دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
دفتر مطالعات َمگريَی َمذان

زمان شريع پرسشگری ......:

مرکس تحقیقات بريسلًز َمذان
پرسشىامٍ طرح تحقیقاتی
بررسی شیًع سرمی بريسلًز در جمعیت عمًمی شُرستان فامىیه در استان َمذان

تیواسی تة هالت دس اػتاى ّوذاى دس ػالْای اخیش سًٍذ افضایـی داؿتِ اػت تِ طَسی کِ دس ػال  1392اص ّش صذ ّضاس ًفش ً 82فش تِ ایي تیواسی هثتال
ؿذُ اًذ .ایي تیواسی هی تَاًذ تِ ؿکلْای هختلف تالیٌی یؼٌی اص تیواسی تذٍى ػالهت تا تیواسی هضهي هـاّذُ گشددّ .ذف اص ایي تشسػی تؼییي ؿیَع
ػشهی تة هالت دس ؿْشػتاى فاهٌیي اػت تا اطالػات دلیمی دس صهیٌِ پشاکٌذگی ایي تیواسی هـخص ؿذُ ٍ دس ًتیجِ تتَاى ساّکاسّای هٌاػة جْت
پیـگیشی اًذیـیذ.
پرسشگر گرامی دقت ومائیذ ایه صفحً (صفحً  )1مشخصات اعضای خاووار می باشذ
شمارٌ خاوًار

شمارٌ بلًک

وام شُر

وام ريستا

کذ
مشخصات افراد خاوًار
وام ي وام خاوًادگی

وسبت با سرپرست

کذ

کذهلی









راَىمای کذَای خاوًار
سرپرست :کذ 1

يالذیه سرپرست یا َمسر :کذ6

َمسر سرپرست :کذ2

خًاَر یا برادر سرپرست :کذ7

فرزوذان سرپرست :کذ 3

سایر خًیشايوذان :کذ 8

عريس یا داماد سرپرست :کذ4

غیر خًیشايوذ :کذ 9

وًٌ یا وتیجٍ سرپرست :کذ 5
اگر چىاوچٍ از َر یک از افراد فًق بیش از یک وفر در خاوًار حضًر داشت وفرات با کذَای مشترک شمارٌ از یک دادٌ خًاَذ شذ بٍ عىًان
مثال سٍ عريس سرپرست خاوًار با اي زوذگی می کىىذ کذ اوُا  4 -3 ،4-4،2-1ي  ....می باشذ.

فرم رضایت وامٍ
ایٌجاًة ----------------------------

تذیٌَػیلِ هَافمت هی کٌن کِ تِ ػٌَاى یك فشد هَسد هطالؼِ دس پظٍّؾ «

تشسػی ؿیَع ػشهی تشٍػلَص دس جوؼیت ػوَهی دس ؿْشػتاى فاهٌیي » تِ ػشپشػتی هشکض تحمیمات تشٍػلَص ،هؼاًٍت تحمیمات
ٍفٌأٍسی داًـگاُ ػلَم پضؿکی ّوذاى ؿشکت کٌن  .ایي تحمیك تَػط هتخصصیي ػفًَی ٍ ّوکاساى طشح دس هشکض تحمیمات
تشٍػلَص اًجام هی گیشد ٍ تِ ایٌجاًة تَضیح دادُ ؿذُ اػت کِ اًجام آصهایـات ػشٍلَطی تشٍػلَص تشای تؼییي ػفًَت ٍ یا تیواسی
تشٍػلَص هی تاؿذ ٍ هَسد هطالؼِ لشاس خَاّیذ گشفت ٍ دس یك هصاحثِ حضَسی ػَاالتی سا اص هي خَاٌّذ کشد ٍ هؼایٌات الصم اًجام
خَاّذ ؿذ ٍ ًوًَِ خَى جْت آصهایـات ػشٍلَطی تشٍػلَص گشفتِ خَاّذ ؿذ .احتواال" دس تؼضی ؿشایط اضطشاسی ایي گًَِ تشسػی
هوکي اػت تا لشاس لثلی دس هٌضل هي اًجام ؿَد.
ایي تحمیك تشای هي هوکي اػت فایذُ فَسی سا ًذاؿتِ تاؿذٍ ،لی جْت تـخیص اتتال تِ تشٍػلَص هَسد پظٍّؾ ٍ فَایذ احتوالی
آى دس ػایش تیواساى تشٍػلَص هؤثش خَاّذ تَد .
کلیِ اطالػاتی کِ اص هي گشفتِ هی ؿَد ٍ ًیض ًام هي  ،هحشهاًِ تالی خَاّذ هاًذ ٍ ًتایج تحمیمات تصَست جَاب کلی گشٍُ هطالؼِ
هٌتـش هی گشدد ٍ ًتایج فشدی تذٍى رکش ًام ػشضِ خَاّذ ؿذ.
پظٍّـگش کلیِ ػؤاالت سا پاػخ دادُ ٍ تِ هي تفْین ؿذُ اػت کِ ّش لحظِ کِ هایل تاؿن هی تَاًن اص اداهِ ؿشکت دس پظٍّؾ
خَدداسی کٌن ٍ ایي خَدداسی دس تـخیص ٍ دسهاى تیواسیْای هي اثش هٌفی ًخَاّذ داؿت .لزا هي هَافمت خَد سا تا اًجام ایي
تحمیك اػالم هی کٌن  ،تا رکش ایي هطلة کِ ایي هَافمت هاًغ اص الذاهات لاًًَی دس هماتل داًـگاُ  ،تیواسػتاى  ،پظٍّـگش ٍ ،
کاسهٌذاى دس صَستی کِ ػول خالف یا سٍؽ غیش اًؼاًی اًجام ؿَد ً ،خَاّذ تَد .

امضاء

ً ـاًی ٍ تلفي فشد هَسد هطالؼِ :

ًام ٍ ًـاًی ٍ تلفي فشدی کِ دس هَاسد اضطشاسی تایذ هطلغ ؿَد:

تاریخ :

پرسشگر گرامی لطفا دقت ومائیذ کذ درج شذي برای ٌر فرد در پرسشىامً با کذ درج شذي ومووً خون برای ٌمان فرد یکسان باشذ.
پرسشىامٍ  Aطرح تحقیقاتی
بررسی شیًع سرمی بريسلًز در جمعیت عمًمی شُرستان فامىیه

ًام ٍ ًام خاًَادگی................................................ :

کذ پشػـٌاهِ:

9

آدسع هحل ػکًَت............................................................................................................... :

ردیف
1

2

ؿواسُ تواع................................. :

سًال

پاسخ

ػي

13/ / 

جٌغ:

 )1هزکش  )2 هؤًث 

کذ پاسخ
 
تشٍ ػَال 3



دس صَستی کِ پاػخ گضیٌِ  2اػت ػَال  3پشػیذُ
ؿَد دس غیش ایي صَست ػَال  4پشػیذُ ؿَد

3

دس حال حاضش تاسداس ّؼتیذ؟

 )1تلِ )2 خیش



4

ٍضؼیت تاّل:

)1هتاّل )2 هجشد 



تحصیالت :

 )1تی ػَاد )2 اتتذایی )3 ساٌّوایی 
 )4دتیشػتاى)5 دیپلن )6 فَق دیپلن ٍ
تِ تاال



5
6

هحل ػکًَت:

 )1ؿْش  )2 سٍػتا 

7

ؿغل:
(دس صَستیکِ پاػخگَ تیؾ اص یك ؿغل داسد هی تَاًیذ
تیؾ اص یك ؿغل سا اًتخاب ًوائیذ)

 )1داهذاس )2 کـاٍسص )3 داهپضؿك
ٍ )4اکؼیٌاتَس داهی)5 کاسکٌاى کـتاسگاُ 
)6لصاب )7 کاسکٌاى آصهایـگاُ 
 )9لثٌیات فشٍؿی
 )8خاًِ داس 
 )10ػایش( تا رکش ًام) .....................

8

آیا ػاتمِ اتتال تِ تشٍػلَص داسیذ؟
(دس صَتیکِ کذ  1هثثت اػت ػَال  9سا پاػخ دّیذ)

 )1تلی  )2 خیش

9

تاسیخ اتتال؟(سٍص ،هاُ ،ػال)

13..../...../.....

 )3ػـایش 






.........


سٍص هاُ ػال
13//

9

کذ پشػـٌاهِ................................... :
 )1تلِ 

آیا ػاتمِ ػَد تة هالت طی دٍ ػال لثل سا داسیذ؟

10

(دس صَستیکِ کذ  1هثثت اػت ػَال  11سا پاػخ دّیذ)

11

چٌذ تاس؟

)2خیش



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

آیا دس حال حاضش تحت دسهاى تشای تشٍػلَص هی تاؿیذ؟

 )1تلی

13

ایا ػاتمِ تواع تا دام سا داسیذ؟
( دس صَستیکِ پاػخ خیش اػت تِ ػَال  17تشٍیذ)

)1تلِ  )2 خیش 

14

کذام دام؟ ( تِ ایي ػَال تا تَجِ تِ پاػخ هصاحثِ ؿًَذُ
هی تَاًیذ تیؾ اص یك پاػخ سا اًتخاب ًوائیذ)

12



 )1گاٍ 



 )2خیش

 )2گَػفٌذ 

تشٍ تِ ػَال 17

)3تض 











ًحَُ تواع تا دام؟ ( تِ ایي ػَال تا تَجِ تِ پاػخ
هصاحثِ ؿًَذُ هی تَاًیذ تیؾ اص یك پاػخ سا اًتخاب
ًوائیذ)

 )1تواع تا جٌیي ػمط ؿذُ دام 
)2تواع تا دام صًذُ 
 )3تواع تا تشؿحات دام تؼذ اص صایواى 
ً )4گْذاسی دام دس هحل ػکًَت 
)5رتح دام 
)6تواع تا گَؿت ٍاػضا تذى دام 
)7تواع تا الؿِ ٍ تشؿحات دام پغ اص رتح 
 )8دٍؿیذى ؿیش دام 

16

آیا دس تواع تا دام اص هاػك ٍ دػتکؾ اػتفادُ هی
ًوائیذ؟

 )1تلِ )2 خیش



17

آیا اص لثٌیات هحلی اػتفادُ کشدُ ایذ؟
( دس صَستیکِ کذ  1هثثت اػت ػَال  18سا پاػخ
دّیذ)

 )1تلِ )2 خیش



15

18

19

ػاتمِ هصشف کذاهیك اص فشآٍسدُ ّای لثٌی هحلی سا
داسیذ؟ ( تِ ایي ػَال تا تَجِ تِ پاػخ هصاحثِ ؿًَذُ هی
تَاًیذ تیؾ اص یك پاػخ سا اًتخاب ًوائیذ)
آیا اص افشاد خاًَادُ کؼی طی دٍ ػال لثل تِ تة هالت
هثتال ؿذُ اػت؟

وام ي وام خاوًادگی پرسشگر........
تاسیخ کٌتشل ....... :اهضاء...... :
ًام ٍ ًام خاًَادگی ًاظش:
ًتایج کٌتشل کیفی:
تاسیخ ٍسٍد دادُ تِ ًشم افضاس...........:

 )1ؿیش  )2 ػشؿیش )3 پٌیش)4 کشُ 
)5خاهِ )6 کـك)7 آغَص ؿیش 
)8تؼتٌی ػٌتی
 )1تلِ

 )2خیش






تاریخ اوجام پرسشگری .....................:
پشػـٌاهِ هَد تائیذ اػت :تلی  خیش

زمان خاتمٍ پرسشگری ......... :

