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  نام رديف
  نوع

 ريال تاريخ عدد متن  Missingتعداد   تعداد ركورد
  0  206     *  نام 1
  0  206     * دگينام خانوا 2
         *  نام پدر 3
  103  103    *   جنس 4
  110  96    *  در صد جانبازي 5
  104  102    *  سال تولد 6
  104  102    *  كد جانبازي 7
  0  206     * محل سكونت 8
  0  206     *  شهرستان 9

  0  206     * آدرس سكونت 10
  0  206     * آدرس محل كار 11
  109  97    *  تلفن محل سكونت 12
  1097  9    *  تلفن محل كار 13
  135  71    *  شماره موبايل 14

15 
تحصيالت جانباز قبل از

  مجروحيت
  *     95  111  

16 
تحصيالت جانباز در حال

  حاضر
  *     99  107  

  0  206     * نوع مدرك تحصيلي 17

18 
وضعيت تاهل قبل از

  مجروحيت
  *     103  103  

  185  21    *  سال ازدواج 19

20 
وضعيت تاهل جانباز پس از

  مجروحيت
  *     91  115  

  141  65    *  سال ازدواج 21



  203  3    *  سال طالق 22
  201  5    *  سال ازدواج مجدد 23
  102  86    *  سال تولد همسر 24
  115  91    *  تحصيالت همسر 25
  121  85    *  تعداد فرزندان 26

27 
تعداد افراد تحت تكفل غير از

  و فرزندان همسر
  *     45  161  

  104  102    *  محل سكونت 28
  104  102    *  نوع محل سكونت 29
  106  100    *   مالكيت 30

31 
وضعيت شغلي قبل از

  مجروحيت
  *     102  104  

  134  72    *  وضعيت شغلي در حال حاضر 32
  139  67    *  حالت اشتغال 33
  0  206     * شغلنوع  34
  0  206     * حاضر نوع شغل در حال 35

36 
آيا ديگر اعضاي تحت تكفل

  شما نيز شاغل هستند
  *     95  111  

  105  101    *  ميزان در آمد ماهانه 37

38 
سال مجروحيت منجر به صدمه

  دستها
  *     102  104  

  0  206     * جراحت سرو صورت 39
  0  206     * جراحت چشمها 40
  0  206     * جراحت گوشها 41
  0  206     * نجراحت ت 42
  0  206     * جراحت اندام تحتاني 43
  0  206     * شيميايي 44
  0  206     * اعصاب و روان 45
  0  206     * ساير جراحتها 46

47 

استفاده از وسايل كمكي
جهت ناتواني هاي ناشي از 

  جراحت معمول
  *      100  106  

  0  206     * نام مسايل كمكي مورد استفاده 48

49 
تري شدن درتعداد بس

  بيمارستان پس از مجروحيت
        84  122  



50 
مجموعا چند روز بستري شده 

  .ايد
*        206  0  

51 
تعداد عمل جراحي روي
  دست  پس از مجروحيت

  *      60  146  

  119  87      *    جراحي ساير نواحي بدن 52

  140  66    *  تعداد جراحي ساير نواحي بدن 53
  0  206     * بيمارستان محل جراحي 54
  0  206    *  اعزام به خارج جهت در مان 55
  105  101    *  تعاد دفعات اعزام به خارج 56
  0  206     * كشور مورد معالجه 57
  0  206     * محل جراحي ها 58
  0  206    *  متوسط ساعت خواب در شب 59
  154  52    *  متوسط ساعت خواب در روز 60

61 
متوسط زماني كه به بستر

  تا زمان خواب ميرويد
  *     206  0  

  105  101    *  استفاده از رژيم غذايي 62

63 

به طور متوسط در طول سه ماه
چند بار براي امور درماني به 
  پزشك مراجعه مي كنيد

  *     48  158  

64 
دچار عارضه به سبب سوء

  درمان
  *     101  105  

65 
استفاده از داروي خاص در

  حال حاضر
  *     100  106  

66 

تفاده از وسايل كمكي به جزاس
دستهاي مصنوعي در انجام 

  فعاليتهاي روزمره
  

*        100  106  

  105  101     * انجام فعاليت ورزشي 67
  111  95      تعداد ساعات تفريح در هفته 68

69 
وجود ناتواني يا بيماري مزمن 

  در ساير افراد خانواده
*       32  174  

70 
نوع ناتواني يا بيماري مزمن در

  ساير افراد خانواده
*       206  0  

  108  98    * ميزان مشاركت در انجام امور 71



  منزل
  127  79    *  نوع فعاليت در انجام امور منزل 72
  138  68    *  علت پايين بودن مشاركت 73

74 
ميزان كمك خواستن اعضاي
  خانواده در انجام امور منزل

  *     96  110  

75 
ميزان خارج شدن از منزل

  براي خريد روزانه
  *     95  111  

  154  52    *  علت خارج نشدن 76

77 
ميزا ن انجام فعاليت روزانه و

  شخصي
  *     101  105  

78 
از چه وسيله اي براي كسب
  اطالعات استفاده مي كنيد

  *     98  108  

79 
ميزان تاثير در روابط اجتماعي

  بعلت قطع عضو
  *     99  107  

80 
بعلتتاثير در روابط پدري
  قطع عضو

  *     79  127  

81 
ميزان رضايت خانواده از نقش

  شما
  *     96  110  

82 
ميزان رضايت شما از رفتار

  همسرتان
  *     89  117  

83 
ميزان رضايت شما از رفتار

  فرزندان
  *     81  125  

84 
ميزان رضايت همسر از رفتار

  شما
  *     86  120  

85 
ميزان رضايت فرزندان از رفتار

  شما
  *     79  127  

86 
ميزان رضايت شما از حمايت

  خانواده
  *     91  115  

87 
ادامه تحصيل پس  از قطع

  عضو
  *     98  108  

88 
ميزان رضايت شما از روشهاي

  ارزشيابي و امتحانات
  *     42  164  

  180  26    *  ميزان رضايت از شغل فعلي 89

90 
كمك خواستن در انجام

  وظايف شغلي
  *     26  180  

91 
زان استفاده از وسايل نقليهمي

  عمومي
  *     93  113  



92 
ميزان كمك خواستن براي

  سوار و پياده شدن
  *     100  106  

93 
استفاده از خدمات بنياد

  درحالت اشتغال
  *     101  105  

94 
استفاده از خدمات بنياد

  درحالت معيشت
  *     100  106  

95 
استفاده از خدمات بنياد درحق

  پرستاري
  *     100  106  

96 
استفاده از خدمات بنياد دروام

  ايجاد اشتغال
  *     92  114  

97 

استفاده از خدمات بنياد
درمعرفي جهت اخذ پروانه 

  كسب
  *     101  105  

98 
استفاده از خدمات بنياد

  درتلفن همراه
  *     101  105  

99 
استفاده از خدمات بنياد

  درتلفن ثابت خارج از نوبت
  *     100  106  

100 
فاده از خدمات بنياد درآباست

  و فاضالب و برق و گاز
  *     99  107  

101 
استفاده از خدمات بنياد درآرم

  طرح ترافيك
  *     93  112  

102 

استفاده از خدمات بنياد
درمعافيت يك فرزند يا برادر 

  از خدمت وظيفه
  *     100  106  

103 
استفاده از خدمات بنياد دربليط

  نيم بهاي هواپيما
  *     101  105  

104 
استفاده از خدمات بنياد

  درخودرو
  *     101  105  

105 
استفاده از خدمات بنياد
  درمعافيت قضايي

  *     100  106  

106 
استفاده از خدمات بنياد 

  دردفترچه اتكا
  *     100  106  

107 
استفاده از خدمات بنياد

  درهديه ازدواج
  *     96  110  

108 
استفاده از خدمات بنياد

  ي زميندرواگذار
  *     101  105  

  105  101    * استفاده از خدمات بنياد دروام 109



 بانك مسكن

110 
استفاده از خدمات بنياد
  درپروژه هاي مسكوني

  *     100  106  

111 

استفاده از خدمات بنياد
درمعافيت از عوارض شهر 
انشعابات، نوسازي و پروانه 

  ساخت

  *     100  106  

112 
اداستفاده از خدمات بني
  دربالعوض مسكن

  *     101  105  

113 
استفاده از خدمات بنياد
  درحضور در جشنواره ها

  *     101  105  

114 

استفاده از خدمات بنياد
درشركت در مسابقات 

  فرهنگي هنري
  *     101  105  

115 
استفاده از خدمات بنياد 
  درمشاوره و مددكار

  *     101  105  

116 
استفاده از خدمات بنياد

  در اردوها درشركت
  *     101  105  

117 
استفاده از خدمات بنياد
  درخدمات كاروان حج

  *     101  105  

118 
استفاده از خدمات بنياد

  يدار مسئولينددر
  *     101  105  

119 
استفاده از خدمات بنياد

  دركمك هزينه تحصيلي خود
  *     98  108  

120 

استفاده از خدمات بنياد
دركمك هزينه تحصيلي خود 

  فرزندانو 
  *     92  114  

121 
استفاده از خدمات بنياد

  درپاداش و هداياي تحصيلي
  *     93  113  

122 
استفاده از خدمات بنياد
  درتوزيع لوازم التحرير

  *     94  112  

123 
استفاده از خدمات بنياد در

  ضبط صوت
  *     100  106  

124 
استفاده از خدمات بنياد در
  حضور در مسابقات ورزشي

  *     100  106  

125 
استفاده از خدمات بنياد در

  دست مصنوعي
  *     101  105  



126 
استفاده از خدمات بنياد در

  بيمه همگاني
  *     101  105  

127 
استفاده از خدمات بنياد در

  واكسيناسيون
  *     101  105  

128 
استفاده از خدمات بنياد
  درخدمات دندانپزشكي

  *     100  106  

129 
به تامين نقش بنياد در كمك
  مسكن

  *     101  105  

131 
نقش بنياد در ارايه خدمات
  بهداشتي درماني و توانبخشي

  *     90  116  

132 
نقش بنياد در ارايه خدمات
  معيشتي و حمايتهاي رفاهي

  *     88  118  

133 
نقش بنياد در ارتقاء سطح
  تحصيلي خود و خانواده

  *     85  121  

134 
نقش بنياد در ارائه خدمات

  زشي به شما و خانواده شماور
  *     67  139  

135 
نقش بنياد در حفظ و اشاعه 

  فرهنگ جانبازي
  *     70  136  

 
سابقه بستري در بخش

  روانپزشكي
            

138 
سابقه مراجعه سرپايي به

  روانپزشك
  *     103  103  

  116  90    *  سابقه مصرف سيگار 139
  161  45    *  چند سال مصرف سيگار 140
  103  103    *  عتياد به مواد مخدرا 141
  0  206     * نوع ماده مخدر مصرفي 142
  0  206     * ميزان مصرف روزانه 143
  0  206     * مدت مصرف 144
  103  103    *  سابقه اعتياد به موتد مخدر 145
  0  206     *  نوع ماده 146
  103  103    *   ظاهر كلي 147
  103  103    *   خلق 148
  103  103    *   عاطفه 149
  103  103    *   تكلم 150
  103  103    *   ادراك 151



  0  206    *   نوع توهم 152
  103  103    *   فرم تفكر 153
  103  103    *  محتواي تفكر 154
  103  103    *  جهت يابي 155
  103  103    *  حافظه كوتاه مدت 156
  103  103    *  حافظه بلند مدت 157
  103  103    *   قضاوت 158
  103  103    *  قابليت اعتماد 159
160            

161 
احساس درك خيالي در اندام
  از دست رفته سمت راست

  *     103  103  

  117  89    *  اندازه احساس 162
  118  88    *  ميزان احساس 163

164 
احساس درك خيالي در اندام
  از دست رفته سمت چپ

  *     99  107  

  122  84    *  اندازه احساس 165
  122  84    *  ميزان احساس 166

167 
احساس درد خيالي در اندام از
  دست رفته سمت راست

  *     103  103  

  149  57    *  اندازه احساس 168
  149  57    *  ميزان احساس 169

170 
احساس درد خيالي در اندام از

  دست رفته سمت چپ
  *     100  106  

  154  52    *  اندازه احساس 171
  153  53    *  يزان احساسم 172

173 
درد در مفاصل يا سيستم

  اسكلتي
  *     100  106  

  143  63    *  درد در مفاصل راست 174

  146  60     *    درد در مفاصل چپ 175

  جانبازان دو پا قطعفرم نيازسنجي
  

  180  26    *  دست/قطع جزئي انگشت 176
  164  42    *  قطع از مفصل مچ 177
  161  45    *  جقطع زير آرن 178



  201  5    *  قطع از باالي آرنج 179
  196  10    *  قطع از مفصل شانه 180
  205  1    *  قطع بين كتفي سينه 181
  206  0    *  طول استامپ راست 182
  108  98    *  طول استامپ چپ 183
  109  97    *  نوع آمپوتاسيون دست راست 184
  104  102    *  نوع آمپوتاسيون دست چپ 185
186 Bulbous )109  97    *  )دست راست  

187 
زياد بودن بافت نرم انتهاي

  )دست راست(استامپ 
  *     80  126  

188 
كم بودن بافت نرم انتهاي

  )دست راست(استامپ 
  *     79  127  

189 

چسبندگي پوست و اسكار به
استخوان انتهاي استامپ 

  )دست راست(
  *     93  113  

  113  93    *  )دست راست(گرافت  190
  130  76    *  )دست راست(نروما  191

192 

سانتي2عدم تقارن بيش از 
متر استخوانهاي اولنا و 
راديوس در جراحي 

  )دست راست(كوركنبرگ  

  *     78  128  

193 Bulbous )172  34    *  )دست راست  

194 
زياد بودن بافت نرم انتهاي

  )دست راست(استامپ 
  *     78  128  

195 
ن بافت نرم انتهايكم بود

  )دست راست(استامپ 
  *     79  127  

196 

چسبندگي پوست و اسكار به
استخوان انتهاي استامپ 

  )دست راست(
  *     92  114  

  114  92    *  )دست راست(گرافت  197
  132  74    *  )دست راست(نروما  198

199 

سانتي2عدو تقارن بيش از 
متر استخوانهاي اولنا و 

حي راديوس در جرا
  )دست راست(كوركنبرگ  

  *     74  132  

200 
كيفيت جراحي در استمپ

 دست راست
  *     40  166  



  111  95    *  نياز به جراحي مجدد 201

202 
كيفيت جراحي در(شرح

  )استمپ دست راست
*        100  106  

203 
كيفيت جراحي در استمپ

 دست چپ
  *      206  0  

  112  94    *  نياز به جراحي مجدد 204

205 
كيفيت جراحي در(شرح

  )استمپ دست چپ
*        98  108  

206 
امكان استفاده از پروتز در

  اندام فوقاني راست
  *      206  0  

  184  22     * شرح نوع پروتز پيشنهادي 207

208 
امكان استفاده از پروتز در

  اندام فوقاني چپ
  *      206  0  

209 
شرح نوع پروتز پيشنهادي

  چپ
*        38  168  

210 
ي وجود ضايعه ارتوپديبررس

  در اندامهاي تحتاني چپ
  *      206  0  

211 

بررسي وجود ضايعه(شرح
ارتوپدي در اندامهاي تحتاني 

  )چپ
*        102  104  

212 

ضايعه(نياز به درمان دارد 
ارتوپدي در اندامهاي تحتاني 

  )چپ
  *      206  0  

213 
ضايعه ارتوپدي در(شرح

  )اندامهاي تحتاني چپ
*        97  109  

214 
بررسي وجود ضايعه ارتوپدي 
  در اندامهاي تحتاني راست

  *      206  0  

215 

بررسي وجود ضايعه(شرح
ارتوپدي در اندامهاي تحتاني 

  )راست
*        98  108  

216 

ضايعه(نياز به درمان دارد 
ارتوپدي در اندامهاي تحتاني 

  )راست
  *      206  0  

217 
ضايعه ارتوپدي در(شرح

  )اندامهاي تحتاني راست
*        99  107  

218 
بررسي وجود ضايعه ارتوپدي
در اندامهاي تحتاني ستون 

  *      206  0  



  فقرات

219 
بررسي وجود ضايعه(شرح

  )ارتوپدي در ستون فقرات
*        100  106  

220 
ضايعه(نياز به درمان دارد 

  )ارتوپدي در ستون فقرات
  *      206  0  

221 
ضايعه ارتوپدي در ستون(شرح

  )فقرات
*        88  118  

  فرم ارزيابي اندام فوقاني جهت پروتز
  109  97    *   قد 222
  106  100    *   وزن 223
  107  99      دست غالب قبل از قطع عضو 224
  0  206     * علت قطع عضو چپ 225
  0  206     * علت قطع عضو راست 226
  206  0    *  تاريخچه قطع عضو چپ 227
  105  101    *  تاريخچه قطع عضو راست 228

229 
دست(تعداد پروتز دريافتي

  )راست
  *     73  133  

230 
دست(تعداد پروتز دريافتي

  )چپ
  *     69  137  

231 
استفاده از پروتز اندام فوقاني

  راست
  *     94  112  

232 
تاريخچه پروتز اندام فوقاني

  راست
  *     0  206  

  154  52     *    اولين پروتز 233

234 
تعداد ساعات استفاده در

  )اولين پروتز(وزر
  *     35  171  

235 
تعداد ساعات پوشيدن در

  )اولين پروتز(روز
  *     35  171  

  170  36    *  )اولين پروتز(سال پايان استفاده 236
  0  206    *  )اولين پروتز(محل دريافت 237
  190  16    *  پروتز ما قبل آخر 238

239 
تعداد ساعات استفاده در

  )پروتزما قبل آخر(روز
  *     17  189  

240 
تعداد ساعات پوشيدن در

  )پروتزما قبل آخر(روز
  *     18  188  

  0  206    * پروتزما قبل(سال پايان استفاده 241



  )آخر

242 
پروتزما قبل(محل دريافت
  )آخر

*        10  196  

  188  18    *  پروتز فعلي 243

244 
تعداد ساعات استفاده در

  )پروتزفعلي(روز
  *     18  188  

245 
عداد ساعات پوشيدن درت

  )پروتزفعلي(روز
  *     11  195  

  0  206    *  )پروتزفعلي(سال پايان استفاده 246
  130  76     * )پروتزفعلي(محل دريافت 247

248 
استفاده از پروتز اندام فوقاني

  چپ
  *     0  206  

249 
تاريخچه پروتز اندام فوقاني

  چپ
  *     45  161  

  167  39    *  اولين پروتز چپ 250

251 
تعداد ساعات استفاده در

  )اولين پروتز(روز
  *     41  165  

252 
تعداد ساعات پوشيدن در

  )اولين پروتز(روز
  *     36  170  

  0  206    *  )اولين پروتز(سال پايان استفاده 253
  194  12     * )اولين پروتز(محل دريافت 254

255 
اندام فوقاني(پروتز ما قبل آخر 
  )چپ

  *     15  191  

256 
تعداد ساعات استفاده در

  )پروتزما قبل آخر(روز
  *     17  189  

257 
تعداد ساعات پوشيدن در

  )پروتزما قبل آخر(روز
  *     17  189  

258 
پروتزما قبل(سال پايان استفاده
  )آخر

  *     15  192  

259 
پروتزما قبل(محل دريافت
  )آخر

*        206  0  

  199  7    *  )اندام فوقاني چپ(پروتز فعلي 260

261 
تعداد ساعات استفاده در

  )پروتزفعلي(روز
  *     14  192  

262 
تعداد ساعات پوشيدن در 

  )پروتزفعلي(روز
  *     16  190  



  197  9    *  )پروتزفعلي(سال پايان استفاده 263
  0  206     * )پروتزفعلي(محل دريافت 264

      مديريت پروتز 
مديريت
  پروتز

      

265 

پوشيدن و در آوردن
با -كتهاي اندام باقيماندهسو

  پروتز
  *     18  188  

266 

پوشيدن و در آوردن
بي -سوكتهاي اندام باقيمانده

  پروتز
  *     19  187  

  188  18    *  باپروتز- tdباز و بسته كردن  267
  187  19    *  بي پروتز- tdباز و بسته كردن  268
  203  3    *  باپروتز-خم كردن ساعد 269
  200  6    *  ي پروتزب-خم كردن ساعد 270

271 
-قفل كردن و باز كردن آرنج

  باپروتز
  *     11  195  

272 
-قفل كردن و باز كردن آرنج

  بي پروتز
  *     15  191  

273 
قرار دادن و خارج كردن 

  باپروتز-باطري از محل آن
  *     4  202  

274 
قرار دادن و خارج كردن

  بي پروتز-باطري از محل آن
  *     6  200  

275 
-linerو درآوردن پوشيدن

  باپروتز
  *     19  187  

276 
بي-linerپوشيدن و درآوردن 
  پروتز

  *     19  187  

277 
-پوشيدن و درآوردن پروتز

  باپروتز
  *     12  194  

278 
بي-پوشيدن و درآوردن پروتز

  پروتز
  *     16  190  

  197  9    *  باپروتز-شارژ باتري 279
  193  13    *  بي پروتز-شارژ باتري 280

281 
تنظيم كردن و درآوردن

harness -باپروتز  
  *     16  190  

282 
تنظيم كردن و درآوردن

harness -بي پروتز  
  *     18  188  



283 
 tdوضعيت دهي از قبل به

  باپروتز-براي گرفتن
  *     16  190  

284 
 tdوضعيت دهي از قبل به

  بي پروتز-براي گرفتن
  *     18  188  

  196  10    *  باپروتز-هاtdتعويض  285
  190  16    *  بي پروتز-هاtdتعويض  286

287 
اينچ3به اندازه tdباز كردن 

  باپروتز-به سمت زانو
  *     18  188  

288 
اينچ3به اندازه tdباز كردن 

  بي پروتز-به سمت زانو
  *     16  190  

290 
اينچ3به اندازه tdباز كردن 

  باپروتز-به سمت كمر
  *     17  189  

291 
اينچ3به اندازه tdن باز كرد

  بي پروتز-به سمت كمر
  *     16  190  

292 
اينچ3به اندازه tdباز كردن 

  باپروتز-به سمت دهان
  *     17  189  

293 
اينچ3به اندازه tdباز كردن 

  بي پروتز-به سمت دهان
  *     16  190  

  206  0    *   پوشيدن 294
  175  31    *  با پروتز-دكمه ها 295
  105  101    *  بي پروتز-دكمه ها 296
  175  31    *  با پروتز-زيپ ها 297
  105  101    *  بي پروتز-زيپ ها 298
  175  31    *  با پروتز-قالب ها 299
  105  101    *  بي پروتز-قالب ها 300
  176  30    *  با پروتز-قفل ها 301
  106  100    *  بي پروتز-قفل ها 302
  176  30    *  با پروتز-بستن بندها 303
  105  101    *  بي پروتز-بستن بندها 304
  175  31    *  با پروتز-بستن بند كفش 305
  105  101    *  بي پروتز-بستن بند كفش 306

307 
-پوشيدن ودر آوردن جوراب

  با پروتز
  *     31  175  

308 
-پوشيدن ودر آوردن جوراب

  بي پروتز
  *     101  105  

309 
با-پوشيدن ودر آوردن كفش

  زپروت
  *     29  177  



310 
بي-پوشيدن ودر آوردن كفش

  پروتز
  *     99  107  

311 
پوشيدن ودر آوردن لباس

  با پروتز-زير
  *     29  177  

312 
پوشيدن ودر آوردن لباس

  بي پروتز-زير
  *     101  105  

313 
پوشيدن ودر آوردن شورت و

  با پروتز-شلوارك
  *     31  175  

314 
پوشيدن ودر آوردن شورت و

  بي پروتز-ركشلوا
  *     99  107  

315 
با-يافتن جلو و عقب شلوار

  پروتز
  *     29  177  

316 
بي -يافتن جلو و عقب شلوار

  پروتز
  *     98  108  

317 
پوشيدن و در آوردن تي

  با پروتز-شرت
  *     30  176  

318 
پوشيدن و در آوردن تي

  بي پروتز-شرت
  *     100  106  

319 
با-پوشيدن ودر آوردن شلوار

  وتزپر
  *     30  176  

320 
بي-پوشيدن ودر آوردن شلوار

  پروتز
  *     100  106  

  177  29    *  بي پروتز-بستن كراوات 321
  112  94    *  با پروتز-بستن سگك كمربند 322

323 
بي-بستن سگك كمربند

  پروتز
  *     30  176  

324 
-عينك زدن و درآوردن آن

  با پروتز
  *     99  107  

325 
-ردن آنعينك زدن و درآو
  بي پروتز

  *     29  177  

326 
-پوشيدن و درآوردن ساعت

  با پروتز
  *     96  110  

327 
-پوشيدن و درآوردن ساعت

  بي پروتز
  *     27  179  

328 
پوشيدن و درآوردن ژاكت يا

  با پروتز-كت
  *     88  118  

  177  29    * پوشيدن و درآوردن ژاكت يا 329



 بي پروتز-كت

330 
با-مرتب كردن يقه لباس

  پروتز
  *     100  106  

331 
بي-مرتب كردن يقه لباس

  پروتز
  *     29  177  

332 
با-پوشيدن و درآوردن كاله

  پروتز
  *     97  109  

333 
بي-پوشيدن و درآوردن كاله

  پروتز
  *     3  203  

          توالت رفتن 

334 
-استفاده از كاغذ توالت

  باپروتز
  *     27  179  

  182  23    *  باپروتز-آرايش صورت 335

336 
-استفاده از شيلنگ توالت

  باپروتز
  *     26  180  

337 
- stallبستن و باز كردن درب 

  باپروتز
  *     25  181  

  181  24    *  باپروتز-زدودن و پاك كردن 338

339 
بي-استفاده از كاغذ توالت

  پروتز
  *     94  112  

  110  96    *  بي پروتز-آرايش صورت 340

341 
بي-توالتاستفاده از شيلنگ 
  پروتز

  *     97  109  

342 
-stallبستن و باز كردن درب

  بي پروتز
  *     96  110  

343 
بي-زدودن و پاك كردن

  پروتز
  *     98  108  

  204  2    *  تميز كردن 
  175  31    *  باپروتز-برس و شانه زدن موها 344

345 
شستن و خشك كردن

  باپروتز-صورت
  *     28  178  

  175  31    *  وتزباپر-اصالح كردن 346
  175  31    *  باپروتز-مسواك زدن 347
  175  31    *  فشردن خمير دندان 348

349 
سشوار كشيدن براي مرتب
كردن و يا خشك كردن 

  *     30  176  



 باپروتز-موها
  177  29    *  باپروتز-پاك كردن بيني 350
  177  29    *  باپروتز-استفاده از نخ دندان 351

352 
-كردن دستهاشستن و خشك 

  باپروتز
  *     27  179  

  184  22    *  باپروتز-وضو گرفتن 353
  181  25    *  باپروتز-تميز كردن ناخنها 354

355 
سوهان كشيدن و آراستن

  باپروتز-ناخنهاي دست
  *     23  183  

356 
براق كردن ناخنهاي انگشتان

  باپروتز-دست ها
  *     21  185  

  185  21    *  باپروتز-گريم كردن 357

358 
بي-برس و شانه زدن موها

  پروتز
  *     101  105  

359 
شستن و خشك كردن

  با پروتز-صورت
  *     101  105  

  105  101    *  با پروتز-اصالح كردن 360
  105  101    *  با پروتز-مسواك زدن 361
  105  101    *  فشردن خمير دندان 362

363 

سشوار كشيدن براي مرتب
كردن و يا خشك كردن 

  با پروتز-هامو
  *     98  108  

  105  101    *  بي پروتز-پاك كردن بيني 364
  110  96    *  بي پروتز-استفاده از نخ دندان 365

366 
-شستن و خشك كردن دستها

  بي پروتز
  *     101  105  

  106  100    *  بي پروتز-وضو گرفتن 367
  109  97    *  بي پروتز-تميز كردن ناخنها 368

369 
و آراستن سوهان كشيدن
  بي پروتز-ناخنهاي دست

  *     93  113  

370 
براق كردن ناخنهاي انگشتان

  بي پروتز-دست ها
  *     89  117  

  118  88    *  بي پروتز-گريم كردن 371
          حمام كردن 
  191  15    *  باپروتز-شستن استامپ 372
  192  14    *  باپروتز-شستن عضو سالم 373
  192  14    *  باپروتز- شستن پاها 374



  192  14    *  باپروتز-شستن پشت 375
  191  15    *  باپروتز-شستن باسن 376
  193  13    *  باپروتز-اصالح پا 377
  190  16    *  باپروتز-خشك كردن با حوله 378
  191  15    *  با پروتز-شستن موها 379
  106  100    *  بي پروتز-شستن استامپ 380
  106  100    *  تزبي پرو-شستن عضو سالم 381
  106  100    *  بي پروتز- شستن پاها 382
  106  100    *  بي پروتز-شستن پشت 383
  106  100    *  بي پروتز-شستن باسن 384

  111  95     *    بي پروتز-اصالح پا 385

386 
بي-خشك كردن با حوله

  پروتز
  *     99  107  

  106  100    *  بي پروتز-شستن موها 387
          اآماده كردن غذ 
  179  27    *  باپروتز-برداشتن ظرف غذا 388
  179  27    *  باپروتز-غذا خوردن با چنگال 389
  179  27    *  باپروتز-غذا خوردن با قاشق 390
  181  25    *  باپروتز-نوشيدن با ليوان 391
  180  26    *  باپروتز-نوشيدن با فنجان 392

393 
-بريدن با چاقو يا چنگال

  باپروتز
  *     25  181  

  180  26    *  باپروتز-خوردن ساندويچ 394
  180  26    *  باپروتز-پوست كندن موز 395
  180  26    *  باپروتز-پوست كندن پرتغال 396
  180  26    *  باپروتز-ماليدن كره روي نان 397

398 
-پوست كندن سبزيجات

  باپروتز
  *     26  180  

  180  26    *  باپروتز-خرد كردن سبزيجات 399
  180  26    *  باپروتز-باز كردن در بطري 400
  180  26    *  باپروتز-استفاده از در بازكن 401
  180  26    *  باپروتز-ريختن مايعات 402
  180  26    *  باپروتز-حمل سيني 403

404 
-استفاده از دستمال سفره

  باپروتز
  *     26  180  

  180  26    * -بار كردن جعبه تنقالت 405



  باپروتز
  177  29    *  باپروتز-بار كردن بسته چيپس 406

407 
باز كردن قوطي با در باز كن

  باپروتز-دستي
  *     27  179  

408 
باز كردن قوطي با در باز كن

  باپروتز-الكتريكي
  *     27  179  

  179  27    *  باپروتز-استفاده از مايكروويو 409
  179  27    *  باپروتز-استفاده از فر 410

411 
كردن در يخچال وباز 

  باپروتز-برداشتن چيزي
  *     27  179  

  179  27    *  باپروتز-استفاده از اجاق گاز 412
  179  27    *  باپروتز- برداشتن ظرف داغ 413

414 
-استفاده از كفگير يا صافي

  باپروتز
  *     27  179  

415 
-استفاده از پيمانه اندازه گيري

  باپروتز
  *     27  179  

  180  26    *  باپروتز-رغشكستن تخم م 416

417 
-پاشيدن مايعات با اسپري

  باپروتز
  *     26  180  

  179  27    *  باپروتز-سرو كردن بستني 418
  179  27    *  باپروتز-استفاده از تستر 419

420 
جابه جا كردن و انتقال

  باپروتز-ظروف
  *     27  179  

421 
-استفاده از نمكدان و فلفلدان

  باپروتز
  *     27  179  

422 
-باز كردن نوشابه گاز دار

  باپروتز
  *     27  179  

  179  27    *  استفاده از كيسه هاي زيپ دار 423

424 
بسته بندي و باز كردن غذا در

  باپروتز-فويل آلومينيومي
  *     27  179  

425 
-استفاده از فويل پالستيگي

  باپروتز
  *     27  179  

  108  98    *  بي پروتز-برداشتن ظرف غذا 426

427 
بي-غذا خوردن با چنگال

  پروتز
  *     98  108  

  108  98    *  بي پروتز-غذا خوردن با قاشق 428
  107  99    *  بي پروتز-نوشيدن با ليوان 429



  107  99    *  بي پروتز-نوشيدن با فنجان 430

431 
بي-بريدن با چاقو يا چنگال

  پروتز
  *     98  108  

  107  99    *  بي پروتز-خوردن ساندويچ 432
  107  99    *  بي پروتز-پوست كندن موز 433
  107  99    *  بي پروتز-پوست كندن پرتغال 434

435 
بي-ماليدن كره روي نان

  پروتز
  *     98  108  

436 
بي-پوست كندن سبزيجات

  پروتز
  *     98  108  

437 
بي-خرد كردن سبزيجات

  پروتز
  *     99  107  

  107  99    *  بي پروتز-باز كردن در بطري 438
  107  99    *  بي پروتز-استفاده از در بازكن 439
  107  99    *  بي پروتز-ريختن مايعات 440
  107  99    *  بي پروتز-حمل سيني 441

442 
بي-استفاده از دستمال سفره

  پروتز
  *     99  107  

443 
بي-بار كردن جعبه تنقالت

  پروتز
  *     99  107  

444 
بي-بار كردن بسته چيپس

  پروتز
  *     99  107  

445 
باز كردن قوطي با در باز كن

  بي پروتز-دستي
  *     99  107  

446 
باز كردن قوطي با در باز كن

  بي پروتز-الكتريكي
  *     99  107  

447 
بي-استفاده از مايكروويو

  پروتز
  *     100  106  

  107  99    *  بي پروتز-استفاده از فر 448

449 
باز كردن در يخچال و

  بي پروتز-زيبرداشتن چي
  *     99  107  

  106  100     *   بي پروتز-استفاده از اجاق گاز 450

  107  99    *  بي پروتز- برداشتن ظرف داغ 451

452 
بي-استفاده از كفگير يا صافي

  پروتز
  *     100  106  



453 
-استفاده از پيمانه اندازه گيري

  بي پروتز
  *     99  107  

  107  99    *  بي پروتز-شكستن تخم مرغ 454

455 
بي-پاشيدن مايعات با اسپري

  پروتز
  *     100  106  

  107  99    *  بي پروتز-سرو كردن بستني 456
  110  96    *  بي پروتز-استفاده از تستر 457

458 
جابه جا كردن و انتقال

  بي پروتز-ظروف
  *     100  106  

459 
-استفاده از نمكدان و فلفلدان

  بي پروتز
  *     99  107  

460 
بي-ردن نوشابه گاز دارباز ك

  پروتز
  *     99  107  

  106  100    *  استفاده از كيسه هاي زيپ دار 461

462 
بسته بندي و باز كردن غذا در

  بي پروتز-فويل آلومينيومي
  *     99  107  

463 
بي-استفاده از فويل پالستيگي

  پروتز
  *     98  108  

          مديريت خانه 

464 
نپر كردن و خالي كردن ماشي

  باپروتز-ظرف شويي
  *     30  176  

465 

شستن ظروف در سينك
-ظرفشويي يا خشك كردن

  باپروتز
  *     29  177  

466 
قراردادن ظروف در كابينت

  باپروتز-باالي سر
  *     29  177  

  176  30    *  باپروتز-گردگيري زمين 467

468 
جاروزدن زمين با استفاده از

  باپروتز-خاك انداز
  *     30  176  

  176  30    *  باپروتز-استفاده از جارو برقي 469
  176  30    *  باپروتز-تميز كردن وام حمام 470
  176  30    *  باپروتز-تميز كردن توالت 471
  176  30    *  باپروتز-تميزكردن مبلمان 472

473 
-شستن يا تميز كردن پنجره ها

  باپروتز
  *     30  176  

474 
-به پريز زدن لوازم برقي

  باپروتز
  *     30  176  



  176  30    *  باپروتز-استفاده از ميز اتو 475
  176  30    *  باپروتز-اتو كردن لباس 476

477 
پركردن وخالي كردن 

  باپروتز-لباسشويي
  *     30  176  

478 
دسته بندي كردن رخت هاي

  باپروتز-شستني
  *     30  176  

479 
-تا كردن لباسهاي شسته شده

  باپروتز
  *     30  176  

480 
-مرتب كردن تختخواب

  باپروتز
  *     30  176  

  176  30    *  باپروتز-سوزن نخ كردن 481
  176  30    *  باپروتز-دوختن دكمه 482

483 
-باز وبسته كردن سنجاق قفلي

  باپروتز
  *     30  176  

  183  23    *  باپروتز-پوشيدن دستكش 484
  109  97    *  مديريت خانه 

485 
نپر كردن و خالي كردن ماشي

  بي پروتز-ظرف شويي
  *     99  107  

486 

شستن ظروف در سينك
با -ظرفشويي يا خشك كردن

  پروتز
  *     99  107  

487 
قراردادن ظروف در كابينت

  با پروتز-باالي سر
  *     99  107  

  107  99    *  با پروتز-گردگيري زمين 488

489 
جاروزدن زمين با استفاده از

  با پروتز-خاك انداز
  *     99  107  

490 
بي-استفاده از جارو برقي

  پروتز
  *     99  107  

491 
بي-تميز كردن وام حمام

  پروتز
  *     99  107  

  107  99    *  بي پروتز-تميز كردن توالت 492
  107  99    *  بي پروتز-تميزكردن مبلمان 493

494 
-شستن يا تميز كردن پنجره ها

  بي پروتز
  *     99  107  

495 
بي-يبه پريز زدن لوازم برق

  پروتز
  *     98  108  



  108  98    *  با پروتز-استفاده از ميز اتو 496
  108  98    *  با پروتز-اتو كردن لباس 497

498 
پركردن وخالي كردن

  با پروتز-لباسشويي
  *     98  108  

499 
دسته بندي كردن رخت هاي

  با پروتز-شستني
  *     98  108  

500 
-تا كردن لباسهاي شسته شده

  بي پروتز
  *     98  108  

501 
بي-مرتب كردن تختخواب

  پروتز
  *     98  108  

  107  99    *  بي پروتز-سوزن نخ كردن 502
  107  99    *  بي پروتز-دوختن دكمه 503

504 
-باز وبسته كردن سنجاق قفلي

  بي پروتز
  *     99  107  

  123  83    *  بي پروتز-پوشيدن دستكش 505

 
استفاده از لوازم اداري يا ميز

  ريرتح
           

506 
استفاده از تلفن ويادداشت

  باپروتز-برداشتن
  *     28  178  

  176  30    *  باپروتز-تيز كردن مداد 507
  176  30    *  با پروتز-استفاده از پاك كن 508
  176  30    *  با پروتز-استفاده از خط كش 509

510 
-پاره كردن كاغذ از دفترچه

  با پروتز
  *     30  176  

  176  30    *  با پروتز- ردنتايپ ك 511
  176  30    *  با پروتز-استفاده از قيچي 512

513 
تاكردن كاغذ و قرار دادن

  با پروتز-كاغذ در پاكت
  *     30  176  

514 
باز كردن پاكت مهرو موم

  باپروتز-شده
  *     30  176  

  176  30    *  باپروتز-استفاده از گيره كاغذ 515
  176  30    *  زباپروت-استفاده از منگنه 516
  176  30    *  باپروتز-استفاده از پانچ 517

518 
-استفاده از چسب نواري

  باپروتز
  *     30  176  

  176  30    *  باپروتز-استفاده از كامپيوتر 519



520 
-طبقه بندي كردن كاغذ

  باپروتز
  *     29  177  

521 
استفاده از تلفن ويادداشت

  بي پروتز-برداشتن
  *     99  107  

  107  99    *  بي پروتز-يز كردن مدادت 522
  107  99    *  بي پروتز-استفاده از پاك كن 523
  107  99    *  بي پروتز-استفاده از خط كش 524

525 
-پاره كردن كاغذ از دفترچه

  بي پروتز
  *     99  107  

  107  99    *  بي پروتز- تايپ كردن 526
  108  98    *  بي پروتز-استفاده از قيچي 527

528 
اكردن كاغذ و قرار دادنت

  بي پروتز-كاغذ در پاكت
  *     99  107  

529 
باز كردن پاكت مهرو موم

  بي پروتز-شده
  *     99  107  

530 
بي-استفاده از گيره كاغذ

  پروتز
  *     98  108  

  108  98    *  بي پروتز-استفاده از منگنه 531
  108  98    *  بي پروتز-استفاده از پانچ 532

533 
بي-ز چسب نوارياستفاده ا

  پروتز
  *     98  108  

  107  97    *  بي پروتز-استفاده از كامپيوتر 534

535 
بي-طبقه بندي كردن كاغذ

  پروتز
  *     97  109  

          وسايل عمومي 
  176  30    *  باپروتز-شمكارش اسكناس 536
  176  30    *  باپروتز-شمارش سكه 537
  176  30    *  با پروتز-باز كردن در با كليد 538
  176  30    *  با پروتز- فشردن زنگ در 539

540 
باپروتز-استفاده از كليد برق

  استفاده از دستگيره
  *     30  176  

541 
-استفاده از دستگيره درب

  باپروتز
  *     30  176  

  176  30    *  باز كردن شير آب 542
  176  30    *  باپروتز-باز يا بستن پنجره 543
  177  29    *  زباپروت-پرده زدن 544
  176  30    *  باپروتز-استفاده از راديو 545



546 
استفاده از كنترل از راه دور 

  باپروتز-تلويزيون
  *     30  176  

547 
-CD-DVDاستفاده از 

VHSplayer -باپروتز  
  *     30  176  

548 
-head phoneاستفاده از 

  باپروتز
  *     30  176  

  176  30    *  باپروتز-روشن كردن كبريت 549

550 
بسته بندي و باز كردن يك

  باپروتز-بسته
  *     31  175  

  175  31     *    باپروتز-استفاده از قفل زنجير 551
  175  31    *  باپروتز-استفاده از چتر 552
  175  31    *  باپروتز-حمل سيني 553
  175  31    *  باپروتز-گرفتن عكس 554

555 
به كار بردن دوربين فيلم

  باپروتز-برداري
  *     31  175  

  175  31    *  باپروتز-تعويض المپ 556
  175  31    *  باپروتز- نصب عكس 557

558 
حمل چمدان يا وسايل

  باپروتز-خريداري شده
  *     31  175  

  175  31    *  باپروتز-باغباني 559

560 
-آبياري با استفاده از شيلنگ

  باپروتز
  *     31  175  

  175  31    *  باپروتز-استفاده از چمن زن 561

562 
-استفاده از علف هرزكن

  باپروتز
  *     31  175  

  107  99    *  بي پروتز-شمكارش اسكناس 563
  107  99    *  بي پروتز-شمارش سكه 564
  107  99    *  بي پروتز-باز كردن در با كليد 565
  107  99    *  بي پروتز- فشردن زنگ در 566

567 
باپروتز-استفاده از كليد برق

  از دستگيره استفاده
  *     99  107  

568 
بي-استفاده از دستگيره درب

  پروتز
  *     100  106  

  106  100    *  باز كردن شير آب 569
  106  100    *  بي پروتز-باز يا بستن پنجره 570
  107  99    *  بي پروتز-پرده زدن 571



  107  99    *  بي پروتز-استفاده از راديو 572

573 
راه دوراستفاده از كنترل از 

  بي پروتز-تلويزيون
  *     99  107  

574 
-CD-DVDاستفاده از 

VHSplayer -بي پروتز  
  *     99  107  

575 
بي-head phoneاستفاده از 

  پروتز
  *     99  107  

576 
بي-روشن كردن كبريت

  پروتز
  *     100  106  

577 
بسته بندي و باز كردن يك

  بي پروتز-بسته
  *     100  106  

578 
بي-فل زنجيراستفاده از ق

  پروتز
  *     100  106  

  106  100    *  بي پروتز-استفاده از چتر 579
  106  100    *  بي پروتز-حمل سيني 580
  106  100    *  بي پروتز-گرفتن عكس 581

582 
به كار بردن دوربين فيلم

  بي پروتز-برداري
  *     100  106  

  106  100    *  بي پروتز-تعويض المپ 583

  106  100     *    ي پروتزب- نصب عكس 584

585 
حمل چمدان يا وسايل

  بي پروتز-خريداري شده
  *     100  106  

  108  98    *  بي پروتز-باغباني 586

587 
-آبياري با استفاده از شيلنگ

  بي پروتز
  *     98  108  

  108  98    *  بي پروتز-استفاده از چمن زن 588

589 
بي-استفاده از علف هرزكن

  پروتز
  *     98  108  

          استفاده از ابزار 
  176  30    *  باپروتز-كوبيدن ميخ به ديوار 590
  176  30    *  باپروتز-اره كردن 591
  176  30    *  باپروتز-پيچ گوشتي 592
  176  30    *  باپروتز-پيچ دادن 593
  176  30    *  باپروتز-سوراخ كردن 594
  176  30    *  باپروتز-بيل زدن 595



  176  30    *  باپروتز-دن چوبسنباده ز 596

597 
بي-كوبيدن ميخ به ديوار

  پروتز
  *     100  106  

  106  100    *  بي پروتز-اره كردن 598
  105  101    *  بي پروتز-پيچ گوشتي 599
  108  98    *  بي پروتز-پيچ دادن 600
  105  101    *  بي پروتز-سوراخ كردن 601
  105  101    *  بي پروتز-بيل زدن 602
  105  101    *  بي پروتز-سنباده زدن چوب 603

             وسايل خودرو 

604 
-استفاده از فرمان ماشين

  باپروتز
  *     31  175  

  177  29    *  باپروتز-باالزدن كاپوت 605
  177  29    *  باپروتز-استفاده از جك 606
  177  29    *  باپروتز-تعويض تاير 607

608 
روشن و خاموش كردن برف

  باپروتز-ها يا  راهنما پاك كن
  *     30  176  

  176  30    *  باپروتز-تنظيم آينه 609
  176  30    *  باپروتز-باز كردن در خودرو 610
  176  30    *  باپروتز-بستن كمربند ايمني 611
  177  29    *  باپروتز-استارت زدن خودرو 612
        *  وسايل خودرو 

613 
بي-استفاده از فرمان ماشين

  پروتز
  *     93  113  

  113  93    *  بي پروتز-باالزدن كاپوت 614
  113  93    *  بي پروتز-استفاده از جك 615
  112  94    *  بي پروتز-تعويض تاير 616

617 

روشن و خاموش كردن برف
بي -پاك كن ها يا  راهنما

  پروتز
  *     94  112  

  112  94    *  بي پروتز-تنظيم آينه 618

619 
بي-روباز كردن در خود
  پروتز

  *     94  112  

  112  94    *  بي پروتز-بستن كمربند ايمني 620

621 
بي-استارت زدن خودرو

  پروتز
  *     94  112  



 
بررسي استفاده از پروتز دست

  راست
           

  145  61    *   نوع پروتز 622
  153  53    *   نوع پنجه 623
  199  7    *  نوع مفصل آرنج 624
  200  6    *   نوع بانداژ 625
  wrist unit  *    38  168نوع 626

 
بررسي استفاده از پروتز دست

  چپ
           

  153  53    *   نوع پروتز 627
  153  53    *   نوع پنجه 628
  200  6    *  نوع مفصل آرنج 629
  201  5    *   نوع بانداژ 630
  wrist unit  *    38  168نوع 631
          اندازه دست مقابل 
  206  0    *  ومطول انگشت س 632
  mp  *    0  206محيط  633
  176  30    *  استفاده از پروتز دست 634

635 
علت عدم استفاده از پروتز

  راست-دست
*       0  206  

636 
علت عدم استفاده از پروتز

  چپ-دست
*       206  0  

 
ميزان رضايت از پروتز دست

  فعلي
            

637 
ميزان رضايت از پروتز دست

 راست -فعلي
  *     0  206  

638 
ميزان رضايت از پروتز دست

 چپ -فعلي
  *     40  166  

639 

در صورت رضايت كم و
بسيار كم از پروتز دست فعلي 

  راست علت چيست؟
*        39  167  

640 

در صورت رضايت كم و
بسيار كم از پروتز دست فعلي 

  چپ علت چيست؟
*        0  206  

641 
ابتكار شخصي براي انجام امور

  روزمره
  *     206  0  

  0  206    *  نام ابتكار شخصي 642



643 

مهمترين فعاليت روزمره اي
كه در آن احتياج به كمك 

  است
  *     15  191  

  0  206    *  سال مجروحيت اصالح شده 644
  104  102    *  تعداد روزهاي بستري 645
  116  90    *  اندكس توده بدني 646
647 Body mass index  *    95  111  
  109  97    *  ره دسته بندي شده مسكننم 648
  111  95    *  دسته بندي نمرات توانبخشي 649
  111  95    *  نمره معيشتي 650
  116  90    *  نمره سطح تحصيلي 651
  114  92    *  نمره ورزشي 652
  122  84    *  نمره فرهنگي 653
  116  90    *  درد خيالي هر دو اندام 654
  3  203    *  دامدرك خيالي هردو ان 655
  4  202    *  دسته سطح قطع اندام 656
  196  10    *  پروتز فعلي 657

658 
دست -تعداد پروتز دريافتي

  راست
  *     103  103  

659 
دست-تعداد پروتز دريافتي

  چپ
  *     103  103  

  104  102    *   سن 660
  104  102    *   دسته سني 661
662 Mod Sev HTN(DBP>95)  *    97  109  
663 SBP  *    97  109  
664 DBP  *    96  110  
665 HTN SBP or DBP(Mild-

sev)   *     97  109  
666 Moderate_Sever_very 

sever   *     97  109  
          فرم سالمت روان 

667 Scl90-q1  *    101  105  
668 Scl90-q2  *    100  106  
669 Scl90-q3  *    101  105  
670 Scl90-q4  *    101  105  
671 Scl90-q5  *    99  107  
672 Scl90-q6  *    100  106  



673 Scl90-q7  *    87  119  
674 Scl90-q8  *    101  105  
675 Scl90-q9  *    101  105  
676 Scl90-q10  *    101  105  
677 Scl90-q11  *    101  105  
678 Scl90-q12  *    101  105  
679 Scl90-q13  *    100  106  
680 Scl90-q14  *    101  105  
681 Scl90-q15  *    101  105  
682 Scl90-q16  *    100  106  
683 Scl90-q17  *    105  105  
684 Scl90-q18  *    101  105  
685 Scl90-q19  *    101  105  
686 Scl90-q20  *    100  106  
687 Scl90-q21  *    101  105  
688 Scl90-q22  *    101  105  
689 Scl90-q23  *    101  105  
690 Scl90-q24  *    101  105  
691 Scl90-q25  *    101  105  
692 Scl90-q26  *    101  105  
693 Scl90-q27  *    101  105  
694 Scl90-q28  *    101  105  
695 Scl90-q29  *    101  105  
696 Scl90-q30  *    101  105  
697 Scl90-q31  *    101  105  
698 Scl90-q32  *    101  105  
699 Scl90-q33  *    101  105  
700 Scl90-q34  *    101  105  
701 Scl90-q35  *    101  105  
702 Scl90-q36  *    101  105  
703 Scl90-q37  *    101  105  
704 Scl90-q38  *    101  105  
705 Scl90-q39  *    101  105  
706 Scl90-q40  *    100  106  
707 Scl90-q341  *    101  105  
708 Scl90-q42  *    100  106  



709 Scl90-q43  *    101  105  
710 Scl90-q44  *    101  105  
711 Scl90-q45  *    101  105  
712 Scl90-q46  *    101  105  
713 Scl90-q47  *    100  106  
714 Scl90-q48  *    101  105  
715 Scl90-q49  *    101  105  
716 Scl90-q50  *    100  106  
717 Scl90-q51  *    85  121  
718 Scl90-q52  *    101  105  
719 Scl90-q53  *    100  106  
720 Scl90-q54  *    101  105  
721 Scl90-q55  *    99  107  
722 Scl90-q56  *    101  105  
723 Scl90-q57  *    101  105  
724 Scl90-q58  *    101  105  
725 Scl90-q59  *    101  105  
726 Scl90-q60  *    100  106  
727 Scl90-q61  *    101  105  
728 Scl90-q62  *    86  120  
729 Scl90-q63  *    101  105  
730 Scl90-q64  *    101  105  
731 Scl90-q65  *    101  105  
732 Scl90-q66  *    101  105  
733 Scl90-q67  *    101  105  
734 Scl90-q68  *    85  121  
735 Scl90-q69  *    101  105  
736 Scl90-q70  *    101  105  
737 Scl90-q71  *    101  105  
738 Scl90-q72  *    100  106  
739 Scl90-q73  *    101  105  
740 Scl90-q74  *    101  105  
741 Scl90-q75  *    101  105  
742 Scl90-q76  *    101  105  
743 Scl90-q77  *    101  105  
744 Scl90-q78  *    101  105  



745 Scl90-q79  *    101  105  
746 Scl90-q80  *    100  106  
749 Scl90-q81  *    101  105  
750 Scl90-q82  *    101  105  
751 Scl90-q83  *    101  105  
752 Scl90-q84  *    101  105  
753 Scl90-q85  *    101  105  
754 Scl90-q86  *    101  105  
755 Scl90-q87  *    101  105  
756 Scl90-q88  *    99  107  
757 Scl90-q89  *    99  107  
758 Scl90-q90  *    98  108  
  104  102    *  1سوأل-پرسشنامه افسردگي 759
  105  101    *  2سوأل-پرسشنامه افسردگي 760
  105  101    *  3سوأل-پرسشنامه افسردگي 761
  105  101    *  4سوأل-پرسشنامه افسردگي 762
  105  101    *  5لسوأ-پرسشنامه افسردگي 763
  105  101    *  6سوأل-پرسشنامه افسردگي 764
  106  100    *  7سوأل-پرسشنامه افسردگي 765
  105  101    *  8لسوأ-پرسشنامه افسردگي 766
  105  101    *  9سوأل-پرسشنامه افسردگي 767
  105  101    *  10لسوأ-پرسشنامه افسردگي 768
  105  101    *  11سوأل-شنامه افسردگيپرس 769
  105  101    *  12سوأل-پرسشنامه افسردگي 780
  113  93    *  13سوأل-پرسشنامه افسردگي 781
  106  100    *  14سوأل-پرسشنامه افسردگي 782
  114  92    *  15سوأل-پرسشنامه افسردگي 783
  105  101    *  16سوأل-پرسشنامه افسردگي 784
  105  101    *  17سوأل-افسردگيپرسشنامه  785
  106  100    *  18سوأل-پرسشنامه افسردگي 786
  105  101    *  19سوأل-پرسشنامه افسردگي 787

 
 


