وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري
سازمان امور دانشجويان

مراكز بهداشت و درمان

دفتر مشاوره و سالمت

دانشگاههاي سراسر كشور

ا
شماره پرونده

دانشجوي گرامي

شماره دانشجويي

حضور شما را در دانشگاه ،مهد علم و انديشه ،گرامي ميداريم.
پرسشنامهي حاضر ،همانند سالهاي گذشته توسط دفتر مشاوره و سالمت ،به منظور بررسي
سالمت تمامي دانشجويان دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري طراحي شده است .براساس تعهدات حرفهاي پزشكان و ساير
كادر بهداشتي درماني محرمانه بودن پاسخها بهطوركامل رعايت ميگردد و پرسشنامهها صرفاً توسط دفتر مشاوره و سالمت به منظور تعيين وضعيت
كلي سالمت جسمي دانشجويان انجام مي پذيرد و توسط مركز بهداشت و درمان هر دانشگاه براي برنامهريزي اقدامات ارتقاء بهداشت جسماني
دانشجويان مورد استفاده قرار ميگيرند .ضمنا خونگيري و اندازه گيري قند ناشتا و چربي خون توسط مركز بهداشت دانشگاه انجام شده و اطالعات
آن در اختيار خود شما قرار داده خواهد شد .بعالوه بخشي از اطالعات ثبت شده در پرونده هاي ارتقاء سالمت به صورت محرمانه و بدون ذكر نام
جهت انجام پروژه هاي پژوهشي در راستاي سياست گزاري هاي بهداشتي كشوري مورد استفاده قرار مي گيرد .بديهي است كه اطالعات فردي به
شكل كامالً محرمانه باقي خواهد ماند.
با توجه به اهميت اهداف طرح ،خواهشمند است سؤاالت زير را مطالعه و به دقت همه آنها را پاسخ دهيد .در صورت وجود هرگونه ابهام در سؤاالت
ميتوانيد از همكاران مركز بهداشت و درمان كمک بگيريد .پيشاپيش از همكاري صادقانه و دقتنظر شما دانشجوي عزيز سپاسگزاري ميشود.
توجه داشته باشيد در صورتي كه براساس كتمان در پاسخگوئي به سؤاالت  ،نقص يا خللي در فرآيند معاينه ايجاد شود به نوعي كه منجر به
خسارتهاي جسمي ،روحي يا معنوي در آينده گردد ،مركز بهداشت و درمان هيچگونه مسؤليتي بر عهده نخواهد داشت.
تاريخ تشكيل پرونده

امضاء دانشجو
 -1مشخصات عمومي دانشجو
 .2سن (به سال)........... :

 .1نام و نام خانوادگي:
 -2مؤنث 

 .3جنسيت -1 :مذكر 

 .4وضعيت تأهل:

 .5نام دانشگاه:

 -1مجرد 

 -2متأهل 

 -3ساير  ذكر گردد

 .6نام دانشكده:

 .7محل تولد )استان :

)

شهر:
نمي دانم 

 .9گروه خوني................. :

 .11رشته تحصيلي پذيرفته شده:

 -1روزانه 

.11نوع پذيرش در دانشگاه:

 .8مليت  ( :براي دانشجويان غير ايراني)
 -2شبانه/نوبت دوم 

.12مقطع تحصيلي پذيرفته شده در دانشگاه -1 :فوق ديپلم  -2 كارشناسي  -3 كارشناسي ارشد  -4 دكتراي حرفهاي  -5 دكتراي

تخصصي 

 -1مناطق

.13نوع سهميه پذيرفته شده:

 -2خانواده شهدا 

.14آدرس پست الكترونيک ( ايميل) :

 -3جانباز 

 -4ساير  ذكر گردد

شماره تلفن ثابت  /همراه:

.15پيش بيني ميكنيد طي تحصيل در كجا سكونت داريد؟  -1با خانواده  -2 در خوابگاه  -3 در خانه اجارهاي با دوستان-4 در خانه

اجارهاي به تنهايي

 .16آدرس ( محل سكونت فعلي ):
.17داراي دفترچه بيمه :

بدون بيمه 

-1خدمات درماني 

 -2تأمين اجتماعي 

 -3نيروهاي مسلح 

 -2سوابق مواجهه با عوامل زيان آور محيطي:
 .18آيا تاكنون با موارد ذيل سروكار داشته ايد؟

 -1سروصداي بيش از حد مجاز

خير

بلي  لطفاً منبع آن ذكر گردد
1

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

 -4بانک ،شهرداري و غيره 

-5

خير

 -2ارتعاشات

بلي  لطفاً منبع آن ذكر گردد

خير
خير

 -3اشعه
 -4مواد شيميايي

بلي  لطفاً منبع آن ذكر گردد
بلي  لطفاً نام آن ذكر گردد

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

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

خير

 -5مواد بيولوژيكي

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

بلي  لطفاً نام آن ذكر گردد

 .11آيا در حال حاضر غير از تحصيل ،شاغل مي باشيد ؟

 -1خير

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

 -2بلي  لطفاً نام شغل و وظيفه شما در شغل ذكر گردد

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

 .22آيا تاكنون دوره آموزشي مرتبط با ايمني در محيط آزمايشگاه يا كارگاه را گذرانده ايد؟

 -1خير

نداشته ام 

 -2بلي  لطفاً نام دوره ،مدت ومحل آن ذكرگردد...

 -3با توجه به رشته تحصيلي قبلي ام نيازي به اين دوره

موارد زير توسط دانشجو تکميل ميگردد
 -3عادات سالمت فردي
 .21درطول يكهفته ،چندروز حداقل بهمدت سي دقيقه فعاليت بدني داريد؟(ورزش متوسط مانند پيادهروي سريع ،شناكردن يا دوچرخهسواري و)...

 -2يک يا دو روز 

 -1اصالً ندارم 

 -4تمام روزهاي هفته 

 -3سه يا چهار روز 

 .22در شبانه روز چند بار مسواك مي زنيد؟

 -1اصالً مسواك نميزنم 

 -3يک بار 

 -2هر چند روز يكبار 

 .24بطورمتوسط در شبانه روز چند ساعت مي خوابيد؟

-1

-4دو بار

 -1نداشتن برنامه منظم 

 .23معموالً الگوي خواب و بيداري شما چگونه است؟

بيش از  11ساعت -2 

 -5سه بار

 8 – 11ساعت 

-3

 6 - 8ساعت 

-4

-2داشتن برنامه منظم

كمتر از  6ساعت

 .25كداميك از گزينههاي زير در مورد سيگاركشيدن در رابطه با شما صدق ميكند؟( در هفته)

 -1بيش از ده نخ 

 -3به طور موردي مصرف مي كنم

 -2كمتر از ده نخ 

 -4اصالً مصرف نميكنم 

 .26كداميك از موارد ذيل در مورد مصرف قليان براي شما صدق مي كند؟( در هفته)

 -1بيش از دو بار

 -2يک تا دو بار

 -3به طور موردي مصرف مي
كنم

 -4اصالً مصرف نمي كنم

 .27در طول شبانه روز معموالً چند ساعت با كامپيوتر يا ساير ابزار هاي كامپيوتري ( مانند موبايل ،تبلت xbox ،و )...سروكار داريد ؟

 -1بيش از چهار ساعت 

 -3كمتر از دو ساعت 

 -2دو تا چهار ساعت 

 -4اصالً استفاده نمي كنم 

 -4عادات غذايي:
 .28چند روز در هفته وعده كامل صبحانه ميخوريد؟(صبحانه كامل شامل غالت يا كربوهيدرات مانند نان ،لبنيات يا غذاهاي كلسيم دار مانند پنير و ميوه مي باشد
)

 -1اصالً نميخورم 

 -3سه يا چهار روز 

 -2يک يا دو روز 

 -4تمام روزهاي هفته 

 .29ميزان مصرف روزانه ميوه شما چقدر است؟ ( يك سيب متوسط حدود  152گرم است)

 -1اصالً ميوه نميخورم 

 -2كمتر از  211گرم

 211 -3تا  511گرم

 -4بيشتر از  511گرم

 .31چند واحد سبزيجات تازه روزانه مصرف مي كنيد؟ (يک واحد سبزي = يک ليوان سبزي خام مانند سبزي خوردن يا كاهو ،نصف ليوان سبزي پخته مانند هويج
يا لوبياسبز)

 -1به ندرت 

 -3دو واحد 

 -2يک واحد 

 -4بيشتر از دو واحد 

 .31تعداد دفعات استفاده شما از انواع شيريني (كيك ،شکالت و  )...در هفته چقدر است؟

 -1تمام روزهاي هفته 

 -3يکبار در هفته 

 -2دو يا سه بار در هفته 

 -4اصالً نميخورم 

 .32تعداد دفعات استفاده شما از تنقالت (پفك ،پفيال و  ) ...در هفته چقدر است؟

 -1تمام روزهاي هفته 

 -3يک بار در هفته 

 -2دو يا سه بار در هفته 

 -4اصالً مصرف نميكنم 

 .33در طول هفته چند بار از نوشابه هاي گازدار شيرين ،آبميوههاي صنعتي و ماء الشعير استفاده ميكنيد؟

 -1تمام روزهاي هفته 

 -3به ندرت 

 -2يک يا دو روز در هفته 

 .34تعداد دفعات استفاده شما از غذاهاي آماده ( فست فود) در هفته چقدر است؟

 -1تمام روزهاي هفته 

 -3يک بار در هفته 

 -2دو يا سه بار در هفته 
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 -4اصالً مصرف نميكنم

 .35روزانه چه ميزان لبنيات مصرف ميكنيد؟ (يك واحد لبني ات برابر با يك ليوان شير يا ماست يا دو قوطي كبريت پنير)

 -2يک واحد 

 -1اصالً مصرف نميكنم 

 .36آيا معموالً هنگام خوردن غذا به آن نمك اضافه مي كنيد؟

 -3دو يا سه واحد 

 -4بيش از سه واحد 

 -1بلي 

 -2خير 

 .37چه ميزان غذاي گوشتي و پروتئيني در هفته مصرف مي كنيد؟ (يک واحد پروتئين برابر است با يک قوطي كبريت گوشت قرمز بدون چربي يا سفيد يا ماهي،
يک قوطي كبريت پنير،يک فنجان حبوبات يا يک عدد تخم مرغ)

 4 -1 -1واحد 

-2

 8-5واحد 

 12-9واحد 

-3

 13واحد و باالتر 

-4

 .38چه مدت زماني را براي صرف يك وعده غذا اختصاص مي دهيد؟

 -2بين  11تا  21دقيقه

 -1كمتر از  11دقيقه

 -3بين  21تا  31دقيقه
 -1بلي

 .39آيا بالفاصله (كمتر از يك ساعت) بعد از غذا چاي مي نوشيد؟

 -4بيشتر از  31دقيقه

 -2خير

 .41در شش ماه گذشته وزن شما چه تغييري داشته است؟

 -1تغيير وزن نداشته ام  -2ده درصد افزايش وزن بدن يا بيشتر



- 3
بيشتر 

ده درصد كاهش وزن بدن يا  -4تغيير وزن كمتر از ده درصد


 -5سابقه پزشکي فرد (كدام يك از مشکالت زير را تاكنون داشتهايد؟)
 .41گردش خون و قلب:

 -1بيماري قلبي

 -4بي نظمي ضربان قلب

 -5ساير ذكر شود ....

 -2فشار خون باال 

 -6هيچكدام
 -2ترش كردن مكرر

 -1مشكالت بلع
غذا
 -6زردي و يرقان -7 اسهال مزمن

 .42گوارش و كبد:

 -5هپاتيت Bيا C

 .43بينايي :

-1كوررنگي

 .44گوش و حلق و بيني:

-2دو بيني 

-1وزوزگوش 

 -3ناراحتي معده و اثني عشر

-3سينوزيت مزمن 

-5هيچكدام
-4خونريزي مكرر از بيني

-6هيچكدام
 -1از دست دادن هشياري

-2صرع و تشنج

-3سردرد مكرر

 -4سرگيجه دوره اي

-6هيچكدام

 .46ادراري /تناسلي:

-1سنگ كليه 

-2عفونت
ادراري

-4ساير ذكر شود .....

-3عفونت هاي دستگاه
تناسلي

 .47تنفسي:

-1عفونت مكرر دستگاه تنفسي

-2سرفه هاي بيش از دوهفته

-4تنگي نفس 

 -5ساير ذكر شود ....

-6هيچكدام

 .49ساير موارد:

-11هيچكدام

 -8يبوست مزمن

-3كاهش ديد -4 ساير ذكر شود ........

 -5ساير ذكر شود..

 .48پوست:

 -4حالت تهوع مكرر

 -9ساير ذكر شود .....

-2كاهش شنوايي

 -5ساير ذكر شود.....
 .45مغز و اعصاب:

 -3كمخوني تأييد شده

-3آسم 
-5هيچكدام

-2عفونت هاي پوستي(قارچ و -3  )...ناراحتيهاي پوستي
-1آكنه

-3مشكالت مادرزادي  ذكر شود...
-2دردهاياسكلتي–عضالني
-1احساس خستگي

مزمن

-4ساير ذكر شود.....

-5اختالل كاركرد تيروئيد 
-4ديابت (بيماري قند)
-11سرطان يا تومور ذكر شود........

-6چربي خون باال -7 سل
-11معلوليت  نوع و علت ............. :

-8تب روماتيسمي

-5هيچكدام

-9مشكالت خواب
-12هيچكدام

 .51كدام يك از آسيب ديدگي و حوادث زير براي شما اتفاق افتاده است؟

 -1شكستگي و آسيب استخواني
-6هيچكدام

-2ضربه مغزي

 -1خير 
مدت زمان مصرف................

 .51آيا سابقه مصرف طوالني مدت دارو را داريد ؟

نام دارو.........

-3سوختگي شديد

ميزان مصرف................

خير  -2بلي 

 -4برق گرفتگي

 -2بلي 
علت مصرف....................

 .52آيا شما به داروي خاصي حساسيت داريد؟ -1

 .53كداميك از حساسيت هاي ذكر شده زير را داريد؟
 -2محيط (گرده گياهان ،گرد و خاك و   ).....ساير موارد را ذكر نماييد ....................
 -1غذا 
نام دارو............

 -5ساير ذكر شود ....

نوع واكنش به دارو....................

هيچكدام

 .54چه نوع داروئي را بدون تجويز پزشك مصرف ميكنيد؟

 – 5داروهاي نيروزا
 -4داروهاي آرام بخش 
 -3ويتامين و مكمل 
 -1آنتي بيوتيكها -2 مسكنهاي ساده 
 -8ساير موارد ذكر گردد.....
 -7بدون تجويز اصالً مصرف نميكنم 
 -6بدون تجويز هر دارويي مصرف ميكنم
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 -6سابقه پزشکي خانواده
 .55كدام يك از موارد زير در خانواده درجه يك (پدر ،مادر ،خواهر و برادر) شما وجود دارد؟

 -2سابقه سكته قلبي زير پنجاه سال 

 -1فشار خون باال 

 -3ديابت (بيماري قند) 

 -7چاقي 
 -6چربي خون باال 
 -11سكته مغزي 
 -11بيماريهاي كليوي
 -14بيماري هاي قلبي و عروقي -15 اختالل تيروئيد

 -4سرطان  نوع ذكر شود..........

 -5سل

 -9بيماريهاي اعصاب و روان 
 -8آلرژي
 -13اختالالت ژنتيكي
 -12آسم
هيچكدام 
-17
 -16مصرف دخانيات (سيگار ،پيپ ،قليان) 

 -7ارزيابي عملکرد
 -1بلي 

 -2خير 

 .57آيا به دليل بيماري خاصي در حال حاضر تحت مراقبت پزشك هستيد؟

 -1بلي بيماري ذكر گردد....

 -2خير

 .58آيا در حال حاضر درد خاص و يا مزمني در خود احساس مي كنيد؟

 -1بلي  ذكر گردد.......

 -2خير 

 .56آيا در طي يك سال گذشته كاهش ناگهاني در سطح سالمت خود حس مي كنيد؟

 .59آيا بدليل وجود مشکلي  ،فعاليت هاي شما در موارد زير محدود شده است؟

 -1كار روزانه 

 - 2ورزش ماليم



 -4يادگيري 

 -3ورزش حرفه اي

 .61هنگام انجام ورزش سنگين (مانند دويدن) دچار كداميك از مشکالت زير مي شويد؟

 -1درد قفسه سينه 

 -3سرگيجه 

 -2سرفه 

هيچكدام

موارد زير توسط پرستار و يا كارشناسان مركز بهداشت تکميل گردد
 :8معاينات جسماني
 -8-1اندازهگيري قد ،وزن و فشار خون:
 .65فشار خون (ميليمتر جيوه) :

 .61قد (سانتيمتر):

 .63وزن (كيلوگرم):

 .62دور كمر (سانتي متر):

 .64دور باسن (سانتي متر):

/

 -8-2اندازهگيري قدرت بينايي ( طبيعي  اصالح شده ) 
.66

وضعيت بينائي چشم راست كدام گزينه است؟

11/11 -1

 8/11 -3و كمتر

9/11 -2

 .67وضعيت بينايي چشم چپ كدام گزينه است؟

11/11 -1

 8/11 -3و كمتر

9/11 -2

 -8-3معاينه دهان و دندان
 .68وضعيت بهداشت دهان كدام گزينه است؟

 -1بد 

 -3خوب 

 -2متوسط 

 .69وضعيت بهداشت لثهها كدام گزينه است؟

 -1بيماري لثه (پيوره) 

 -3طبيعي 

 -2التهاب لثه 

 .71تعداد دندانهاي پوسيده چند تا است؟

 -1صفر 

 ............. -2عدد

 .71تعداد دندانهاي پرشده به علت پوسيدگي كدام گزينه است؟

 -1صفر 

 ............. -2عدد

 .72تعداد دندانهاي كشيده شده به علت پوسيدگي كدام گزينه است؟  -1صفر 

 ............. -2عدد

 .73ارزيابي كارشناس:
نياز به معاينه پزشك دارد؟

-1خير 

 -2بلي 

 .74ارزيابي پزشك:

 -1سالم است و نياز به پيگيري ندارد

 -2نيازمند پيگيري مركز بهداشت و درمان است( اعم از نياز به مراجعه مجدد ،معاينه تكميلي ،ارجاع به متخصص يا ساير اقدامات پزشكي )  تشخيص
اوليه ذكر گردد .............................................................
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 -3تحت نظر پزشک معالج است  تشخيص (ها):
................................................................................................................. -1
-2

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

-3

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

 .75توضيحات:
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 :1دارو درماني:
با گسترش فرهنگ ورزش به ويژه ورزش هايي چون بدنسازي و نيز ورزش حرفه اي استفاده از داروهايي كه ممكن است موجب بهبود عملكرد شوند نيز
افزايش يافته است .اين داروها ممكن است توسط پزشک تجويز شود يا توسط خود فرد تهيه گردد .پرسشنامه زير براي بررسي ميزان به كارگيري داروهاي
فوق و چگونگي كاربرد آنها تهيه شده است .خواهشمند است سواالت زير را مطالعه و به دقت به آنها پاسخ دهيد.

 .1از نظر فعاليت ورزشي (در گذشته يا حال) جزء كدام يك از دسته هاي زير قرار مي گيريد؟
الف ورزش در حد قهرماني
ب ورزش سنگين
ورزش سبک يا تفريحي
ج
ورزش نمي كنم
د
 .2در صورتي كه ورزش مي كنيد ،به چه ورزشي مي پردازيد؟
الف
ب
ج
د
ه)

كشتي
بدنسازي
وزنه برداري
رزمي
غيره  ،لطفاً نام ببريد :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3آيا براي بهبود در عملکرد ورزشي خود به مصرف مکمل يا دارو يا پودر پرداخته ايد؟
الف

بله

ب خير

در صورتي كه پاسخ شما به اين سوال منفي است نياز به پاسخ دهي به سواالت بعد نمي باشد .
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 .4در صورتي از دارو استفاده كرده ايد ،كدام يك از موارد زير بوده است؟ (مي توان بيش از يك گزينه را انتخاب نمود)
تستوسترون
متيل تستوسترون
اكساندرولون ()Anavar
)Drostanolone( Masteron
)boldenone ( Equipoise
ساير داروها ،لطفاً نام ببريد  :ـــــــــــــــــــــــ
گلوت امين

الف
ج
ه
ز
ط
ك
م

هورمون رشد
ناندرولون
استانازول ()Winstrol
)Methandienone( Dianabol
)Trenbolone( Parabolan
انسولين
كراتين

ب
د
و
ح
ي
ل
ن

س

پودر وي ()Whey

ع ساير پودرها  ،لطفاً نام ببريد  :ــــــــــــــــــــــــ

 .5در صورتي كه از هر يك از موارد باال استفاده كرده ايد ،حداكثر چه مدت بوده است؟
الف

كمتر از  3ماه

ب

سه تا  6ماه

ج

 6ماه تا يک سال

د

بيش از يک سال

 .6چه مدت است كه ديگر از داروهاي فوق استفاده نمي كنيد؟
الف

هنوز استفاده مي كنم

ب

كمتر از سه ماه

ج

سه ماه تا  6ماه

د

بيش از يک سال

 .7داروي فوق توسط چه كسي براي شما تجويز شده است؟ (مي توان بيش از يك گزينه را انتخاب نمود)
الف

فوق تخصص غدد

ب

پزشک متخصص طب ورزش

ج

پزشک عمومي با تجربه در امور داروهاي بدنسازي

د

پزشک با تخصص ديگر (لطفاً نوع تخصص را نام ببريد) :ــــــــــــــــــــــــــــ

ه

مربي باشگاه

و

افراد با تجربه باشگاه

ز

مطالعه در كتاب و اينترنت و پرس و جو با نظر شخصي

 .8اولين باري كه از داروهاي فوق استفاده كرده ايد حدودا در چه سني بوده است؟ ــــ سال
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 .1آيا بعد از قطع يا در حين مصرف داروها دچار هيچ يك از بيماري هاي زير شده ايد؟ (مي توان بيش از يك گزينه را انتخاب نمود)
الف

افسردگي

ب

بيماري هاي اضطرابي

ج

اختالالت خواب

د

هپاتيت

ه

كاهش ميل جنسي

و

بيماري پوستي

ز

فشار خون

ح

ژنيكوماستي

ط

مشكل در باروري و فرزنددار شدن به طوري كه به پزشک مراجعه نموده باشيد

 .12آيا شده است خواسته باشيد كه ديگر داروهاي فوق را هرگز مصرف نکنيد ولي به علل مختلف جسمي يا روحي آن را ادامه داده باشيد
يا مجدداً شروع كرده باشيد؟
ب خير

الف بله

 .11مهمترين علتي كه به مصرف داروهاي فوق روي آورده ايد ،چيست؟
الف فكر مي كنم با استفاده از اين داروها تناسب اندامي را كه ندارم به دست خواهم آورد.
ب

فكر مي كنم با استفاده از اين داروها تناسب اندام من بهتر خواهد شد.

ج

براي كسب مقام و رتبه باالتر ورزشي از آن استفاده مي كنم.

 .12آيا داروي ديگري هم مصرف مي كنيد ؟
الف

داروهاي خواب آور

ب

داروهاي مسكن

ج

داروهاي افزاينده ميل جنسي

د

داروهاي ضد افسردگي و ضداضطراب

ه

داروهاي مدر (ادرار آور)

و

داروهاي تيروئيد

ز

داروهاي مخدر

ح

انواع ويتامين ها يا مكمل ها

ط

الكل

ي داروهاي محرك ( آمفتامين و ) ...

ك

پروپرانولول

م

كارنيتين

ل
ن

 hCGيا hMG

غيره  ،لطفاً نام ببريد  :ــــــــــــــــــــــــ

 :12كيفيت زندگي
چند سؤال بعد در بارهي سالمت شما در حال حاضر است .براي هر يك از  5گروه حاالتي كه ذكر شده است ،شمارهي حالتي را كـه سـالمت
امروز شما را بهتر توصيف ميكند مشخص كنيد.
 -1تحرك
 -1من براي حركت كردن مشكلي ندارم
 -2من براي حركت تا اندازهاي مشكل دارم
 -3من زمين گير شدهام و نميتوانم حركت كنم
 -2مراقبت از خود
 -1من براي مراقبت از خودم مشكلي ندارم.
 -2من براي شست و شوي خود و تعويض لباسهايم تا اندازهاي مشكل دارم
 -3من قادر به شست و شوي خود و تعويض لباسهايم نيستم.
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 -3فعاليتهاي معمول
 3-1من براي انجام فعاليتهاي معمول خودم مشكلي ندارم
(نظير كار ،مطالعه ،كارهاي خانه ،امور مربوط به خانواده و اوقات فراغت)
 3-2من براي انجام كارهاي معمول خودم تا اندازهاي مشكل دارم
 3-3من قادر به انجام فعاليتهاي معمول خود نيستم
 -4درد /ناراحتي
 -1من هيچگونه درد يا ناراحتي ندارم
 -2من تا اندازهاي درد و ناراحتي دارم
 -3من بيش از حد درد و ناراحتي دارم
 -5اضطراب /افسردگي
 -1من مضطرب يا افسرده نيستم
 -2من تا اندازهاي مضطرب يا افسرده هستم
 -3من بيش از اندازه مضطرب يا افسرده هستم
 -6حاال من ميخواهم شما به من بگوييد كه نظرتان در بارهي سالمت امروزتان چيست .براي آنكه در اين كار به شما كمک كنيم مقياسي شبيه يک دماسنج
را براي شما در اين صفحه رسم كرده ايم .در اين مقياس بهترين حالت سالمتي قابل تصور معادل  111و بدترين حالت معادل صفر در نظر گرفته شده اسـت.
لطفاً با كشيدن يک فلش در كناره چپ شكل به سوي نقطه اي كه معرف سالمت شما در حال حاضر است ،نظر خود را در اين مورد اعالم كنيد.
بهترين حالت سالمتي
قابل تصور

وضعيت سالمت پاسخگو

بدترين حالت سالمتي
قابل تصور
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 :11بررسي عملکرد تخمدان
.1

كداميک از موارد زير در مورد قاعدگي شما صحت دارد ؟
فاصله بيش از  35روز بين دو قاعدگي



عدم قاعدگي براي  4ماه يا بيشتر



كمتر از  8دوره قاعدگي در سال



هيچكدام



 .2آيا سيکل قاعدگي شما (فاصله از شروع يك قاعدگي تا شروع قاعدگي بعد) اغلب (بيش از  2بار در سال) طوالني تر از  35روز است؟
خير 

بلي 

 .3كدام يك از موارد زير در شما صادق است ؟
آكنه در بزرگسالي


.4

ريزش مو با الگوي مردانه


آكنه شديد در نوجواني


آيا سابقه خانوادگي تخمدان پلي كيستيك (تنبلي تخمدان) را داريد؟ بلي 

خير 

نمي دانم 

 .5در صورت تأهل ،آيا سابقه نازايي (بيش از يکسال :عدم بارداري به مدت  2ماه يا بيشتر مشروط به عدم استفاده از روش هاي پيشگيري) داريد؟
خير 
بلي 
بلي 

.6

آيا سابقه موهاي زائد در صورت و بدن داريد؟

.7

سن شروع موهاي زائد (هيرسوتيسم) :ـــــــــــــــــــ

.8

محل موهاي زائد( :بر اساس شكل )
محل

خير 

درجه بندي
1

2

3

4

باالي لب











چانه











قفسه سينه











بازو











باالي شكم











پايين شكم











باالي پشت











پايين پشت











ران











 :12خلق و خو
در  2هفته گذشته حال خود را چگونه احساس كرده ايد؟
9

در صورت بلي به موارد زير پاسخ دهيد:

لطفا يکي از  5اظهاراتي را كه به بهترين وجه بيانگر احساس شما مي باشد با عالمت ضربدر مشخص كنيد .توجه داشته باشيد كه عدد
بزرگتر نشانگر ميزان بهتر تندرستي است.
مثال :اگر در كمي بيشتر از نيمي از اوقات در  2هفته گذشته ،خود را شاد و خوش خلق احساس كرده ايد در مربعي كه عدد  3در كنار آن
قرار دارد عالمت ضربدر بگذاريد.
در طول  2هفته گذشته:
 ...........شاد و خوش خلق بوده ام.

.1

تمام اوقات


5

.2

بيشتر اوقات

كمي بيشتر از نيمي از اوقات




4

كمي كمتر از نيمي از اوقات


2

3

بعضي اوقات


هيچ وقت


1

2

 ...........احساس آرامش و راحتي داشته ام.

تمام اوقات


5

.3

بيشتر اوقات

كمي بيشتر از نيمي از اوقات




4

كمي كمتر از نيمي از اوقات


2

3

بعضي اوقات


هيچ وقت


1

2

 ...........احساس مي كنم كه فعال و پر انرژي بوده ام.

تمام اوقات


5

.4

بيشتر اوقات

كمي بيشتر از نيمي از اوقات




4

كمي كمتر از نيمي از اوقات


2

3

بعضي اوقات


هيچ وقت


1

2

 ...........شاداب و آسوده بيدار شده ام.

تمام اوقات


5

.5

بيشتر اوقات


4

كمي بيشتر از نيمي از اوقات


كمي كمتر از نيمي از اوقات


2

3

بعضي اوقات


هيچ وقت


1

2

 ...........زندگي روزمره ام مملو از چيزهاي مورد عالقه من بوده است.

تمام اوقات


5

بيشتر اوقات


4

كمي بيشتر از نيمي از اوقات


كمي كمتر از نيمي از اوقات


2

3

بعضي اوقات


هيچ وقت

1

 :13در  2هفته گذشته ،موارد زير چقدر براي شما آزاردهنده بوده است؟
 .1كم عالقه گﻰ يا كم لذت بردن از كارها و فعاليت هاي روزمره
بعضي روزها
اصال


 .2احساس دل تنگﻰ ،افسردگﻰ ،يا نا اميدى.
بعضي روزها
اصال



بيش از نيمي از روزها


تقريبا هر روز


بيش از نيمي از روزها


تقريبا هر روز


.3

اختالل در به خواب رفتن و تداوم خواب يا خوابيدن بيش از حد.
بعضي روزها
اصال



بيش از نيمي از روزها


.4

احساس خستگﻰ كردن يا كم انرژى بودن.
بعضي روزها
اصال



بيش از نيمي از روزها
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تقريبا هر روز


تقريبا هر روز




2

.5

بﻰ اشتهائي يا پرخورى.
اصال


.6

احساس بد نسبت به خود داشتن ،يا احساس شكست خوردن ،يا احساس سرشكستي خود و خانواده
بيش از نيمي از روزها
بعضي روزها
اصال




تقريبا هر روز


.7

اشكال در تمركز كردن در اموري مثل خواندن روزنامهيا تماشاى تلويزيون.
بيش از نيمي از روزها
بعضي روزها
اصال




تقريبا هر روز


.8

آهسته حركت كردن يا صحبت كردن طورى كه ساير افراد متوجه شوند يا بر عكس ناراحت و بيقرار بودن كه باعث آشفتگي و سرگرداني شما
شود.
تقريبا هر روز
بيش از نيمي از روزها
بعضي روزها
اصال





.9

افكارى به مغزتان خطور كند كه بگوييد كاش مﻰ مردم يا بخواهيد از طريقﻰ به خودتان صدمه وارد كنيد
بيش از نيمي از روزها
بعضي روزها
اصال




بعضي روزها


تقريبا هر روز


بيش از نيمي از روزها


تقريبا هر روز


اگر هركدام از موارد فوق در مورد شما صادق بوده ،چقدر آن مشکالت روزانه شما را در انجام كارهاي خود دچار مشکل كرده يا باعث اختالل
در رابطه شما با ديگران شده است؟
اصال مشكل نبوده


كمي مشكل بوده


خيلﻰ خيلﻰ مشكل بوده


خيلﻰ مشكل بوده


 :14فعاليت فيزيکي
اين فرد داراي الگوي فعاليت فيزيكي ثابت  /متفاوت در طول سال است.
دسته بندي
PA1

نوع فعاليت فيزيکي
در طول شبانه روز ،خواب شبانه شما ،بطور متوسط چقدر است؟

|__||__||__||__|/

PA2

در طول  24ساعت ،خواب عصر هنگام يا بين روز شما چقدر است؟

|__||__||__||__|/

PA3

در طول شبانه روز ،اگر مدت زمان بيش از  11دقيقـه ،در خـواب نيسـتيد ،امـا در
حالت دراز كشيده (بر روي تخت ،رختخواب يا زمين) استراحت مينماييد ،آنرا نيـز
مشخص نماييد؟
در طول شبانه روز ،چه مدت زماني را به تماشاي تلويزيون ،گـوش دادن موسـيقي،
تماشاي فيلم با كامپيوتر و موارد مشابه ،مشغول هستيد؟
در طول شبانه روز ،چه مدت زماني را به مطالعه كتاب ،مجله ،روزنامـه و يـا مـوارد
مشابه ،مشغول هستيد؟
در طول شبانه روز ،چه مدت زماني را بـه انجـام كـار اداري پشـت ميـز و نشسـته،
مشغول هستيد؟
در طول شبانه روز ،چه مدت زماني را به كار با رايانه (پشـت ميـز يـا هـر وضـعيت
ديگري) ،مشغول هستيد؟
در طول شـبانه روز ،چـه مـدت زمـاني را بـه غـذا خـوردن ،نشسـتن در جلسـات،
ميهمانيها ،همايشها و مشابه آن ،مشغول هستيد؟
در طول شبانه روز ،چه مدت زماني را به آشپزي ،طبخ انواع غذاها ،شستن ظرفهـا،
فعاليتهاي ايستاده و مشابه آن ،مشغول هستيد؟

|__||__||__||__|/

PB1
PB2
PC1
PC2
PC3
PD1
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شکل

دقيقه  /ساعت

|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/

PD2

در طول شبانه روز ،چه مدت زمـاني را بـه راننـدگي (موتـور ،خـودروي سـبک يـا
سنگين) ،كارهاي اپراتوري نشسته (با فعاليت فيزيكي مشابه رانندگي) و مشابه آنها،
مشغول هستيد؟
در طول شبانه روز ،چه مدت زماني را به كارهاي سبک نظافت منزل ،شستن انـواع
البسه ،جارو كردن و مشابه آن ،مشغول هستيد؟
در طول شبانه روز ،آيا مدت زماني را بـه انجـام كارهـايي ماننـد فروشـندگي مـواد
غذايي سيار ،هر نوع فروشندگي در حد آن يا مشابه آن ،مشغول هستيد؟ اگر بلـي،
چه مدت زماني؟
در طول شبانه روز ،چه مدت زماني را به پياده روي يا راه رفتن آهسته ،پايين رفتن
از پله ،حركات ورزشي يا حركات موزون آرام و مشابه آن ،مشغول هستيد؟
در طول شبانه روز ،آيا مدت زماني را به پيـاده روي سـريع ،انجـام ورزش ائوربيـک
سبک ،دوچرخه سواري تفريحي ،دوچرخه سواري بمنظور تردد بين منزل تا محـل
كار يا مشابه آن ،مشغول هستيد؟ اگر بلي ،چه مدت زماني؟
در طول شبانه روز ،آيا مـدت زمـاني را بـه انجـام كارهـايي ماننـد راننـدگي ادوات
كشاورزي ،ماشين آالت راهسازي ،يا هر نوع فعاليت مشابه ،مشـغول هسـتيد؟ اگـر
بلي ،چه مدت زماني؟
آيا در طول شبانه روز ،مدت زماني را به مشاغل فني سبک (تعويض روغن ،سرويس
خودرو ،كارواش ،خدمات رنگ خودرو ،باتريسازي و  )...مشغوليد؟ اگر بلي ،چه مدت
زماني؟
در طول شبانه روز ،آيا به انجام كارهـايي ماننـد مشـاغل بنـايي سـبک (گچكـاري،
نقاشي ،كاشيكاري) ،نجاري يا هر نوع فعاليت مشابه ،مشغول هستيد؟ اگر بلي ،چـه
مدت زماني؟
در طول شبانه روز ،آيا زماني را به انجام كارهايي مانند حمل اسباب و اثاثيه ،حمـل
اشياء سبک از پله ها ،يا هر نوع فعاليت مشابه ،مشغول هستيد؟ اگر بلي ،چه مـدت
زماني؟

PG2

در طول شـبانه روز ،آيـا زمـاني را بـه انجـام كارهـايي ماننـد باغبـاني ،فعاليتهـاي
كشاورزي سبک ،يا هر نوع فعاليت مشابه ،مشـغول هسـتيد؟ اگـر بلـي ،چـه مـدت
زماني؟
در طول شبانه روز ،آيا زمـاني را بـه انجـام مشـاغلي ماننـد مشـاغل فنـي سـنگين
(خدمات موتور خودرو ،جلوبندي ،آهنگري ،تراشـكاري ،ريختـه گـري و )...كـار در
كارگاههاي چوب بري ،يا هر نوع فعاليت مشابه ،مشـغول هسـتيد؟ اگـر بلـي ،چـه
مدت زماني؟
در طول شبانه روز ،آيا زماني را به انجام فعاليتهاي كارگري يـا كشـاورزي سـنگين
(توام با يكي از موارد بيل زدن ،تبر زدن ،پتک زدن ،چكش زدن) ،پارو كردن برف،
حمل اشياء سنگين از پله ها يا هر نوع فعاليت مشابه ،مشغول هستيد؟ اگر بلي ،چه
مدت زماني؟
در طول شبانه روز ،آيا زماني را به انجام ورزشهايي مانند بدنسازي ،ورزش ائوربيـک
سنگين يا هر نوع فعاليت مشابه ،مشغول هستيد؟ اگر بلي ،چه مدت زماني؟

PI

چنانچه در طول يک هفته ،چه ورزش/ورزشهايي را انجام ميدهد ،ابتدا كد  5رقمـي
آنرا مشخص نموده ،سپس بطور متوسـط ،مـدت زمـان آن ورزش در هفتـه را نيـز
مشخص نماييد (حداكثر تا  3ورزش):
نام ورزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1
نام ورزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2
نام ورزش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3

PE1
PE2

PE3
PF1

PF2

PF3

PF4

PG1

PG3

PH1

PH2

جمع ساعات در شبانه روز

12

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/

|__||__||__||__|/
|__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__|

|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/
|__||__||__||__|/

|__||__||__||__||__|
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 :15وضعيت اجتماعي اقتصادي:
تحصيالت پدر بر اساس سالهاي تحصيل ايشان ،بدون احتساب سالهاي مردودي چقدر است؟

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

سال

تحصيالت مادر بر اساس سالهاي تحصيل ايشان ،بدون احتساب سالهاي مردودي چقدر است؟

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

سال

 -1بلي

آيا داراي خودرو شخصي (بطور كامال مستقل از خودرو خانواده ،همسر و يا هر فرد ديگر) هستيد؟
در صورتيکه پاسخ سوال قبل بلي است ،آيا از اين خودرو بعنوان وسيله كسب درآمد نيز استفاده ميشود؟

 -2خير 

 -1بلي

 -2خير 

كداميك از گزينه هاي زير ،بيشترين انطباق را با ارز ش ريالي گوشي تلفن همراه شما دارد (منظور در زمان خريد گوشي تلفه همراه توسط شماست و نه
ارزش فعلي آن)؟

 -1تلفن همراه ندارم 

 -3ارزش  211هزار تومان تا كمتر از  511هزار تومان 

 -2ارزش كمتر از  211هزار تومان 

 -5ارزش  1ميليون تا كمتر از  1،511،111تومان 

 -4ارزش  511هزار تومان تا كمتر از  1ميليون تومان 

 -7ارزش  2ميليون تومان يا باالتر از آن 

 -6ارزش  1،511،111تا كمتر از  2ميليون تومان 

 -1بلي

آيا داراي رايانه شخصي يا لپ تاپ هستيد؟

 -2خير 

در صورتيکه پاسخ سوال قبل بلي است ،كداميك از گزينه هاي زير ،بيشترين انطباق را با ارزش ريالي لپ تاپ شما دارد (منظور در زمان خريد لپ تاپ
توسط شماست و نه ارزش فعلي آن)؟

 -2ارزش كمتر از  211هزار تومان 

 -1تلفن همراه ندارم 

 -3ارزش  211هزار تومان تا كمتر از  511هزار

تومان 

 -4ارزش  511هزار تومان تا كمتر از  1ميليون تومان 



باالتر از آن 

 -5ارزش  1ميليون تا كمتر از  1،511،111تومان

 -6ارزش  1،511،111تا كمتر از  2ميليون تومان 

 -7ارزش  2ميليون تومان يا

 :16وضعيت مواجهه با نور آفتاب
دانشجوي محترم ،لطفا يک هفته از ماههاي تابستان سال  93و يک هفته از ماههاي زمستان سال  92را در نظر بگيريد .اين هفته ها را جوري انتخاب كنيد
كه تقريبا نشانگر متوسط وضعيت مواجه شدن شما با نور آفتاب باشد .حال وضعيت تماس خود با نور افتاب را ،بر حسب مدت زمان مواجهه و سطحي از
بدن شما كه در تماس با نور آفتاب است ،مشخص فرماييد .الزم به ذكر است كه منظور از تماس يا مواجهه با نور آفتاب ،تماس موثر است .به عبارت ديگر،
تماس با نور آفتاب پس از گذر از موانعي از قبيل هر نوع شيشه با كيفيتهاي متفاوت ،شيشه خ ودرو ،انواع كرمها ،لوسيونها يا اسپري هاي ضد آفتاب،
عينكهاي آفتابي مختلف ،چترها و ساير موانع فيزيكي ،نور افتاب موثر تلقي نميگردد.
وضعيت مواجهه با نور آفتاب در يك هفته از تابستان 13
روزهاي هفته

مدت زمان مواجهه موثر در روز
كمتر از 5
دقيقه

 5تا 31
دقيقه

بيش از 31
دقيقه

سطحي از بدن كه مواجهه موثر دارد
دستها و صورت

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

13

دستها ،صورت
و بازوها

دستها ،صورت
و پاها

تماس تمام
بدن (حمام
آفتاب)

وضعيت مواجهه با نور آفتاب در يك هفته از زمستان 12
روزهاي هفته

مدت زمان مواجهه موثر در روز
كمتر از 5
دقيقه

 5تا 31
دقيقه

بيش از 31
دقيقه

سطحي از بدن كه مواجهه موثر دارد
دستها و صورت

دستها ،صورت
و بازوها

دستها ،صورت
و پاها

تماس تمام
بدن (حمام
آفتاب)

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

امضاء كارشناس :

امضاء پزشك :
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