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 اطالعات پايه بيمارپرسشنامه 

 کد بيمار: ........................................................................
 13/             /       تاريخ انجام مصاحبه و پرسشگري:

 محل مصاحبه

  رفسنجان            فسا           کرمانشاه   : نام دانشگاه
 

     رفسنجان (     3ششده (      2روانسر ( 1 : تنام مرکز کوهور

    G . شناسنامه ایمشخصات  

G 1-          نام و نام خانوادگي 

 G2-    کد ملي                  

G3-رقمي10کدپستي          
G4- الكترونيك   ................................................ پست...... 

G5-ثابت تلفن :                 
G6- تلفن همراه :            

 

G7- آدرس کامل خانوار 

 .............................: شهر( 3   .........................: شهرستان( 2......................: استان( 1 
 ، کوچه، پالک( ..................................................................................... خيابان( آدرس کامل: )5    .روستا..........................( 4 

 
 

G14- همکاران مشخصات يکي از اعضای خانواده يا دوستان و 

  : .................................................( نام1
 ..........................................ي : .نام خانوادگ( 2
 ....................................................: .( نسبت آشنايي2
 ..................................................تلفن ثابت: .( 3
 ...........................................................: تلفن همراه( 4
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 عمومي مشخصات

G8- يتجنس                   : 1-               مرد 2- زن 

G9- تولد تاريخ: /    /    

   سن:

G10-  که با موفقيت طي کرده ايدتحصيل کامل تعداد سالهاي:   

G11- فارس( 1ميت پدر: قو       2 )آذري         3 )بلوچي        4) کردي         5 ) لرري       6)  عربري     
  ساير (                11( گيلكي        10زابلي  (        9 تالش(      8 کمن( تر7

        ( عشاير عرب         13(عشاير ترک12

G11-1- تعداد سالهاي کامل تحصيل پدر:   

G12- فارس( 1: مادرميت قو       2 )آذري        3 )بلوچي        4) کردي         5 )لري       6)  عربري     
   ساير (                11( گيلكي        10زابلي  (        9 تالش(      8 کمن( تر7

        ( عشاير عرب         13(عشاير ترک12

G12-1- تعداد سالهاي کامل تحصيل مادر:   

G13-7-  خود تا کنون چند سال در شهر يا روستاي محل زندگي فعلي خود زندگي کرده ايد؟ ....... سال                                       از ابتداي زندگي 

 

 تأهل وضعیت

G15-   :وضعيت فعلي تأهل 
    همسر مرده ، بيوه  (       3( متأهل )ازدواج رسمي(     2( مجرد )هرگز ازدواج نكرده( 1
  ساير -        6( جدا شده       5)طالق رسمي( ( مطلقه 4

G16 –   چند بار ازدواج کرده ايد؟   بار 

G17 – سن اولين ازدواج:    

G18- تعداد فرزندان زنده خودتان:   

G19- که داريد: تعداد خواهران تني   

G20- که داريد: تعداد برادران تني   
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SE .تصادیوضعیت اجتماعي اق 

 ]معموالً با هم غذا می خورند و معموالً هم خرج هستند.تعريف خانوار: افرادی گه با هم در يک اقامتگاه زندگی می کنند، [

SE4- ر شما )با احتساب خودتان(اعضاي خانوا تعداد:        

SE1- شماتملك مسكن مورد استفاده خانوار  وضعيت: 
               ملك شخصي خانوار  (1
  لك رهني يا استيجاريم (2

  ملك سازماني )دولتي يا خصوصي(( 3
  ملك خويشاوندان يا سايرين به صورت امانتي )در صورتيكه هيچ وجهي پرداخت نشود( (4
                ساير (5

SE2 - محل  حياط، مشاعات،تن بدون در نظر گرف) خانوار شما متراژ واحد مسكوني
 (،کارگاهو  داري حيواناتنگه

 

    متر 

-SE3حمام و بدون در نظر گرفتن  آشپزخانه) هاي واحد مسكوني خانوار شما:  تعداد اتاق ،
 (و انبار دستشوئي

اتاق محسوب می شود. اگر واحد مسکونی از مصالح سخت ساخته  ،هال و پذيرائی اگر دارای ديوار و فضای مجزا باشد[

 ]وارد کنيد. را 99نشده باشد، مانند چادر يا کپر، عدد 
 

  

 SE5-  ،در اختيار دارد و از آن استفاده مي کند؟ خانوار شماکداميك از وسايلي را که نام مي برم 
 ندارد - 2 دارد - 1 ...........)منظور جايخي نيست، فضاي جدا از يخچال( .......................... فريزر جداگانه -1

 ندارد - 2 دارد - 1 ............................................................................................................. ماشين لباسشويي -2

 داردن - 2 دارد - 1 .............................................................................................................. ماشين ظرفشويي -3

 ندارد - 2 دارد - 1 ...........کامپيوتر/لپ تاپ .................................................................................................... -4

 ندارد - 2 دارد - 1 .........................................................................................................دسترسي به اينترنت  -5

 ندارد - 2 دارد - 1 ................................................................ )وانت و تاکسي را شامل نمي شود( ودرو سواريخ -6

 ندارد - 2 دارد - 1 .....................................................................................................................موتورسيكلت  -7

 ندارد - 2 دارد - 1 ...........، معمولي .......................................................................................تلويزيون رنگي -8

 ندارد - 2 دارد - 1 ............................................................................................... منزل اختصاصي درحمام  -9

 ندارد - 2 دارد - 1 ......................................................................................................................... برقي جارو -10

 ندارد - 2 دارد - 1 ..................پالسما ..................................................................... /LCD/LEDتلويزيون  -11

 ندارد - 2 دارد - 1 ...........ماکروويو ................................................................................................................ -12
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6SE -  د؟يقرار داشته و از آن استفاده مي کن خودتاندر اختیار زير  مواردکداميك از  

 ندارد - 2   دارد - 1 .تلفن همراه/ موبايل .......................................................................................................... -1

 ندارد - 2   دارد - 1 .............................................................................................................................کامپيوتر  -2

 ندارد - 2   دارد - 1 ................................................. لپ تاپ .............................................................................. -3

 ندارد - 2   دارد - 1 ............تبلت ........................................................................................................................ -4

 ندارد - 2   دارد - 1 ........................................................................................................ دسترسي به اينترنت -5

 ندارد - 2   دارد - 1 .............................................................)وانت و تاکسي را شامل نمي شود(  ودرو سواريخ -6

 ]، سوال زير پرسيده شود.در صورتی که فرد خودروی سواری داشته باشد[

 شما:  رويقيمت فعلي خود

     ميليون تومان 20کمتر از  -1

          ميليون تومان 50تا  20 -2

      ميليون تومان 100تا  50 -3

   ميليون تومان 100باالتر از  -4

 قرار دارد؟ رتانخانوااز موارد زير کداميك در اختيار 
 

 ندارد - 2   دارد - 1 تاکسي/ وانت/ ميني بوس( 1

 ندارد - 2   دارد - 1 اتوبوس/ کاميون/ تريلي( 2

 ندارد - 2   دارد - 1 مغازه/ کارگاه/ دفتر کار( 3

 داردن - 2   دارد - 1 ماشين آالت کشاورزي )تراکتور/ کمباين/ ساير ماشين آالت سنگين کشاورزي(( 4

 ندارد - 2   دارد - 1 زمين کشاورزي( 5

  اگر زمين کشاورزي دارد، متراژ زمين کشاورزي:  ........................... متر مربع( 1-5

 ندارد - 2   دارد - 1 دام( 6

  ............... تعداد گوسفند: .....تعداد گاو: .  اگر دام دارد، ( 1-6

SE7-   مطالعه کرده ايدکامل يا تقريباً کامل غير درسي و غير شغلي که در يكسال قبل تعداد کتابهاي:     

SE8عمر:    ر تعداد مسافرتهاي خارج از ايران در تمام                                                                                        
 

SE8-1- تعداد مسافرت زيارتي خارج از ايران:      SE8-2- داد مسافرت غير زيارتي خارج از ايرانتع:                 
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FO .شغلي سوابق 

O1-  در حال حاضر وضعيت شغلي شما کداميك از اين موارد است؟ 

 ]را انتخاب کنيد که هيچ گزينه ديگری برای فرد صادق نباشد. "بيکار"و  "خانه دار"زمانی گزينه [

 ] را با هم انتخاب نکنيد. در ساير موارد، می توانيد چند گزينه را انتخاب کنيد. "بيکار جويای کار"و  "شاغل"گزينه های [

  ( بازنشسته          5( سرباز          4( محصل يا دانشجو          3( بيكار جوياي کار         2( شاغل 1
 ( بيكار           8( خانه دار        7( از کار افتاده 6 

O2 شغل فرد را بطور دقيق در زير بنويسيد. محل کار و نوع کاری که شخص به طور خاص انجام می دهد، نوشته شود از قبيل: [ شغل شما چيست؟عنوان ر

 ........................................................................................................................... ]  دستفروش خيابانی، صتدوق دار بانک، آبدارچی شرکت، حسابدار شهرداری و...

] -O3:گروه شغلی آزمودنی را مشخص کنيد[ 

    مشاغل کاذب يا غيرقانوني  -1

    کارگر کشاورزي، دامداري و باغداري  -2
    چي، آبدارچي و گارسون( ماهر )مانند نظافتساير کارگري ساده يا نيمه -3
    ن )شامل لوله کش، بنا، شاطر نانوائي، رانندگي بعنوان يك شغل ثابت مانند راننده تاکسي( کارگر ماهر يا تكنسي -4
    کارمند ساده يا منشي )داراي ديپلم يا تحصيالت دانشگاهي(  -5
    پزشك، مهندس ارشد، عضو هيئت علمي دانشگاه، روحاني ارشد، مدير مياني سازمان دولتي  -6
      يس سازمان دولتيمدير اجرايي صنايع بزرگ، رئ -7

    دار، کشاورز صاحب زمين مغازه -8

    هاي بزرگ صاحب صنايع بزرگ، مالك زمين -9
O5-                                      :بله 1آيا بيمه هستيد )      2 خير ) 
O6-                   بله 1آيا بيمه تكميلي درمان داريد؟ )       2 خير )             3 نمي دانم ) 

 سرپرستي وضعیت

 ]اگر بله بود، به بخش رضايت نامه برويد.[ ( خير           2( بله 1آيا شما سرپرست خانوارتان هستيد؟   

 ................نام سرپرست خانوار شما چيست؟ نام:  ...............................  نام خانوادگي: .....................................
 شما چه نسبتي با سرپرست خانوارتان داريد؟ 
      ( همسرش هستم1
      ( فرزندش هستم2
     ( خواهر/ برادرش هستم3
     ( عروس/ دامادش هستم 4
 ذکر کنيد: ...................................       ساير نسبت ها ( 5

 رضايت نامه

   امضاء شده فرد رويت شده است؟  آيا رضايت نامه کتبي 
 ( خير           2( بله 1آيا براي نگهداري نمونه خون، رضايت داده است؟                

 


