
 بسمه تعالي

 نام و نام خانوادگی: 

  مرد    زن   :یتجنس

 لطفا به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید.
A1    احساس كرده ايد كه حالتان بسيار خوب است .

 از سالم  خويب برخورداريد؟

 بسيار كمرت از معمول كمرت از معمول در حد معمول بيش از معمول

A2 احساس كرده ايدكه به يك دار ي نري  بخش موثر .
 حتياج داريد؟ا

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

A3 احساس كرده ايد كه نري ي كايف نداريد   حالتتان .
 خوش نيس ؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

A4بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول مولنه بيش از مع به هيچ  جه . احساس كرده ايد كه بيامر هستيد؟ 

A5بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه . دچار رسدردهايي شده ايد؟ 

A6بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه . در رس خود احساس سنگيني يا فشار كرده ايد؟ 

A7بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه كرده ايد؟« كر گفتگي»ديد يا . احساس رسماي ش 

B1بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه . خوابتان به دليل نگراين زياد بسيار كم شده اس ؟ 

B2 اغلب شب، پس از به خواب رفنت از خواب بيتدار .
 ؟شده ايد

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

B3بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه . احساس كرده ايد كه مدام خسته ايد؟ 

B4بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه . عصبي   بد خلق شده ايد؟ 

B5 يب دليل از چيزي ترسيده يا دچار  حشتزدگي شده .
 ايد؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

B6 احساس مي كنيتد كته همته چيتز از اختيتار شتام .
 خارج شده اس ؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

B7بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه فته هستيد؟. همواره عصبي   بر آش 

C1 بتته گونتته اي برنامتته ريتتزي كتترده ايتتد كتته ختتود را.
 مشغول   رسگرم نگهداريد؟

 بسيار كمرت از معمول كمرت از معمول در حد معمول بيش از معمول

C2 براي انجام كارها بيش از گذشته  ق  رصف كرده .
 ايد؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول در حد معمول رت از معمولكم

C3 ر يهم رفته احساس مي كنيد كارها را خوب انجام .
 داده ايد؟

 بسيار بدتر از معمول بدتر از معمول تقريباً در حد معمول بهرت از معمول

C4 از ر يش كه براي انجام  ظايف خود به كتار بتده .

 ايد رايض هستيد؟

 بسيار بيشرت از معمول كمرت از معمول تقريباً در حد معمول معمول بيش از



C5بسيار بيشرت از معمول كمرت از معمول تقريباً در حد معمول بيش از معمول . احساس مي كنيد نقش موثري در كارها داريد؟ 

C6 احساس مي كنيد قادر به تصتميم گتريي در امتور .
 هستيد؟

 بسيار بيشرت از معمول  از معمولكمرت در حد معمول بيش از معمول

C7  مي توانيد از انجام فعاليتهتاي عتادي ختود لتذ .
 بربيد؟

 بسيار بيشرت از معمول كمرت از معمول در حد معمول بيش از معمول

D1بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه . خود را فرد يب ارزيش مي دانيد؟ 

D2 كنيتتد زنتتدگي كتتامالً نااميتتد كننتتده . احستتاس متتي
 اس ؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

D3 احستاس متي كنيتد زنتدگي ارزش زنتده مانتدن را .
 ندارد؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

D4 شام را . درباره امكانايت فكر كرده ايد كه مي توانند

 از رش خودتان خالص كنند؟

به ذهنم خطور نكرده  چنني فكر مني كنم هرگز
 اس 

 قطعاً چنني اس 

D5 بارها فكر كرده ايد كه به علت  نتاراحتي عصتبي .
 هيچ كاري را مني توانيد انجام دهيد؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

D6 آرز  داريد مبرييد   از همته . احساس مي كنيد كه
 چيز راح  شويد؟

 بسيار بيشرت از معمول بيش از معمول نه بيش از معمول به هيچ  جه

D7 ،احستاس متتي كنيتتد كتته فكتتر از بتتني بتتردن ختتود .
 ذهنتان را مشغول كنيد؟

 قطعاً چنني اس  گاهي به ذهنم مي آيد چنني فكر مني كنم هرگز
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