
 

 

 

 پدر و مادر عزیز:

سواالت زیر در باره مسائلی است کھ ممکن است فرزند شما را در طی یک ماه گذشتھ آزار داده باشد.لطفا در مورد ھر سوال ، در ستونی کھ بھ بھترین 
.نتایج این پرسشنامھ محرمانھ است و تنھا بھ شما اطالع داده می شود.لطفا بھ تمام موارد پاسخ دھید.بزنید ×زار را نشان می دھد عالمتآ این  شکل شدت  

 

 نام فرزند شماره پرسنلی محل کاربیمھ شده اصلی تاریخ تولد تاریخ تکمیل پرسشنامھ نام والد نسبت تکمیل کننده پرسشنامھ با فرزند
       

:شماره تماس  
 

گاھی  اغلب جمع 
  ھرگز اوقات

 

.احساس غمگینی و غصھ می کند.١     

.احساس نا امیدی می کند.٢     

.از دست خودش عصبانی می شود. ٣     

.خیلی نگران است.٤     

.بھ نظر می رسد کھ کمتر چیزی خوشحالش می کند.٥     

  جمع

 

.وول می خورد و نمی تواند آرام بنشیند.٦     

.بافی می کندخیلی خیال .٧     

.سانی حواسش پرت می شودبھ آ.٨     

.نمی تواند تمرکز کند.٩     

.انگار موتورش روشن شده استکھ  طوری رفتار می کند .١٠     

  جمع

 

.با بقیھ بچھ ھا دعوا می کند. ١١     

.از قوانین پیروی نمی کند.١٢     

.حساسات دیگران را نمی فھمدا.١٣     

.دیگران را دست می اندازد. ١٤     

.دیگران را سرزنش می کند ،ر مشکالت خودشطبخا. ١٥     

.نمی گذارد دیگران از وسایلش استفاده کنند.١٦     

.چیزھایی را برمی دارد کھ مال اونیست.١٧     

:سوال   ١٧جمع کل    
 

خیر  □بلھ        و بھ مرگ فکر کند؟ هدشیا ھیچ گاه شده کھ اززندگی خستھ آ  

 □خیر   □بلھ      و بھ مرگ فکر کند؟  هآیا ھیچ گاه شده کھ اززندگی خستھ شد

 □خیر     □آیا کودک یا نوجوان شما ھیچ مشکل رفتاری یا عصبی دارد کھ نیازمند مشاوره یا درمان باشد؟   بلھ 

 سالمت روان غربالگری اولیھ حوزه
 

 سال ١۵-٧گروه ھدف 



 

 

 

 

 

 

 

بدین ترتیب است کھ برای پاسخ  ھای  ھرگز، گاھی اوقات و اغلب ؛بترتیب  اعداد صفر،یک  نمره گذاری این پرسشنامھ
.و دو تعلق می گیرد  

 

 

 

 

 .سوال ھا در چند گروه تقسیم شده اند و ھر گروه جداگانھ نمره گذاری و محاسبھ می شود

 .)بود ، نوجوان را بھ پزشک ارجاع بدھید ٥ازیا باالتر  ٥ اگر نمره( ٥تا  ١سواالت جمع نمره 

 .)بود،  نوجوان را بھ پزشک ارجاع بدھید٧یا باالتر از  ٧اگر نمره (٠١تا ٦سواالت جمع نمره 

 .)بود  ،نوجوان را بھ پزشک ارجاع بدھید ٧یا باالتر از ٧ اگر نمره( ١٧تا ١١سواالت جمع نمره 

 .)نوجوان را بھ پزشک ارجاع بدھید  ،بود ٥١یا باالتر از١٥اگر نمره (١٧تا  ١سواالت کل جمع نمره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ھرگز گاھی اوقات اغلب
 صفر یک دو

نمره گذاری پرسشنامھ 
سال ١٥تا ٧سالمت روان   

ر مثبت است این  عالمت را یک مورد اورژانس روانپزشکی در نظ اگر پاسخ  ھر یک از سواالت مربوط بھ خود کشی   

 .گرفتھ  و بیمار را فوری بھ پزشک ارجاع بدھید

 


