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)..ارواحنا فداه ( با نام خدا و یاد مهدي فاطمه 

یکی از اصلی ترین اهداف تدوین این جزوه منظم و جهت دار شدن فعالیتهاي شناسایی 

برخی مناطق دیده می شود که بعضی از دانشجویان ، در . در اردوهاي جهادي می باشد

منطقه ي اردوي جهادي را بصورت ناقص و کلی شناسایی نموده و نتایج این شناسایی 

را تنها براي همان اردو استفاده می کنند و بعد از آن نه آن نتایج ثبت می شود و نه 

گذشت چند ماه دوباره از این رو  پس از . مورد استفاده گروههاي بعدي قرار می گیرد

دانشجویان  گروه دیگر براي پیشبرد برنامه هاي اردوي جهادي مجبور به شناسایی 

واضح است که این کار به اتالف وقت ، انرژي و حتی سرمایه . همان منطقه می گردند

.منجر می شود

اصوال هدف یا اهداف فعالیتهاي شناسایی چیست و چرا "اما در جواب این سوال که 

، هار شد که سنجش و شناسایی کاستیباید متذک"جش و شناسایی صورت می گیردسن

نواقص و مشکالت منطقه ي اردو را مشخص می نماید تا اعضاي اردو بدانند باید در 

چه زمینه هایی فعالیت کنند ، کدام قسمت به توجه بیشتري نیاز دارد و در کدام مورد 

. سرمایه گذاري الزم است
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که اردوهاي جهادي هر چه بهتر و سریعتر به اهداف خود دست یابند پس براي این

شناسایی ها الزم است که مناطق اردوهاي جهادي شناسایی شود ، اطالعاتی که از این 

فرهنگی -ي جامع علمی، دسته بندي و بایگانی شود و نقشهبدست می آید جمع آوري

.آن منطقه تهیه گردد

ه این نکته است که ممکن است برخی از افراد از کنار توجه ب،علت تدوین این جزوه

مسائل ساده اي که ریشه در مشکالت بزرگتري دارند به راحتی عبور کنند و آن مسئله 

ضمن اینکه افرادي نیز هستند که با دیدي کلی به امور می نگرند و به .را مهم ندانند

دوین شود تا اعضاي این موارد موجب شد پرسشنامه هایی ت.جزئیات توجهی ندارند

تیمهاي شناسایی به یک سري فاکتورها توجه بیشتري داشته باشند و با نگاهی عمیق به 

تدوین این پرسشنامه ها بدین معنا نیست که افراد تنها . منطقه ي اردوي جهادي بنگرند

در چارچوب بسته ي این پرسشنامه ها فکر و عمل کنند ، بلکه این پرسشنامه ها تنها 

افراد می بایست از . ان یک راهنما براي اعضاي تیمهاي شناسایی ارائه می شودبه عنو

.خالقیتهاي فردي خود و راهکارها و موارد نوین غافل نگردند

تنظیم شده .. این جزوه در بخشهاي مختلف آموزشی ، فرهنگی ، اعتقادي ، سیاسی و 

تفکیک شده می است و علت این کار جمع آوري اطالعات بخشهاي مختلف به صورت
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باشد تا در هنگام تنظیم نقشه ي جامع منطقه ي اردو اطالعات منظم و دسته بندي شده 

همچنین باید متذکر شد که این کار موجب سهولت و .در اختیار افراد مسئول قرار گیرد

.سرعت انتقال اطالعات به کارگروه هاي دیگر اردوهاي جهادي می گردد

به اعضاي تیمهاي سنجش و شناسایی  مناطق مختلف این پرسشنامه ها جهت ارائه

هر چند که اگر نمونه اي فرمها در اختیار اعضاي اردو قرار گیرد . تدوین شده است 

ممکن است مثمر ثمر باشد اما وظیفه ي تکمیل این اطالعات بر عهده ي تیمهاي 

.شناسایی است که فقط جهت انجام همین کار به منطقه اعزام می شوند

تنها به نبایدنکته ي مهمی که باید ذکر شود این است که تیمهاي شناسایی و سنجش 

به عبارت دیگر این تصور که با تکمیل این فرمها شناسایی . تکمیل این فرمها اکتفا کنند 

این فرمها می تواند . منطقه به صورت کامل صورت گرفته است تصوري نادرست است

مهمترین کاري که باید در کنار تکمیل این فرمها توسط . مفید باشد اما کافی نیستند 

با ) هر روز پس از اتمام کار( تیمهاي شناسایی صورت گیرد برگزاري جلسات مداوم 

مسلما اعضاي اردو که مستقیما با موراد مختلفی در طول روز مواجه .اعضاي اردوست

تیمهاي . واهند دادهستند اطالعات خوب و جامعی در اختیار تیمهاي شناسایی قرار خ

شناسایی بعد از بحث و بررسی مشکالتی که اعضاي اردو در طول روز با آن مواجه 
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شده اند مشکالت را ثبت نموده و در صورت امکان همانجا به بحث و بررسی 

مشکالت ثبت شده پس از اردو جمع . راهکارهاي عملی حل آن معضالت می پردازند

.فرهنگی منطقه استفاده خواهند شد–مع علمی آوري شده و در تهیه ي نقشه ي جا

تمام موارد مطرح شده ي فوق ، در صورتی کارایی خواهند داشت که بعد از اردو 

برگزار شود و در » بررسی راهکارهاي عملی حل مشکالت منطقه«جلساتی جهت 

صورتیکه براي حل معضالت به برقراري تعامل با سازمانهاي مختلف نیاز هست این 

هاي بعد از اردو نقش مهمی در برطرف شدن مشکالت »پیگیري«. مات انجام شوداقدا

.منطقه خواهند داشت

ما در آخر از تمامی عزیزانی که در تهیه ي این فرم ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

.یاري رساندند سپاسگذاري می شودرا

سازمان بسیج دانشجویی

اردوهاي جهاديمرکز پژوهش
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تعالیبسمه 

کلیي پرسشنامه

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

:آدرس دقیق روستا -

:ي روستا تا مرکز شهر فاصله-

: ي اصلی فاصله روستا تا اولین جاده-

آسفالت            خاکی          :    هاي منتهی به روستا ت جادهوضعی-

)  زیر سازي شده              بدون زیر سازي  و خراب        ( کیلومتر ... 

) : حمل و نقل / رفت و آمد ( وضعیت حرکت -

قابل تردد براي خودروهاي سبک   لیه خودروهاي سبک و سنگین       براي کقابل تردد

دد براي خودروهاي نیمه سنگین ل ترقاباي خوروهاي دنده کمک دار      قابل تردد بر

...)وکامیون ، اتوبوس ، جرثقیل(قابل تردد براي خودروهاي سنگین)نی بوسمی( 
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:وضعیت جغرافیایی -

کوهستانی )                سرسبز ( جنگل )            کویر( بیابان 

:آب و هواي روستا -

ماه دوم 6دماي /    درجه   ....... تا   :  ......   ماه اول سال 6اي گرمسیر          دم

.درجه....   تا   : ......   سال 

ماه دوم 6دماي /    درجه   ....... تا   :  ......   ماه اول سال 6سردسیر          دماي 

شرجی    خشک .درجه....   تا   : ......   ال س

:نحوه ي تردد از شهر به روستا -

: ....علت سرویس ندارد          

....غیره       ذکر شوداتوبوس        مینی بوس       تاکسی:  سرویس دارد     

.ساعت یکبار......  هر د روستا می آید          سرویس تا خو

.کیلومتري......  آید            تا   نزدیک روستا می سرویس تا

آیا امکان ایاب و ذهاب در تمام فصول سال وجود دارد؟ 

: تابلو راهنما -

رد         وجود داوجود ندارد       :  روستا )شناسنامه ( تابلوي راهنماي 
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)داي جاده      ابتابتداي روستا(

: ان دهنده مسافت و مسیر روستاتابلوهاي نش

.کیلومتر یکبار ..... وجود دارد          هر وجود ندارد           

وجود ندارد                      وجود دارد : تابلوهاي راهنمایی و رانندگی 

: ترکیب جمعیتی روستا -

: ...         تعداد مردان و پسران : ...تعداد خانوار : ...       یت  تعداد کل جمع

: ...تعداد اتباع خارجی روستا : ...تعداد زنان و دختران 

مرد/ پسر  زن / دختر  عنوان ردیف

سال7زیر  1

)دبستان(سال 7-11 2

)راهنمایی(سال 11-14 3

)دبیرستان(سال 14-18 4

سال18-25 5

سال 25-30 6

سال30-40 7

سال40-50 8

سال50-70 9

سال به باال70 10
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: ...درصد             مکان مهاجرت : ... دارد      ندارد : مهاجرت

..)                آب ، برق ( یافتن شغل          نبود امکانات اولیه تحصیل        :  دلیل مهاجرت 

....ذکر شودغیره       

اگر مهاجرت روستاییان به دلیل عشایري بودن آنهاست مدت ، زمان و مکان مهاجرت 

.را ذکر کنید

:دین اهالی روستا -

)درصد ... سنی /  درصد ..... شیعه ( اسالم           

)درصد ...../....   با ذکر نام ( اقلیت        

:شغل اهالی  روستا -

......: نوع محصول / درصد   ... کشاورزي         

.......:نوع دام / درصد   ... دامداري           

.......: نوع میوه / درصد    ... باغبانی            

......ذکر شود/درصد  ... متفرقه             

:وضعیت بهداشتی روستا -

: ....    علت ندارد       :خانه بهداشت
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هر روز      شبانه روزي      :دارد

)دیگر       هفته اي یکبار        دو هفته یکبار        ماهی یکبار (موقت

یکبار                         ... هر :دارد        ندارد  :پزشک سیار

کیلومتر        : ... نزدیک ترین درمانگاه به روستا 

کیلومتر                 : ... نزدیکترین بیمارستان به روستا 

کیلومتر: ...   نزدیکترین آزمایشگاه به روستا 

:الب وضعیت فاض-

گذرد       گذرد       میفاضالب از روستامی(دارد       ندارد     : لوله کشی فاضالب

وجود داردوجود ندارد                 ) : یا جمع آوري( محلی براي دفن زباله ها 

:وضعیت آب آشامیدنی -

ندارد                 دارد

....غیره          ذکر شودی         تانکر        چشمه      لوله کش: نبع تامین آب م

ندارد           دارد :      لوله کشی آب 

ساعت... موقت         روزي شبانه روز     : وضعیت زمانی استفاده از آب لوله کشی

): ....جهت شرب( آب شیرین استفاده می شود یا شور 
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:وضعیت آب کشاورزي -

لوله کشی             تانکر          چشمه          :ندارد          دارد    

:وضعیت ارتباط سیار -

نداردکامل                    گاهی              :   آنتن دهی موبایل 

اتمخابرداخل هر خانه         : دارد  ندارد     : تلفن شهري 

ندارد                     دارد: تلفن کارتی 

: ... دارد          چند خانوار ندارد      : تلفن همراه 

داردندارد      : تیدفتر خدمات پس

:اهالی) زبان( گویش-

گیلکی  فارسبلوچدکرلرترك

....ذکر شود غیرهمازنی             

:روستاهايخانهمعماري-

)دهیدتوضیح(دیگر) روزمصالح( آجرگنبديوخشتیکپري

:روستاآموزشیوفرهنگیاماکن-

: ...علت ندارد:مسجد
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.....:توضیحاتدارد

: ... علتندارد:کتابخانه

: ...                        توضیحاتدارد

: ... علتندارددارد:عالمخانه

: ...             علتندارد: مدرسه

روستاکیلومتري...   مدرسهتریننزدیک

دبیرستانراهنماییابتدایی:دارد

: ...علتندارد: بسیجپایگاه-

)هرموردتعدادذکر(عادي...... فعال   : ....  اعضاءتعداددارد

دخترانه پسرانه عنوان ردیف

دبستان 1

راهنمایی 2

دبیرستان 3
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داردندارد: احمرهاللپایگاه-

..: ..روستاشهدايتعداد-

.....:اسامی

..: ...هانیازمنديداردندارد: مزاروضعیت

: شهداءيسیرهازروستامردمشناختدرصد

است؟نمودهدیدنجنگیمناطقازاهالیازفرديتاکنون

: ...روستاجانبازانتعداد-

: ...                     می اسا

.: ...نوع

: ...روستاایثارگرانورزمندگانتعداد-

: ...اسامی

:  خیر          بلیاست؟شدهمصوبروستااینهايطرح-

اجرا؟درصد.......است؟شدههم اجراآیا
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است؟چقدرجهاديحرکتهايازاهالیاستقبالمیزان-

تداوم در روستا چقدر است؟طرحاثرگذاريمیزات-

دارند؟وجودجهادياردوهايبهکمکجهتمستعديافرادروستاییانبینازآیا-

آموزشیپرسشنامه ي 
تاریخ 

ررسیب

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

:تعداد افراد در حال تحصیل روستا

پسر دختر عنوان ردیف

اول ابتدایی 1

دوم ابتدایی 2

سوم ابتدایی 3

چهارم ابتدایی 4

پنجم ابتدایی 5
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پسر دختر عنوان ردیف

اول راهنمایی 1

دوم راهنمایی 2

سوم راهنمایی 3

کاردانش ايوحرفهفنی فیزیکریاضی علوم تجربی علوم انسانی عنوان ردیف

پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

اول 

دبیرستان

دوم 

دبیرستان

سوم 

دبیرستان

پیش 

دانشگاهی
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آیا مدارس به صورت مختلط برگزار می شود؟-

آیا همه ي افرادي که در سنین ابتدایی هستند مشغول تحصیل هستند یا خیر ؟ -

).....منفی است تعداد و علت را ذکر نماییددر صورتی که جواب ( 

معدل نام دانشگاه رشته مقطع دانشجویان ردیف

1

2

3

4

5

مرد زن عنوان ردیف

)بزرگساالن( افراد باسواد روستا  1

افرادي که در نهضت سوادآموزي مشغول تحصیل هستند 2

افرادي که ترك تحصیل کرده اند 3
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( آیا همه ي افرادي که در سنین راهنمایی هستند مشغول تحصیل هستند یا خیر ؟ -

)....در صورتی که جواب منفی است تعداد و علت را ذکر نمایید

( آیا همه ي افرادي که در سنین دبیرستان هستند مشغول تحصیل هستند یا خیر ؟ -

)..... که جواب منفی است تعداد و علت را ذکر نماییددر صورتی 

....را ذکر نمایید ) با تفکیک رشته و پایه تحصیلی ( مشکالت کنکور این افراد -

در صورتیکه مدرسه ي راهنمایی و دبیرستان در روستا وجود ندارد آیا مدرسه شبانه -

و آمد دانش آموزان به روزي در یکی از روستاهاي مرکز موجود است؟ نحوه ي رفت 

آنجا چگونه ست؟

نظارت و ارزیابی از کار مدرسه هر چندوقت یکبار صورت می گیرد؟-

میزان عملکرد ناظم مدرسه در بررسی مشکالت روستا تا چه حدي است؟-
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:وضعیت آموزشی روستا

توضیحات تعداد وجود 

دارد

وجود 

ندارد

عنوان ردیف

تعداد کالس 1

خانهنماز  2

معلم براي هر پایه ي 

تحصیلی

3

معلم روستا تدریس 

چند پایه را به عهده 

)ذکر نمایید ( دارد 

4

تخته سیاه 5

گچ تخته 6

وایت برد 7

ماژیک تخته 8
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پوسترهاي آموزشی 9

امکانات ذکر شود آزمایشگاه 10

میز و صندلی معلم 11

نیمکت دانش آموزان 12

همزبانی معلم با 

دانش آموزان روستا

13

نوع آن ذکر شود جانوران موذي در 

مدرسه

14

کتب کمک درسی 

ابتدایی

15

کتب کمک درسی 

راهنمایی

16

کتب کمک درسی 

دبیرستان

17
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کتب کمک درسی 

کنکور

18

هزینه ي دریافتی 

:آموزاز هر دانش 

سرویس مختص 

دانش آموزانی که 

براي تحصیل به 

روستاي دیگر می 

روند

19

کتابخانه 20

کتب علمی در 

کتابخانه

21

کتب اجتماعی در 

کتابخانه

22
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توضیحات تعداد وجود 

دارد

وجود 

ندارد

عنوان ردیف

کتب فرهنگی در 

کتابخانه

23

کتب سیاسی در 

کتابخانه

24

کتب مذهبی در 

کتابخانه

25

کتب ورزشی در 

کتابخانه

26

نوع تستها و مرکز 

:انجام دهنده 

تن موارد صورت گرف

مربوط به شناسایی 

موزان دانش آ

استثنایی

27
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سرویس بهداشتی 28

حیاط 29

آبدارخانه 30

مناسب بودن جذاب 

سازي فضاي 

آموزشی

31

مناسب بودن سیستم 

سرمایشی و 

گرمایشی کالس 

درس) هاي(

32

مناسب بودن سیستم 

سرمایشی و 

گرمایشی نمازخانه

33

مناسب بودن  34
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) نور(روشنایی 

درس) هاي(کالس 

مناسب بودن 

) نور(روشنایی 

نمازخانه

35

حضور مستمر دانش 

اموزان در کالس 

هاي درس

36

معلم حضور مستمر 

در کالس هاي درس

37

بوفه مواد خوراکی 

مناسب

38

مرکز مشاوره 

تحصیلی و اجتماعی

39
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مراسمات مذهبی 40

نماز جماعت 41

آب شرب براي 

دانش آموزان

42

در صورتی که روستا مدرسه راهنمایی یا دبیرستان نیز دارد تمام موارد جدول را ( 

)براي آنها جداگانه بررسی نمایید 

.را ذکر کنید.. سرباز معلم ، معلم ، مربی و : نوع معلم روستا -
آیا معلم روستا اخالق و رفتار مناسبی دارد؟ -

استفاده می کند؟آیا معلم روستا از تنبیهات بدنی -
.رابطه ي معلم با دانش آموزان را ارزیابی نمایید -

معلمین با اهالی چگونه است؟/ ارتباط معلم -

میزان استقبال زنان روستا از کالسهاي نهضت سوادآموزي چقدر است؟-
آیا نخبگان علمی و هنري در روستا وجود دارد؟-

یت می کنند؟آیا سازمانهاي مختلف از این نخبگان حما-
.مشکالت دانش آموزان براي رسیدن به مدرسه را ذکر کنید-

موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -
.نمایید 
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فرهنگیي پرسشنامه

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

دارد            : ...علت ندارد : مسجد -

جلد...وجود ندارد                وجود دارد              :قرآن کریم 
جلد ....       وجود دارد    وجود ندارد          : ارتباط با خدا/ مفاتیح الجنان 

جلد...وجود دارد     وجود ندارد :                  صحیفه سجادیه
جلد  ...وجود دارد   وجود ندارد    :                       نهج البالغه

د   تعدا... وجود دارد           وجود ندارد       :مهر نماز 

تعداد... وجود دارد        وجود ندارد     :سجاده
تعداد... وجود دارد        وجود ندارد :چادر نماز زنانه

تعداد... وجود دارد    وجود ندارد       رادیو ضبط                     
تعداد    ... وجود دارد   وجود ندارد          نوار کاست مذهبی            

وجود داردوجود ندارد          تلویزیون                      
وجود ندارد            وجود دارد منبر

تعداد...وجود داردلوح فشرده                        وجود ندارد          
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وجود ندارد                 وجود دارد:کمد قرآن

وجود دارد  وجود ندارد                :چادر فاصل خواهران وبرادران
وجود داردوجود ندارد               :)داخل و بیرون مسجد(یستم صوتی س

وجود ندارد                 وجود دارد:فضاسازي مسجد
وجود ندارد                 وجود دارد:نور مناسب

وجود داردوجود ندارد           :گرمایشی مناسبسیستم سرمایشی و 

وجود ندارد                وجود دارد:سرویس بهداشتی
وجود ندارد                 وجود دارد:وضوخانه

وجود ندارد                 وجود دارد:جاکفشی
وجود ندارد                 وجود دارد:آب سردکن

وجود ندارد                 وجود دارد:جانماز متري
وجود دارد              وجود ندارد   :خادم مسجد

)....: ...محل اسکان ( 

موذن                                          وجود ندارد                 وجود دارد       
وجود دارد       روحانی ثابت                                 وجود ندارد    

فرش                                          وجود ندارد                  وجود دارد 
آبدارخانه                                     وجود ندارد                  وجود دارد

وجود داردآشپزخانه                                     وجود ندارد  

انبار و اقالم فرهنگی براي مراسمات     وجود ندارد                  وجود دارد
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کانون فرهنگی و هنري مساجد             وجود ندارد                 وجود دارد

ود داردوجتابلوي اعالنات                              وجود ندارد               
محراب                                        وجود ندارد                 وجود دارد

).....چوب                سایر  سنگ                 ( 
کتابخانه                                      وجود ندارد                 وجود دارد           

ورزشی           اجتماعی             سیاسی             فرهنگی             مذهبی

..........:عناوین کتب را ذکر کنیدعلمی
)در مناطقی که آب شرب شور است(آیا سیستم آب شیرین کن موجود است یا خیر؟-

دي روستا چقدر است؟تعدا جوانان و نوجوانان دختر و پسر مسج-
میزان اهمیت دادن مردم روستا به برگزاري مراسمات مذهبی چقدر است؟-

میزان استقبال اهالی مردم روستا از مراسمات مذهبی چقدر است؟-
: ..مسجد کجاي روستا واقع شده است 

دارد              نداردامامزاده     

امامزاده چقدر است؟میزان انس مردم با 
دارد              نداردخانه عالم       

ابتدایی             راهنمایی           دبیرستان:مدرسه-
: .....نمازخانه         وجود ندارد           علت 

: ....وجود دارد            متراژ 
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جلد...وجود ندارد           وجود دارد              :                         ریم قرآن ک

جلد .          ...وجود ندارد            وجود دارد    :                    مفاتیح الجنان 
لدج...وجود ندارد            وجود دارد               :                  صحیفه سجادیه 

جلد  ...وجود ندارد           وجود دارد               :                        نهج البالغه
تعداد   ... وجود ندارد          وجود دارد               :                           مهر نماز 

تعداد... دارد              وجود ندارد           وجود :                              سجاده

تعداد... وجود ندارد           وجود دارد              :                  تابلوي اعالنات
....بانک سی دي                     وجود ندارد           وجود دارد          نوع سی دي

وجود دارد           کتابخانه                            وجود ندارد  
اجتماعی             مذهبی             ورزشی   ی             فرهنگی          سیاس

:..........علمی                 عناوین کتب را ذکر کنید
: .....پسران : ....     دختران : تعداد افراد مکلف روستا 

:فرهنگی روستا وضعیت -
وجود ندارد              وجود داردشهیدي از خود روستا     

وجود داردوجود ندارد              مداح از خود روستا      
وجود داردوجود ندارد      روحانی از خود روستا      

وجود دارد          برگزاري یادوراه ساالنه شهدا  وجود ندارد          

..).....تاریخ را ذکر نمایید ( 
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وجود داردخرافات بین مردم                          وجود ندارد                

وجود داردندارد               مدگرایی در جوانان                       وجود
وجود داردتلویزیون                                   وجود ندارد                

وجود داردوجود ندارد              ماهواره                                 
وجود داردود ندارد           وجاتصال به اینترنت                     

وجود داردوجود ندارد            وي سی دي           / دي وي دي 

وجود داردوجود ندارد              یل جوانان به سیگار             تما
وجود داردتمایل جوانان به مواد مخدر              وجود ندارد              

وجود داردوجود ندارد               طالق                                  
وجود دارددرگیري هاي خانوادگی                   وجود ندارد              

وجود داردوجود ندارد                صندوق صدقه   
وجود داردوجود ندارد                شورا                                     

( وجود دارد          وجود ندارد              مختلف                          قبایل 

..)ا نوشته شود نام قبیله ه
اختالفات قومی قبیله اي                  وجود ندارد                  وجود دارد

عدم اعتماد به نفس                        وجود ندارد                 وجود دارد
اردحب به روستا                              وجود ندارد                  وجود د

گلزار شهدا                                 وجود ندارد                 وجود دارد

هیئت هاي قرآنی مردانه                  وجود ندارد                 وجود دارد
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وجود داردهیئت هاي قرآنی زنانه                    وجود ندارد             

وجود دارداداري                       وجود ندارد              هیئت هاي عز
وجود داردوجود ندارد              دهیار                                    

:معضالت اخالقی 
وجود داردوجود ندارد                دروغ                                 

وجود داردتمسخر                                    وجود ندارد                
وجود داردوجود ندارد                 کتک زدن                             

وجود داردارد               وجود ندزورگویی                                
وجود دارددهن بینی                                  وجود ندارد               

وجود داردوجود ندارد              و هم چشمی                 چشم 
وجود داردوجود ندارد            غیبت                                

وجود دارد          وجود ندارد               مشکالت جنسی                    

.....گروه سنی مبتال را مشخص نمایید
تعدد زوجات                             وجود ندارد                   وجود دارد

وجود ندارد                    وجود داردرواج صیغه                            
عدم رعایت محرم و نامحرم           وجود ندارد                   وجود دارد

وجود ندارد                  وجود دارد         قه خودکشی                 ساب

..   )کامل ذکر کنید ( 
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( بی مسئولیتی مردان                     وجود ندارد                   وجود دارد         

..)   مورد را ذکر کنید
وجود دارد        وجود ندارد                هدفدار نبودن زندگی              

وجود داردبی برنامه گی جوانان روستا           وجود ندارد             
وجود دارد تمایل جوانان به خالکوبی              وجود ندارد             

وجود داردخساست                                 وجود ندارد                

اردوجود دوجود ندارد               تظاهر به فقر                          
وجود داردبدحجابی                                 وجود ندارد              

وجود دارد وجود ندارد               اعتیاد                               
وجود دارددزدي و غارتگري                     وجود ندارد               

وجود داردقطع صله رحم                          وجود ندارد                
وجود داردآزار و اذیت فرزندان                   وجود ندارد              

وجود داردبی احترامی فرزندان به والدین        وجود ندارد              

شهداء و ایثارگران کسی در روستا زندگی می کند؟آیا از خانواده ي -
هفتگی خانگی در روستا برگزار می شود؟–آیا جلسات مذهبی -

آیا مسجد هیئت امنا دارد؟-
نحوه ي انتقال مشکالت روستا به مسئولین از چه طریقی صورت می گیرد؟ -

میزان عملکرد شوراي روستا چقدر است؟-
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موجود می باشد که اهالی مشکالتشان را با شوراي روستا در آیا در روستا صندوقی -

میان بگذارند؟
روحیه ي همکاري و تعاون بین اهالی و شورا چقدر است؟-

) رده هاي سنی مختلف( میزان تمایل به کار کردن در بین اقشار مختلف روستا -
چقدر است؟

از مسجد روستا چه استفاده هایی می شود ؟-

..ال مردم از نماز جاعت و برنامه هاي مسجد چقدر است ؟  با ذکر علت میزان استقب-
تالوت و تفسیر قرآن بعد از نماز جماعت وجود دارد یا خیر ؟-

بیان احکام براي روستاییان توسط چه فردي و چند وقت یکبار صورت می گیرد ؟-
حفظ اصالت روستا براي روستاییان چقدر اهمیت دارد؟-

صیت نامه ي شهداي روستا کار فرهنگی شده است؟ با ذکر نوع و زمان آیا روي و-
..کار

عضو دارد یا در ) و احیانا قبایل مختلف( آیا شوراي روستا از افراد مختلف روستا -

انحصار گروه خاصی ست ؟
همبستگی میان اهالی به چه میزان است ؟-

جود دارد ؟ نوع آن جرم را ذکر آیا در روستا افرادي که سابقه کیفري داشته باشند و-
..کنید 

..) در ایامی مانند محرم ، فاطمیه ، صفر و رمضان ( آداب و رسوم مذهبی روستا -

چگونه است؟
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آیا روستاییان آداب و رسوم فرهنگی خاصی دارند؟-

آیا هنوز در روستا سیستم ارباب رعیتی حاکم است یا خیر؟ -
انشان چگونه است؟دیدگاه والدین به تحصیل فرزند-

دارند؟) در مورد تحصیل( آیا والدین تعهد مستمر به ایجاد انگیزه در فرزندانشان -
نگرش دانش آموزان روستا نسبت به آینده ي شغلی شان چگونه است؟-

مردان روستا در خود روستا شاغلند یا در روستاهاي اطراف یا شهر؟ نام روستا یا -

..شهر را ذکر نمایید
ا زنان روستا براي کسب درآمد به شهر می روند؟ نوع فعالیت و زمان رفت و آمد آی-

..را دقیق ذکر نمایید
چند .آیا مذهب دیگري به جز شیعه ي اثناعشري در روستا ساکن هستند ؟ نام ببرید-

..خانوار ، چند نفر
آیا بین مذاهب مختلف در روستا اختالف و درگیري وجود دارد؟-

کشاورزان متعلق به خودشان است یا فرد دیگر؟ فرد دیگر روستایی است یا زمینهاي -

شهري ؟ ارباب روستا یا فرد عادي؟
معماري خانه هاي روستا قدیمی است یا جدید؟-

آیا در روستا نیز اختالف طبقاتی دیده می شود؟-
آیا موقعیت مسجد در محوطه ي قوم خاصی وجود دارد؟-

غل ، سن ، محل زندگی را ذکر کنیدبزرگ روستا کیست؟ ش-
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آنها متاثرند را با ذکر نام ، محل / فرد یا افرادي را که روستاییان به شدت از آن -

..سکونت و شغل ذکر نمایید
معیارهاي ازدواج دختران و پسران روستا را ذکر کنید-

میزان آشنایی روستاییان با قرآن کریم چقدر است؟-
سهاي در زمینه احکام نیاز دارند ؟ روستاییان به چه کال-

احکام / احکام ازدواج / احکام خمس و زکات.. / احکام اولیه مانند طهارت ، تقلید و 

..احکام محرم و نامحرم و / کشاورزي 
..کالس هاي مورد نیاز روستاییان در مسائل مختلف را ذکر نمایید-

است؟میزان استقبال دانش آموزان از نماز جماعت چقدر-
سن ازدواج دختران و پسران چند سال است؟-

.آیا احترام بزرگترها در روستا حفظ می شود؟ذکر مصداق-
آیا مردان در کار منزل یا زنان در کار بیرون کمک کار همسرشان هستند؟-

)..مثال مردم ساالري ( آیا شیوه ي خاصی از زندگی وجود دارد ؟ -

مسجد خوانده شده است؟آیا کل مسجد روستا صیغه ي -
.آداب و رسوم و فرهنگ خاص روستاییان را ذکر نمایید-

شخصی از روستا ، به شهر ( نحوه ي ازدواج و صیغه خواندن از چه طریقی است ؟-
..)می روند و 

.سن ازدواج دختران و پسران روستا را ذکر کنید-

میزان عالقه ي مردم به رفتن سفرهاي زیارتی چقدر است؟-
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میزان حضور روحانی یا افراد موثر فرهنگی چه مدت است؟-

موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -
.نمایید 

اعتقاديپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

: نوع دین و مذهب روستاییان -

.آیا همه ي اهالی هم مذهب هستند ؟ دین و مذهب غیر رایج روستا را نیز ذکر کنید-

/ آیا تا به حال روحانی به آن روستا اعزام شده است؟ چندبار ؟ با ذکر تاریخ -
:آن روحانی ) و در صورت امکان شماره تماس( نام  و سازمان اعزام کننده /مناسبات 

ائل دینی چقدر است؟ والدین و فرزندان  جداگانه میزان پایبندي اهالی  به مس-
.با ذکر مصداق / بررسی شود 

میزان آشنایی اهالی با مسائل دینی چقدر است ؟ -
آیا روستاییان عالقه ي کافی براي یادگیري مسائل دینی دارند؟-

.جایگاه والیت فقیه در بین روستاییان چگونه است؟با ذکر مصداق-
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هوري اسالمی در بین روستاییان چقدر است؟جایگاه نظام جم-

.چه خرافات دینی در بین مردم روستا رایج است ؟ با ذکر خرافات-
میزان استقبال مردم روستا از برنامه هاي مذهبی چقدر است؟-

..) مانند عاشورا ( آیا روستاییان آداب و رسوم خاصی در برگزاري مراسم مذهبی -
.دارند؟ ذکر شود

فرد خاصی در روستا پیگیر برنامه ها و مراسمات هست؟آیا -

آیا مراسمات تعزیه و شبیه خوانی در خود روستا توسط روستاییان انجام می -
.شود؟ذکر نام تعزیه خوانان

.با ذکر مصداق) : علیه السالم( میزان آشنایی روستاییان با امام زمان -
و مسئله ي ظهور چگونه است؟) عج(طرز تفکر روستاییان نسبت به امام زمان -

:میزان آشنایی روستاییان با خداوند-
.سواالت اعتقادي روستاییان بیشتر در چه زمینه اي است ؟ تمامی را ذکر کنید-

آیا از بین ( آیا فردي از روستاییان در حوزه علمیه مشغول کار یا تحصیل هست؟-

)مردم روستا روحانی دارند
تا در چه حدي است؟اعتقاد معلمهاي روس-

شورا و صاحب نفوذان روستا در چه حدي است؟با ذکر /اعتقادات بزرگان روستا-
.مصداق

در بین روستاییان چقدر است؟) از نظر معنویت( امید به زندگی -

آیا در مساجد قبله نما وجود دارد؟-
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در بین روستاییان چگونه است؟) ع(جایگاه توسل به اهل بیت -

همچون شیطان پرستی و ( آیا عالئمی از وجود یا نفوذ فرقه هاي بیگانه و ضاله -
: در اهالی وجود دارد؟ توضیح..) وهابیت 

رسانه ، مبلغ و معلمان ( نوع دسترسی اهالی به مسائل اعتقادي از چه طریقی است؟ -
..)، کتاب ، سی دي ، اردوهاي جهادي و 

است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان موارد دیگري که حائز اهمیت -

.نمایید 

سیاسیپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

جایگاه والیت فقیه در بین مردم روستا چگونه است؟-

جایگاه نظام جمهوري اسالمی در بین روستاییان چگونه است؟-
.سیاسی روستا را ذکر کنیداحزاب -

.آیا اختالفات و درگیري بین احزاب سیاسی وجود دارد ؟ ذکر نوع -

آیا اختالفات مرزي در روستا دیده می شود؟-
اکثریت روستا اصالح طلبند یا اصولگرا؟-
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آیا مردم بصیرت سیاسی و آگاهی کافی از سیاست دارند؟-

چگونه است؟میزان عالقه ي مردم به مباحث سیاسی -
فاصله ي روستا تا مرزهاي سیاسی ، جغرافیایی کشور چگونه است؟-

آیا انحرافات سیاسی در این روستا مشاهده می شود؟-
در روستا  از چه طریقی انجام ..) به عنوان مثال در زمان انتخابات ( تبلیغات سیاسی -

می شود؟

است؟میزان اشنایی اهالی با مسائل سیاسی از چه طریقی-
موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -

.نمایید 

اقتصاديپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

: شغل مردان روستا -
:شغل زنان روستا -

: زنان و مردان  روستا در چه زمینه هایی مهارت دارند-



٤١

) :جداگانه ( میزان درآمد مردان و زنان روستا -

) : به تفکیک مرد و زن و دختر و پسر ( چند نفر از مردم روستا بیکار هستند -
سطح درآمد روستاییان چقدر است؟-

زمین روستا حاصلخیز است یا خیر؟ -
:نوع خاك روستا -

خاك روستا قابلیت کشت چه نوع درختانی را دارد؟ذکر کنید -

:نوع درختان روستا -
با ذکر نوع آنها و میزان ( آیا روستا محصوالت یا میوه هاي مختص به خود دارد ؟ -

)..فروش هرکدام از محصوالت 
آبیاري زمینهاي کشاورزي به چه صورتی است ؟-

ورزي وجود دارد؟آیا آب کافی و مناسب براي کشا-
زمین بکر براي استفاده ي روستاییان وجود دارد یا خیر؟-

آیا شرایط روستا قابلیت تاسیس کارگاه تولیدي را دارد؟ -

آیا روستا میراث فرهنگی دارد؟-
..کشاورزي در روستا به شیوه ي قدیم است یا نوین؟ابزار آالت را ذکر کنید-

ق به خود اهالی ست یا دولتی است؟سرویس رفت و آمد به شهر متعل-
صندوق قرض الحسنه در بین روستاییان براي اعطاي وام وجود دارد یا خیر؟-

آیا اهالی روستا با کمک هم درصدد ایجاد یک صندوق قرض الحسنه هستند؟-

نوع کشت زمینهاي کشاورزي روستا چیست؟-
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چه نوع دامهایی در روستا وجود دارد؟-

مصرف شخصی است یا کسب درآمد؟دامها براي -
سرمایه گذاري کرده اند ؟ نام شرکت ، .. آیا روستاییان در معامالت تجاري و -

..موسسه یا مرکز سرمایه گذاري شده
..آیا مردم شهر در روستا سرمایه گذاري کرده اند؟در کدام بخش ؟ نام بخش-

آیا روستاییان از تسهیالت بانکی استفاده می کنند؟-

با مشکل خاصی روبرو هستند؟"وام"آیا براي گرفتن -
این وام براي صرف چه اموري مورد نظر است؟-

نوع کمک کمیته امداد به صورت نقدي است یا غیر نقدي ؟-
: بررسی خدمات کمیته امداد با توجه به نیاز روستا ها -

:بررسی میزان و نوع ابزارآالت مورد نیاز روستا-
موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -

.نمایید 
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عمرانیپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

نکته اي که باید در بخش عمرانی به آن توجه شود اینست که در تمامی موارد با ( 

هماهنگ شود چون اطالعات آنان کاملتر است و گاهی ممکن است اطالعات ما شورا 

)براي انجام این کار منجر به تصمیمی اشتباه گردد
: مسجد-

منبع تامین : ....        / برآورد : ....       / مکان :  ....       / متراژ : ( ساخت مسجد 
: .....         )هزینه 

آسفالت حیاط ایزوگام          برق کشی       سفیدکاري           : تعمیر مسجد 

جاکفشی           کابینت سازي             ساخت آبدارخانه        
... )       تعداد (شیر آالت....) تعداد (کم مصرف          المپ 

.... )ذکر شود ( سایر...  )             متراژ  (سنگ کاري
کولر                        بخاري : تجهیز مسجد 

: برآورد : .....     / مکان ....     / متراژ : ساخت سرویس بهداشتی براي مسجد       
: ...منبع تامین هزینه .....    / 

.ند یا نه ؟ ذکر نوع مشکلسیستم هاي صوتی مسجد سالم ا
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:خانه
:ساخت خانه براي محرومین 

تعداد ( متاهل: .......     شغل : ......     سن : .....         نام و نام خانوادگی -

مجرد ... )      فرزند  
: ....محل احداث ساختمان 

تومان: .... حقوق ماهیانه 

سایر   د         سازمان بهزیستی       کمیته امدا( هست    :  نیست: تحت پوشش 
: ...قابل سکونت نیست              علت :  وضعیت خانه فعلی وي 

: ...قابل تحمل است               توصیف خانه 
: ....    میزان قسط ماهیانه ندارد                           دارد       : وام ساخت 

: ...تعداد اقساط 
: تعمیرات منزل محرومین 

تعداد ( متاهل     : .......     شغل : ......     سن : .....         نام و نام خانوادگی -

مجرد ... )      فرزند  
تومان: .... حقوق ماهیانه 

: ....آدرس منزل 
کمیته امداد         سازمان بهزیستی         سایر   ( هست         :  نیست: تحت پوشش 

مخابرات  تلفن         گازکشی          فاضالب برق کشی        لوله کشی        

: ...تعمیرات و هزینه نوع 
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:خانه عالم 

....دارد           کجاي روستا واقع شده است 
: ....       متراژ : .....          مکان ساخت : .....         ندارد          برآورد ساخت 

: ......منبع تامین هزینه 
وجود دارد                                 وجود ندارد: زمین براي احداث خانه عالم 

:وضعیت جاده هاي منتهی به روستا -

خاکی آسفالت        
)بدون زیرسازي و خراب  کیلومتر  )    .....زیر سازي شده(کیلومتر.....

وجود ندارد               وجود دارد: زمین ورزشی -
منبع تامین : .....    / برآورد : .....     / مکان ....     / متراژ : ساخت زمین ورزشی -

: ...هزینه 
: مکان ....     / متراژ : جهت استفاده دام ها ) حوض آب ( هاي کوچک ساخت سد-

: ...منبع تامین هزینه : .....    / برآورد .....     / 

: .....    / برآورد ....     / متراژ : و خیابانهاي روستا ، جدول کشی آسفالت کوچه-
: ...منبع تامین هزینه 

ر برابر عوامل و بالیاي طبیعی چقدر است؟میزان استحکام منازل روستایی د-
آیا منازل روستایی بر اساس سبک خاصی ساخته شده است؟-

آیا تمام منازل روستایی سرویس بهداشتی و حمام دارند؟-

آیا لوله کشی گاز و آب در روستا وجود دارد؟-
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آیا سیستم برق منازل استاندارد است؟-

خود و سایر منازل حفظ شده است؟آیا در ساخت منازل حریم منازل -
آیا محل نگهداري دام و طیور از منازل روستاییان جداگانه است؟-

:مشکالت مدارس -
تعدادنیمکت هاي سالم                  وجود ندارد            وجود دارد     

وجود داردنیاز به رنگ آمیزي              وجود ندارد            

نیاز به گچ کاري کالسها         وجود ندارد            وجود دارد
مکانی براي ایجاد فضاي سبز  وجود ندارد             وجود دارد

موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -
.نمایید 

هنريپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

: مهارتهاي مردان روستا -

:مهارتهاي زنان روستا-
میزان استقبال روستاییان از کالسهاي هنري چقدر است ؟ -
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.بیشترین به چه نوع کالسهاي هنري رغبت دارند؟ نوع هنر ذکر شود-

چه نوع وسایل هنري در روستا موجود است؟-
.استعدادهاي خاص روستاییان را ذکر کنید-

در صورتی که ( آیا مکانی براي پرورش استعدادهاي هنري روستاییان موجود است؟-
) ..موجود نیست فاصله ي نزدیکترین مرکز به آن چقدر است 

آیا تا به حال در روستا کارهاي هنري صورت گرفته است؟-

ارند؟آیا خود روستا هنر یا رسم هنري خاصی د-
نحوه ي فروش هنرهاي دستی روستاییان به چه صورتی است؟-

میزان هزینه اي که براي انجام این کارهاي هنري می کنند چقدر است؟-
موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -

.نمایید 

بهداشتیپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

:خانه بهداشت -
: ....  فاصله روستاییان تا نزدیک ترین خانه بهداشت : ....             ندارد           علت 
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مرکز ، محوطه هاي ( کجاي روستا واقع شده است : ....     دارد            زمان تاسیس 

... )  : ....اطراف یا 
صورت می گیرد                     صورت نمی گیرد            :  تزریقات در این مرکز 

در صورتی که ندارد ، چند وقت ( ندارد          دارد             : شک دائمی پز
: .... )یکبار پزشک به روستا می آید 

لی هست؟در فاصله اي که پزشک نیست آیا بهیار پاسخگوي نیاز اها-

: .... چه نوع داروهایی در این مرکز یافت می شود 
صورت می گیرد                     صورت نمی گیرد : شنوایی سنجش بینایی 

گفته نمی شود          گفته می شود         : مباحث تنظیم خانواده براي روستاییان 

.... )نام مرکز ذکر شود توسط خانه بهداشت          غیره( 
آیا نیروي کار بومی در این مرکز وجود دارد؟-

: .....   فاصله روستاییان تا نزدیکترین آزمایشگاه 

انجام نمی شود انجام می شود                : آزمایشهاي قبل از ازدواج 
:نوع تخصص هاي پزشکی مورد نیاز -

)               ماما(دندان پزشکی                      پزشک زنان عمومی           
ارتوپد و طب فیزیکی اعصاب و روان               چشم پزشک               

: ... دیگر تخصص ها 
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میزان عالقه و اطمینان روستاییان به علم پزشکی روز و مرکز بهداشتی روستا چقدر -

ست؟ا
آیا تا به حال سعی شده است که افراد خاصی از اهالی آموزش ببینند و محوریت با -

خود اهالی باشد؟
: وضعیت بهداشت اهالی -

خیلی کثیف کامال تمیز          تمیز           متوسط               کثیف           

:وضعیت آب شرب روستا-
: .....لت آب شرب ندارد           ع

: ....میزان کلر آب سالم است        انگل و میکروب دارد       آب شرب دارد        
تانکر آب                چشمه آب                 لوله کشی          :       منبع آب شرب 

) : .... نوع و علت آن را ذکر کنید( بیماري هاي شایع در روستا  -
نوع ، علت ، زمان شروع ، زمان ( بیماري هایی که قبال در روستا شایع بوده است 

): .....پایان و داروي مورد استفاده را ذکر نمایید 

) : ...نوع ، علت ذکر شود ( بیماري هاي واگیردار در روستا 
ت پذیرفته است؟آیا اقدامی براي درمان این بیماري ها صور

انجام نشده                 انجام شده          : روستاییان واکسیناسیون -
: .....)نوع واکسن : .......... / تاریخ انجام ( 

.... )همه ي اهالی                 سنین خاص          ذکر شود .. : تزریق به 
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تاریخ انجام ( انجام شده            انجام نشده  : واکسیناسیون دام و طیور 

: .....)نوع واکسن :...........  / 
: بررسی بیماریهایی که از طریق دام و طیور منتقل می شود -

:           وضعیت بهداشتی دام ها -
کثیفتمیز                   متوسط                      

: وضعیت بهداشت سوپري هاي روستا -

کثیفمتوسط                     تمیز               
:              وضعیت بهداشتی مدرسه -

کثیف متوسط                      تمیز                 
:اي درس وضعیت بهداشتی کالس ه-

کثیف متوسط                     تمیز            
: وضعیت بهداشتی سرویسهاي بهداشتی مدرسه -

کثیف متوسط                   تمیز            

:    وضعیت بهداشتی محل اسکان -
کثیفمتوسط                   تمیز            

:               وضعیت بهداشتی نانوایی روستا-
کثیفتمیز                   متوسط                 

:      وضعیت بهداشتی آب هاي شرب روستا-

کثیفتمیز                   متوسط                    
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: ....امید به زندگی در روستا چند سال است -

وجود ندارد              وجود دارد : آرایشگاه هاي خانگی در روستا -
رعایت مسائل بهداشتی صورت می گیرد         صورت نمی گیرد      ( پ

: ... )موارد رعایت نشده را ذکر نمایید 

: .... انواع حشرات ، موجودات و حیوانات در روستا -
خانه حسینیه               / مسجد مدرسه   : محل استقرار پزشکان جهادي -

....سایر          ذکر شود ) ...  با ذکر نام ( بهداشت               منزل اهالی           
میزان آگاهی اهالی از مسائل بهداشتی و پزشکی چقدر است؟-

).در صورت عدم بیمه بودن علت ذکر شود.(آیا اهالی روستا بیمه هستند؟ نوع بیمه-
ت و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان موارد دیگري که حائز اهمیت اس-

.نمایید 

فیزیولوژیکپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان
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تغذیه ي روستاییان از موارد صنعتی است یا طبیعی؟-

تامین می کنند؟روستاییان مواد غذایی و وسایل مورد نیاز خود را چگونه و از کجا -
:چگونگی طبخ مواد غذایی در روستا-

:چگونگی نگهداري مواد غذایی-
:تجهیزات نگهداري مواد غذایی-

:تغذیه ي رایج روستاییان -

:میزان استفاده از لبنیات و سبزیجات-
:میزان استفاده از تنقالت مانند چیپس و پفک -

مانند زمان الزم ( ا برگزار شده است؟ آیا تا به حال مشاوره ي تغذیه براي آنه-
نام ارگان ، ..) جوشاندن شیر ، مضرات گوشت قرمز ، چرایی استفاده از قرص آهن و 

.زمان برگزاري و موضوع بحث
آیا مغازه براي فروش مواد غذایی وجود دارد؟ در صورت وجود وضعیت آن چگونه -

است؟

.نانآیا در روستا نانوایی وجود دارد؟ ذکر نوع -
آیا ذبح دامها بر طبق اصول اسالمی صورت می گیرد؟-

موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -
.نمایید 
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ورزشیپرسشنامه ي 

تاریخ 

بررسی

شماره 

تماس

بررسی 

کننده

روستا بخش شهرستان استان

: زمین فوتبال 

: .......علت ندارد          

آسفالت              خاکی         : .......     دارد      متراژ

چمن        )                سوله(سالن 

تور دروازه خط کشی شده           تیر دروازه فوتسال         تیر دروازه کوچک       

....تعدادفوتبالدیوار کشی شده             توپ 

مدرسه روستا               محوطه روستا :          محل استقرار زمین فوتبال 

: .....نواقص و کاستی ها 

:زمین والیبال 

:.......ندارد            علت

چمن       )        سوله(آسفالت           سالن خاکی           :.... دارد             متراژ
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: ...تعداد توپهاتوپ والیبالخط کشی شده            تور         

مدرسه روستا                      محوطه روستا :   محل استقرار زمین والیبال 

: .......نواقص و کاستی ها 

:زمین بسکتبال 

:.......علتندارد     

چمن       )        سوله(خاکی            آسفالت           سالن :.... دارد             متراژ

: ...خط کشی شده            تور         توپ بسکتبال          تعداد توپها

محوطه روستا مدرسه روستا                      :   محل استقرار زمین والیبال 

: .......نواقص و کاستی ها 

در روستا وجود دارند؟) و یا قهرمان( آیا نخبه هاي ورزشی -
آیا خانمهاي روستا ورزش خاصی انجام می دهند؟ در صورتی که جواب مثبت است -

...آن ذکر شودنوع و زمان، مکان

چقدر است؟میزان ارتباط مسئولین ورزشی شهر و استان با جوانان روستا-
موارد دیگري که حائز اهمیت است و در این پرسشنامه ذکر نگردیده است را بیان -

.نمایید 


