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 كندديم، به ما كمك ديدهيمقرار  ما ارياختجوانان است. اطالعاتي كه شما در متي از يك تحقيق در زمينه سالمت قس ،اي كه در اختيار شما استپرسشنامه

 دييدنمايمدكه مالحظه  طورهمانانجام دهيم.  مؤثري ريزيبرنامهآورده و در جهت پيشگيري از مشكالت آنان  دست بهجوانان كشورمان تا شناخت بهتري از 

؛ لداا به هيچ وجده بده ايدن اطالعدات دسترسدي ن واهدد داشدت كسهيچمحرمانه خواهند بود و  كامالًي شما هاپاسخاين پرسشنامه بدون نام است و تمام 

 بگااريد. × ت كه بيشتر در مورد شما صادق است، عالم ايگزينهپرسشنامه را به دقت ب وانيد و در مقابل  سؤاالتخواهشمنديم تمام 

  پسر ب:       دختر الف:   :كنيد مش ص را خود جنسيت .1

 داريد؟ سال چند .2

   هستيد؟ دانشگاه چندم دانشجوي سال .3

 چهارمد.     ج.  سوم   ب.  دوم   الف. اول 
 

 ايد؟با كسي درگيري فيزيكي داشته بار چند گاشته ماه 12 طي .4

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     الف. هرگز

 بار 12ح. بيش از    11يا  10ز.    بار 9يا  8و.     بار  7يا  6ه.  

 ايد؟ديده آسيب يا شده يا قمه تهديد چاقو با بار چند گاشته ماه 12 طي .5

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     الف. هرگز

 بار 12ح. بيش از    11يا  10ز.    بار 9يا  8و.     بار  7يا  6ه.  

 ايد؟كرده تهديد را كسي قمه يا چاقو با بار چند گاشته ماه 12 طي .6

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     الف. هرگز

 بار 12ح. بيش از    11يا  10ز.    بار 9يا  8و.     بار  7يا  6ه.  

 ايد؟ گرفته قرار مداوا تحت و ديده آسيب فيزيكي درگيري اثر در اثر در بار چند گاشته ماه 12 طي .7

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     الف. هرگز

 بار 12ح. بيش از    11يا  10ز.    بار 9يا  8و.     بار  7يا  6ه.  

 د؟اينرفته دانشگاه به ناامني و ترس احساس دليل به روز چند گاشته ماه 12 طي .8

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     الف. هرگز

 بار 12ح. بيش از    11يا  10ز.    بار 9يا  8و.     بار  7يا  6ه.  

 بار مورد تعرض جسمي يا جنسي قرار گرفته ايد؟ چند گاشته ماه 12 طي .9

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     الف. هرگز

 بار 12ح. بيش از    11يا  10ز.    بار 9يا  8و.     بار  7يا  6ه.  

 ايد؟نگشته بر خانه به شب و كرده ترک خانه والدينتان رضايت و اطالع بدون بار چند گاشته ماه 12 طي .10

 بار 5يا  4د.    بار 3يا  2ج.     بار 1ب.     الف. هرگز

 بار 12ح. بيش از    11يا  10ز.    بار 9يا  8و.     بار  7يا  6ه.          

  ايد؟داشتهعاطفي ال با فردي از جنس م الف رابطه حآيا تا به  .11

 الف. بلي 

 پاسخ دهيد( 14)اگر خير به سؤال   ب. خير     

 داشتيد؟ دوستي رابطه م الف جنس از نفر چند تا به حال با .12

    نفر 2ج.     نفر 1.  ب    الف. هرگز با جنس م الف رابطه نداشتم

   نفر 5ز. بيش از    نفر 5و.    نفر  4ه.      نفر 3د.  

http://www.kajpcc.ir/
http://www.kajpcc.ir/


 

  7واحد  4باالتر از مرکز قلب، تقاطع شهید گمنام کوچه چهارم پالک آدرس: تهران امیرآباد شمالی،    

 0939196830  -  09109290067اه:  همر        88357322تلفکس:           88356736تلفن:    

www.kajpcc.ir 

https://telegram.me/markazkajj 

 كرديد؟ برقرار دوستي رابطه م الف جنس از ديرف اولين بار در چند سالگي با .13

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 ايد؟به حال با فردي از جنس م الف رابطه جنسي داشته آيا تا .14

 الف. بلي 

 پاسخ دهيد( 16)اگر خير به سؤال   ب. خير     

 كرديد؟ برقرار جنسي رابطه م الف جنس از فردي اولين بار در چند سالگي با .15

 سالگي   18عد از ه. ب  سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

  ايد؟ كرده فكر خودكشي به جدي طور به تاكنون آيا .16

 الف. بلي 

 پاسخ دهيد( 22)اگر خير به سؤال    ب. خير     

  ؟ايدداشته خود زندگي به دادن پايان براي اينقشه و طرح تاكنون آيا .17

   ب. خير       الف. بلي 

   كرديد؟مي كرف خودكشي به جدي طور به آيا گاشته ماه 12 طي .18

 الف. بلي 

   ب. خير     

   داشتيد؟ تانزندگي به دادن پايان براي اينقشه و طرح گاشته ماه 12 طي .19

 الف. بلي 

   ب. خير     

   ايد؟كرده خودكشي به اقدام بار واقعاً  چند گاشته ماه 12 طي .20

 بار يا بيشتر  6ه.           بار 5يا  4د.        بار 3يا  2ج.       بار 1ب.    الف. هرگز

 زدن مانند) باشيد داشته مردن قصد واقعاً  كهاين بدون داديد، انجام كاري عمداً  خودتان، به زدن براي آسيب بار چند گاشته ماه 12 طي .21

   ؟...( و بدن، قرص خوردن سوزاندن رگ،

 بار يا بيشتر  6ه.           بار 5يا  4د.       بار 3يا  2ج.     بار 1ب.    الف. هرگز 

 ايد؟كشيده سيگار در طول عمرتانآيا  .22

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 27اگر خير به سؤال  ايدكشيدهاگر  بلي چند بار در طول عمرتان سيگار  )   ب. خير

 كشيديد؟ سيگار  بار چند عمرتان طول در .23

  بار 19تا  10ج.   ارب 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكشيدهالف.  هرگز 

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي سيگار  كشيديد؟ .24

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 كشيديد؟ سيگار بار چند گاشته ماه يك طول در .25

 بار 9تا  6د.    بار 0يا  3ج.     بار 2يا  1ب.     بار 0الف.  

 بار 30بيش از ه.   بار 29تا  20و.      بار 19تا  10ه.  

 كشيديد؟ سيگار بار چند گاشته ماه 12 طول در .26

  بار 19تا  10 د.  بار 9 تا 3ج.     بار 2يا  1ب.    بار 0الف.  

 بار 100بيش از . ي  بار 99تا  40و.    بار 39تا  20  ه.
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 كنيد؟ امتحان را سيگار بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .27

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 ايد؟قليان كشيده در طول عمرتانآيا  .28

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 33اگر خير به سؤال ، ايدكشيده اگر  بلي چند بار در طول عمرتان قليان)   ب. خير

 كشيديد؟ قليان بار چند عمرتان طول در .29

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكشيدهالف.  هرگز 

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي قليان كشيديد؟ .30

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   هيچ وقت  الف.

 كشيديد؟ قليان بار چند گاشته ماه يك طول در .31

 بار 9تا  6د.    بار 5يا  3ج.     بار 2يا  1ب.     بار 0الف.  

 بار 30بيش از ه.   بار 29تا  20و.      بار 19تا  10ه.  

 كشيديد؟ قليان بار چند گاشته ماه 12 طول در .32

 بار 9تا  6د.    بار 5يا  3ج.     بار 2يا  1ب.     بار 0الف.  

 بار 30بيش از ه.   بار 29تا  20و.      بار 19تا  10ه.  

 كنيد؟ امتحان را قليان بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .33

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      كمج.    ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

  ايد؟مشروبات الكلي مصرف كرده در طول عمرتانآيا  .34

  بلي  الف.  

 پاسخ دهيد( 39اگر خير به سؤال ، ايدخوردهاگر  بلي چند بار در طول عمرتان مشروبات )   ب. خير

 حشيش كشيديد؟ بار چند عمرتان طول در .35

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكشيدهالف.  هرگز 

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 ؟ايدمشروبات الكلي مصرف كردهاولين بار در چند سالگي  .36

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 ايد؟بار از مشروبات الكلي استفاده كرده چند گاشته اهم يك طول در .37

 بار 9تا  6د.    بار 5يا  3ج.     بار 2يا  1ب.     بار 0الف.  

 بار 30بيش ه.   بار 29تا  20و.      بار 19تا  10ه.  

 ايد؟بار از مشروبات الكلي استفاده كرده چند گاشته ماه 12 طول در .38

 بار 9تا  6د.    بار 5يا  3ج.     بار 2يا  1. ب    بار 0الف.  

 بار 30 بيشه.   بار 29تا  20و.      بار 19تا  10ه.  

 كنيد؟ امتحان را مشروبات الكلي بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .39

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 ايد؟ش كشيدهحشي آيا در طول عمرتان .40

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 45اگر خير به سؤال  ؟ايدكشيده حشيشبلي چند بار در طول عمرتان  )اگر    ب. خير

 

  

  

http://www.kajpcc.ir/
http://www.kajpcc.ir/


 

  7واحد  4باالتر از مرکز قلب، تقاطع شهید گمنام کوچه چهارم پالک آدرس: تهران امیرآباد شمالی،    

 0939196830  -  09109290067اه:  همر        88357322تلفکس:           88356736تلفن:    

www.kajpcc.ir 

https://telegram.me/markazkajj 

 حشيش كشيديد؟ بار چند عمرتان طول در .41

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكشيدهالف.  هرگز 

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي حشيش كشيديد؟ .42

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 حشيش كشيديد؟ بار چند گاشته ماه يك طول در .43

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 حشيش كشيديد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .44

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ امتحان حشيش را بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .45

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 ايد؟گراس  يا علف كشيده آيا در طول عمرتان .46

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 51اگر خير به سؤال  ؟ايدكشيده علف يا  گراس)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان    ب. خير

 گراس  يا علف كشيديد؟ بار چند عمرتان طول در .47

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكشيدهالف.  هرگز 

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي گراس  يا علف كشيديد؟ .48

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 گراس  يا علف كشيديد؟ بار چند گاشته ماه يك طول در .49

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 گراس  يا علف كشيديد؟ ربا چند گاشته ماه 12 طول در .50

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ امتحان رايا علف   گراس بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .51

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 

 ايد؟ترياک كشيده آيا در طول عمرتان .52

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 57، اگر خير به سؤال ايدكشيده ک)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان تريا   ب. خير

 ترياک كشيديد؟ بار چند عمرتان طول در .53

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكشيدهالف.  هرگز 

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي ترياک كشيديد؟ .54

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 
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 كشيديد؟ترياک  بار چند گاشته ماه يك طول در .55

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگز  الف.

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 ترياک كشيديد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .56

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ امتحان ترياک را بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .57

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 شيره مصرف كرده ايد؟ آيا در طول عمرتان .58

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 63اگر خير به سؤال  ؟ايد كرده فمصر شيره)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان    ب. خير

 شيره مصرف كرده ايد؟ بار چند عمرتان طول در .59

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 ه ايد؟اولين بار در چند سالگي شيره مصرف كرد .60

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 شيره مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه يك طول در .61

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 شيره مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .62

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ شيره را امتحان بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .63

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  مايل ندارمالف. ت 

 هروئين  مصرف كرده ايد؟ آيا در طول عمرتان .64

 پاسخ دهيد( 69اگر خير به سؤال  ؟ايد كرده مصرف هروئين)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان    ب. خير      بلي  الف. 

 هروئين  مصرف كرده ايد؟ بار چند عمرتان طول در .65

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي هروئين  مصرف كرده ايد؟ .66

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 هروئين  مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه يك طول در .67

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 هروئين  مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .68

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگز الف. 

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  
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 كنيد؟ هروئين  را امتحان بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .69

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 كراک مصرف كرده ايد؟ عمرتانآيا در طول  .70

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 75اگر خير به سؤال  ؟ايد كرده مصرف كراک)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان    ب. خير

 كراک مصرف كرده ايد؟ بار چند عمرتان طول در .71

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي كراک مصرف كرده ايد؟ .72

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 كراک مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه يك طول در .73

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده صرفم هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كراک مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .74

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ كراک را امتحان بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .75

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 شيشه  مصرف كرده ايد؟ آيا در طول عمرتان .76

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 81اگر خير به سؤال  ؟ايد كرده مصرف شيشه)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان    ب. خير

 شيشه  مصرف كرده ايد؟ بار چند عمرتان طول در .77

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 ه ايد؟مصرف كردشيشه  اولين بار در چند سالگي  .78

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 مصرف كرده ايد؟شيشه   بار چند گاشته ماه يك طول در .79

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 مصرف كرده ايد؟شيشه   بار چند گاشته ماه 12 طول در .80

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ را امتحانشيشه   بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .81

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  . تمايل ندارمالف 

 مصرف كرده ايد؟قرص اكس   آيا در طول عمرتان .82

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 87اگر خير به سؤال  ؟ايد كرده مصرف  اكس قرص)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان    ب. خير
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 ايد؟ مصرف كردهقرص اكس   بار چند عمرتان طول در .83

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 مصرف كرده ايد؟قرص اكس  اولين بار در چند سالگي  .84

 سالگي   18ه. بعد از           سالگي 17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 مصرف كرده ايد؟قرص اكس   بار چند گاشته ماه يك طول در .85

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 يد؟مصرف كرده اقرص اكس   بار چند گاشته ماه 12 طول در .86

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ را امتحانقرص اكس   بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .87

  ه.  خيلي زياد  د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 ريتالين مصرف كرده ايد؟ آيا در طول عمرتان .88

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 93اگر خير به سؤال  ؟ايد كرده مصرف ريتالين)اگر  بلي چند بار در طول عمرتان    ب. خير

 ريتالين مصرف كرده ايد؟ بار چند عمرتان طول در .89

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي ريتالين مصرف كرده ايد؟ .90

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 رف كرده ايد؟ريتالين مص بار چند گاشته ماه يك طول در .91

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 ريتالين مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .92

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10  د.

 كنيد؟ ريتالين را امتحان بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .93

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 ترامادول مصرف كرده ايد؟ آيا در طول عمرتان .94

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 99اگر خير به سؤال  ؟ايد كرده مصرف ترامادولبلي چند بار در طول عمرتان  )اگر    ب. خير

 ترامادول مصرف كرده ايد؟ بار چند عمرتان طول در .95

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 اولين بار در چند سالگي ترامادول مصرف كرده ايد؟ .96

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 
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 ترامادول مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه يك طول در .97

  بار 9ا ي 3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 ترامادول مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .98

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 كنيد؟ ترامادول را امتحان بار يك حداقل داريد يلتما چقدر .99

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 مواد نيروزا مصرف كرده ايد؟ آيا در طول عمرتان .100

  بلي  الف. 

 پاسخ دهيد( 105به سؤال  ، اگر خيرايد كرده مصرف نيروزا موادچند بار در طول عمرتان  ،)اگر  بلي   ب. خير

 مواد نيروزا مصرف كرده ايد؟ بار چند عمرتان طول در .101

  بار 19تا  10ج.   بار 9تا  3ج.     بار 2يا  1ب.   امنكرده مصرف هرگزالف.  

 بار 100و. بيش از   بار 99تا  40ه.    بار 39تا  20د.  

 د؟اولين بار در چند سالگي مواد نيروزا مصرف كرده اي .102

 سالگي   18ه. بعد از   سالگي         17د.  سالگي 16ج.    سالگي يا كمتر 15ب.   الف. هيچ وقت 

 مواد نيروزا مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه يك طول در .103

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 مواد نيروزا مصرف كرده ايد؟ بار چند گاشته ماه 12 طول در .104

  بار 9يا  3ج.      بار 2يا  1ب.    امنكرده مصرف هرگزالف.  

   بار 40و.  بيش از    بار 39تا  20ه.      بار 19تا  10د.  

 نيد؟ك مواد نيروزا را امتحان بار يك حداقل داريد تمايل چقدر .105

 ه.  خيلي زياد   د.  زياد      ج.  كم  ب.  خيلي كم  الف. تمايل ندارم 

 

 گويي شما متشكريماز پاسخ
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