
 فرم شناسایی خانواده

 مشخصات خانواده

 *نام خانوادگی قیم خانواده

 

پدر قیم خانواده است  .قیم فردیست که از لحاظ قانونی سرپرست خانواده محسوب می شود

 ...در صورت عدم حضور پدربزرگ و

برای حفظ حریم )برای نشان دادن اطالعات خانواده در برخی مکانهای سایت الزم می شود 

 (خانواده

 *تعداد اعضای خانواده

 

 *تعداد کودکان خانواده

 

 *تعداد کودکان پسر خانواده

 

 *تعداد کودکان دختر خانواده

 

 *وضعیت تاهل پدر و مادر در خانواده

 متاهل

 مطلقه

: هبیوه، رها کرد  

 درآمد کلی خانواده

 



  



 

 *وضعیت پدر

 حضور دارد

هاکردهر  

 فوت کرده است

کردن یا فوت پدرعلت رها  * 

 

 *وضعیت مادر

 حضور دارد

هاکردهر  

 فوت کرده است

 *علت رها کردن یا فوت مادر

 

 *بیمه

 دارند

 ندارند

 *نوع بیمه

 *تحت حمایت سازمانها

 هستند

 نیستند

 *نام سازمان  

 



 مبلغ مستمری  

 
 *ملیت قیم خانواده

 *قومیت قیم خانواده  

از دو ملیت متفاوتمادر و پدر   

 مهاجر  

 هستند

 نیستند

 علت مهاجرت

 
 زمان مهاجرت  

 
 *تلفن ارتباط با خانواده

 

 وضعیت کار سرپرست  

 *وضعیت کار سرپرست خانواده

 علت بیکاری یا از کار افتادگی  

 
 نام شغل  

 
 درآمد شغل

 

 کار فصلی است  

 مشخصات خانه و آدرس

 *نام استان  

شهرستاننام    * 

 
 *نام شهر یا روستا  

 
 *نام محله  

 



 

 *رهن  

 
 *اجاره

 
 *تعداد خانواده های ساکن در یک واحد  

 
 

 نیاز های خانواده  

 *نیاز   اموزشی

 دارد

 ندارد

(در پشت صفحه ؟نیازهای آموزشی براساس فرایند پرستاری نوشته شود  (  * 

 بله

 خیر

 *نیاز درمانی  

 دارد

 ندارد

   

 
 به تومان

  نوع نیاز آموزشی 

  توضیحات نیاز آموزشی 

 
  سایر نیازها 

 

  معضالت خانواده 

  خشونت علیه همسر در خانواده وجود دارد؟* 



 بله

 خیر

 نمی دانیم

 توضبحات خشونت علیه همسر  

 
 *کودکان خانواده اوراق هویت دارند  

 بله

 خیر

 نمی دانیم

   

کودکان خانواده وضعیت تحصیلی * 

 در حال تحصیل

 ترک تحصیل

 محروم از تحصیل

 کوچکتر از سن تحصیل

 بدون کودک

 نمی دانیم

 *علت محرومیت از تحصیل و ترک تحصیل  

 نبود اوراق هویت

 کبر سنی

 کار کودک

 اعتیاد کودک



ضعف تحصیلی :بدلیلاخراج از مدرسه   

 اعتیاد پدر و مادر خانواده

 فقر

دانیمنمی   

 سایر دالیل

 هیچ کدام

 
 *کودکان

 کار می کنند

 کار نمی کنند

 نمی دانیم

 بدون کودک

 *چند کودک کار می کنند  

 
 *نوع کار  

 زباله گردی

 دستفروشی

 فال فروشی و تکدی گری

 کارهای ساختمانی

 کار در کارگاه ها و کارخانه ها

 کار در کوره پزخانه

 مواد فروشی



باغات، مزرعه وکار در  ... 

 چوپانی

 حمالی و کار در بازار

باقالی پاک کردن و) کار در خانه   ...) 

 سایر کارها

 نمی دانیم

 بدون کار کودک

   

 
 *ازدواج کودکان در خانواده  

 وجود دارد

 وجود ندارد

 *علل ازدواج کودکان  

 عقاید قومینی و مذهبی

 فقر مالی

خانوادهاعتیاد پدر یا مادر   

 سایر علل

 نمی دانیم

 بدون ازدواج کودکان

 
  اعتیاد بزرگسال در خانواده* 

 وجود دار



 وجود ندارد

  تعداد افراد بزرگسال معتاد در خانواده* 

 
  اعتیاد* 

 زنان خانواده

 مردان خانواده

 بدون اعتیاد

 درصورت نبود معتاد در خانواده بدون اعتیاد را انتخاب کنید

  سابقه ترک* 

 داشته اند

 نداشته اند

 نمی دانیم

 بدون اعتیاد

 درصورت نبود فرد معتاد در خانواده گزینه بدون اعتیاد زده شود

 *اعتیاد کودکان در خانواده  

 وجود دارد

 وجود ندارد

 *تعداد کودکان معتاد در خانواده  

 
 *اعتیاد  

 دختران خانواده

 پسران خانواده

اعتیادبدون   

 درصورت نبود کودک معتاد در خانواده بدون اعتیاد را انتخاب کنید



  کودکان سابقه ترک* 

 داشته اند

 نداشته اند

 نمی دانیم

 بدون اعتیاد

 درصورت نبود فرد معتاد در خانواده گزینه بدون اعتیاد زده شود

  علت اعتیاد کودکان* 

 اعتیاد پدر

 اعتیاد مادر

افراد ساکن در خانهاعتیاد سایر   

 اغفال دوستان و هم محلیان

 اعتیاد از بدو تولد

 اعتیاد اجباری برای فروش مواد

 سایر علل

 نمی دانیم

 بدون اعتیاد

 
  کودک آزاری در خانواده* 

 وجود دارد

 وجود ندارد

 احتمال می رود اما نمی دانیم



 *نوع کودک آزاری

 جنسی

 روحی

 فیزیکی

 نمی دانیم

 بدون کودک آزاری

 توضیحات کودک آزاری در خانواده  

 
 *سابقه جرم در خانواده  

 وجود دارد

 وجود ندارد

 نمی دانیم یا بررسی نشد

 *چه کسی جرم انجام داده  

 پدر خانواده

 مادر خانواده

 کودکان خانواده

 سایر افراد خانواده

 بدون جرم

  وضعیت کنونی فرد* 

 در زندان

 فراری



 آزاد است

 بدون جرم

 
  بیماری در خانواده* 

 وجود دارد

 وجود ندارد

 *نوع بیماری موجود در خانواده  

 جسمی

 روحی

 بدون بیماری

 در صورت عدم وجود بیماری در خانواده بدون بیماری را بزنید

 *بیماری های موجود در خانواده  

فلج و سکته) معلولیت جسمی  ) 

 معلولیت ذهنی

آسم و سل) بیماری های تنفسی   

 بیماری های کلیوی

 بیماری های گوارشی

 بیماری های خونی و قلب

 انواع سرطان

 سوتغذیه

 دیسک کمر و مشکالت ستون فقرات



 سایر بیماری ها

 بدون بیماری

 

 *وضعیت درمان  

 درحال درمان

 درمان شده

 اقدامی برای درمان انجام نشده

 بدون بیماری

صورتی که بیماری در خانواده وجود ندارد بدون بیماری را بزنیددر   

  هزینه درمان خانواده 

 
 به تومان

  توضیحات بیماری موجود در خانواده 

 

 


