دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،معاونت بهداشتي ،گروه سالمت خانواده و جمعيت
در اين قسمت چيزي ننويسيد

فرم گردآوري اطالعات افراد متقاضي عمل وازكتومي
شماره

كد

متغير
نام و نام خانوادگي ............................................................. :نام و نام خانوادگي پزشك جراح.................................................................. :
شماره تلفن منزل ................................................................. :شماره تلفن همراه.................................................... :

1

شهرستان................................................. :

2

ارجاعي از -1 :خانه بهداشت 

3

محل سكونت -1 :شهر 

4

سن ............................ :سال

5

سن همسر ............................ :سال

6

سن در زمان ازدواج ................... :سال

7

سن همسر در زمان ازدواج ........................ :سال

8

تعداد ازدواج................... :

9

شغل..................... :

11

شغل همسر................................... :

11

ميزان تحصيالت -1 : :بي سواد 

12

ميزان تحصيالت همسر -1 : :بي سواد 

 -4پايگاه بهداشتي 

 -6ديپلم 
 -6ديپلم 

 -3مركز بهداشتي درماني شهري 

 -2مركز بهداشتي درماني روستايي 

 -5مراجعه مستقيم 
 -2روستا 

نام شهر يا روستاي محل سكونت ........................................

 -2نهضت سوادآموزي 

 -7فوق ديپلم 

 -3ابتدايي 

 -8ليسانس 
 -8ليسانس 

 -2تُرك 

 -4راهنمايي 

 -9فوق ليسانس و باالتر 

 -2نهضت سوادآموزي 

 -7فوق ديپلم 

 -3ابتدايي 

13

قوميت  -1 :فارس 

14

قوميت همسر -1 :فارس 

15

دين -1 :اسالم ،شيعه  -2 اسالم ،سني 

16

دين همسر -1 :اسالم ،شيعه  -2 اسالم ،سني 

17

ميانگين درآمد خانوار شما در ماه در كدام گزينه قرار دارد؟  -1كمتر از  411هزار تومان 

18

تعداد فرزند زنده........................ :

19

تعداد فرزند پسر زنده........................... :

21

تعداد فرزند دختر زنده.................... :

21

سن آخرين فرزند( ......................... :سال 

22

آيا آخرين فرزند شما ناخواسته بوده؟  -1بلي

23

در صورت ناخواسته بودن -1 :همزمان با روش پيشگيري از بارداري 

 811 -3تا كمتر از  1211111تومان 

 -4راهنمايي 

 -4كُرد 

 -3لُر 
 -3مسيحيت 

 -5عرب 

 -4كُرد 
 -4يهود 

 -3مسيحيت 

 -6ساير 
 -6ساير 

 -5عَرَب 

 -5ساير  ،نام ببريد.............................. :

 -4يهود 

 -5ساير  ،نام ببريد.............................. :
 411 -2تا كمتر از  811هزار تومان 

 1211111 -4تومان يا بيشتر 

ماه ( )كمتر از يكسال را با ماه و بيشتر از يكسال را با سال نشان دهيد)
 -2خير 

24
25

نوع وسيله پيشگيري از بارداري پس از تولد آخرين فرزند تا اكنون (يك يا چند جواب) -1 :قرص 
 -3آمپول 

26

28

 -5طبيعي 

 -3نميخواهم جواب دهم 
 -6ساير 

فرد مشوق براي انجام عمل (يك يا چند جواب) -1 :همسر 
 -4كاركنان بهداشت 

27

 -2ندارد 

 -2بدون استفاده از روش 

سابقه سقط عمدي در همسر؟  -1دارد 
 -4آي يو دي 

 -5دبيرستان 

 -9فوق ليسانس و باالتر 

 -3لُر 

 -2تُرك 

 -5دبيرستان 

 -2كاندوم 

 -7هيچ روشي 

 -3رسانه هاي گروهي 

 -2فاميل 

 -5ساير  نام ببريد........................................ :

اكنون كه شما درخواست وازكتومي داشته ايد ،همسر شما باردار است؟  -1آري 
محل عمل وازكتومي -1 :بيمارستان 

 -2مركز بهداشتي درماني 

 -2خير 

 -3مطب شخصي 

نام و نام خانوادگي پرسشگر:

تاريخ پرسشگري:

نام و نام خانوادگي وارد كنندهي دادهها به رايانه:

تاريخ ورود دادهها:

 -4ساير 

دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،معاونت بهداشتي ،گروه سالمت خانواده و جمعيت
فرم گردآوري اطالعات افراد متقاضي عمل توبكتومي
شماره

در اين قسمت چيزي ننويسيد

كد

متغير
نام و نام خانوادگي ............................................................. :نام و نام خانوادگي پزشك جراح.................................................................. :
شماره تلفن منزل ................................................................. :شماره تلفن همراه.................................................... :

1

شهرستان................................................. :

2

ارجاعي از -1 :خانه بهداشت 

3

محل سكونت -1 :شهر 

4

سن ............................ :سال

5

سن همسر ............................ :سال

6

سن در زمان ازدواج ................... :سال

7

سن همسر در زمان ازدواج ........................ :سال

8

تعداد ازدواج................... :

9

شغل..................... :

11

شغل همسر................................... :

11

ميزان تحصيالت -1 :بي سواد 

12

ميزان تحصيالت همسر -1 : :بي سواد 

 -4پايگاه بهداشتي 

 -6ديپلم 
 -6ديپلم 

 -3مركز بهداشتي درماني شهري 

 -2مركز بهداشتي درماني روستايي 

 -5مراجعه مستقيم 
 -2روستا 

نام شهر يا روستاي محل سكونت........................................ :

 -2نهضت سوادآموزي 

 -7فوق ديپلم 

 -3ابتدايي 

 -8ليسانس 
 -8ليسانس 

 -2تُرك 

 -4راهنمايي 

 -9فوق ليسانس و باالتر 

 -2نهضت سوادآموزي 

 -7فوق ديپلم 

 -3ابتدايي 

13

قوميت  -1 :فارس 

14

قوميت همسر -1 :فارس 

15

دين -1 :اسالم ،شيعه  -2 اسالم ،سني 

16

دين همسر -1 :اسالم ،شيعه  -2 اسالم ،سني 

17

ميانگين درآمد خانوار شما در ماه در كدام گزينه قرار دارد؟  -1كمتر از  411هزار تومان 

18

تعداد فرزند زنده........................ :

19

تعداد فرزند پسر زنده........................... :

21

تعداد فرزند دختر زنده.................... :

21

سن آخرين فرزند( ......................... :سال 

22

آيا آخرين فرزند شما ناخواسته بوده؟  -1بلي

23

در صورت ناخواسته بودن -1 :بارداري همزمان با روش پيشگيري از بارداري 

 811 -3تا كمتر از  1211111تومان 

 -4راهنمايي 

 -4كُرد 

 -3لُر 

 -5عرب 

 -4كُرد 
 -4يهود 

 -3مسيحيت 

 -3مسيحيت 

 -6ساير 
 -6ساير 

 -5عَرَب 

 -5ساير  ،نام ببريد.............................. :

 -4يهود 

 -5ساير  ،نام ببريد.............................. :
 411 -2تا كمتر از  811هزار تومان 

 1211111 -4تومان يا بيشتر 

ماه ( )كمتر از يكسال را با ماه و بيشتر از يكسال را با سال نشان دهيد)
 -2بارداري بدون استفاده از روش پيشگيري 

24
25

نوع وسيله پيشگيري از بارداري پس از تولد آخرين فرزند تا اكنون (يك يا چند جواب) -1 :قرص 

26

 -4آي يو دي 

28

 -5طبيعي 

 -3نميخواهم جواب دهم 
 -6ساير 

فرد مشوق براي انجام عمل (يك يا چند جواب) -1 :همسر 
 -4كاركنان بهداشت 

27

 -2ندارم 

 -2خير 

سابقه سقط عمدي؟  -1دارم 
 -3آمپول 

نوع عمل توبكتومي -1 :همزمان با عمل سزارين

 -2كاندوم 

 -7هيچ روشي 

 -2فاميل 

 -5ساير  نام ببريد........................................ :

محل عمل -1 :بيمارستان 

 -5دبيرستان 

 -9فوق ليسانس و باالتر 

 -3لُر 

 -2تُرك 

 -5دبيرستان 

 -2به تنهايي 

 -2سياري 

نام و نام خانوادگي پرسشگر:

تاريخ پرسشگري:

نام و نام خانوادگي وارد كنندهي دادهها به رايانه:

تاريخ ورود دادهها:

 -3رسانه هاي گروهي 

