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U كننده پذيرش 

Uوظايف: 

 كنترل كارت ملي و ثبت مراجعه در دفتر ثبت .1

 تكميل فرم رضايت نامه .2

 ارائه كارت كوهورت ملي .3

 .تكميل دفتر ثبت كه مطابقت با ليست دعوت شدگان و مراجعه كنندگان داشته باشد .4
 

 تذكرات

رقمي  11كد  –كد ملي  –نام و نام خانوادگي : مواردي كه در دفتر ثبت نوشته مي شود شامل  
تاريخ دعوت دوم  –علت عدم مراجعه  –تاريخ مراجعه  -نام دعوت كننده –تاريخ دعوت  –مطالعه 

 تاريخ دعوت سوم –
 

نده در اختيار بر اساس داده هاي قبلي و اطالعاتي كه فرد دعوت كن  PCIDرقمي 11تعريف كد  .5
 .شما قرار داده است

تمامي مشخصات فرد  .مي باشد "مشخصات شناسنامه اي"يعني  در واقع شروع پروسه با اين مرحله .6
شناسنامه مشخصات  تكميلو راه ورود به ساير قسمتهاي پرسشنامه . بصورت دقيق ثبت مي شود

 .شود بطوريكه در مراحل بعدي تنها نام فرد وارد و جستجو مي .است اي
 معرفي فرد بر اساس فلوچارت به بخش هاي مختلف .7

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۲ 
 

 و طبق دستور ذيل تعريف مي  .اختصاصي مي باشدكد براي هر شركت كننده  اين :رقمي مطالعه 11كد
 :گردد

 

 

 
 

 

 

 : تذكرات

 02(و زن كد ) 01(مرد كد ( خود سرپرست است مرد يا زني كه به تنهايي در يك خانوار زندگي مي كنند(( 

  در صورتي كه در يك خانوار برادرUمتاهليU خود فرد ان را بر عهده داشته باشد رخواهران و براد تكفل

  .دمي گيرن) 06-09(خواهر و برادر كد خواهر و برادر تحت تكلف  .مي باشد) 01(سرپرست

  در صورتي كه در يك خانوار برادرUمجرديU ان را بر عهده داشته باشد خود فرد رخواهران و براد تكفل

 . دمي گيرن) 06-09(خواهر و برادر كد خواهر و برادر تحت تكلف  .مي باشد) 01(سرپرست

و يا در مطالعه شركت  كددهي مي شود كه پدر و مادر در قيد حيات نباشنداين نكته در شرايط : تذكر
 . نكنند

  مي گيرد) 02(خانم مطلقه و يا بيوه اي كه خود سرپرست مي باشد كد. 

 15(و همسر وي همراه خانواده همسر زندگي كند كد عروس  ددر صورتي كه پسر خانواده فوت شده باش (

 .مي گيرد

  ر صورتي كه پدر در قيد حيات باشد تحت هر شرايطي كد سرپرست به او اختصاص دارددقابل ذكر است .

 . اين موضوع در شرايطي كه خرج خانواده توسط فرزند يا همسر تامين گردد نيز صدق مي كند

  رقمي مي باشد 11اين كد 

 اين كد براي هر فرد اختصاصي مي باشد 

 01  مادربزرگ  12/ پدربزرگ پدري11/ خواهر و برادر تحت تكلف 06-09/ فرزندان 03-05/ همسر 02/سرپرست
همسر  18/  همسر سوم 17/ همسر دوم 16همسر پسر، همسر دختر،  15/مادربزرگ مادري14/پدربزرگ مادري13/پدري
 همسر ششم  20/ همسر پنجم 19/ چهارم
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  همسر ششم )19(، همسر پنجم )18(همسر چهارم كد  18، )17(همسر سوم كد  ،)16(همسر دوم كد ،

 . مي گيرد) 20(

  بر اساس (سال  40يا  35باالي فرزند  3در فيلد پرسشگران با خانواده هايي با بيش از در صورتي كه

 .در تهران تماس حاصل نمايند يبا تيم مركز داشتند و مشكل كددهي روبه رو شدند) دانشگاه

Uپرسشگران 

در كارگاههاي آموزشي برگزار شده شركت نموده اند و پس از ارزيابي هاي صورت  كاركنان مركز هستند كه
 .در اين پروژه همكاري مي نمايند ،در بخش مربوطه گرفته و تأييد توانايي انجام پرسشگري

U مرحله پرسشگري 

1. Uعمومي پرسشنامه 

فردي كه در اين مرحله به شما مراجعه مي نمايد توسط ثبت نام كننده در سامانه ثبت نام شده است لذا نام 
 .الت شويدواسبخش هاي مختلف  فرد را جستجو كنيد و پس از انتخاب فرم او وارد

U  " مشخصات عمومي"  

 الت واسخود پرسش شونده به اين در مواردي كه فرد ديگري بجز  .پاسخگو حتما بايد درج شودنام  .1
 .شما پاسخ مي دهد حائز اهميت زيادي مي باشد

رقمي مي باشد كه توسط ثبت نام كننده و با اطالعات قبلي  11در واقع همان كد  " PCID "كد   .2
 .تعريف مي شود

در اين قسمت سالهايي كه فرد به مدرسه و يا : مردوديتعداد سالهاي تحصيل بدون احتساب  .3
فردي كه ميگويد  : مثال .دانشگاه رفته است و افزايش سطح يا مقطع داشته است محاسبه مي گردد

 .سال جواب صحيح مي باشد 9سال مدرسه رفته در حاليكه سال چهارم را دو بار گذرانده است ، 10
 .ادل سازي صورت پذيردعدر ارتباط با تحصيالت حوزي م: تبصره

و مد نظر نقش فرد در خانوار مي  نسبت به سرپرست خانواده سنجيده ميشود "موقعيت در خانوار" .4
 .باشد

 : تذكرات

 .مرد يا زني كه به تنهايي در يك خانوار زندگي مي كنند مجرد مستقل انتخاب مي شود) 1
موقعيت خواهران و برادان را بر عهده داشته باشد  لفكتدر صورتي كه در يك خانوار برادر متاهلي ) 2

 ). در مورد خواهر نيز صدق مي كند(پدر در نظر گرفته مي شود فرد درخانوار 
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خواهران و برادان را بر عهده داشته باشد براي  لفكتدر صورتي كه در يك خانوار برادر متاهلي ) 3
 ).در مورد خواهر نيز صدق مي كند(در نظر گرفته مي شود عمه /موقعيت فرد درخانوار عموو برادر  خواهر

 .زن بيوه يا مطلقه ايي كه فرزند داشته باشد نقش مادر و در نتيجه موقعيت او مادر است) 4
 .مستقل استزن بيوه يا مطلقه ايي كه فرزند نداشته باشد و به تنهايي زندگي كند نقش او مجرد ) 5
 

 .جهت تماس در شرايط مورد نياز ثبت مي گردد مشخصات دو نفر از آشنايان يا وابستگان فرد، .5
 

U"  اجتماعي –وضعيت اقتصادي" 

 . وضعيت اجتماعي اقتصادي در دو بخش خانوار و فرد پرسشگري مي شود
            
  افراد خانواده مد نظر  :كنند ميتعداد افرادي از خانواده كه با هم در منزل فعلي شما زندگي

چند روزي مهماني داشته اند و يا يكي از دوستان موقت  :بعنوان مثال اگر فرد مي گويد .است
 .آنهاست در محاسبه نمي آيد مهمان

  وسايلي كه در منزل فرد وجود دارد و همه افراد خانواده از آن در خانوار منظور در مورد وسائل
 .مدنظر استاستفاده مي نمايند 

 خودرو سواري شامل وانت نيز مي شود. 
 شود.. سايد و :منظور داشتن فريزر از هر نوع است كه ممكنست شامل : فريزر. 
 كيلومتري از محل سكونت 100فاصله  :تعريف مسافرت داخلي دقت شود 

 
 : تذكرات

 . مسافرت به علت تحصيل و شغل مانند ماموريت جز مسافرت داخلي محسوب نمي شود )1
 .محسوب نمي شود خارجيجز مسافرت درمان بيماري مسافرت به علت  )2

 
 

U"سوابق شغلي" 
 كاري كه فرد در ازاي انجام آن حق الزحمه دريافت مي كند: شغل . 
 درآمد عمده اي كه هزينه هاي زندگي خود را پرداخت مي كند: منبع اصلي درآمد. 
 از زمان اولين شغل به ترتيب نام تهداش هايي را كه حداقل به مدت يكسال بدان اشتغال تمام شغل ،

الزم است زمان . آنها را ذكر كنيد همهدر صورت اشتغال به چند شغل در يك دوره زماني، . ببريد
 .باشد ساعت در هفته 8كاري شغل هاي ذكر شده حداقل 
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 : تذكرات

مشغول مي  كه چندين ماه در سال به آنمشاغل فصلي  !اشتغال گمراهتان نكند  "يكسال"كلمه  .1
 .مثل كشاورزي هم در نظر گرفته شوند باشند،

 مرن رد لغش ره هورگرس اهنت و صورت مي گيرد ناريا رامآ زكرم گروههاي شغلي تسيلانتخاب از  .2
ندين بار مطالعه شوند و موارد شايعتر به خاطر سپرده چالزمست اين گروهها  .دوش يم باختنا رازفا

د و با نظر يده شونحتما پرسمواردي كه قابل تشخيص نيستند يا سؤال برانگيز مي باشند  .شوند
 .دج گردمسئول محترم در

 :چندين مثال
o مربوط مشاغل و غذايي صنايع كاركنان :در گروه شغليشيريني پزان  ،انان و 
o كاركنان و خياطان ،) بافي گليم و بافي قالي جز به(  نساجي كاركنان :در گروه شغلي خياط 

 مربوط
o تريلرهاي و ها كاميون رانندگان ،اتوبوس رانندگان، و انت و تاكسي اتومبيل، رانندگان 

 يموتور نقليه وسايل رانندگان: سنگين در گروه شغلي
o دفتري و اداري امور كارمندان :كامپيوتر اپراتورهاي و ها نويس ماشين ها، منشي  
o فروش،  ساندويچ ،دار بوفه ،) آهن برنج، پارچه، ( فروش، بقال، بنكدار آبميوه ،چي كافه

كنند  معرفي و ها فروشگاه فروشندگان: در گروه شغلي ،دكه در عطار، فروشنده، فروشنده
 كاال گان

 
 
 

U"محل زندگي وضعيت سوخت و" 
 ،در اين قسمت از فرد ميخواهيد كه محل زندگي خود را از بدو تولد تا كنون براي شما تعريف كند 

استفاده اين تعريف از لحاظ نوع ساختمان و همچنين نوع سوختي كه در پخت و پز و در گرمايش 
بنابراين  .البته مشروط به اينكه حداقل يك سال در آن محل سكونت داشته باشد .نموده مي باشد

 .مكانهاي موقت و كمتر از يكسال محاسبه نميشود
  و يا اينكه از سوخت  نوع مصالح ساختماني را تغيير دهداگر فردي در همان محل زندگي قبلي

ستون مجزايي را اختصاص دهيد و مجدد  تغييرات ايجاد شده، ازاءيست به ديگري استفاده كند با
 .اطالعات را براي وي ثبت كنيد
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U"سبك زندگي" 
  كه بطور عمده استفاده ميشود جواب مي  شربسؤال اول در مورد آب آشاميدني است بنابراين  آب

 .باشد
 
 
 
 
 

U"تسابقه تماس با حيوانا" 
 .از بدو تولد سابقه تماس را ذكر نماييد

 
 : تعاريف سطح تماس را بدانيد

 متري محل زندگي و يا كارش حيوانات نگهداري ميشوند 200فرديست كه در  :بعضي مواقع .
 .بنابراين منظور از تماس لمس كردن و دست زدن به حيوانات نمي باشد

 در گزينه دوم زماني انتخاب مي شود كه فرد هر روز تماس ندارد اما اگر بپرسيم در طول يك ماه چق
 .تماس دارد بيش از دو بار ذكر ميكند ويا در همسايگي اش حيوانات نگهداري ميشوند

  گزينه سوم زماني انتخاب ميشود كه در محل كار يا زندگي فرد حيوانات نگهداري ميشوند البته
 .نگهداري از حيوانات وظيفه خود فرد نيست

 نگهداري از حيوانات اختصاص مي  گزينه چهارم مربوط به فرديست كه قسمتي از وقت خود را به
 .دهد

 
U"معاينه آنتروپومتريكU"  

 در اين قسمت بايست معاينات فرد مطابق پروتكل آموزشي اندازه گيري شود. 
  اندازه گيري مراجعه كننده پس از ثبت نام و يا پس از آزمايش خون انجام ميگيرد و بصورت دستي

شود كه فردي كه پرسشگري اش را انجام مي بنابراين حتما دقت  .در چك ليست او ثبت ميشود
 .دهيد بايد اطالعات مربوط به اين قسمت را برايش ثبت نماييد

 
U"خواب" 

  در اين قسمت اگر فردي مي گويد كه گاها ساعات خواب متفاوت دارد الگوي خواب غالب فرد را
 .ثبت نماييد

  شدن احساس كند كه به بيدار در اين است كه ممكنست فرد پس از  مراهچتفاوت سؤال سوم با
 راديب باوخ زا رتدوز دهد يم حيجرت هكنيا اي و نيز دارد وخواب كافي نداشته است خواب بيشتر

 .دوش
  در مورد خواب نيمه روز يا ظهر و بعد از ظهر است مجنپسؤال. 
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  كه براي پركردن اين قسمت . است "صبح 6شب تا  9در فاصله ساعت  6حداقل "تعريف كار شبانه
صبح شيفت  6شب تا  12از "تواند اين باشد كه بنابراين حداقل تعريف مي  .بايد به آن دقت شود

يك فاصله زماني وجود  ساعت مداوم و پشت سرهم كار نكند و 6ته ممكنست فردي بال "مي دهم
 .داشته باشد

 ؟ اينا منظور حركت پاهاست و فردي كه مي گويد "در طول خواب پاهايتان زياد حركت مي كند
گر فرد مطمئن نباشد و بگويد كه نمي داند و يا شبها ا. شبها غلت ميزنم شامل اين موضوع نمي شود

 .تنها مي خوابد گزينه نمي دانم را انتخاب نماييد
  فردي كه . اگر باشد قيد ميشود) حداقل دو بار در هفته(استفاده از داروهاي خواب آور بطور مداوم

 .ميگويد گاها و در شرايط خاص دارو مصرف ميكند شامل اين گزينه نمي شود
 

 : تذكرات

ساعت است به عنوان كار شبانه  6در صورتي فرد كه ذكر كند در شغل خود شيفت هاي شبانه دارد ولي كمتر از ) 1
 . فته مي شودردر نظر گ

 
U" فعاليت فيزيكي" 

 .بطور كامل مطالعه اجرا شودپيوست مربوطه بايد 
كه بايد انواع فعاليت در يك دوره .استدر اينجا هدف دانستن نحوه فعاليتهاي فرد در طول يك سال گذشته 

مي عاليتي ميرسيم كه هر روز انجام نفبنابراين در مواردي كه به  .محاسبه و ثبت شود) يك روز(ساعته 24
 .گيرد و گفته فرد در غالب يك روز تبديل شودشود بايست محاسباتي صورت 

در صورتي كه فرد داراي مشاغل فصلي  و ابتدا از فرد پرسيده شود الگوي فعاليت ساالنه اش چگونه است؟
در مورد زنان بارداري كه در دوران بارداري استراحت مطلق داشته اند . باشد دو الگو برايش تكميل مي شود

گاهي ممكنست افرادي بيش از دو الگو . مي توان بارداري و دوران غير از بارداري را دو الگو در نظر گرفت
 :دو الگويي كه بيشترين زمان را به خود اختصاص مي دهند را ثبت كنيد داشته باشند در اين صورت بايد

ماه را به كار هاي ساده مثل كارگري  2.ماه از سال را  كشاورزي ميكند 5 مردي است كه :مثال
 .ماه را در مغازه برادرش كار ميكند ويكماه از سال بيكار است4.ساده مشغول است

ماهي كه مغازه 4يك فرم براي  ماه كشاورزي و 5فرم براي در اين مورد دو فرم پر ميشود يك 
 .دار است

 .ساعت براي هر فرم بطور جداگانه محاسبه شود24دقت شود كه هر فرم بطور كامل و تا انتها پر شود و 
يك روز معمول از الگوي مورد نظر را براي شما تعريف كند و در مواردي كه :پرسيده ميشود فرد  بنابراين از

ساعت تبديل  24تا اينكه نهايتا به يك  .فعاليتي دارد كه تواتر روزانه ندارد تواتر ماهانه آن در نظر گرفته شود
 )و كارگاه طبق آموزشهاي پيوست.(شود
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U"عادات غذايي" 
  در اين قسمت دقت بسيار شود كه ممكنست فرد حوصله و دقت الزم براي پاسخ دادن نداشته باشد

 .كه پاسخي را به افراد القا كنيد و يا به اجبار به جواب مد نظر خود برسيداين امر موجب نشود 
 .شايد الزم باشد با سؤاالتي شفافتر و حتي چندين مثال منظور خود را به فرد انتقال دهيد

 در پرسش تعداد وعده هاي غذائي مصرف ميوه نيز جز ميان وعده محسوب مي شود . 
  ،دقيقا منظور سؤال را  بادمجان، كدو و پياز چگونه مي باشد؟نحوه سرخ كردن سيب زميني

 .انتقال دهيد
 منظور روغني كه بيشترين  از چه نوع روغني براي سرخ كردن مواد غذايي استفاده مي كنيد؟

 .سهم در مصرف دارد ميباشد
  آيا شما از غذاهاي دودي مثل برنج دودي و ماهي دودي استفاده مي كنيد؟ 

پاكستاني و هندي دودي گفته مي شوند دقت كنيد  ،ق كشور به برنج خارجيدر بعضي از مناط
كه بويژه در قديم روشي براي نگهداري مواد غذايي بوده  در اينجا منظور دودي بودن است

 .شتر از روي تفنن استفاده مي شودو امروزه بي. است
  براي فرد بيشترين در اين سوال مواردي كه سبزيجات را به چه صورت نگهداري مي كنيد؟

 .كاربرد را دارد انتخاب نماييد
 

U"نمونه هاي بيولوژيك" 
  اين قسمت مي بايست توسط پرسشگر بر اساس برگه هاي در دست پرسش شونده تكميل
 . گردد

 

 

"Uهارمه نفلتU" 
 دشاب يم رظندم هملاكم اهنت لوا لاوس رد .دوش يم شسرپ هناگاداج لاوس ود رد. 
 دشاب يم رظندم .... و تچ ،يزاب دننامه هارمه نفلت اب رگيد ياه تيلاعف مود لاوس رد.  

 

 




