom_3 p3qads10: passive smoker at home  کشد؟  ی م گاریس شما  ی کیدر نزد ی کس یدر محل زندگ    

qntpers_3 p3qads11: number of smokers at home کشند؟ یم گاریس  شما کی و نزد  یکه در محل زندگ یتعداد افراد     

qnthrd_3 p3qads12: hours per day passive to home smokers  د؟یهست  افراد گاریدر معرض دود س ی بطور متوسط چند ساعت شبانه روز در محل زندگ   

qntdw_3 p3qads13: days per week passive to home smokers  د؟ی افراد در محل سکونت خود هست گاریبطور متوسط چند روز هفته در معرض دود س   

smokjob_3 p3qads14: passive smoker at work   کشد؟  یم  گاریس  شما  یکی نزد  در  یکس  ل یتحص  ایدر محل کار    

jqntpers_3 p3qads15: number of smokers at work لیتحص ا ی کار محل در یگاریتعداد افراد س متوسط    

jqnthrd_3 p3qads16: hours per day passive to work smokers 
  در  افراد گاریبطور متوسط چند ساعت شبانه روز در معرض دود س

    د؟یهست لیتحص ا ی  کار محل

jqntdw_3 p3qads17: days per week passive to work smokers 
  محل  در افراد  گاریروز در هفته در معرض دود س  بطور متوسط چند

     د؟یهست لیتحص ا ی  کار

iflow_3 p3qads18: regulations prohibiting smoking 
  یم اجرا  گاریس مصرف تیممنوع مقررات شما لیتحص ای در محل کار 

     شود؟

if18_3 p3qads19: passive smoker before 18 بطور ی کس شما ی زندگ محل در دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق ای  انیقل  گار،یس منظم

dad_3 p3qads19a: smoker father   گار، یس  منظم بطور شما  پدر  دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

mom_3 p3qads19b: smoker mother   گار،یس منظم بطور   شما مادر    دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

sister_3 p3qads19c: smoker sister   گار،یس منظم بطور   خواهر شما   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

brother_3 p3qads19d: smoker brother   گار،یس منظم بطور   برادر شما   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

grands_3 p3qads19e: smoker grandparent   بطور   شما مادربزرگ  ای  پدربزرگ دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق ای  انیقل  گار،یس منظم

others_3 p3qads19f: other smokers in family منظم بطور شما   خانواده افراد  ری سا دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق  ای  انیقل  گار،یس

File name: smkadlt4_v2_20Jun2020 

ifsmok_4 p4qads1: current cigarette smoking د؟ یکش یم  گاریدر حال حاضر س    

dayweek_4 p4qads2: smoking days per week  د؟یکش ی م گاریبطور متوسط چند روز در هفته س     

qntday_4 p4qads3: cigarettes per day  د؟یکش  یم گاریس  نخ چند روز کیبطور متوسط در     

ifexsmok_4 p4qads4: past cigarette smoking د؟ یا دهیکش  گاریس گذشته در  وقت چیه    

if100tar_4 p4qads5: 100 cigarettes lifetime د؟ی ا دهیکش گارینخ س 100خود  یدر طول زندگ     

quitime_4 p4qads6: time stopped cigarette smoking د؟ یا کرده ترک منظم بطور را دنیکش گاریس یاز چه زمان    

quityr_4 p4qads6a: years stopped cigarette smoking د؟یاکرده  ترک  منظم  بطور  را  دنیگارکشیکه س  است  چند سال     

quitmo_4 p4qads6b: months stopped cigarette smoking د؟یا  کرده  ترک  منظم  بطور  را  دنیکش  ارگیکه س  است  چند ماه     
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firstage_4 p4qads7: age at first cigarette smoking د؟یداشت  سال  چند  یددیکش  کامل  گاریس  کی  بار  نیاول  یوقت     

ifpip_4 p4qads8: pipe or hookah  د؟یکش  یم چپق ا ی انی قل پ،یپ    

qntpip_4 p4qads9: days per week pipe or hookah د؟یکشیم چپق ا ی  انیقل پ،یپ در هفته  که  یوسط تعداد دفعاتمت     

smokhom_4 p4qads10: passive smoker at home  کشد؟  ی م گاریس شما  ی کیدر نزد ی کس یدر محل زندگ    

qntpers_4 p4qads11: number of smokers at home کشند؟یم گاریس  شما کی و نزد  یکه در محل زندگ یتعداد افراد    

qnthrd_4 p4qads12: hours per day passive to home smokers گاریدر معرض دود س یبطور متوسط چند ساعت شبانه روز در محل زندگ 

    د؟یهست افراد

qntdw_4 p4qads13: days per week passive to home smokers  خود سکونت محل در افراد گاریبطور متوسط چند روز هفته در معرض دود س  

   د؟یتهس

smokjob_4 p4qads14: passive smoker at work   کشد؟یم  گاریس  شما  یکی نزد  در  یکس  ل یتحص  ایدر محل کار     

jqntpers_4 p4qads15: number of smokers at work لیتحص ا ی کار محل در یگاریمتوسط تعداد افراد س    

jqnthrd_4 p4qads16: hours per day passive to work 

smokers 

  در  افراد گاریبطور متوسط چند ساعت شبانه روز در معرض دود س

    د؟یهست لیتحص ا ی  کار محل

jqntdw_4 p4qads17: days per week passive to work 

smokers 

  محل  در افراد  گاریبطور متوسط چند  روز در هفته در معرض دود س

     د؟یهست لیتحص ا ی  کار

iflow_4 p4qads18:  regulations prohibiting smoking  یم اجرا  گاریس مصرف تیممنوع مقررات شما لیتحص ای در محل کار  

     شود؟

if18_4 p4qads19: passive smoker before 18 بطور ی کس شما ی زندگ محل در دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق ای  انیقل  گار،یس منظم

dad_4 p4qads19a: smoker father    گار،یس منظم بطور پدر شما   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

mom_4 p4qads19b: smoker mother    گار، یس  منظم بطور مادر شما  دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

sister_4 p4qads19c: smoker sister    گار،یس منظم بطور   خواهر شما   دیداشت سال سن 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

brother_4 p4qads19d: smoker brother   گار،یس منظم بطور   برادر شما   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش ی م چپق ای   انیقل

grands_4 p4qads19e: smoker grandparent    بطور   شما مادربزرگ  ای  ربزرگپد  دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق ای  انیقل  گار،یس منظم

others_4 p4qads19f: other smokers in family منظم بطور شما   خانواده افراد  ری سا دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

     د؟یکش یم چپق  ای  انیقل  گار،یس

File name: smkadlt5_v2_20Jun2020 

ifsmok_5 p5qads1: current cigarette smoking د؟ یکش یم  گاریدر حال حاضر س    

dayweek_5 p5qads2: smoking days per week  د؟یکش ی م گاریبطور متوسط چند روز در هفته س     

qntday_5 p5qads3: cigarettes per day  د؟یکش  یم گاریس  نخ چند روز کیبطور متوسط در     

ifexsmok_5 p5qads4: past cigarette smoking د؟ یا دهیکش  گاریس گذشته در  وقت چیه    

if100tar_5 p5qads5: 100 cigarettes lifetime د؟ی ا دهیکش گارینخ س 100خود  یدر طول زندگ     

quitime_5 p5qads6: time stopped cigarette smoking د؟ یا کرده ترک منظم بطور را دنیکش گاریس یاز چه زمان    
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quityr_5 p5qads6a: years stopped cigarette smoking د؟یاکرده  ترک  منظم  بطور  را  دنیکش  گاریکه س  است  چند سال     

quitmo_5 p5qads6b: months stopped cigarette smoking د؟یا  کرده  ترک  منظم  بطور  را  دنیکش  گاریکه س  است  چند ماه     

firstage_5 p5qads7: age at first cigarette smoking د؟یداشت  سال  چند  یددیکش  کامل  گاریس  کی  بار  نیاول  یوقت     

ifpip_5 p5qads8: pipe or hookah  د؟یکش  یم چپق ا ی انی قل پ،یپ    

qntpip_5 p5qads9: days per week pipe or hookah د؟یکشیم چپق ا ی  انیقل پ،یپ در هفته  که  یمتوسط تعداد دفعات     

smokhom_5 p5qads10: passive smoker at home  کشد؟  ی م گاریس شما  ی کیدر نزد ی کس یدر محل زندگ    

qntpers_5 p5qads11: number of smokers at home کشند؟یم گاریس  شما کی و نزد  یکه در محل زندگ یتعداد افراد    

qnthrd_5 p5qads12: hours per day passive to home  smokers  در معرض دود   ی ندگبطور متوسط چند ساعت شبانه روز در محل ز

     د؟یهست افراد   گاریس

qntdw_5 p5qads13: days per week passive to home smokers محل در افراد   گاریبطور متوسط چند روز هفته در معرض دود س  

    د؟یهست خود سکونت 

smokjob_5 p5qads14: passive smoker at work   کشد؟یم  رگایس  شما  یکی نزد  در  یکس  ل یتحص  ایدر محل کار     

jqntpers_5 p5qads15: number of smokers at work لیتحص ا ی کار محل در یگاریمتوسط تعداد افراد س    

jqnthrd_5 p5qads16: hours per day passive  to work  

smokers 

  ای کار محل در افراد گاریبطور متوسط چند ساعت شبانه روز در معرض دود س

   د؟یهست لیتحص

jqntdw_5 p5qads17: days per week passive  to work 

smokers 

  ای کار محل در افراد گاریبطور متوسط چند  روز در هفته در معرض دود س

   د؟یهست لیتحص

iflow_5 p5qads18:  regulations prohibiting smoking  شود؟ یم اجرا گاریس مصرف تی ممنوع مقررات شما لیتحص ایدر محل کار    

if18_5 p5qads19: passive smoker before 18 منظم بطور یکس شما یزندگ محل در دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت 

    د؟یکش یم چپق ای انیقل گار،یس

dad_5 p5qads19a: smoker father   ای انیقل گار،یس منظم بطور پدر شما  دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت 

    د؟یکش یم چپق

mom_5 p5qads19b: smoker mother   ای انیقل گار،یس منظم بطور شما  مادر   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت 

    د؟یکش یم چپق

sister_5 p5qads19c: smoker sister    ای انیقل گار،یس منظم بطور خواهر شما  دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش یم چپق

brother_5 p5qads19d: smoker brother   ای انیقل گار،یس منظم بطور برادر شما   دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت 

    د؟یکش یم چپق

grands_5 p5qads19e: smoker grandparent   منظم بطور شما مادربزرگ ای پدربزرگ دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت  

    د؟یکش یم چپق ای انیقل گار،یس

others_5 p5qads19f: other smokers in family گار،یس منظم بطور شما خانواده  افراد  ریسا دیسال سن داشت 18کمتر از  یوقت 

    د؟یکش یم چپق ای انیقل

 

 

 

 

 

Adolescent Physical Activity 



 
26 

 

File Name: phadlscnt2_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian  
heavys_2 p2qasp1: heavy exercise 14 days  ؟ید داد انجام نیسنگ  ورزش قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

lights_2 p2qasp2: light exercise 14 days  ؟یدداد انجام  سبک  ورزش قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

tvt_2 p2qasp3: watching TV روز هر در یترویکامپ یهایباز و دئویو و ونیزیتلو یمتوسط تعداد ساعات تماشا   

team_2 p2qasp4: team sport  ؟ید داد انجام یرقابت  یتهایفعال  ا ی یانفراد ای  یمیورزش تدر سال که  ییتعداد بارها   

cact1_2 p2qasp5: activity more than ten times1 ؟ دیده  یم  انجام بار 10  از شی ب سال در که  یتیفعال نیاول    

cmpyear1_2 p2qasp5a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

ctpweek1_2 p2qasp5a2: frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

cminpt1_2 p2qasp5a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

cact2_2 p2qasp6: activity more than ten times2 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در که یتیفعال نیدوم    

cmpyear2_2 p2qasp6a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

ctpweek2_2 p2qasp6a2: frequency of activity per week هفته  هر در تیانجام فعال دفعات تعداد   

cminpt2_2 p2qasp6a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

cact3_2 p2qasp7: activity more than ten times3 ید؟ ده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در که یتیفعال نیسوم    

cmpyear3_2 p2qasp7a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

ctpweek3_2 p2qasp7a2: frequency of activity per week هفته  هر در تیانجام فعال دفعات تعداد   

cminpt3_2 p2qasp7a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

cact4_2 p2qasp8: activity more than ten times4 ؟دیدهیم انجام بار 10 از شی ب  سال در که یتی فعال نیچهارم   

cmpyear4_2 p2qasp8a1: months per year سال در تیانجام فعال ی اد ماه هاتعد    

ctpweek4_2 p2qasp8a2: frequency of activity per week هفته  هر  در تیانجام فعال دفعات   تعداد   

cminpt4_2 p2qasp8a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

cact5_2 p2qasp9: activity more than ten times5 ؟دیدهیم انجام بار 10 از  شیب  سال در  هک یتی فعال نیپنجم   

cmpyear5_2 p2qasp9a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

ctpweek5_2 p2qasp9a2: frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

cminpt5_2 p2qasp9a3: minutes per time دفعه هر در قهیقد  نیانگیم    

File name: phadlscnt 3_v2_20Jun2020 
heavys_3 p3qasp1: heavy exercise 14 days  ؟ید داد انجام نیسنگ  ورزش قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

lights_3 p3qasp2: light exercise 14 days  ؟یدداد انجام  سبک  ورزش قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

tvt_3 p3qasp3: watching tv روز هر در یوتریکامپ یهایباز و دئویو و ونیزیتلو یمتوسط تعداد ساعات تماشا    

team_3 p3qasp4: team sport  یرقابت  یتهایفعال  ای  یانفراد ا ی  یمیکه ورزش تدر سال  ییتعداد بارها  

     ید؟داد انجام 

cact1_3 p3qasp5: activity more than ten times1 ؟ دیده  یم  انجام بار 10  از شی ب سال در که  یتیفعال نیاول      

cmpyear1_3 p3qasp5a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     
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ctpweek1_3 p3qasp5a2:  frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد     

cminpt1_3 p3qasp5a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

cact2_3 p3qasp6: activity more than ten times2 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در که یتیفعال نیدوم      

cmpyear2_3 p3qasp6a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

ctpweek2_3 p3qasp6a2:  frequency of activity per week هفته  هر در تیانجام فعال دفعات تعداد     

cminpt2_3 p3qasp6a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

cact3_3 p3qasp7: activity more than ten times3 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در که یتیفعال نیسوم      

cmpyear3_3 p3qasp7a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

ctpweek3_3 p3qasp7a2: frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد     

cminpt3_3 p3qasp7a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

cact4_3 p3qasp8: activity more than ten times4 ؟دیدهیم انجام بار 10 از شی ب  سال در که یتی فعال نیچهارم    

cmpyear4_3 p3qasp8a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

ctpweek4_3 p3qasp8a2: frequency of activity per week هفته  هر در  تیتعداد انجام فعال     

cminpt4_3 p3qasp8a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

cact5_3 p3qasp9: activity more than ten times5 ؟دیده یم انجام بار 10 از شی ب سال در که یتی فعال نیپنجم    

cmpyear5_3 p3qasp9a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

ctpweek5_3 p3qasp9a2: frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد     

cminpt5_3 p3qasp9a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

File name: phadlscnt 4_v2_20Jun2020 

heavys_4 p4qasp1: heavy exercise 14 days  ؟ید انجام داد نیورزش سنگ قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

lights_4 p4qasp2: light exercise 14 days  ؟یدورزش سبک انجام داد قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

tvt_4 p4qasp3: watching tv در هر روز    یوتریکامپ یهایو باز دئویو و ونیزیتلو یمتوسط تعداد ساعات تماشا 

team_4 p4qasp4: team sport  یرقابت  یتهایفعال  ای  یانفراد ا ی  یمیکه ورزش تدر سال  ییداد بارهاتع  

     ید؟انجام داد

cact1_4 p4qasp5: activity more than ten times1 ؟ دیده  یبار انجام م 10از   شی که در سال ب  یتیفعال نیاول     

cmpyear1_4 p4qasp5a1: months per year در سال  تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

ctpweek1_4 p4qasp5a2: frequency of activity per week در هر هفته     تیانجام فعال دفعات تعداد 

cminpt1_4 p4qasp5a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact2_4 p4qasp6: activity more than ten times2 ؟ دیده  یمبار انجام   10از  شیکه  در سال ب یتیفعال نیدوم     

cmpyear2_4 p4qasp6a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

ctpweek2_4 p4qasp6a2: frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعالدفعات تعداد 

cminpt2_4 p4qasp6a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact3_4 p4qasp7: activity more than ten times3 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیسوم     

cmpyear3_4 p4qasp7a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

ctpweek3_4 p4qasp7a2: frequency of activity per week  هفته      در هر تیانجام فعالدفعات تعداد 
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cminpt3_4 p4qasp7a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact4_4 p4qasp8: activity more than ten times4 ؟دیدهیبار انجام م 10از  شی که در سال ب  یتی فعال نیچهارم    

cmpyear4_4 p4qasp8a1: months per year در سال   تیانجام فعال ی تعداد ماه ها   

ctpweek4_4 p4qasp8a2: frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعالدفعات تعداد 

cminpt4_4 p4qasp8a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact5_4 p4qasp9: activity more than ten times5 ؟دیدهیمبار انجام  10از   شیکه  در سال ب  یتی فعال نیپنجم    

cmpyear5_4 p4qasp9a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

ctpweek5_4 p4qasp9a2: frequency of activity per week در هر هفته     تیانجام فعال دفعات تعداد 

cminpt5_4 p4qasp9a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

File name: phadlscnt 5_v2_20Jun2020 

heavys_5 p5qasp1: heavy exercise 14 days  ؟ید انجام داد نیورزش سنگ قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

lights_5 p5qasp2: light exercise 14 days  ؟یدورزش سبک انجام داد قهیدق 20روز گذشته حداقل  14چندبار در     

tvt_5 p5qasp3: watching tv در هر روز    یوتریکامپ یهایو باز دئویو و ونیزیتلو یمتوسط تعداد ساعات تماشا 

team_5 p5qasp4: team sport  ید؟انجام داد یرقابت  یتهایفعال  ا ی یانفراد ای  یمیکه ورزش ت در سال ییتعداد بارها    

cact1_5 p5qasp5: activity more than ten times1 ؟ دیده  یبار انجام م 10از   شی که در سال ب  یتیفعال نیاول     

cmpyear1_5 p4qasp5a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

ctpweek1_5 p5qasp5a2: frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعالدفعات تعداد 

cminpt1_5 p5qasp5a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact2_5 p5qasp6: activity more than ten times2 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیدوم     

cmpyear2_5 p5qasp6a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

ctpweek2_5 p5qasp6a2: frequency of activity per week در هر هفته     تیانجام فعال دفعات تعداد 

cminpt2_5 p5qasp6a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact3_5 p5qasp7: activity more than ten times3 ؟د یده ی بار انجام م 10از  ش یکه  در سال ب یتیفعال نیسوم     

cmpyear3_5 p5qasp7a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی داد ماه هاتع 

ctpweek3_5 p5qasp7a2: frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعالدفعات تعداد 

cminpt3_5 p5qasp7a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact4_5 p5qasp8: activity more than ten times4 ؟دیدهیبار انجام م  10از    شیکه  در سال ب  یتیفعال  نیچهارم    

cmpyear4_5 p5qasp8a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

ctpweek4_5 p5qasp8a2: frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعالدفعات تعداد 

cminpt4_5 p5qasp8a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

cact5_5 p5qasp9: activity more than ten times5 ؟دیدهیبار انجام م 10از   شیکه  در سال ب  یتی فعال نیپنجم    

cmpyear5_5 p5qasp9a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

ctpweek5_5 p5qasp9a2: frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعالدفعات تعداد 

cminpt5_5 p5qasp9a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 
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File Name: phadlt1_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian  

wrkpa_1 p1qadp20: rate activity at work هنگام کار با افراد هم سن و هم   یبدن   تیخودتان از نظر فعال سهیمقا

 جنس خود     

hompa_1 p1qadp21: rate activity out of work خود جنس  هم و سن  هم افراد با   کار ط یمح از خارج  خودتان سهیمقا     

spronc_1 p1qadp22: regularly activity at least once 

a week 

  یم انجام  سخت ی جسم کار   ای  ورزش هفته در  کباریبطور منظم حداقل  

    د؟یده

sprtri_1 p1qadp23: regularly  activity at least three 

times a week   د؟یده یم انجام سخت  یجسم  کار ای حداقل سه مرتبه در هفته ورزش    

Filr name: phadlt2_v2_20Jun2020 

act1_2 p2qadp1: activity more than ten times1 ؟ دیده  یم  انجام بار 10  از شی ب سال در که  یتیفعال نیاول    

mpyear1_2 p2qadp1a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek1_2 p2qadp1a2:  frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

minpt1_2 p2qadp1a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

act2_2 p2qadp2: activity more than ten times2 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از شیب  سال در  که یتیفعال نیدوم    

mpyear2_2 p2qadp2a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek2_2 p2qadp2a2:  frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

minpt2_2 p2qadp2a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

act3_2 p2qadp3: activity more than ten times3 ؟د یده ی م  انجام بار 10 از ش یب  سال در  که یتیفعال نیسوم    

mpyear3_2 p2qadp3a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek3_2 p2qadp3a2:  frequency of activity per week هفته  هر در تیانجام فعال دفعات تعداد   

minpt3_2 p2qadp3a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

act4_2 p2qadp4: activity more than ten times4 ؟دیدهیم انجام بار 10 از شی ب  سال در که یتی فعال نیچهارم   

mpyear4_2 p2qadp4a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek4_2 p2qadp4a2:  frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

minpt4_2 p2qadp4a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

act5_2 p2qadp5: activity more than ten times5 ؟دیده یم انجام بار 10 از شی ب سال در که یتی فعال نیپنجم   

mpyear5_2 p2qadp5a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek5_2 p2qadp5a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

minpt5_2 p2qadp5a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act6_2 p2qadp6: activity more than ten times6 ؟دیده یم انجام بار 10 از شیب  سال در که یت یفعال نیششم   

mpyear6_2 p2qadp6a1: months per year سال در تیانجام فعال ی داد ماه هاتع    

tpweek6_2 p2qadp6a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

minpt6_2 p2qadp6a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

act7_2 p2qadp7: activity more than ten times7 ؟د یده ی م  انجام بار 10 از ش یب سال در  که یتیفعال نیهفتم    
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mpyear7_2 p2qadp7a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek7_2 p2qadp7a2:frequency of activity per week هفته  هر در تیانجام فعال دفعات تعداد   

minpt7_2 p2qadp7a3: minutes per time دفعه ره در قهیدق نیانگیم    

act8_2 p2qadp8: activity more than ten times8 ؟ دیدهی م انجام  بار 10 از شی ب سال در که یتیفعال نیهشتم    

mpyear8_2 p2qadp8a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek8_2 p2qadp8a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیفعالانجام دفعات تعداد   

minpt8_2 p2qadp8a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

act9_2 p2qadp9: activity more than ten times9 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در  که یتیفعال نهمین    

mpyear9_2 p2qadp9a1: months per year الس در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek9_2 p2qadp9a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

minpt9_2 p2qadp9a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

act10_2 p2qadp10: activity more than ten times10 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از شیب سال  در که ی تیفعال دهمین    

mpyear10_2 p2qadp10a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها    

tpweek10_2 p2qadp10a2: frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد   

minpt10_2 p2qadp10a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم    

ifjob_2 p2qadp11: job more than a month د؟یا داشته ماه ک ی از شیب را یشغل  شما ایآ    

jcode1_2 p2qadp12: job code more than a month ؟ دیداشته ا  کماه یاز  شی که ب ی شغل نیکد اول 
jmpy1_2 p2qadp12a1: months per year انجام شغل در سال    ی تعداد ماه ها 

jdpw1_2 p2qadp12a2: days per week انجام شغل در هر هفته   یتعداد روزها 

jhpd1_2 p2qadp12a3: hours per day   تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit1_2 p2qadp12a4: sitting hours per day   تعداد ساعات انجام شغل به صورت نشسته 

jhstd1_2 p2qadp12a5: standing hours per day   ستادهیانجام شغل به صورت اتعداد ساعات    

jbicycl1_2 p2qadp12a6: go by bike د؟ یکنی م  آمد  و رفت کار  محل به دوچرخه با  ایآ    

jbict1_2 p2qadp12a7: bicycle time کار محل به دوچرخه با  آمد  و  رفت قیمجموع دقا    

grpa1_2 p2qadp12a8: hours per day group A activities first job  داد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز در اولین شغل تع 

grpb1_2 p2qadp12a9: hours per day group B activities first job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز در اولین شغل 

grpc1_2 p2qadp12a10: hours per day group C activities first job    ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز در اولین شغل تعداد 

jcode2_2 p2qadp13: job code more than a month  ؟دیداشته ا کماهیاز  شیکه ب یشغل  نیکد دوم    

jmpy2_2 p2qadp13a1: months per year انجام شغل در سال    ی تعداد ماه ها 

jdpw2_2 p2qadp13a2: days per week انجام شغل در هر هفته   یوزهاتعداد ر 

jhpd2_2 p2qadp13a3: hours per day   تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit2_2 p2qadp13a4: sitting hours per day   تعداد ساعات انجام شغل به صورت نشسته 

jhstd2_2 p2qadp13a5:  standing hours per day  ستادهیا تعداد ساعات انجام شغل به صورت    

jbicycl2_2 p2qadp13a6: go by bike د؟یکنیم آمد  و رفت کار  محل به دوچرخه با  ایآ     

jbict2_2 p2qadp13a7: bicycle time کار محل به دوچرخه با  آمد  و  رفت قیمجموع دقا    



 
32 

 

grpa2_2 p2qadp13a8: hours per day group A activities second job الیتهای گروه الف در یک روز در دومین شغل تعداد ساعات انجام فع 

grpb2_2 p2qadp13a9: hours per day group B activities second job  تعداد ساعات انجام فعالیتهای گروه ب در یک روز در دومین شغل 

grpc2_2 p2qadp13a10: hours per day group C activities second job   شغل  ای گروه ج در یک روز دردومینتعداد ساعات انجام فعالیته 

jcode3_2 p2qadp14: job code more than a month  دیداشته ا کماهیاز  شیکه ب یشغل نیکد سوم    

jmpy3_2 p2qadp14a1: months per year انجام شغل در سال    ی تعداد ماه ها 

jdpw3_2 p2qadp14a2: days per week هفته  انجام شغل در هر  یتعداد روزها 

jhpd3_2 p2qadp14a3: hours per day   تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit3_2 p2qadp14a4: sitting hours per day   تعداد ساعات انجام شغل به صورت نشسته 

jhstd3_2 p2qadp14a5: standing hours per day  ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا    

jbicyl3_2 p2qadp14a6: go by bike د؟یکنیم آمد  و رفت کار  محل به دوچرخه با  ایآ     

jbict3_2 p2qadp14a7: bicycle time کار محل به دوچرخه با  آمد  و  رفت قیمجموع دقا    

grpa3_2 p2qadp14a8: hours per day group A activities third  job  روز درسومین شغل  تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک 

grpb3_2 p2qadp14a9 : hours per day group B activities third  job    تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز درسومین شغل 

grpc3_2 p2qadp14a10 :hours per day group C activities third job    در دومین شغل تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز 

file name: phadlt3_v2_20Jun2020 
act1_3 p3qadp1: activity more than ten times1 ؟ دیده  یم  انجام بار 10  از شی ب سال در که  یتیفعال نیاول      

mpyear1_3 p3qadp1a1: months in a year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek1_3 p3qadp1a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعالدفعات تعداد     

minpt1_3 p3qadp1a3: minutes at a time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act2_3 p3qadp2: activity more than ten times2 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در که یتیفعال نیدوم      

mpyear2_3 p3qadp2a1: months in a year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek2_3 p3qadp2a2:frequency of activity per week هفته  هر در تیانجام فعال دفعات تعداد     

minpt2_3 p3qadp2a3: minutes at a time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act3_3 p3qadp3: activity more than ten times3 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در که یتیفعال نیومس      

mpyear3_3 p3qadp3a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek3_3 p3qadp3a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال دفعاتتعداد     

minpt3_3 p3qadp3a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act4_3 p3qadp4: activity more than ten times4 ؟دیدهیم انجام بار 10 از شی ب  سال در که یتی فعال نیچهارم    

mpyear4_3 p3qadp4a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek4_3 p3qadp4a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال دفعاتتعداد     

minpt4_3 p3qadp4a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act5_3 p3qadp5: activity more than ten times5 ؟دیده یم انجام بار 10 از شی ب سال در که یتی فعال نیپنجم    

mpyear5_3 p3qadp5a1: months per year سال در تیانجام فعال ی داد ماه هاتع     

tpweek5_3 p3qadp5a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال دفعاتتعداد     

minpt5_3 p3qadp5a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     
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act6_3 p3qadp6: activity more than ten times6 ؟دیده یم انجام بار 10 از شیب  سال در که یت یفعال نیششم    

mpyear6_3 p3qadp6a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek6_3 p3qadp6a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال دفعاتتعداد     

minpt6_3 p3qadp6a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act7_3 p3qadp7: activity more than ten times7 ؟د یده ی م  انجام بار 10 از ش یب سال در  که یتیفعال نیهفتم      

mpyear7_3 p3qadp7a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek7_3 p3qadp7a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال تدفعاتعداد     

minpt7_3 p3qadp7a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act8_3 p3qadp8: activity more than ten times8 ؟ دیدهی م انجام  بار 10 از شی ب سال در که یتیفعال نیهشتم      

mpyear8_3 p3qadp8a1: months per year سال در تیفعال انجام ی تعداد ماه ها     

tpweek8_3 p3qadp8a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال دفعاتتعداد     

minpt8_3 p3qadp8a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act9_3 p3qadp9: activity more than ten times9 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از ش یب سال در  که یتیفعال نهمین      

mpyear9_3 p3qadp9a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek9_3 p3qadp9a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال دفعاتتعداد     

minpt9_3 p3qadp9a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

act10_3 p3qadp10: activity more than ten times10 ؟ دیده  یم  انجام بار 10 از شیب سال  در که ی تیفعال دهمین      

mpyear10_3 p3qadp10a1: months per year سال در تیانجام فعال ی تعداد ماه ها     

tpweek10_3 p3qadp10a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیلانجام فعا دفعاتتعداد     

minpt10_3 p3qadp10a3: minutes per time دفعه هر در قهیدق نیانگیم     

ifjob_3 p3qadp11: job more than a month د؟یا داشته ماه ک ی از شیب را یشغل  شما ایآ     

jcode1_3 p3qadp12: job code more than a month ؟دیداشته ا  کماه یاز  شی که ب ی شغل نیکد اول     

jmpy1_3 p3qadp12a1: months per year انجام شغل در سال    ی تعداد ماه ها 

jdpw1_3 p3qadp12a2: days per week انجام شغل در هر هفته   یتعداد روزها 

jhpd1_3 p3qadp12a3: hours per day   تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit1_3 p3qadp12a4: sitting hours per day   تعداد ساعات انجام شغل به صورت نشسته 

jhstd1_3 p3qadp12a5:  standing hours per day  ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا    

jbicycl1_3 p3qadp12a6: go by bike د؟ یکنی م  آمد  و رفت کار  محل به دوچرخه با  ایآ    

jbict1_3 p3qadp12a7: bicycle time کار محل به دوچرخه با  آمد  و  رفت قیمجموع دقا    

grpa1_3 p3qadp12a8: hours per day group A activities first job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز در اولین شغل 

grpb1_3 p3qadp12a9: hours per day group B activities first job   وه ب در یک روز در اولین شغلهای گر تعداد ساعات انجام فعالیت  

grpc1_3 p3qadp12a10: hours per day group C activities first job   های گروه ج در یک روز در اولین شغل تعداد ساعات انجام فعالیت  

jcode2_3 p3qadp13: job code more than a month  ؟دیداشته ا کماهیاز  شیکه ب یشغل  نیکد دوم    

jmpy2_3 p3qadp13a1: months per year انجام شغل در سال    ی تعداد ماه ها 

jdpw2_3 p3qadp13a2: days per week انجام شغل در هر هفته   یتعداد روزها 



 
34 

 

jhpd2_3 p3qadp13a3: hours per day   تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit2_3 p3qadp13a4: sitting hours per day جام شغل به صورت نشسته  تعداد ساعات ان 

jhstd2_3 p3qadp13a5: hours per day standing ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا    

jbicycl2_3 p3qadp13a6: go by bike د؟ یکنی م  آمد  و رفت کار  محل به دوچرخه با  ایآ    

jbict2_3 p3qadp13a7: bicycle time کار محل به دوچرخه با  آمد  و  رفت قیمجموع دقا    

grpa2_3 p3qadp13a8: hours per day group A activities second job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز در دومین شغل 

grpb2_3 p3qadp13a9: hours per day group B activities second job   دومین شغل  تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز در  

grpc2_3 p3qadp13a10: hours per day group C activities second job    تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز در دومین شغل 

jcode3_3 p3qadp14: job code more than a month  ؟دیداشته ا کماهیاز  شیکه ب یشغل نیکد سوم    

jmpy3_3 p3qadp14a1: months per year انجام شغل در سال    ی تعداد ماه ها 

jdpw3_3 p3qadp14a2: days per week انجام شغل در هر هفته   یتعداد روزها 

jhpd3_3 p3qadp14a3: hours per day   تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit3_3 p3qadp14a4: sitting hours per day نشسته   تعداد ساعات انجام شغل به صورت 

jhstd3_3 p3qadp14a5:  standing hours per day  ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا    

jbicyl3_3 p3qadp14a6: go by bike د؟ یکنی م  آمد  و رفت کار  محل به دوچرخه با  ایآ      

jbict3_3 p3qadp14a7: bicycle time کار محل به دوچرخه با  آمد  و  رفت قیمجموع دقا    

grpa3_3 p3qadp14a8: hours per day group A activities third  job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز در سومین شغل 

grpb3_3 p3qadp14a9 : hours per day group B activities third  job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز در سومین شغل 

grpc3_3 p3qadp14a10 :hours per day group C activities third job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز در سومین شغل 

File name: phadlt4_v2_20Jun2020 

act1_4 p4qadp1: activity more than ten times1 ؟ دیده  یبار انجام م 10از   شی که در سال ب  یتیفعال نیاول     

mpyear1_4 p4qadp1a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek1_4 p4qadp1a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt1_4 p4qadp1a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act2_4 p4qadp2: activity more than ten times2 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیدوم     

mpyear2_4 p4qadp2a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek2_4 p4qadp2a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt2_4 p4qadp2a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act3_4 p4qadp3: activity more than ten times3 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیسوم     

mpyear3_4 p4qadp3a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek3_4 p4qadp3a2:frequency of activity per week در هر هفته     تیانجام فعال دفعات تعداد 

minpt3_4 p4qadp3a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act4_4 p4qadp4: activity more than ten times4 ؟دیدهیبار انجام م 10از  شی که در سال ب  یتی فعال نیچهارم    

mpyear4_4 p4qadp4a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek4_4 p4qadp4a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 
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minpt4_4 p4qadp4a3: minutes per  time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act5_4 p4qadp5: activity more than ten times5 ؟دیده یبار انجام م 10از  شی که در سال ب یتی فعال نیپنجم    

mpyear5_4 p4qadp5a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek5_4 p4qadp5a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt5_4 p4qadp5a3: minutes per  time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act6_4 p4qadp6: activity more than ten times6 ؟دیده یبار انجام م 10از  شیکه در سال ب  یت یفعال نیششم    

mpyear6_4 p4qadp6a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek6_4 p4qadp6a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt6_4 p4qadp6a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act7_4 p4qadp7: activity more than ten times7 ؟د یده ی بار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیهفتم     

mpyear7_4 p4qadp7a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek7_4 p4qadp7a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt7_4 p4qadp7a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act8_4 p4qadp8: activity more than ten times8 ؟ دیدهی بار انجام م 10از  شی که در سال ب یتیفعال نیهشتم     

mpyear8_4 p4qadp8a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek8_4 p4qadp8a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt8_4 p4qadp8a3: minutes per  time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act9_4 p4qadp9: activity more than ten times9 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نهمین     

mpyear9_4 p4qadp9a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek9_4 p4qadp9a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt9_4 p4qadp9a3: minutes per  time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act10_4 p4qadp10: activity more than ten times10 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  شیکه در سال ب ی تیفعال دهمین     

mpyear10_4 p4qadp10a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی داد ماه هاتع 

tpweek10_4 p4qadp10a2: frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt10_4 p4qadp10a3: minutes per  time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

ifjob_4 p4qadp11: job more than a month د؟یماه داشته ا ک یاز  شیرا ب یشما شغل  ایآ     

jcode1_4 p4qadp12: job code more than a month  ؟دیداشته ا ماه  کیاز  شیکه ب  یشغل نیکد اول     

jmpy1_4 p4qadp12a1: months per year انجام شغل در سال     ی تعداد ماه ها 

jdpw1_4 p4qadp12a2: days per week فته   انجام شغل در هر ه  یتعداد روزها 

jhpd1_4 p4qadp12a3: hours per day     تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit1_4 p4qadp12a4: sitting hours per day    تعداد ساعات انجام شغل به صورت نشسته 

jhstd1_4 p4qadp12a5: standing hours per day  ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا     

jbicycl1_4 p4qadp12a6: go by bike د؟ یکنی با دوچرخه به محل کار رفت و آمد م  ایآ     

jbict1_4 p4qadp12a7: bicycle time رفت و آمد با دوچرخه به محل کار     قیمجموع دقا 

grpa1_4 p4qadp12a8: hours per day group A activities first job  در یک روز در اولین شغل  تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف  
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grpb1_4 p4qadp12a9 : hours per day group B activities first job    تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز در اولین شغل 

grpc1_4 p4qadp12a10 :hours per day group C activities first job    یک روز در اولین شغل تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در  

jcode2_4 p4qadp13: job code more than a month  ؟دیداشته ا  ماه  کیاز  شیکه ب یشغل  نیکد دوم     

jmpy2_4 p4qadp13a1: months per year انجام شغل در سال     ی تعداد ماه ها 

jdpw2_4 p4qadp13a2: days per week انجام شغل در هر هفته    یتعداد روزها 

jhpd2_4 p4qadp13a3: hours per day     تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit2_4 p4qadp13a4: sitting hours per day    تعداد ساعات انجام شغل به صورت نشسته 

jhstd2_4 p4qadp13a5: standing hours per day  ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا     

jbicycl2_4 p4qadp13a6: go by bike د؟یکنیبا دوچرخه به محل کار رفت و آمد م ایآ     

jbict2_4 p4qadp13a7: bicycle time رفت و آمد با دوچرخه به محل کار     قیمجموع دقا 

grpa2_4 p4qadp13a8: hours per day group A activities second  job  دومین شغل  روز در تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک 

grpb2_4 p4qadp13a9 : hours per day group B activities second  job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز در دومین شغل 

grpc2_4 p4qadp13a10 :hours per day group C activities second job  دومین شغل  ز درتعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک رو 

jcode3_4 p4qadp14: job code more than a month  ؟دیداشته ا ماه  ک یاز  شیکه ب یشغل نیکد سوم     

jmpy3_4 p4qadp14a1: months per year انجام شغل در سال     ی تعداد ماه ها 

jdpw3_4 p4qadp14a2: days per week انجام شغل در هر هفته    یتعداد روزها 

jhpd3_4 p4qadp14a3: hours per day     تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit3_4 p4qadp14a4: sitting hours per day    تعداد ساعات انجام شغل به صورت نشسته 

jhstd3_4 p4qadp14a5: standing hours per day ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا     

jbicyl3_4 p4qadp14a6: go by bike د؟ یکنی با دوچرخه به محل کار رفت و آمد م  ایآ     

jbict3_4 p4qadp14a7: bicycle time رفت و آمد با دوچرخه به محل کار     قیمجموع دقا 

grpa3_4 p4qadp14a8: hours per day group A activities third  job  سومین شغل تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز در  

grpb3_4 p4qadp14a9 : hours per day group B activities third  job    تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز در سومین شغل 

grpc3_4 p4qadp14a10 :hours per day group C activities third job 
 ن شغل تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز در سومی 

File name: phadlt5_v2_20Jun2020 

act1_5 p5qadp1: activity more than ten times1 ؟ دیده  یبار انجام م 10از   شی که در سال ب  یتیفعال نیاول     

mpyear1_5 p5qadp1a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek1_5 p5qadp1a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعالدفعات تعداد 

minpt1_5 p5qadp1a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act2_5 p5qadp2: activity more than ten times2 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیدوم     

mpyear2_5 p5qadp2a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek2_5 p5qadp2a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt2_5 p5qadp2a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act3_5 p5qadp3: activity more than ten times3 ؟دیدهیبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیسوم     

mpyear3_5 p5qadp3a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 
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tpweek3_5 p5qadp3a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt3_5 p5qadp3a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act4_5 p5qadp4: activity more than ten times4 ؟دیدهیبار انجام م 10از  شی که در سال ب  یتی فعال نیچهارم    

mpyear4_5 p5qadp4a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek4_5 p5qadp4a2:frequency of activity per week در هر هفته     تیانجام فعال دفعات دتعدا 

minpt4_5 p5qadp4a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act5_5 p5qadp5: activity more than ten times5 ؟دیده یبار انجام م 10از  شی که در سال ب یتی فعال نیپنجم    

mpyear5_5 p5qadp5a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek5_5 p5qadp5a2:frequency of activity per week  هفته  هر در تیانجام فعال دفعاتتعداد     

minpt5_5 p5qadp5a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act6_5 p5qadp6: activity more than ten times6 ؟دیده یبار انجام م 10از  شیکه در سال ب  یت یفعال نیششم    

mpyear6_5 p5qadp6a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek6_5 p5qadp6a2:frequency of activity per week در هر هفته     تیانجام فعال دفعات تعداد 

minpt6_5 p5qadp6a3: minutes per time در هر دفعه قهیدق نیانگیم     

act7_5 p5qadp7: activity more than ten times7 ؟د یده ی بار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نیهفتم     

mpyear7_5 p5qadp7a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek7_5 p5qadp7a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیلانجام فعا دفعاتتعداد 

minpt7_5 p5qadp7a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act8_5 p5qadp8: activity more than ten times8 ؟ دیدهی بار انجام م 10از  شی که در سال ب یتیفعال نیهشتم     

mpyear8_5 p5qadp8a1: months per year سال    در  تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek8_5 p5qadp8a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt8_5 p5qadp8a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act9_5 p5qadp9: activity more than ten times9 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  ش یکه در سال ب یتیفعال نهمین     

mpyear9_5 p5qadp9a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek9_5 p5qadp9a2:frequency of activity per week  در هر هفته     تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt9_5 p5qadp9a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

act10_5 p5qadp10: activity more than ten times10 ؟ دیده  یبار انجام م 10از  شیکه در سال ب ی تیفعال دهمین     

mpyear10_5 p5qadp10a1: months per year در سال     تیانجام فعال ی تعداد ماه ها 

tpweek10_5 p5qadp10a2: frequency of activity per week  هفته    در هر   تیانجام فعال دفعاتتعداد 

minpt10_5 p5qadp10a3: minutes per time در هر دفعه     قهیدق نیانگیم 

ifjob_5 p5qadp11: job more than a month د؟یماه داشته ا ک یاز  شیرا ب یشما شغل  ایآ     

jcode1_5 p5qadp12: job code more than a month  ؟دیداشته ا کماه یاز  شیکه ب  یشغل نیکد اول     

jmpy1_5 p5qadp12a1: months per year انجام شغل در سال     ی تعداد ماه ها 

jdpw1_5 p5qadp12a2: days per week انجام شغل در هر هفته    یتعداد روزها 

jhpd1_5 p5qadp12a3: hours per day     تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 
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jhsit1_5 p5qadp12a4: sitting hours per day داد ساعات انجام شغل به صورت نشسته   تع 

jhstd1_5 p5qadp12a5: hours per day standing ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا     

jbicycl1_5 p5qadp12a6: go by bike د؟یکن یبا دوچرخه به محل کار رفت و آمد م  ایآ     

jbict1_5 p5qadp12a7: bicycle time و آمد با دوچرخه به محل کار    رفت  قیمجموع دقا 

grpa1_5 p5qadp12a8: hours per day group A activities first job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز در اولین شغل 

grpb1_5 p5qadp12a9 : hours per day group B activities first job   ب در یک روز در اولین شغل   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه  

grpc1_5 p5qadp12a10 :hours per day group C activities first job    تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز در اولین شغل 

jcode2_5 p5qadp13: job code more than a month  ؟دیداشته ا  ماه  کیاز  شیکه ب یشغل  نیکد دوم     

jmpy2_5 p5qadp13a1: months per year انجام شغل در سال     ی تعداد ماه ها 

jdpw2_5 p5qadp13a2: days per week انجام شغل در هر هفته    یتعداد روزها 

jhpd2_5 p5qadp13a3: hours per day     تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit2_5 p5qadp13a4: sitting hours per day ت انجام شغل به صورت نشسته   تعداد ساعا 

jhstd2_5 p5qadp13a5: hours per day standing ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا     

jbicycl2_5 p5qadp13a6: go by bike د؟ یکنی با دوچرخه به محل کار رفت و آمد م  ایآ     

jbict2_5 p5qadp13a7: bicycle time دوچرخه به محل کار     رفت و آمد با  قیمجموع دقا 

grpa2_5 p5qadp13a8: hours per day group A activities second  job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز دردومین شغل 

grpb2_5 p5qadp13a9 : hours per day group B activities second  job   یک روز دردومین شغل   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در  

grpc2_5 p5qadp13a10 :hours per day group C activities second job    تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز دردومین شغل 

jcode3_5 p5qadp14: job code more than a month  دیداشته ا ماه  ک یاز  شیکه ب یشغل نیکد سوم     

jmpy3_5 p5qadp14a1: months per year انجام شغل در سال     ی تعداد ماه ها 

jdpw3_5 p5qadp14a2: days per week انجام شغل در هر هفته    یتعداد روزها 

jhpd3_5 p5qadp14a3: hours per day     تعداد ساعات انجام شغل در هر روز 

jhsit3_5 p5qadp14a4: sitting hours per day  شغل به صورت نشسته    تعداد ساعات انجام 

jhstd3_5 p5qadp14a5: hours per day standing ستادهیتعداد ساعات انجام شغل به صورت ا     

jbicyl3_5 p5qadp14a6: go by bike د؟ یکنی با دوچرخه به محل کار رفت و آمد م  ایآ     

jbict3_5 p5qadp14a7: bicycle time به محل کار    رفت و آمد با دوچرخه  قیمجموع دقا 

grpa3_5 p5qadp14a8: hours per day group A activities third  job   تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه الف در یک روز درسومین شغل 

grpb3_5 p5qadp14a9 : hours per day group B activities third  job   سومین شغل تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ب در یک روز در 

grpc3_5 p5qadp14a10 :hours per day group C activities third job    تعداد ساعات انجام فعالیت های گروه ج در یک روز در سومین شغل 

 

 
 
 
 
 

Chest Pain & Claudication   

File Name: rose1_v2_20Jun2020 
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Name Label Description in Persian  

canwalk_1 p1qros1: rose question1 راه رفتن    ییتوانا 

chespain_1 p1qros2: rose question2  نهیس در یناراحت ایاحساس درد   

uphill_1 p1qros3: rose question3 باعجله رفتن راه ا ی یی احساس درد هنگام سرباال    

evenly_1 p1qros4: rose question4 یاحساس درد هنگام راه رفتن با سرعت معمول    

whtdo_1 p1qros5: rose question5 د؟یکنی م هچ  دیهنگام راه رفتن دچار درد شو    

ifstop_1 p1qros6: rose question6 توقف هنگام درد راتییتغ     

howlong_1 p1qros7: rose question7 درد راتییتغ یزمان توقف برا   

upstr_1 p1qros8a: rose question8a  ( نآ وسط ا یجناغ )باال   

lowstr_1 p1qros8b: rose question8b (  آن نییجناغ )پا   

lftstr_1 p1qros8c: rose question8c نهیچپ س - ی قسمت قدام   

lftarm_1 p1qros8d: rose question8d چپ    یبازو 

etc_1 p1qros8e: rose question8e  آن را حس می کنید؟  ها  محل ریسادر   

othplc_1 p1qros9: rose question9     آیا در جای دیگری نیز آن را حس می کنید؟ 

suprain_1 p1qros10: rose question10 ساعت مین از شتریبدر جلوی سینه  د یدرد شد    

ifcalf_1 p1qros11: rose question11 تانیپا ی درد ساق ها    

walking_1 p1qros12: rose question12 نشستن ای  یحرکت ی درد هنگام ب    

wherclf_1 p1qros13: rose question13  تانیکدام قسمت ساق پادرد در    

uphurry_1 p1qros14: rose question14   درد ساق پا هنگام راه رفتن باعجله 

evenwlk_1 p1qros15: rose question15 یدرد ساق پا هنگام سرعت معمول    

paingo_1 p1qros16: rose question16 رفتن راه هنگام  ردد رفتن نیاز ب    

whtydo_1 p1qros17: rose question17 د؟یکنی م هچ دیهنگام راه رفتن دچار درد ساق پا شو    

whthap_1 p1qros18: rose question18 کردن  توقف  هنگام  پا ساق  درد راتییتغ    

hwmin_1 p1qros19: rose question19 پا ساق  درد راتییتغ یزمان توقف برا     

File name: rose2_v2_20Jun2020 
canwalk_2 p2qros1: rose question1 راه رفتن    ییتوانا 

chespain_2 p2qros2: rose question2  نهیس در یناراحت ایاحساس درد   

uphill_2 p2qros3: rose question3 باعجله رفتن راه ا ی یی احساس درد هنگام سرباال    

evenly_2 p2qros4: rose question4 یاحساس درد هنگام راه رفتن با سرعت معمول    

whtdo_2 p2qros5: rose question5 د؟یکنی  م کاریچ  دیهنگام راه رفتن دچار درد شو     

ifstop_2 p2qros6: rose question6 توقف هنگام درد راتییتغ     

howlong_2 p2qros7: rose question7 درد راتییتغ یزمان توقف برا   

upstr_2 p2qros8a: rose question8a  ( آن وسط ا یجناغ )باال   

lowstr_2 p2qros8b: rose question8b (  آن نییجناغ )پا   
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lftstr_2 p2qros8c: rose question8c نهیچپ س - ی قسمت قدام   

lftarm_2 p2qros8d: rose question8d چپ    یبازو 

etc_2 p2qros8e: rose question8e  آن را حس می کنید؟  ها  محل ریسادر   

othplc_2 p2qros9: rose question9     آیا در جای دیگری نیز آن را حس می کنید؟ 

suprain_2 p2qros10: rose question10 ساعت مین از شتریبدر جلوی سینه  د یدرد شد    

ifcalf_2 p2qros11: rose question11 تانیپا ی درد ساق ها    

walking_2 p2qros12: rose question12 نشستن ای  یحرکت ی درد هنگام ب    

wherclf_2  p2qros13: rose question13  تانیکدام قسمت ساق پادرد در    

uphurry_2 p2qros14: rose question14   درد ساق پا هنگام راه رفتن باعجله 

evenwlk_2 p2qros15: rose question15 یدرد ساق پا هنگام سرعت معمول    

paingo_2 p2qros16: rose question16 رفتن راه هنگام  درد رفتن نیاز ب    

whtydo_2 p2qros17: rose question17 د؟یکنی م هچ دیهنگام راه رفتن دچار درد ساق پا شو    

whthap_2 p2qros18: rose question18 کردن  توقف  هنگام  پا ساق  درد راتییتغ    

hwmin_2 p2qros19: rose question19 پا ساق  درد راتییتغ یزمان توقف برا     

File name: rose3_v2_20Jun2020 

canwalk_3 p3qros1: rose question1 راه رفتن    ییتوانا 

chespain_3 p3qros2: rose question2  نهیس در یناراحت ایاحساس درد   

uphill_3 p3qros3: rose question3 باعجله رفتن اهر ا ی یی احساس درد هنگام سرباال    

evenly_3 p3qros4: rose question4 یاحساس درد هنگام راه رفتن با سرعت معمول    

whtdo_3 p3qros5: rose question5 د؟یکن یمهچ  دیهنگام راه رفتن دچار درد شو    

ifstop_3 p3qros6: rose question6 توقف هنگام درد راتییتغ     

howlong_3 p3qros7: rose question7 درد راتییتغ یزمان توقف برا   

upstr_3 p3qros8a: rose question8a  ( آن وسط ا یجناغ )باال   

lowstr_3 p3qros8b: rose question8b (  آن نییجناغ )پا   

lftstr_3 p3qros8c: rose question8c نهیچپ س - ی قسمت قدام   

lftarm_3 p3qros8d: rose question8d چپ    یبازو 

etc_3 p3qros8e: rose question8e  آن را حس می کنید؟  ها  محل ریسادر   

othplc_3 p3qros9: rose question9     آیا در جای دیگری نیز آن را حس می کنید؟ 

suprain_3 p3qros10: rose question10 در ساعت مین از شتریبدر جلوی سینه  د یدرد شد   

ifcalf_3 p3qros11: rose question11 تانیپا ی درد ساق ها    

walking_3 p3qros12: rose question12 نشستن ای  یحرکت ی درد هنگام ب    

wherclf_3 p3qros13: rose question13  تانیکدام قسمت ساق پادرد در    

uphurry_3 p3qros14: rose question14   درد ساق پا هنگام راه رفتن باعجله 

evenwlk_3 p3qros15: rose question15 یدرد ساق پا هنگام سرعت معمول    

paingo_3 p3qros16: rose question16 رفتن راه هنگام  درد رفتن نیاز ب    
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whtydo_3 p3qros17: rose question17 د؟یکنی م هچ دیهنگام راه رفتن دچار درد ساق پا شو    

whthap_3 p3qros18: rose question18 کردن  توقف  مهنگا  پا ساق  درد راتییتغ    

hwmin_3 p3qros19: rose question19 پا ساق  درد راتییتغ یزمان توقف برا     

File name: rose4_v1_20Jun2020 

canwalk_4 p4qros1: rose question1 راه رفتن    ییتوانا 

chespain_4 p4qros2: rose question2  نهیس در یناراحت ایاحساس درد   

uphill_4 p4qros3: rose question3 باعجله رفتن راه ا ی یی احساس درد هنگام سرباال    

evenly_4 p4qros4: rose question4 یاحساس درد هنگام راه رفتن با سرعت معمول    

whtdo_4 p4qros5: rose question5 د؟یکنی م هچ  دیهنگام راه رفتن دچار درد شو    

ifstop_4 p4qros6: rose question6 توقف هنگام ردد راتییتغ     

howlong_4 p4qros7: rose question7 درد راتییتغ یزمان توقف برا   

upstr_4 p4qros8a: rose question8a  ( آن وسط ا یجناغ )باال   

lowstr_4 p4qros8b: rose question8b (  آن نییجناغ )پا   

lftstr_4 p4qros8c: rose question8c نهیچپ س - ی قسمت قدام   

lftarm_4 p4qros8d: rose question8d چپ    یبازو 

etc_4 p4qros8e: rose question8e  آن را حس می کنید؟  ها  محل ریسادر   

othplc_4 p4qros9: rose question9     آیا در جای دیگری نیز آن را حس می کنید؟ 

suprain_4 p4qros10: rose question10 ساعت مین از شتریبدر جلوی سینه  د یدرد شد   

ifcalf_4 p4qros11: rose question11 تانیپا ی درد ساق ها    

walking_4 p4qros12: rose question12 نشستن ای  یحرکت ی درد هنگام ب    

wherclf_4 p4qros13: rose question13  تانیکدام قسمت ساق پادرد در    

uphurry_4 p4qros14: rose question14 ه رفتن باعجله  درد ساق پا هنگام را 

evenwlk_4 p4qros15: rose question15 یدرد ساق پا هنگام سرعت معمول    

paingo_4 p4qros16: rose question16 رفتن راه هنگام  درد رفتن نیاز ب    

whtydo_4 p4qros17: rose question17 د؟یکنی م هچ دیهنگام راه رفتن دچار درد ساق پا شو    

whthap_4 p4qros18: rose question18 کردن  توقف  هنگام  پا ساق  درد راتییتغ    

hwmin_4 p4qros19: rose question19 پا ساق  درد راتییتغ یزمان توقف برا     

File name: rose5_v1_20Jun2020 

canwalk_5 p4qros1: rose question1 راه رفتن    ییتوانا 

chespain_5 p4qros2: rose question2 نهیس در یناراحت اید احساس در   

uphill_5 p5qros3: rose question3 باعجله رفتن راه ا ی یی احساس درد هنگام سرباال    

evenly_5 p5qros4: rose question4 یاحساس درد هنگام راه رفتن با سرعت معمول    

whtdo_5 p5qros5: rose question5 د؟یکنی م هچ  دیهنگام راه رفتن دچار درد شو    

ifstop_5 p5qros6: rose question6 توقف هنگام درد راتییتغ     

howlong_5 p5qros7: rose question7 درد راتییتغ یزمان توقف برا   



 
42 

 

upstr_5 p5qros8a: rose question8a  ( آن وسط ا یجناغ )باال   

lowstr_5 p5qros8b: rose question8b (  آن نییجناغ )پا   

iftstr_5 p5qros8c: rose question8c نهیچپ س - ی قسمت قدام   

iftarm_5 p5qros8d: rose question8d چپ    یبازو 

etc_5 p5qros8e: rose question8e  آن را حس می کنید؟  ها  محل ریسادر   

othplc_5 p5qros9: rose question9     آیا در جای دیگری نیز آن را حس می کنید؟ 

suprain_5 p5qros10: rose question10 در ساعت مین از شتریبدر جلوی سینه  د یدرد شد   

ifcalf_5 p5qros11: rose question11 تانیپا ی درد ساق ها    

walking_5 p5qros12: rose question12 نشستن ای  یحرکت ی درد هنگام ب    

wherclf_5  p5qros13: rose question13  تانیکدام قسمت ساق پادرد در    

uphurry_5 p5qros14: rose question14   درد ساق پا هنگام راه رفتن باعجله 

evenwlk_5 p5qros15: rose question15 یدرد ساق پا هنگام سرعت معمول    

paingo_5 p5qros16: rose question16 رفتن راه هنگام  درد رفتن نیاز ب    

whtydo_5 p5qros17: rose question17 د؟یکنی م هچ دیرد ساق پا شوهنگام راه رفتن دچار د    

whthap_5 p5qros18: rose question18 کردن  توقف  هنگام  پا ساق  درد راتییتغ    

hwmin_5 p5qros19: rose question19 پا ساق  درد راتییتغ یزمان توقف برا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Women Questionnaire  

 

women1_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian  

ifmense_1 p1qwmn1: normal menstrual cycles د؟یشو یم قاعده ایآ    
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mensdrg_1 p1qwmn2: taking any hormone medication یقاعدگ یمصرف دارو برا   

menspm_1 p1qwmn3a: months menstrual cycles stopped ماه به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menspy_1 p1qwmn3b: years menstrual cycles stopped سال به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menupua_1 p1qwmn4: reason of  menstrual cycles stopping یعلت قطع قاعدگ   

ld3_1 p1qwmn5a: ld last three months  قرصld   در سه ماه گذشته 

hd3_1 p1qwmn5b: hd last three months  قرصhd   در سه ماه گذشته 

minipl3_1 p1qwmn5c: minipill last three months در سه ماه گذشته   لیپ ینیقرص م 

inject3_1 p1qwmn5d: depo ampoules (injection) last three 

months 

 در سه ماه گذشته )تزریقی( آمپول دپو 

triphas3_1 p1qwmn5e: triphasic last three months در سه ماه گذشته   کیفاز یقرص تر 

dian3_1 p1qwmn5f: dian last three months در سه ماه گذشته   در انیقرص د 

norplnt3_1 p1qwmn5g: norplant last three months   نورپالنت در سه ماه گذشته 

iud3_1 p1qwmn5h: iud last three months در سه ماه گذشته   ید وی یآ 

candom3_1 p1qwmn5i: candom last three months ندوم در سه ماه گذشته  کا 

etc3_1 p1qwmn5j: other methods in last three months در سه ماه گذشته   سایر روشها 

nowpreg_1 p1qwmn6: pregnant now د؟یدر حال حاضر باردار هست   

yetpreg_1 p1qwmn7: ever pregnant د؟یتا به حال حامله شده ا   

nobirth_1 p1qwmn8: number of birth د؟یا آورده ایچند فرزند زنده به دن   

lychild_1 p1qwmn9: birth a baby past one year د؟یا شده فرزند صاحب گذشته کسالی  

ifabrt_1 p1qwmn10: ever abortion نیسابقه سقط جن   

noabrt_1 p1qwmn11: number of abortions نیتعداد سقط جن   

wanted_1  p1qwmn11a: induced abortions یسقط جنین عمد  

spont_1 p1qwmn11b: spont abortions یرعمدیسقط جنین غ  

ifiufd_1 p1qwmn12: ever stillbirth رحم داخل نیسابقه مرگ جن  

noiufd_1 p1qwmn13: number of stillbirths رحم داخل نیسابقه مرگ جن تعداد  

prghtn_1 p1qwmn14: high blood pressure in pregnancy یباردار هنگام تشنج ای باال فشارخون صیتشخ  

prgdm_1 p1qwmn15: high blood glucose in pregnancy یباردار هنگام  یحاملگ ابتید ا ی باال خون قند صیتشخ   

if4kg_1  p1qwmn16: history of macrosomic baby  شتریب ای لوگرمیک 4سابقه تولد فرزند با وزن  

ifbrfd_1  p1qwmn17: breast-feeding now د؟یده یم ریدر حال حاضر ش  

women2_v2_20Jun2020 
ifmense_2 p2qwmn1: normal menstrual cycles د؟یشو یم قاعده ایآ  

mensyr_2 p2qwmn2: age of first menstruation یقاعدگ نیسن اول   

mensdrg_2 p2qwmn3: taking any hormone medication یقاعدگ یرو برامصرف دا   
menspm_2 p2qwmn4a: months menstrual cycles stopped ماه به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menspy_2 p2qwmn4b: years menstrual cycles stopped سال به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menupua_2 p2qwmn5: reason of  menstrual cycles stopping یعلت قطع قاعدگ   

ocp_2 p2qwmn6: method of contraception د؟یاکرده استفاده یروش از  یباردار از یریشگیپ یبرا   
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norplnt3_2 p2qwmn7a1: norplant last three months  ماه گذشته   3در  نورپالنت 

timnorpl3_2 p2qwmn7a2: time norplant last three months  ماه گذشته 3نورپالنت در مدت استفاده از   
iud3_2 p2qwmn7b1:  iud last three months ماه گذشته   3در  ید وی یآ 
timiud3_2 p2qwmn7b2: time iud last three months ماه گذشته 3در ی د وی یمدت استفاده از آ   
ld3_2 p2qwmn7c1: ld last three months  قرصld  ماه گذشته   3در 
timld3_2 p2qwmn7c2: time ld last three months   مدت استفاده از قرصld  ماه گذشته   3در 
hd3_2 p2qwmn7d1: hd last three months قرص hd  ماه گذشته   3در 
timhd3_2 p2qwmn7d2: time hd last three months   مدت استفاده از قرصhd  ماه گذشته   3در 
diphas3_2 p2qwmn7e1: diphasic last three months ماه گذشته  3ر د کیفاز یقرص د 
timdiph3_2 p2qwmn7e2: time diphasic last three months ماه گذشته   3در   کیفاز یمدت استفاده از قرص د 
triphas3_2 p2qwmn7f1: triphasic last three months ماه گذشته   3در  کیفاز یقرص تر 
timtriph3_2 p2qwmn7f2: time triphasic last three months گذشتهماه  3در  کیفاز یاستفاده از قرص تر مدت   
dian3_2  p2qwmn7g1: dian last three months ماه گذشته   3در  انیقرص د 
timdian3_2 p2qwmn7g2: time dian last three months  ماه گذشته   3در مدت استفاده از قرص دیان 

minipl3_2 p2qwmn7h1: minipill last three months ماه گذشته   3در  لیپ ینیرص مق 

timminip3_2 p2qwmn7h2:  time minipill last three months ماه گذشته   3در  لیپ ینیمدت استفاده از قرص م 

inject3_2 p2qwmn7i1: injection last three months ماه گذشته   3در  یقیآمپول تزر 

timinjec3_2 p2qwmn7i2: time injection last three months ماه گذشته   3در  یقیمدت استفاده از آمپول تزر 

etc3_2  p2qwmn7j1: etc last three months ماه گذشته   3در قطع نانزال م 

timetc3_2 p2qwmn7j2: time etc  last three months ماه گذشته   3در قطع نمدت استفاده از انزال م 

tobec3_2 p2qwmn7k1:  tubectomy last three months ماه گذشته   3در  ی توبکتوم 

timtobec3_2 p2qwmn7k2:  time tubectomy last three months ماه گذشته   3در  یمدت  استفاده از توبکتوم 

vasec3_2 p2qwmn7l1: vasectomy last three months  ماه گذشته   3در وازکتومی 

timvasec3_2 p2qwmn7l2: time vasectomy last three months ماه گذشته   3در  یمدت استفاده از وازکتوم 

candom3_2 p2qwmn7m1: candom  last three months  ماه گذشته   3کاندوم در 

timcando3_2 p2qwmn7m2:  time candom last three months  ماه گذشته   3در مدت استفاده از کاندوم 

norplnt5_2 p2qwmn8a1: norplant past five years سال گذشته   5در نت نورپال 

timnorpl5_2 p2qwmn8a2: time norplant past five years سال گذشته   5در  استفاده از نورپالنت مدت 
iud5_2 p2qwmn8b1: iud past five years سال گذشته   5در  ید وی یآ 
timiud5_2 p2qwmn8b2: time iud past five years گذشته   سال  5در ی د وی یمدت استفاده از آ 
ld5_2 p2qwmn8c1: ld past five years  قرصld سال گذشته   5 در 
timld5_2 p2qwmn8c2: time ld past five years  قرص  مدت استفاده ازld سال گذشته   5 در 
hd5_2 p2qwmn8d1: hd past five years  قرصhd  سال گذشته    5در 
timhd5_2 p2qwmn8d2: time hd past five years  قرص  مدت استفاده ازhd  سال گذشته    5در 
diphas5_2 p2qwmn8e1: diphasic past five years سال گذشته   5 در کیفاز یقرص د 
timdiph5_2 p2qwmn8e2: time diphasic past five years  سال گذشته    5در  کی فاز یقرص دمدت استفاده از 
triphas5_2 p2qwmn8f1: triphasic past five years سال گذشته   5در  کیفاز یقرص تر 
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timtriph5_2 p2qwmn8f2: time triphasic past five years  سال گذشته    5در   کیفاز یقرص ترمدت استفاده از 
dian5_2 p2qwmn8g1: dian past five years  سال گذشته   5قرص دیان در 
timdian5_2 p2qwmn8g2: time dian past five years سال گذشته   5فاده از قرص دیان در مدت است 

minipl5_2 p2qwmn8h1: minipill past five years  سال گذشته   5قرص مینی پیل در 

timminip5_2 p2qwmn8h2: time minipill past five years  سال گذشته   5در  مینی پیلمدت استفاده از قرص   

inject5_2 p2qwmn8i1: injection past five years سال گذشته   5در  یقیآمپول تزر 

timinjec5_2 p2qwmn8i2: time injection past five years سال گذشته   5در  یقیمدت استفاده از آمپول تزر 

etc5_2 p2qwmn8j1: etc past five years  سال گذشته    5در  منقطعانزال 

timetc5_2 p2qwmn8j2: time etc past five years سال گذشته    5در  منقطعانزال  مدت استفاده از 

tobec5_2 p2qwmn8k1: tubectomy past five years  سال گذشته    5توبکتومی در 

timtobec5_2 p2qwmn8k2: time tubectomy  past five years  سال گذشته   5در  توبکتومی مدت استفاده از 

vasec5_2 p2qwmn8l1: vasectomy past five years  سال گذشته   5وازکتومی در 

timvasec5_2 p2qwmn8l2: time vasectomy past five years  سال گذشته    5در  وازکتومیمدت استفاده از 

candom5_2 p2qwmn8m1: candom past five years  سال گذشته   5کاندوم در 

timcando5_2 p2qwmn8m2: time candom past five years ال گذشته  س  5 در مدت استفاده از کاندوم 

nowpreg_2 p2qwmn9: pregnant now د؟یدر حال حاضر باردار هست   

yetpreg_2 p2qwmn10: ever pregnant د؟یتا به حال حامله شده ا   

nobirth_2 p2qwmn11: number of birth د؟یا آورده ایچند فرزند زنده به دن   

lychild_2 p2qwmn12: birth a baby past one year د؟یا شده فرزند صاحب گذشته کسالی  

ifabrt_2 p2qwmn13: ever abortion نیسابقه سقط جن   

noabrt_2 p2qwmn14: number of abortions نیتعداد سقط جن   

wanted_2 p2qwmn14a: induced abortions یعمد نیسقط جن  

spont_2 p2qwmn14b: spont abortions یعمد ریغ نیسقط جن   

ifiufd_2 p2qwmn15: ever stillbirth رحم داخل نیسابقه مرگ جن  

noiufd_2 p2qwmn16: number of stillbirths رحم داخل نیتعداد سابقه مرگ جن   

prghtn_2 p2qwmn17: high blood pressure in pregnancy یباردار هنگام تشنج ای باال فشارخون صیتشخ  

prgdm_2 p2qwmn18: high blood glucose in pregnancy یباردار هنگام  یحاملگ ابتید ا ی باال خون قند صیتشخ   

if4kg_2 p2qwmn19: history of macrosomic baby  شتریب ای لوگرمیک 4سابقه تولد فرزند با وزن  

ifbrfd_2 p2qwmn20: breast-feeding now د؟یده یم ریدر حاضر ش  

women3_v2_20Jun2020 

ifmense_3 p3qwmn1: normal menstrual cycles د؟یشو یم قاعده ایآ  

mensyr_3 p3qwmn2: age of  first menstruation یقاعدگ نیسن اول   

mensdrg_3 p3qwmn3: taking any hormone medication یقاعدگ یمصرف دارو برا   
menspm_3 p3qwmn4a: months menstrual cycles stopped ماه به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menspy_3 p3qwmn4b: years menstrual cycles stopped سال به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menupua_3 p3qwmn5: reason of  menstrual cycles stopping یعلت قطع قاعدگ   

ocp_3 p3qwmn6: method of contraception د؟یا کرده استفاده یروش از  یباردار از یریشگیپ یبرا   
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norplnt3_3 p3qwmn7a1: norplant last three months  ماه گذشته   3در نورپالنت 

timnorpl3_3 p3qwmn7a2: time norplant last three months  ماه گذشته   3 درنورپالنت مدت استفاده از 

iud3_3 p3qwmn7b1: iud last three months ماه گذشته   3در  ید وی یآ 

timiud3_3 p3qwmn7b2: time iud last three months ماه گذشته   3 در ید وی یمدت استفاده از آ 

ld3_3 p3qwmn7c1: ld last three months  قرصld ماه گذشته   3 در 

timld3_3 p3qwmn7c2: time ld last three months   مدت استفاده از قرصld ماه گذشته   3 در 

hd3_3 p3qwmn7d1: hd last three months  قرصhd  ماه گذشته   3در 

timhd3_3 p3qwmn7d2: time hd last three months   مدت استفاده از قرصhd  ماه گذشته   3در 

diphas3_3 p3qwmn7e1: diphasic last three months ماه گذشته  3در  کیفاز یقرص د 

timdiph3_3 p3qwmn7e2: time diphasic last three months ماه گذشته   3در   کیفاز یمدت استفاده از قرص د 

triphas3_3 p3qwmn7f1: triphasic last three months ماه گذشته   3در  کیفاز یقرص تر 

timtriph3_3 p3qwmn7f2: time triphasic last three months گذشته  ماه  3در  کیفاز یاستفاده از قرص تر مدت 

dian3_3 p3qwmn7g1: dian last three months ماه گذشته   3 در انیقرص د 
timdian3_3 p3qwmn7g2: time dian last three months  ماه گذشته   3در مدت استفاده از قرص دیان 

minipl3_3 p3qwmn7h1: minipill last three months ماه گذشته   3در  لیپ ینیرص مق 

timminip3_3 p3qwmn7h2: time minipill last three months ماه گذشته   3در  لیپ ینیص ممدت استفاده از قر 

inject3_3 p3qwmn7i1: injection last three months ماه گذشته   3در  یقیآمپول تزر 

timinjec3_3 p3qwmn7i2: time injection last three months ماه گذشته   3در  یقیمدت استفاده از آمپول تزر 

etc3_3 p3qwmn7j1: etc last three months  ماه گذشته   3در  قطعمنانزال 

timetc3_3 p3qwmn7j2: time etc last three months  ماه گذشته   3در  منقطعمدت استفاده از انزال 

tobec3_3 p3qwmn7k1: tubectomy last three months ماه گذشته   3در  ی توبکتوم 

timtobec3_3 p3qwmn7k2: time tubectomy last three months ماه گذشته   3در  ی ز توبکتوماستفاده ا مدت 

vasec3_3 p3qwmn7l1: vasectomy last three months  ماه گذشته   3در وازکتومی 

timvasec3_3 p3qwmn7l2: time vasectomy last three months ماه گذشته   3در  یمدت استفاده از وازکتوم 

candom3_3 p3qwmn7m1: candom last three months  ماه گذشته   3 درکاندوم 

timcando3_3 p3qwmn7m2: time candom last three months  ماه گذشته   3 درمدت استفاده از کاندوم 

norplnt5_3 p3qwmn8a1: norplant past five years  گذشته   سال 5نورپالنت در 

timnorpl5_3 p3qwmn8a2: time norplant past five years گذشته   سال 5ر د استفاده از نورپالنت  مدت 

iud5_3 p3qwmn8b1: iud past five years گذشته   سال 5 در ید وی یآ 

timiud5_3 p3qwmn8b2: time iud past five years گذشته   سال  5ی در د وی یمدت استفاده از آ 

ld5_3 p3qwmn8c1: ld past five years  قرصld  گذشته   سال 5در 

timld5_3 p3qwmn8c2: time ld past five years   مدت استفاده از قرصld  گذشته   سال 5در 

hd5_3 p3qwmn8d1: hd past five years  قرصhd  گذشته   سال  5در 

timhd5_3 p3qwmn8d2: time hd past five years   مدت استفاده از قرصhd  گذشته   سال  5در 

diphas5_3 p3qwmn8e1: diphasic past five years گذشته   سال 5 در کیفاز یقرص د 

timdiph5_3 p3qwmn8e2: time diphasic past five years گذشته   سال  5در  کی فاز یمدت استفاده از قرص د 

triphas5_3 p3qwmn8f1: triphasic past five years گذشته   سال 5 در کیفاز یقرص تر 
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timtriph5_3 p3qwmn8f2: time triphasic past five years گذشته   سال  5 در  کیفاز یده از قرص ترمدت استفا 

dian5_3 p3qwmn8g1: dian past five years گذشته   سال 5 در انیقرص د 

timdian5_3 p3qwmn8g2: time dian past five years گذشته   سال 5در  انیمدت استفاده از قرص د 

minipl5_3 p3qwmn8h1: minipill past five years  گذشته   سال 5قرص مینی پیل در 

timminip5_3 p3qwmn8h2: time minipill past five years گذشته   سال 5در  لیپ ینیمدت استفاده از قرص م 

inject5_3 p3qwmn8i1: injection past five years گذشته   سال 5 در یقیآمپول تزر 

timinjec5_3 p3qwmn8i2: time injection past five years  گذشته   سال 5در  یقیآمپول تزرمدت استفاده از 

etc5_3 p3qwmn8j1: etc past five years  گذشته   سال  5در  منقطعانزال 

timetc5_3 p3qwmn8j2: time etc past five years  گذشته   سال  5 منقطع درمدت استفاده از انزال 

tobec5_3 p3qwmn8k1: tubectomy past five years گذشته  سال 5 در یتوبکتوم   

timtobec5_3 p3qwmn8k2: time tubectomy past five years گذشته    سال 5در  ی مدت استفاده از توبکتوم 

vasec5_3 p3qwmn8l1: vasectomy past five years گذشته   سال 5در  یوازکتوم 

timvasec5_3 p3qwmn8l2: time vasectomy past five years گذشته   سال  5در  یمدت استفاده از وازکتوم 

candom5_3 p3qwmn8m1: candom past five years  گذشته   سال 5کاندوم در 

timcando5_3 p3qwmn8m2: time candom past five years  گذشته   سال  5در مدت استفاده از کاندوم 

nowpreg_3 p3qwmn9: pregnant now د؟یدر حال حاضر باردار هست   

yetpreg_3 p3qwmn10: ever pregnant د؟یتا به حال حامله شده ا   

nobirth_3 p3qwmn11: number of birth د؟یا آورده ایچند فرزند زنده به دن   

lychild_3 p3qwmn12: birth a baby past one year د؟یا شده فرزند صاحب گذشته کسالی  

ifabrt_3 p3qwmn13: ever abortion نیسابقه سقط جن   

noabrt_3 p3qwmn14: number of abortions نیتعداد سقط جن   

wanted_3 p3qwmn14a: induced abortions یعمد نیسقط جن  

spont_3 p3qwmn14b: spont abortions یعمد ریغ نیسقط جن   

ifiufd_3 p3qwmn15: ever stillbirth رحم داخل نیسابقه مرگ جن  

noiufd_3 p3qwmn16: number of stillbirths  رحم داخل نیه مرگ جنتعداد سابق   

prghtn_3 p3qwmn17: high blood pressure in pregnancy یباردار هنگام تشنج ای باال فشارخون صیتشخ  

prgdm_3 p3qwmn18: high blood glucose in pregnancy یباردار هنگام  یحاملگ ابتید ا ی باال خون قند صیتشخ   

if4kg_3 p3qwmn19: history of macrosomic baby  شتریب ای لوگرمیک 4سابقه تولد فرزند با وزن  

ifbrfd_3 p3qwmn20: breast-feeding now د؟یده یم ریدر حاضر ش  

women4_v2_20Jun2020 

ifmense_4 p4qwmn1: normal menstrual cycles د؟یشو یم قاعده ایآ  

mensyr_4 p4qwmn2: age of first menstruation یقاعدگ نیسن اول   
mensdrg_4 p4qwmn3: taking any hormone medication یقاعدگ یمصرف دارو برا   
menspm_4 p4qwmn4a: months menstrual cycles stopped ماه به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menspy_4 p4qwmn4b: years menstrual cycles stopped سال به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menupua_4 p4qwmn5: reason of  menstrual cycles stopping یعلت قطع قاعدگ   

ocp_4 p4qwmn6: method of contraception د؟یا کرده استفاده یروش از  یباردار از یریشگیپ یبرا   
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norplnt3_4 p4qwmn7a1: norplant last three months  ماه گذشته   3در نورپالنت 

timnorpl3_4 p4qwmn7a2: time norplant last three months  ماه گذشته   3 درنورپالنت مدت استفاده از 

iud3_4 p4qwmn7b1: iud last three months ماه گذشته   3در  ید وی یآ 

timiud3_4 p4qwmn7b2: time iud last three months ماه گذشته   3 در ید وی یمدت استفاده از آ 

ld3_4 p4qwmn7c1: ld last three months ص قرld ماه گذشته   3 در 

timld3_4 p4qwmn7c2: time ld last three months   مدت استفاده از قرصld ماه گذشته   3 در 

hd3_4 p4qwmn7d1: hd last three months  قرصhd  ماه گذشته   3در 

timhd3_4 p4qwmn7d2: time hd last three months   مدت استفاده از قرصhd  ماه گذشته   3در 

diphas3_4 p4qwmn7e1: diphasic last three months ماه گذشته  3در  کیفاز یقرص د 

timdiph3_4 p4qwmn7e2: time diphasic last three months ماه گذشته   3در   کیفاز یمدت استفاده از قرص د 

triphas3_4 p4qwmn7f1: triphasic last three months ماه گذشته   3در  کیفاز یقرص تر 

timtriph3_4 p4qwmn7f2: time triphasic last three months گذشته  ماه  3در  کیفاز یاستفاده از قرص تر مدت 

dian3_4 p4qwmn7g1:  dian last three months ماه گذشته   3در  انیقرص د 
timdian3_4 p4qwmn7g2: time dian last three months  ته  ماه گذش 3در مدت استفاده از قرص دیان 

minipl3_4 p4qwmn7h1: minipill last three months ماه گذشته   3در  لیپ ینیرص مق 

timminip3_4 p4qwmn7h2: time minipill last three months ماه گذشته   3در  لیپ ینیمدت استفاده از قرص م 

inject3_4 p4qwmn7i1: injection last three months شته  ماه گذ 3در  یقیآمپول تزر 

timinjec3_4 p4qwmn7i2: time injection last three months ماه گذشته   3در  یقیمدت استفاده از آمپول تزر 

etc3_4 p4qwmn7j1: etc last three months  ماه گذشته   3در  منقطعانزال 

timetc3_4 p4qwmn7j2: time etc last three months  ماه گذشته   3در  منقطعمدت استفاده از انزال 

tobec3_4 p4qwmn7k1: tubectomy last three months ماه گذشته   3در  ی توبکتوم 

timtobec3_4 p4qwmn7k2: time tubectomy last three months ماه گذشته   3در  ی استفاده از توبکتوم مدت 

vasec3_4 p4qwmn7l1: vasectomy last three months  ماه گذشته   3در وازکتومی 

timvasec3_4 p4qwmn7l2: time vasectomy last three months ماه گذشته   3در  یمدت استفاده از وازکتوم 

candom3_4 p4qwmn7m1: candom last three months  ماه گذشته   3 درکاندوم 

timcando3_4 p4qwmn7m2: time candom last three months  ه  ماه گذشت  3 درمدت استفاده از کاندوم 

norplnt5_4 p4qwmn8a1: norplant past five years  گذشته   سال 5نورپالنت در 

timnorpl5_4 p4qwmn8a2: time norplant past five years گذشته   سال 5در  استفاده از نورپالنت  مدت 

iud5_4 p4qwmn8b1: iud past five years گذشته   سال 5 در ید وی یآ 

timiud5_4 p4qwmn8b2: time iud past five years گذشته   سال  5ی در د وی یمدت استفاده از آ 

ld5_4 p4qwmn8c1: ld past five years  قرصld  گذشته   سال 5در 

timld5_4 p4qwmn8c2: time ld past five years   مدت استفاده از قرصld  گذشته   سال 5در 

hd5_4 p4qwmn8d1: hd past five years  قرصhd  گذشته   سال  5در 

timhd5_4 p4qwmn8d2: time hd past five years   مدت استفاده از قرصhd  گذشته  سال  5در   

diphas5_4 p4qwmn8e1: diphasic past five years گذشته   سال 5 در کیفاز یقرص د 

timdiph5_4 p4qwmn8e2: time diphasic past five years گذشته   سال  5در  کی فاز یمدت استفاده از قرص د 

triphas5_4 p4qwmn8f1: triphasic past five years گذشته   سال 5 در کیفاز یقرص تر 
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timtriph5_4 p4qwmn8f2: time triphasic past five years گذشته   سال  5 در  کیفاز یمدت استفاده از قرص تر 

dian5_4 p4qwmn8g1: dian past five years گذشته  سال 5 در انیقرص د   

timdian5_4 p4qwmn8g2: time dian past five years گذشته   سال 5در  انیمدت استفاده از قرص د 

minipl5_4 p4qwmn8h1: minipill past five years  گذشته   سال 5قرص مینی پیل در 

timminip5_4 p4qwmn8h2: time minipill past five years گذشته   لسا 5در  لیپ ینیمدت استفاده از قرص م 

inject5_4 p4qwmn8i1: injection past five years گذشته   سال 5 در یقیآمپول تزر 

timinjec5_4 p4qwmn8i2: time injection past five years گذشته   سال 5در  یقیمدت استفاده از آمپول تزر 

etc5_4 p4qwmn8j1: etc past five years  گذشته   سال  5در  منقطعانزال 

timetc5_4 p4qwmn8j2: time etc past five years  گذشته   سال  5 منقطع درمدت استفاده از انزال 

tobec5_4 p4qwmn8k1: tubectomy past five years گذشته   سال 5 در یتوبکتوم 

timtobec5_4 p4qwmn8k2: time tubectomy past five years گذشته    سال 5در  ی مدت استفاده از توبکتوم 

vasec5_4 p4qwmn8l1: vasectomy past five years گذشته   سال 5در  یوازکتوم 

timvasec5_4 p4qwmn8l2: time vasectomy past five years گذشته   سال  5در  یمدت استفاده از وازکتوم 

candom5_4 p4qwmn8m1: candom past five years  گذشته   سال 5کاندوم در 

timcando5_4 p4qwmn8m2: time candom past five years  گذشته   سال  5در مدت استفاده از کاندوم 

nowpreg_4 p4qwmn9: pregnant now د؟یدر حال حاضر باردار هست   

yetpreg_4 p4qwmn10: ever pregnant د؟یتا به حال حامله شده ا   

nobirth_4 p4qwmn11: number of birth ؟دیا آورده ایچند فرزند زنده به دن   

lychild_4 p4qwmn12: birth a baby past one year د؟یا شده فرزند صاحب گذشته کسالی  

ifabrt_4 p4qwmn13: ever abortion نیسابقه سقط جن   

noabrt_4 p4qwmn14: number of abortions نیتعداد سقط جن   

wanted_4 p4qwmn14a: induced abortions یعمد نیسقط جن  

spont_4 p4qwmn14b: spont abortions یعمد ریغ نیسقط جن   

ifiufd_4  p4qwmn15: ever stillbirth رحم داخل نیسابقه مرگ جن  

noiufd_4 p4qwmn16: number of stillbirths رحم داخل نیتعداد سابقه مرگ جن   

prghtn_4 p4qwmn17: high blood pressure in pregnancy یباردار هنگام نجتش ای باال خون فشار صیتشخ  

prgdm_4 p4qwmn18: high blood glucose in pregnancy یباردار هنگام  یحاملگ ابتید ا ی باال خون قند صیتشخ   

if4kg_4 p4qwmn19: history of macrosomic baby  شتریب ای لوگرمیک 4سابقه تولد فرزند با وزن  

ifbrfd_4 p4qwmn20: breast-feeding now  د؟یده یم ریشدر حاضر  

women5_v2_20Jun2020 

mensyr_5 p5qwmn2: age of  first menstruation یقاعدگ نیسن اول   
ifmense_5 p5qwmn3: normal menstrual cycles د؟یشو یم قاعده ایآ  

mensdrg_5 p5qwmn5: taking any hormone medication یقاعدگ یمصرف دارو برا   
menspm_5 p5qwmn7a: months menstrual cycles stopped ماه به یعیطب یمدت قطع قاعدگ    

menspy_5 p5qwmn7b: years menstrual cycles stopped سال به یعیطب یمدت قطع قاعدگ   

menupua_5 p5qwmn8: reason of  menstrual cycles stopping یعلت قطع قاعدگ   

ocp_5 p5qwmn12: method of contraception د؟یا کرده استفاده یروش از  یباردار از یریشگیپ یراب   
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norplnt3_5 p5qwmn13a1: norplant last three months  ماه گذشته   3در نورپالنت 

timnorpl3_5 p5qwmn13a2: time norplant last three months  ماه گذشته   3 در نورپالنت مدت استفاده از 

iud3_5 p5qwmn13b1: iud last three months ماه گذشته   3 در ید وی یآ 

timiud3_5 p5qwmn13b2: time iud last three months ماه گذشته   3در  ید وی یمدت استفاده از آ 

ld3_5 p5qwmn13c1: ld last three months  قرصld ماه گذشته   3 در 

timld3_5 p5qwmn13c2: time ld last three months   مدت استفاده از قرصld در ماه گذشته   3 در 

hd3_5 p5qwmn13d1: hd last three months  قرصhd ماه گذشته   3 در 

timhd3_5 p5qwmn13d2: time hd last three months   مدت استفاده از قرصhd ماه گذشته   3 در 

diphas3_5 p5qwmn13e1: diphasic last three months ماه گذشته  3 در کیفاز یقرص د 

timdiph3_5 p5qwmn13e2: time diphasic last three months ماه گذشته   3  در کیفاز یمدت استفاده از قرص د 

triphas3_5 p5qwmn13f1: triphasic last three months  ماه گذشته   3 در کیفاز یقرص تر 

timtriph3_5 p5qwmn13f2: time triphasic last three months گذشته  ماه  3 در کیفاز یاستفاده از قرص تر مدت 

dian3_5 p5qwmn13g1: dian last three months ماه گذشته   3 در انیقرص د 
timdian3_5 p5qwmn13g2: time dian last three months ماه گذشته   3 مدت استفاده از قرص دیان در 

minipl3_5 p5qwmn13h1: minipill last three months ذشته  ماه گ 3 در لیپ ینیرص مق 

timminip3_5 p5qwmn13h2: time minipill last three months ماه گذشته   3 در لیپ ینیمدت استفاده از قرص م 

inject3_5 p5qwmn13i1: injection last three months ماه گذشته   3 در یقیآمپول تزر 

timinjec3_5 p5qwmn13i2: time injection last three months ماه گذشته   3 یقیاز آمپول تزر مدت استفاده 

etc3_5 p5qwmn13j1: etc last three months ماه گذشته   3 درقطع نانزال م 

timetc3_5 p5qwmn13j2: time etc last three months ماه گذشته   3در قطع نمدت استفاده از انزال م 

tobec3_5 p5qwmn13k1: tubectomy last three months ماه گذشته   3 در ی توبکتوم 

timtobec3_5 p5qwmn13k2: time tubectomy last three months ماه گذشته   3 در ی مدت استفاده از توبکتوم 

vasec3_5 p5qwmn13l1: vasectomy last three months ماه گذشته   3 وازکتومی در 

timvasec3_5 p5qwmn13l2: time vasectomy last three months ماه گذشته  3 در یز وازکتوممدت استفاده ا    
candom3_5 p5qwmn13m1: candom last three months  ماه گذشته   3 درکاندوم 

timcando3_5 p5qwmn13m2: time candom last three months  ماه گذشته   3 درمدت استفاده از کاندوم 

norplnt5_5 p5qwmn14a1: norplant past five years  گذشته   سال 5نورپالنت در 

timnorpl5_5 p5qwmn14a2: time norplant past five years گذشته   سال 5در  استفاده از نورپالنت  مدت 

iud5_5 p5qwmn14b1: iud past five years گذشته   سال 5 در ید وی یآ 

timiud5_5 p5qwmn14b2: time iud past five years ته  گذش سال  5ی در د وی یمدت استفاده از آ 

ld5_5 p5qwmn14c1: ld past five years  قرصld  گذشته   سال 5در 

timld5_5 p5qwmn14c2: time ld past five years   مدت استفاده از قرصld  گذشته   سال 5در 

hd5_5 p5qwmn14d1: hd past five years قرص hd  گذشته   سال  5در 

timhd5_5 p5qwmn14d2: time hd past five years مدت استفاده از قرص  hd  گذشته  سال  5در   

diphas5_5 p5qwmn14e1: diphasic past five years گذشته   سال 5 در کیفاز یقرص د 

timdiph5_5 p5qwmn14e2: time diphasic past five years گذشته   سال  5در  کی فاز یمدت استفاده از قرص د 

triphas5_5 p5qwmn14f1: triphasic past five years گذشته   سال 5 در کیفاز یقرص تر 
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timtriph5_5 p5qwmn14f2: time triphasic past five years گذشته   سال  5در  کیفاز یمدت استفاده از قرص تر 

dian5_5 p5qwmn14g1: dian past five years گذشته   سال 5 در انیقرص د 

timdian5_5 p5qwmn14g2: time dian past five years گذشته   سال 5در  انیدت استفاده از قرص دم 

minipl5_5 p5qwmn14h1: minipill  past five years  گذشته   سال 5قرص مینی پیل در 

timminip5_5 p5qwmn14h2: time minipill past five years گذشته   سال  5در لیپ ینیمدت استفاده از قرص م 

inject5_5 p5qwmn14i1: injection past five years گذشته   سال 5 در یقیآمپول تزر 

timinjec5_5 p5qwmn14i2: time injection past five years گذشته   سال 5در  یقیمدت استفاده از آمپول تزر 

etc5_5 p5qwmn14j1: etc past five years گذشته   سال  5قطع در نانزال م 

timetc5_5 p5qwmn14j2: time etc past five years  گذشته   سال  5 درقطع ناستفاده از انزال ممدت 

tobec5_5 p5qwmn14k1: tubectomy past five years گذشته   سال  5در  ی توبکتوم 

timtobec5_5 p5qwmn14k2: time tubectomy past five years گذشته    سال 5در  ی مدت استفاده از توبکتوم 

vasec5_5 p5qwmn14l1: vasectomy past five years گذشته   سال 5در  یوازکتوم 

timvasec5_5 p5qwmn14l2: time vasectomy past five years گذشته   سال  5در  یمدت استفاده از وازکتوم 

candom5_5 p5qwmn14m1: candom past five years  گذشته   سال 5کاندوم در 

timcando5_5 p5qwmn14m2: time candom past five years گذشته  سال  5ز کاندوم مدت استفاده ا 

nowpreg_5 p5qwmn15: pregnant now د؟یدر حال حاضر باردار هست   

yetpreg_5 p5qwmn16: ever pregnant د؟یتا به حال حامله شده ا   

nobirth_5 p5qwmn18: number of birth د؟یا آورده ایچند فرزند زنده به دن   

lychild_5 p5qwmn19: birth a baby past one year د؟یا شده فرزند صاحب گذشته کسالی  

ifabrt_5 p5qwmn20: ever abortion نیسابقه سقط جن   

noabrt_5 p5qwmn21: number of  abortions نیتعداد سقط جن   

wanted_5 p5qwmn21a: induced abortions یعمد نیسقط جن  

spont_5 p5qwmn21b: spont abortions یعمد ریغ نیسقط جن   

ifiufd_5 p5qwmn22: ever stillbirth رحم داخل نیسابقه مرگ جن  

noiufd_5 p5qwmn23: number of stillbirths رحم داخل نیتعداد سابقه مرگ جن   

prghtn_5 p5qwmn24: high blood pressure in pregnancy یباردار هنگام تشنج ای باال خون فشار صیتشخ  

prgdm_5 p5qwmn25: high blood glucose in pregnancy یباردار هنگام  یحاملگ ابتید ا ی باال خون قند صیتشخ   

if4kg_5 p5qwmn26: history of macrosomic baby  شتریب ای لوگرمیک 4سابقه تولد فرزند با وزن  

ifbrfd_5 p5qwmn27: breast-feeding now د؟یده یم ریدر حاضر ش  

 

Medical Examination  

 

exam1_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian  

pulse_1 p1emed1: pulse قه یتعداد نبض در دق   

culfsize_1 p1emed2: blood pressure cuff  اندازه کاف فشارسنج 
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sbp1_1 p1emed3: sistolic blood pressure 1st کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیاول  

dbp1_1 p1emed4: diastolic blood pressure 1st کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیاول  

sbp2_1 p1emed5: sistolic blood pressure 2nd کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

dbp2_1 p1emed6: diastolic blood pressure 2nd کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

timebp_1 p1emed7: measuring blood pressure time خون فشار نیاول یریزمان اندازه گ   

tempbp_1 p1emed8: room temperature فشارخون   یریاتاق در زمان اندازه گ یدما 
ifgoitr_1 p1emed9: goiter   گواتر 

gotsco_1 p1emed10: goiter grading   درجه گواتر 

ifnodul_1 p1emed11: thyroid nodule دیروئیندول ت   

exam2_v2_20Jun2020 

pulse_2 p2emed1: pulse قه یتعداد نبض در دق   

culfsize_2 p2emed2: blood pressure cuff  اندازه کاف فشارسنج 

sbp1_2 p2emed3: sistolic blood pressure 1st کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیاول  

dbp1_2 p2emed4: diastolic blood pressure 1st کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیاول  

sbp2_2 p2emed5: sistolic blood pressure 2nd کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

dbp2_2 p2emed6: diastolic blood pressure 2nd کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

timebp_2 p2emed7: measuring blood pressure time خون فشار نیاول یریزمان اندازه گ   

tempbp_2 p2emed8: room temperature خون فشار یریاتاق در زمان اندازه گ یدما  
ifgoitr_2 p2emed9: goiter گواتر  

gotsco_2 p2emed10: goiter grading گواتر درجه  

ifnodul_2 p2emed11: thyroid nodule دیروئیندول ت   

exam3_v2_20Jun2020 

pulse_3 p3emed1: pulse قه یتعداد نبض در دق   

culfsize_3 p3emed2: blood pressure cuff اندازه کاف فشارسنج  

sbp1_3 p3emed3: sistolic blood pressure 1st کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیاول  

dbp1_3 p3emed4: diastolic blood pressure 1st کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیاول  

sbp2_3 p3emed5: sistolic blood pressure 2nd کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

dbp2_3 p3emed6: diastolic blood pressure 2nd کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

timebp_3 p3emed7: measuring blood pressure time خون فشار نیاول یریزمان اندازه گ   

tempbp_3 p3emed8: room temperature خون   فشار یریاتاق در زمان اندازه گ یدما 
ifgoitr_3 p3emed9: goiter گواتر   

gotsco_3 p3emed10: goiter grading گواتر درجه  

ifnodul_3 p3emed11: thyroid nodule دیروئیندول ت   

exam4_v2_20Jun2020 

pulse_4 p4emed1: pulse قه یدر دق تعداد نبض   

culfsize_4 p4emed2: blood pressure cuff  اندازه کاف فشارسنج 
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sbp1_4 p4emed3: sistolic blood pressure 1st کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیاول  

dbp1_4 p4emed4: diastolic blood pressure 1st کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیاول  

sbp2_4 p4emed5: sistolic blood pressure 2nd کیستولیس خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

dbp2_4 p4emed6: diastolic blood pressure 2nd کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

timebp_4 p4emed7: measuring blood pressure time خون فشار نیاول یریزمان اندازه گ  

tempbp_4 p4emed8: room temperature خون فشار یریاتاق در زمان اندازه گ یدما  
ifgoitr_4 p4emed9: goiter   گواتر 

gotsco_4 p4emed10: goiter grading   درجه گواتر 

ifnodul_4 p4emed11: thyroid nodule دیروئیندول ت   

exam5_v2_20Jun2020 

pulse_5 p5emed1: pulse قه یقتعداد نبض در د   

culfsize_5 p5emed2: blood pressure cuff  اندازه کاف فشارسنج 

sbp1_5 p5emed3: sistolic blood pressure 1st کیستولیسخون  فشار یریگ اندازه نیاول  

dbp1_5 p5emed4: diastolic blood pressure 1st کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیاول  

sbp2_5 p5emed5: sistolic blood pressure 2nd کیستولیسخون  فشار یریگ اندازه نیدوم  

dbp2_5 p5emed6: diastolic blood pressure 2nd کیاستولید خون فشار یریگ اندازه نیدوم  

timebp_5 p5emed7: measuring blood pressure time خون فشار نیاول یریزمان اندازه گ   

tempbp_5 p5emed8: room temperature خون   فشار یریاتاق در زمان اندازه گ یدما 
ifgoitr_5 p5emed9: goiter   گواتر 

gotsco_5 p5emed10: goiter grading   درجه گواتر 

ifnodul_5 p5emed11: thyroid nodule دیروئیندول ت   

 

 

 

 

 

 

 

Anthropometric Measurement  

 

anthro1_v2_20Jun2020 

Name Label Description in Persian  

height_1 p1eant1: height in cm متر   یقد برحسب سانت 

weight_1 p1eant2: weight in kg لوگرمیوزن بدن برحسب ک   



 
54 

 

waist_1 p1eant3: waist in cm متر   یدور کمر برحسب سانت 

hip_1 p1eant4: hip in cm متر ی سانت برحسب پیدور ه   

wrist_1 p1eant5: wrist in cm متر   یدور مچ برحسب سانت 

anthro2_v2_20Jun2020 

height_2 p2eant1: height in cm متر   یقد برحسب سانت 

weight_2 p2eant2: weight in kg لوگرمیوزن بدن برحسب ک   

waist_2 p2eant3: waist in cm متر   یدور کمر برحسب سانت 

hip_2 p2eant4: hip in cm متر ی سانت برحسب پیدور ه   

wrist_2 p2eant5: wrist in cm متر   یدور مچ برحسب سانت 

anthro3_v2_20Jun2020 

height_3 p3eant1: height in cm متر   یقد برحسب سانت 

weight_3 p3eant2: weight in kg لوگرمیوزن بدن برحسب ک   

waist_3 p3eant3: waist in cm متر یدور کمر برحسب سانت   

hip_3 p3eant4: hip in cm متر ی سانت برحسب پیدور ه   

wrist_3 p3eant5: wrist in cm متر  یدور مچ برحسب سانت   

anthro4_v2_20Jun2020 

height_4 p4eant1: height in cm  متر  یقد برحسب سانت   

weight_4 p4eant2: weight in kg لوگرمیوزن بدن برحسب ک   

waist_4 p4eant3: waist in cm  متر   یکمر برحسب سانتدور 

hip_4 p4eant4: hip in cm متر ی سانت برحسب پیدور ه   

wrist_4 p4eant5: wrist in cm متر   یدور مچ برحسب سانت 

anthro5_v2_20Jun2020 

height_5 p5eant1: height in cm متر   یقد برحسب سانت 

weight_5 p5eant2: weight in kg لوگرمیوزن بدن برحسب ک   

waist_5 p5eant3: waist in cm متر   یدور کمر برحسب سانت 

hip_5 p5eant4: hip in cm متر ی سانت برحسب پیدور ه   

wrist_5 p5eant5: wrist in cm متر   یدور مچ برحسب سانت 

neck_5 p5eant6: neck in cm  متر   یبرحسب سانت گردندور 
 

Lab Measurement  

 

lab1_v2_20Jun2020 

Name Label Persian  Description 

fbs1_1 p1plab1a1: fasting blood sugar 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا  اولین 

fbs2_1 p1plab1a2: fasting blood sugar 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا دومین 
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fbs3_1 p1plab1a3: fasting blood sugar 3rd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا سومین 

fbs4_1 p1plab1a4: fasting blood sugar 4th in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا چهارمین 

fbs5_1 p1plab1a5: fasting blood sugar 5th in mg/dl  سب میلی گرم در دسی لیتر  بر حقند خون ناشتا پنجمین 

bs2hr1_1 p1plab1b1: bs2hrs 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته خون قند اولین 

bs2hr2_1 p1plab1b2: bs2hrs 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته  خون قند دومین 

bs2hr3_1 p1plab1b3: bs2hrs 3rd in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته  خون قند ن سومی 

bs2hr4_1 p1plab1b4: bs2hrs 4th in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته خون قند چهارمین 

bs2hr5_1 p1plab1b5: bs2hrs 5th in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته  خون قند پنجمین 

chol_1 p1plab1c: cholesterol in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  کلسترول 

tg_1 p1plab1d: triglyceride in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   دیریسیگل یتر 

hdl_1 p1plab1e: high density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   باال یچگال با نیپوپروتئیل 

ldl_1 p1plab1f: low density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   نییپا یچگال با نیپوپروتئیل 

cr_1 p1plab1g: creatinine in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  نینیکرات 

ua_1 p1plab1h: urine analysis روتئینوریپ 

lab2_v2_20Jun2020 

fbs1_2 p2plab1a1: fasting blood sugar 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا  اولین 

fbs2_2 p2plab1a2: fasting blood sugar 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا دومین 

bs2hr1_2 p2plab1b1: bs2hrs 1st in mg/dl  دسی لیتر   بر حسب میلی گرم دردو ساعته خون قند اولین 

bs2hr2_2 p2plab1b2: bs2hrs 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته  خون قند دومین  

chol_2 p2plab1c: cholesterol in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  کلسترول 

tg_2 p2plab1d: triglyceride in mg/dl تر  بر حسب میلی گرم در دسی لی دیریسیگل یتر 

hdl_2 p2plab1e: high density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   باال یچگال با نیپوپروتئیل 

ldl_2 p2plab1f: low density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   نییپا یچگال با نیپوپروتئیل 

cr_2 p2plab1g: creatinine in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  نینیکرات 

ua_2 p2plab1h: urine analysis روتئینوریپ 

lab3_v2_20Jun2020 
fbs1_3 p3plab1a1: fasting blood sugar 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا  اولین 

fbs2_3 p3plab1a2: fasting blood sugar 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  د خون ناشتا قندومین 

bs2hr1_3 p3plab1b1: bs2hr 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته خون قند اولین 

bs2hr2_3 p3plab1b2: bs2hrs 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتردو ساعته  خون قند دومین   

chol_3 p3plab1c: cholesterol in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  کلسترول 

tg_3 p3plab1d: triglyceride in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   دیریسیگل یتر 

hdl_3 p3plab1e: high density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   باال یچگال با نیپوپروتئیل 

ldl_3 p3plab1f: low density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   نییپا یچگال با نیپوپروتئیل 

cr_3 p3plab1g: creatinine in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  نینیکرات 

ua_3 p3plab1h: urine analysis روتئینوریپ 

lab4_v2_20Jun2020 
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fbs1_4 p4plab1a1: fasting blood sugar 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا  اولین 

fbs2_4 p4plab1a2: fasting blood sugar 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  قند خون ناشتا دومین 

bs2hr1_4 p4plab1b1: bs2hr 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته خون قند اولین 

bs2hr2_4 p4plab1b2: bs2hrs 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته  خون قند دومین  

chol_4  p4plab1c: cholesterol in mg/dl  کلسترول بر حسب میلی گرم در دسی لیتر 

tg_4 p4plab1d: triglyceride in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   دیریسیگل یتر 

hdl_4 p4plab1e: high density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   باال یچگال با نیپوپروتئیل 

ldl_4 p4plab1f: low density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   نییپا یچگال با نیپوپروتئیل 

cr_4 p4plab1g: creatinine in mg/dl میلی گرم در دسی لیتر  بر حسب نینیکرات 

ua_4 p4plab1h: urine analysis روتئینوریپ 

lab5_v2_20Jun2020 

fbs1_5 p5plab1a1: fasting blood sugar 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   قند خون ناشتا  اولین 

fbs2_5 p5plab1a2: fasting blood sugar 2nd in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  ا قند خون ناشتدومین 

bs2hr1_5 p5plab1b1: bs2hr 1st in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته خون قند اولین 

bs2hr2_5 p5plab1b2: bs2hrs 2nd  in mg/dl  بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  دو ساعته  خون قند دومین  

chol_5 p5plab1c: cholesterol in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  لسترولک 

tg_5 p5plab1d: triglyceride in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   دیریسیگل یتر 

hdl_5 p5plab1e: high density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   باال یچگال با نیپوپروتئیل 

ldl_5 p5plab1f: low density lipoprotein in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر   نییپا یچگال با نیپوپروتئیل 

cr_5 p5plab1g: creatinine in mg/dl بر حسب میلی گرم در دسی لیتر  نینیکرات 

ua_5 p5plab1h: urine analysis  پروتئینوری 
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Name Label Description in Persian  

sex fouta: sex جنس 

age foutb: age سن 
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q1 fout1: cycle طرح مرحله 
q2 fout2: no. of hospitalization  یبستر نوبت 

q3 fout3: non-fatal event غیر کشنده واقعه نوع 
q4 fout4: fatal event کشنده واقعه نوع 
q5 fout5: hospital name مارستان یب نام 
day fout5a: day of hospitalization یبستر روز 
month fout5b:  month of hospitalization ی بستر ماه 
year fout5c: year of hospitalization یبستر سال 
q6 fout6: chief complaint ی اصل تیشکا 
q7 fout7: final diagnosis in file پرونده طبق یینها صیتشخ 
q8 fout8: complications of diabetes ابت ید عوارض 
q9 fout9: mass توده 
q10 fout10: diabetes hx  ابتیدسابقه 
q11 fout11: blood pressure  hx  خون فشارسابقه 
q12 fout12: smoking hx  گاری س مصرفسابقه 
q13 fout13: hyperlipidemia hx  یدمیپیل پریهسابقه 
q14 fout14: drug addiction  مخدر  مواد به  ادیتاعسابقه 
q15 fout15: alcohol addiction  الکل  به  ادیاعتسابقه 
q16 fout16: obesity hx  یچاقسابقه 
q17 fout17: chest pain in hospital یبستر یط در یقلب درد وجود 
q18 fout18: cardiac biomarkers ی قلب یمهایآنز تیوضع 
q19 fout19: ecg pattern نوار قلب یصیونده تشخش لیتکم ینما 
q20 fout20: ecg diagnosis  نوار قلب  یصیتشخ ینما 
q21 fout21: st-t pattern  شونده   لیتکم ینماst-t   نوار قلب 
q22 fout22: uninterpretable ecg ر یتفس قابل  ریغقلب  نوار 
q23 fout23: ecg does not exist باشد  ی نم موجودقلب  نوار 
q24 fout24: normal ecg نرمال قلب  نوار 
q25 fout25:  revascularisation یبستر زمان در نیشزیسکوالراویر 
q26 fout26:  ihd or mi hx  سابقه ihd ای mi 
q27 fout27:  chronic angina pectoris  مزمن  سیپکتور نیآنژ سابقه 
q28 fout28:  bypass hx  پس یبا  یجراح سابقه 
q29 fout29: positive angiography hx  مثبت  یوگرافیآنژ سابقه 

q30 fout30: angioplasty hx  کرونر  عروق  ی وپالستیآنژ سابقه 

q31 fout31: positive exercise test hx  مثبت  ورزش تست سابقه 

q32 fout32: positive heart scan hx  مثبت قلب اسکن سابقه 

q33 fout33: acute neurological disorder hx ساعت   48ظهور سریع اختالل نورولوژیک موضعی در عرض  سابقه 

q34 fout34: low consciousness hx  ی اریهوش سطح کاهش سابقه 
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q35 fout35: brain disease except stroke یمغز یزیخونر و  مغزی  سکته جز  به یمغز  یماریب نوع هر وجود 

q36 fout36: local neurological disorders in past 6 

weeks 
   ر یاخهفته  6در  یموضع کیاختالالت نورولوژ وجود

q37 fout37: positive malignant pathology  شرفتهیپ سرطان  بر یمبن مثبت یپاتولوژ وجود 
q38 fout38: positive malignant imaging  وجود imaging  شرفتهیبر سرطان پ  یمثبت مبن 
q39 fout39: hospitalized for glucose control باال  خون قند علت به یبستر 
q40 fout40: ketoacidosis in abg در  دوزیکتواس یایتریکرا وجودabg 
q41 fout41: diabetic foot ی بستر هنگام پا عفونت و زخم وجود 
q42 fout42: laser therapy due to diabetes ابتید عوارض  علت  به  یتراپ زریل انجام 
q43 fout43: hypoglycemia  یبستر  هنگام یسمیپوگلیه عالئم وجود 
q44 fout44: low blood suger  ی بستر هنگام نییپا قند وجود 
q45 fout45: asthma or copd hx  زمیآمف و  مزمن تیبرونش  آسم، به  ابتال  سابقه 
q46 fout46: positive spirometry for obstruction هیر یسدادان یماریب  بر دال مثبت یاسپرومتر وجود 
q47 fout47: non-coronary death  فوت  به  منجر یرکرونریغ  شده شناخته سابقه 
q48 fout48: mi 4 weeks before death فوت از  قبل هفته 4 در یحتم یقلب سکته  
q49 fout49: chest pain 3 days before death مرگ از  قبل روز 3 نهیس در درد وجود  
q50 fout50: death an hour after chest pain ی قلب  دیشد  عالئم  از پس ساعت کی مرگ  
q51 fout51: 24h death without evidence ساعت پس از آخرین باری که فرد  24 در شاهد بدون مرگ

 بدون هیچ گونه عالئمی دیده شده است
q52 fout52: stroke in autopsy یاتوپس در یمغز یزیخونر ای سکته  وجود  
q53 fout53:  cva in death certificate فوت یگواه در  یمغز عروق یماریب با مرگ  
q54a fout54a: committee final diagnosis1 1 تهیکم یینها صیتشخ  

q54b fout54b: committee final diagnosis2 2 تهیکم یینها صیتشخ 

q55 fout55: indication - metabolic control for diabetes  ابتید کیمتابول نترلکبستری برای 
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Name Label Description in Persian  

cluster_new ffuda: cluster  in new family  شماره خوشه 
center ffudb: center  شماره مرکز 
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date1_d ffud1a: day of first followup date روز اولین تاریخ پیگیری 
date1_m ffud1b: month of first followup date  ماه اولین تاریخ پیگیری 
date1_y ffud1c: year of first followup date سال اولین تاریخ پیگیری 
date2_d ffud2a: day of second followup date روز دومین تاریخ پیگیری 
date2_m ffud2b: month of second followup date تاریخ پیگیری  ماه دومین 
date2_y ffud2c: year of second followup date دومین تاریخ پیگیری  سال 
date3_d ffud3a: day of third followup date روز سومین تاریخ پیگیری 
date3_m ffud3b: month of third followup date ماه سومین تاریخ پیگیری 
date3_y ffud3c: year of third followup date سال سومین تاریخ پیگیری 
date4_d ffud4a: day of fourth followup date  روز چهارمین تاریخ پیگیری 
date4_m ffud4b: month of fourth followup date  ماه چهارمین تاریخ پیگیری 
date4_y ffud4c: year of fourth followup date  سال چهارمین تاریخ پیگیری 
date5_d ffud5a: day of fifth followup date  روز پنجمین تاریخ پیگیری 
date5_m ffud5b: month of fifth followup date  ماه پنجمین تاریخ پیگیری 
date5_y ffud5c: year of fifth followup date  سال پنجمین تاریخ پیگیری 
date6_d ffud6a: day of sixth followup date یگیریروز ششمین تاریخ پ 
date6_m ffud6b: month of sixthh followup date  ماه ششمین تاریخ پیگیری 
date6_y ffud6c: year of sixth followup date سال ششمین تاریخ پیگیری 
date7_d ffud7a: day of seventh followup date روز هفتمین تاریخ پیگیری 
date7_m ffud7b: month of seventh followup date  ماه هفتمین تاریخ پیگیری 
date7_y ffud7c: year of seventh followup date سال هفتمین تاریخ پیگیری 
date8_d ffud8a: day of eighth followup date  روز هشتمین تاریخ پیگیری 
date8_m ffud8b: month of eighth followup date  ماه هشتمین تاریخ پیگیری 
date8_y ffud8c: year of eighth followup date  سال هشتمین تاریخ پیگیری 
date9_d ffud9a: day of ninth followup date روز نهمین تاریخ پیگیری 
date9_m ffud9b: month of ninth followup date  ماه نهمین تاریخ پیگیری 
date9_y ffud9c: year of ninth followup date ری سال نهمین تاریخ پیگی 
date10_d ffud10a: day of tenth followup date  روز دهمین تاریخ پیگیری 
date10_m ffud10b: month of tenth followup date  ماه دهمین تاریخ پیگیری 
date10_y ffud10c: year of tenth followup date  سال دهمین تاریخ پیگیری 
date11_d ffud11a: day of eleventh followup date  روز یازدهمین تاریخ پیگیری 
date11_m ffud11b: month of eleventh followup date  ماه یازدهمین تاریخ پیگیری 
date11_y ffud11c: year of eleventh followup date  سال یازدهمین تاریخ پیگیری 
date12_d ffud12a: day of twelfth followup date یری روز دوازدهمین تاریخ پیگ 
date12_m ffud12b: month of twelfth followup date ماه دوازدهمین تاریخ پیگیری 
date12_y ffud12c: year of twelfth followup date  سال دوازدهمین تاریخ پیگیری 
date13_d ffud13a: day of thirteenth followup date روز سیزدهمین تاریخ پیگیری 
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date13_m ffud13b: month of thirteenth followup date  ماه سیزدهمین تاریخ پیگیری 
date13_y ffud13c: year of thirteenth followup date سال سیزدهمین تاریخ پیگیری 
date14_d ffud14a: day of fourteenth followup date  همین تاریخ پیگیری چهاردروز 
date14_m ffud14b: month of fourteenth followup date  همین تاریخ پیگیری چهاردماه 
date14_y ffud14c: year of fourteenth followup date  همین تاریخ پیگیری چهاردسال 
date15_d ffud15a: day of fifteenth followup date  دهمین تاریخ پیگیری پانزروز 
date15_m ffud15b: month of fifteenth followup date  ین تاریخ پیگیریدهمپانزماه 
date15_y ffud15c: year of fifteenth followup date  دهمین تاریخ پیگیری پانزسال 
fw1 ffud1: first followup date تاریخ اولین پیگیری 

fw2 ffud2: second followup date  تاریخ دومین پیگیری 
fw3 ffud3: third followup date تاریخ سومین پیگیری 
fw4 ffud4: fourth followup date  تاریخ چهارمین پیگیری 
fw5 ffud5: fifth followup date  تاریخ پنجمین پیگیری 
fw6 ffud6: sixth followup date  تاریخ ششمین پیگیری 
fw7 ffud7: seventh followup date تاریخ هفتمین پیگیری 
fw8 ffud8: eighth followup date  تاریخ هشتمین پیگیری 
fw9 ffud9: ninth followup date  تاریخ نهمین پیگیری 
fw10 ffud10: tenth followup date  تاریخ دهمین پیگیری 
fw11 ffud11: eleventh followup date تاریخ یازدهمین پیگیری 
fw12 ffud12: twelfth followup date  تاریخ دوازدهمین پیگیری 
fw13 ffud13: thirteenth followup date  تاریخ سیزدهمین پیگیری 
fw14 ffud14: fourteenth followup date  همین پیگیری چهاردتاریخ 
fw15 ffud15: fifteenth followup date  دهمین پیگیری پانزتاریخ 

 

 

 


