
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایي پشسشٌاهِ کَتاُ دس خصَص هشکالت سٍاى شٌاختی احتوالی شوا دس یک هاُ اخیش است

 

.بِ پشسشْا دس هَسد خَدکشی ًیض پاسخ دّیذفاسغ اص ًتیجِ اسصیابی سٍاى شٌاختی ، بِ بخش دٍم هشاجعِ کشدُ ٍ   

 ارزیابی مشکالت روانشناختیالف: 

 

شَد، دس هَسد حالت شوا پشسیذُ هی سؤاالتی کِ دس اداهِ اص

سٍص گزشتِ تجشبِ کشدُ ایذ.دس  30 یّایی است کِ دس ط

هميشه، بيشتر پاسخ بِ ّش سَال هی تَاًیذ گضیٌِ ّای 

  .سا اًتخاب کٌیذ اصالً یا اوقات، گاهی اوقات، بندرت

 



 

هیتَاًیذ جْت هشاٍسُ  ،پاسخ گاّی اٍقات یا بیشتش اٍقات دادُ شذ ،سَال 4دس صَستی کِ بِ 

 خذهات جاهع سالهت هشاجعِ کٌیذ.بِ هشاکض حضَسی با سٍاًشٌاس  

 سًاالت ردیف
 اصال

(0) 
 بٍ وذرت

(1) 
 گاَی ايقات

(2) 
 بیشتز ايقات

(3) 
 َمیشٍ

(4) 

1 
کزدیذ، بذين  ريس گذشتٍ احساس می 30چقذر در 

دلیل مشخصی خیلی خستٍ َستیذ ي َیچ اوزصی 
 وذاریذ؟

     

2 
کزدیذ،  ريس گذشتٍ احساس می 30چقذر در 

 مضطزب ي عصبی َستیذ؟
     

3 
کزدیذ، بٍ حذی  ريس گذشتٍ احساس می 30چقذر در 

تًاوذ  مضطزب ي عصبی َستیذ کٍ َیچ چیش ومی
 شما را آرام کىذ؟

     

4 
ريس گذشتٍ، احساس واامیذی  30چقذر در 

 کزدیذ؟ می
     

5 
ريس گذشتٍ، احساس واآرامی ي  30چقذر در 

 کزدیذ؟ قزاری می بی
     

6 
قزار بًدیذ کٍ  ريس گذشتٍ، بٍ حذی بی 30چقذر در 

 تًاوستیذ یک جا بىشیىیذ؟ ومی
     

7 
احساس افسزدگی ي ريس گذشتٍ،  30چقذر در 

 کزدیذ؟ غمگیىی می
     

8 
ريس گذشتٍ، بٍ حذی افسزدٌ ي غمگیه  30چقذر در 

 کزد؟ بًدیذ کٍ َیچ چیشی خًشحالتان ومی
     

9 
کزدیذ کٍ اوجام  ريس گذشتٍ، احساس می 30چقذر در 

 دادن َز کاری بزای شما خیلی سخت است؟
     

10 
بًدن  ريس گذشتٍ، احساس بی ارسش 30چقذر در 

 کزدیذ؟ می
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دس صَستی کِ حتی بِ یکی اص سَاالت جَاب بلی دادیذ حتوا بِ یکی اص هشاکض خذهات 

 جاهع سالهت جْت هشاٍسُ حضَسی با سٍاًشٌاس هشاجعِ کٌیذ.

 

 خیز بلی سًاالت ردیف

   آیا دس طَل عوش، شذُ بِ حذی اص صًذگی خستِ شَیذ کِ بِ هشگ فکش کٌیذ؟ 1

   آیا دس طَل یک هاُ گزشتِ، بِ طَس جذی بِ خَدکشی فکش کشدُ ایذ؟ 2

   یا بشًاهِ ای بشای خَدکشی داشتِ ایذ؟  طَل یک هاُ گزشتِ، ًقشِآیا دس  3

   آیا دس طَل یک هاُ گزشتِ، اقذام بِ خَدکشی کشدُ ایذ؟ 4

ارزیابی افکار خودکشی :ب  

بعضی از افراد ممکن است در شرايط خبصی از زندگی، به 

خواهیم در مورد اين خودکشی فکر کنند. در اينجب میمرگ يب 

   .مسئله سؤاالتی از شمب داشته ببشیم



 

 

 پٌج شٌبَ چِارشٌبَ سَ شٌبَ دّشٌبَ یکشٌبَ شٌبَ رّاًشٌاش ردیف

1 
هصطفی 
 یاسیٌی

هشکضخذهات 

جاهع سالهت 

 کَشک

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 حکین

هشکضخذهات 

 جاهع سالهت

 کَشک

هشکضخذهات 

 جاهع سالهت

 کَشک

پایگاُ خذهات 

جاهع سالهت 

 بٌیاد شْیذ

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 قلعِ ًَ 

2 
فاطوَ 

 اخالقی زادٍ

هشکضخذهات 

 جاهع سالهت

 الذاغی

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 سسالت

هشکضخذهات 

 جاهع سالهت

 ّوت اباد

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 صالح اباد

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 اسشاس

 هشکضخذهات جاهع

 سالهت

 الذاغی 

3 
ًادیا 

 صدیقی

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 فْویذُ

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

اها سضا/ 

 اهیش کبیش

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 باٌّش

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 اهام سضا

هشکضخذهات 

 جاهع سالهت

 اهیش کبیش

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 چوشاى

4 
اسواء 

 راهشیٌی

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 حشوتیِ

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 ابَرس

پایگاُ خذهات 

جاهع سالهت 

 ابَرس

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 ساصی

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 طالقاًی

پایگاُ خذهات 

  جاهع سالهت

 ساصی

5 
الِام 

 بِراهی ًیا

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 اهام حسي

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 اهام حسي

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

  هسکي هْش

پایگاُ خذهات 

 جاهع سالهت

 اهام حسي

هشکضخذهات 

 جاهع سالهت

 تَحیذ شْش

پایگاُ خذهات 

  جاهع سالهت

 اهام حسي

 شوارٍ تواش سالهت جاهعخدهات هرکس/ پایگاٍ  شوارٍ تواش سالهت جاهع خدهات هرکس/ پایگاٍ

 44642444 طالقاًی 44212264 چوراى
 44641224 رازی 44214464 باٌُر

 44452545 اسرار 44212446 اهام رضا
 44441521 غٌی 44242244 ُوت اباد
 44243466 حشوتیَ 44241634 صالح اباد

 44453342 حکین 44265422 الداغی
 44414154 تْحید شِر 44456564 رسالت
 44426656 هسکي هِر 4462341 کْشک

 44456314 جعفر اباد 44222452 بٌیاد شِید
 44454656 اهام حسي 44264445 قلعَ ًْ
 44662324 اهیر کبیر 44642444 داًشگاٍ

 44645542 فِویدٍ 44621423 ابْذر


