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 دانشجوي گرامي 

 داريم. گرامي مي ،حضور شما را در دانشگاه، مهد علم و انديشه

زارت هاي تحت پوشش ودانشجويان دانشگاهتمامي  سالمتبه منظور بررسي توسط دفتر مشاوره و سالمت،  هاي گذشته، همانند سالحاضر يپرسشنامه

رعايت  كاملطورها بهپاسخبودن  محرمانهپزشكان و ساير كادر بهداشتي درماني اي ده است. براساس تعهدات حرفهعلوم، تحقيقات و فنآوري طراحي ش

ز توسط مركز هاي كشور و نيدانشجويان دانشگاه سالمت جسميبه منظور تعيين وضعيت كلي  مشاوره و سالمتتوسط دفتر  صرفاً هاپرسشنامه گردد ومي

، رحطهميت اهداف د. با توجه به انگيردانشجويان مورد استفاده قرار ميجسماني ريزي اقدامات ارتقاء بهداشت برنامه برايشگاه هر دان ودرمان بهداشت

و داشت مركز بهاران توانيد از همكاالت ميؤس هرگونه ابهام در وجود در صورت پاسخ دهيد. همه آنها را االت زير را مطالعه و به دقتؤخواهشمند است س

اس كتمان سرتي كه براتوجه داشته باشيد در صو د.شونظر شما دانشجوي عزيز سپاسگزاري ميو دقتصادقانه كمک بگيريد. پيشاپيش از همكاري مان در

كز رمده گردد، در آين هاي جسمي، روحي يا معنوي، نقص يا خللي در فرآيند معاينه ايجاد شود به نوعي كه منجر به خسارتاالتؤدر پاسخگوئي به س

 .            ليتي بر عهده نخواهد داشتؤنه مسهيچگو بهداشت و درمان

     دانشجو مضاءا                                                                                                                                                                

                    :دانشجومومي مشخصات ع -1

 :نام خانوادگي .2 :نام .1

 :تلفنشماره  .4                                               :ایمیل .3

 :کدملي .6        :تابعیت .5

 تأهل:وضعیت  .8 :جنسیت .7

 :محل تولداستان  .11             : محل سکونت خانوادهاستان  .10 :تولدسال  .9

   :سکونت دوره دانشجویيمحل  .12

     :پذیرش در دانشگاهنوع  .13

  :نشگاهتحصیلي پذیرفته شده در دامقطع  .14

 :سهمیه پذیرفته شدهنوع .15

  :تحصیلي پذیرفته شدهرشته   .15

 :گروه رشته .16

 :دانشکدهنام  .17

 :دانشگاهنوع  .18

 :دانشجویيشماره  .19

 :دفترچه بیمهدارای  .20

 :خونيگروه  .21

 

 دانشجويان تحصيالت تكميلي ()ويژه ) در محيط کار يا تحصيل ( سوابق مواجهه با عوامل زيان آور محيطي -2
 موارد ذيل سروکار داشته ايد؟با  تاکنونآيا .1

 خیر  ..................لطفاً منبع آن ذکر گردد ............... بلي  سرو صدای بیش از حد مجاز  -1

 خیر  ..................لطفاً منبع آن ذکر گردد ............... بلي  ارتعاشات -2
 خیر  ..................لطفاً منبع آن ذکر گردد ............... بلي  اشعه  -3
 خیر  ..................لطفاً منبع آن ذکر گردد ............... بلي  مواد شیمیایي  -4
 خیر  ..................لطفاً منبع آن ذکر گردد ............... بلي  مواد بیولوژیکي  -5

 کارنامه سالمت جسم دانشجویان 

  1399-1400سال تحصیلی 

 رمازك بهداشت و ردمان 
گاه اهي رسارس كشوردانش  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 سازمان امور دانشجويان
 دفتر مشاوره و سالمت
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 ........................................................ غل و وظیفه شما در شغل ذکر گردد لطفاً نام ش   بلي   -    2خیر -1   تحصيل، شاغل مي باشيد ؟ آيا در حال حاضر غير از.2

 

 آيا تاکنون دوره آموزشي مرتبط با ايمني در محيط آزمايشگاه يا کارگاه را گذرانده ايد؟.3

 ا توجه به رشته تحصیلي قبلي ام نیازی به این دوره نداشته ام ب -3                     ...لطفاً نام دوره، مدت ومحل آن ذکرگردد  بلي  -         2خیر -1
 

 
 
 

 
 

 
 

 گردددانشجو تكميل ميموارد زير توسط 
 عادات سالمت فردي -3

 (و... سواریروی سریع، شناکردن یا دوچرخهپیاده مانندرزش متوسط و)مدت سي دقيقه فعاليت بدني داريد؟روز حداقل بههفته، چندطول يكدر.1
  پنج تا هفت روز -                        4سه یا چهار روز  - 3یك یا دو روز  - 2اصالً ندارم  -1

 زنيد؟ در شبانه روز چند بار مسواك مي.2

 بیش از یك بار   - 4 ر در روزیك با - 3 گاهي مسواك مي زنم - 2زنم اك نمياصالً مسو -1

  ؟ميزان استفاده شما از نخ دندان چقدر است .3

   هر روز - 3 هر چند روز یکبار - 2 استفاده نمي کنماصالً  -1

 اشتن برنامه منظمد- 2نظم نداشتن برنامه م -1 معموالً الگوي خواب و بيداري شما چگونه است؟.4

  عت مي خوابيد؟بطورمتوسط در شبانه روز چند سا.5
 ساعت  10بیش از  - 4ساعت 10تا    3- 8 ساعت 8 تا     2- 6ساعت 6کمتر از  -1

 رده ام.سال قبل ترك ک ماه/........   استفاده مي کردمقبالً -1 کدام يك از گزينه هاي زير در مورد سيگار کشيدن در رابطه با شما صدق مي کند؟.6

 سالماه/ ... به مدت .... -....   تعداد نخ   استفاده مي کنم روزانه  - 4 استفاده مي کنم بطور موردی - 3 نماستفاده نمي کاصالً  -2

 م.اسال قبل ترك کرده ماه/ ........   تفاده مي کردمقبالً اس -1 کدام يك از گزينه هاي زير در مورد مصرف قليان براي شما صدق مي کند؟ .7

 سالماه / ... به مدت .... -....  نوبت   استفاده مي کنم هفتگي - 4 کنم استفاده مي بطور موردی - 3 استفاده نمي کنماصالً  -2

 ؟استفاده مي کنيد و  به چه مدت بانه روز معموالً کدام يك از ابزارهاي زير را بطور مداومدر طول ش.8
 ........ ساعت و سایر  XBOX -3 ساعت..........  موبایل -2 ............. ساعت  تبلت/لپ تاب/کامپیوتر -1

 عادات غذايي: -4
 (اشد ر و میوه مي بم دار مانند پنیغالت یا کربوهیدرات مانند نان، لبنیات یا غذاهای کلسی)صبحانه کامل شامل خوريد؟مي وعده کامل صبحانهچند روز در هفته .1

  ی هفتهتمام روزها -  4 روز 4یا    3- 3 روز  2یا    2-  1 به ندرت -1

 چه مدت زماني را براي صرف يك وعده غذا اختصاص مي دهيد؟.2

 دقیقه 30یشتر از ب -          4دقیقه 30 -20بین  -3  دقیقه 20تا  10ین ب -  2دقیقه 10کمتر از  -1

 یك واحد معادل یك فنجان میوه ریز و یا یك سیب متوسط است()ميزان مصرف روزانه ميوه شما چقدر است؟ .3
  (واحد 4بیش تر از زیاد) - 4   (واحد 4 تا 2 متوسط) - 3 (واحد 2کمتر از  کم) - 2 به ندرت -1

 سبز(ویج یا لوبیامانند ه )یك واحد سبزی = یك لیوان سبزی خام مانند سبزی خوردن یا کاهو، نصف لیوان سبزی پخته ؟روزانه چند واحد سبزيجات مصرف مي کنيد.4
   واحد (4زیاد)بیش تر از  - 4  واحد(  4تا  2 متوسط) - 3 واحد( 2کمتر از  کم) - 2 به ندرت -1

 )کيك، شكالت و ...( در هفته چقدر است؟ انواع شيريني تعداد دفعات استفاده شما از.5
 به ندرت  -  4بار در هفته    3-  1 در هفته بار 3یا    2-  2ی هفته تمام روزها -1

 ؟چقدر استهفته  در( پفيال و ... پفك، چيپس، ) نقالت تاز تعداد دفعات استفاده شما .6
  به ندرت -  4بار در هفته    3-  1بار در هفته  3یا    2-  2ی هفته تمام روزها -1

 کنيد؟هاي صنعتي و ماء الشعير استفاده ميميوهدر طول هفته چند بار از نوشابه هاي گازدار شيرين، آب.7
 به ندرت  -  3روز در هفته   2یا     2-  1ی هفته تمام روزها -1

 ؟هفته چقدر استغذاهاي آماده ) فست فود( در تعداد دفعات استفاده شما از .8
 به ندرت  -  4بار در هفته    3-  1بار در هفته  3یا      2-  2هفته  تمام روزهای -1

 با یك لیوان شیر یا ماست یا دو قوطي کبریت پنیر( یك واحد لبنیات برابر) کنيد؟مصرف مي روزانه چه ميزان لبنيات.9
  واحد(  3زیاد)بیش از  -  4واحد(  3 تا 2  متوسط) -  3 واحد( 2کمتر از  کم)-  2 به ندرت -1

طي یك قوا ماهي، ا سفید یي ی)یك واحد پروتئین برابر است با یك قوطي کبریت گوشت قرمز بدون چرب مصرف مي کنيد؟ روزيني در ئچه ميزان غذاي گوشتي و پروت.10

 یك فنجان حبوبات یا  یك عدد تخم مرغ(کبریت پنیر،
   (واحد 3بیش از  زیاد) - 4 (واحد 3تا  2توسط)  م - 3واحد(  2م) کمتر از ک - 2ه ندرت ب    -1

 چه ميزان از پروتئين رژيم غذايي شما را تامين مي کند؟تخم مرغ .11
 به ندرت  - 3در هفته  عدد 3 یا    2- 2عدد  1روزانه  -1
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  در شش ماه گذشته وزن شما چه تغييري داشته است؟.12
 غییر وزن کمتر از ده درصد ت - 4 بیشتر ده درصد کاهش وزن بدن یا      -  3 ه درصد افزایش وزن بدن یا بیشترد    - 2 تغییر وزن نداشته ام -1

 نوشيد؟کمتر از يك ساعت بعد از غذا چاي مي آيا .13 خیر  -1    بلي  -2 

 بلي  - 2خیر   -1 نمك اضافه مي کنيد؟معموالً هنگام خوردن غذا به آن آيا .14

 

 (ايد؟کدام يك از مشكالت زير را تاکنون داشته) سابقه پزشكي فرد -5
 خوني تأیید شدهکم - 3 بیماری قلبي - 2فشار خون باال  -1 گردش خون و قلب:.1

 هیچکدام -6 ایر ذکر شود ....س - 5بي نظمي ضربان  قلب -4

 حالت تهوع مکرر - 4ناراحتي معده و اثني عشر -     3ترش کردن مکرر - 2مشکالت بلع غذا -1 گوارش و کبد:.2

 هیچکدام-10 سایر ذکر شود ..... - 9یبوست مزمن  -                         8اسهال مزمن - 7زردی و یرقان -C  6یا Bهپاتیت  -5

 هیچکدام-5 سایر ذکر شود ........- 4کاهش دید - 3دو بیني -  2کوررنگي-1 نايي :بي.3

 ونریزی مکرر از بینيخ- 4ینوزیت مزمن س- 3هش شنوایيکا-     2وزوزگوش -1 :گوش و حلق و بيني.4

 هیچکدام-6 ود.....سایر ذکر ش -5

 رگیجه دوره ایس - 4مکرر سردرد-   3رع و تشنجص-              2از دست دادن هشیاری -1 مغز و اعصاب:.5

5- MS 6- ..هیچکدام-7 سایر ذکر شود 

 امهیچکد-5 ایر ذکر شود .....س-  4فونت های دستگاه تناسليع- 3فونت ادراریع- 2کلیه  سنگ-1 ادراري /تناسلي:.6

 م آس-    3رفه های بیش از دوهفتهس- 2فونت مکرر دستگاه تنفسيع-1 :تنفسي.7

 هیچکدام-6 کر شود ....سایر ذ - 5نفس  تنگي-4

 دامهیچک-5 ایر ذکر شود.....س-  4ای پوستي هناراحتي-  3 فونت های پوستي)قارچ و ...( ع-  2 آکنه-1 :پوست.8

ساير .9

 موارد:
 ذکر شود...   مشکالت مادرزادی -      3عضالني –اسکلتيدردهای- 2چربي خون باال - 1

 کالت خوابمش-                       9ب روماتیسميت-           8سل- 7احساس خستگي مزمن  - 6یروئید ت تاختالال- 5بت )بیماری قند(دیا-4
 هیچکدام-12 .    ........نوع و علت : .... معلولیت -11                                                      ذکر شود........  سرطان یا تومور-10

 کدام يك از  آسيب ديدگي و حوادث زير براي شما اتفاق افتاده است؟.10

 یچکدامه-6ود ....                        سایر  ذکر ش -          5برق گرفتگي -       4وختگي شدیدس-     3ضربه مغزی-    2شکستگي و آسیب استخواني -1

     بلي   -          2خیر   -1 ؟ دارو را داريدآيا سابقه مصرف طوالني مدت .11
 ............صرف........لت مع          ..          نام دارو.........                     میزان مصرف................                   مدت زمان مصرف..............

 نوع واکنش به دارو....................        نام دارو............                         بلي - 2 خیر  -1  آيا شما به داروي خاصي حساسيت داريد؟.12

  ؟کداميك از حساسيت هاي ذکر شده  زير را داريد.13
 امهیچکد .................... سایر موارد را ذکر نمایید    حیط )گرده گیاهان، گرد و خاك و .....(  م - 2غذا   -1

  کنيد؟نوع داروئي را بدون تجويز پزشك مصرف مي چه.14
 داروهای نیروزا –  5داروهای آرام بخش  - 4 ایيهای غذ و مکمل ها  ویتامین - 3های ساده مسکن - 2آنتي بیوتیکها -1
 دد.....ذکر گر سایر موارد - 8کنم الً مصرف نمياصبدون تجویز  - 7 کنمبدون تجویز هر دارویي مصرف مي -6

 سابقه پزشكي خانواده  -6
 کدام يك از موارد زير در خانواده درجه يك )پدر، مادر، خواهر و برادر( شما وجود دارد؟.1

 سل -5 ........نوع ذکر شود.. سرطان  - 4فشار خون باال  - 3بقه سکته قلبي زیر پنجاه سال سا - 2 دیابت )بیماری قند(  -1
  های اعصاب و روان بیماری -    9آلرژی -  8چاقي  -  7 االب خون چربي -6

 اختالالت ژنتیکي - 13آسم -                    12سکته مغزی  -  11بیماریهای کلیوی -10
 هیچکدام -                                 17دخانیات )سیگار، پیپ، قلیان( مصرف  -                       16اختالل تیروئید -                           15ای قلبي و عروقيبیماری ه -14

 

 ارزيابي عملكرد -7
آيا به دليل بيماري خاصي در حال حاضر تحت مراقبت پزشك .1

 هستيد؟  
           خیر -2بیماری  و مدت زمان درمان ذکر گردد...         بلي -1

           ؟مزمني در خود احساس مي کنيدآيا در حال حاضر درد خاص و يا .2
 

               خیر -2ذکر گردد.......        بلي -1   

  کدام يك از فعاليت هاي زير به دليل مشكل جسمي شما محدود شده است؟.3
     یچکدام ه -      5 یادگیری -  4ورزش حرفه ای -  3 ورزش مالیم - 2 کار روزانه -1

 ؟مي شويد زيرمشكالت کداميك از ام ورزش سنگين )مانند دويدن( دچار هنگام انج.4
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 هیچکدام  سرگیجه - 3 سرفه - 2 درد قفسه سینه -1
 
 

 

 

 19-کوويد ويروسبخش تكميل -8

 تعاریف سوال یک

 مورد مشکوک

 ب بدون ت يانفس با  يبا تنگ يا گلو درد همراه يا لرز خشک سرفه با شرح حال يمارب

 ررفه دط يک يادو يلتراسيون مولتي لوبولرانف يولوژيک بصورتتظاهرات راد ي باتحتان/ي فوقانيعالئم تنفس يمارباب

  CT Scan يصدر ياگرافي قفسه 

 مورد محتمل

 .اشدب را داشتهCOVID-19  يبا مورد قطع يکروز قبل سابقه تماس نزد14در عرض  هر مورد مشكوک كه

 را داشته باشد.COVID 19 يدميروز قبل سابقه حضور در مناطق با اپ14هر مورد مشكوک كه در عرض 

 يانتظار ابليرقغ تر معمول وسرعيل غو به شك نامناسب داشته ينيبال مناسب، پاسخ يدرمان ها يرغمكه عل يفرد مبتال به پنومون

 تر شود يمحادتر و وخ يمارب ينيبال يتوضع

 مورد قطعي

 ياز فرد با عالئم تنفسCOVID-19 ويروس  يجداساز
 

 نه سوال به سواالت كارنامه سالمت جسم به شرح زير اضافه شود. 19بعلت شيوع ويروس كوويد  

 ک ،محتمل ود مشكوبراساس تعاريف ذكر شده از انواع ابتال در حال حاضر در كدام دسته قرار داريد ؟ ) تعاريف موار -1

 بيمار قطعي پيوست ميباشد (

 ⃝      بيمار قطعي        ⃝محتمل        ⃝مشكوک   ⃝    سالم         

 را داشته ايد؟ 19آيا سابقه ابتال به كوويد  -2

 ⃝خير        ⃝بلي 

 اگر سابقه درگيري داشته ايد روش تشخيصي چه بوده است؟ -3

      ⃝آزمايشات خوني       ⃝اسكن ريه   CT      ⃝انجام تست ترشحات حلق و بيني

 ⃝تشخيص پزشک با توجه به عالئم باليني       ⃝تست سرولوژي )آنتي بادي هاي مربوط( 

 در صورت ابتال كدام يک از عالئم زير را داشته ايد؟ -4

      ⃝دردهاي عضالني       ⃝گلودرد       ⃝درجه 38تب باالي       ⃝آبريزش      ⃝ه سرف

 .........................غيره با ذكر عالمت ...............      ⃝تنگي نفس      ⃝از دست دادن حس بويايي و يا چشايي 
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