
  پرسش نامه پيگيری درباره شما و احساسات شما
     

 بسيار ممنون می شويم اگر اين پرسش نامه را نيز تکميل کنيد تا . اين يک پرسش نامه پيگيری است.يکی از اين پرسش نامه ها را برای کمک به ما تکميل کرده ايدشما در ابتدای دوره درمان 
 لطفًا به پنج پرسش مطرح شده در اين صفحه پاسخ داده و سپس اين فرم را به مسئول درمانی خود . تمام پاسخ های شما محرمانه تلقی می شوند.ابی کنيمبتوانيم موثر بودن درمان در شما را ارزي

  .بدهيد

 
1پرسش 

a  بنويسيد لطفًا در کادر زير-مسئول درمانی    (.اين مشکلی است که در پرسش دور قبل گفته بوديد بيشتر برای شما حاد است (.  
                 
                 
                 
                 
                 

b    لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (  اين مشکل در هفته گذشته چقدر بر شما تاثير گذاشته است؟(.   
 

   0  1  2  3  4  5    

بشدت تاثير داشته است            اصًال تاثيری نداشته است
                 

 

 
2پرسش 

a  لطفًا در کادر زير بنويسيد-مسئول درمانی    (.اين مشکل ديگری است که در پرسش دور قبل گفته بوديد برای شما حاد است (.  
                 
                 
                 
                 
                 

b    لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (  اين مشکل در هفته گذشته چقدر بر شما تاثير گذاشته است؟(.   
 

   0  1  2  3  4  5    

بشدت تاثير داشته است            اصًال تاثيری نداشته است
 

 
3پرسش 

a   لطفًا در کادر زير بنويسيد-مسئول درمانی    (.گفته بوديد انجام آن برای شما سخت استاين کاری است که در پرسش دور قبل (.  
                 
                 
                 
                 
                 

b    ير را عالمت بزنيدلطفًا يکی از مربع های ز (  انجام اين کار در هفته گذشته چقدر سخت بوده است است؟(.   
 

   0  1  2  3  4  5    
خيلی سخت بوده استاصًال سخت نبوده است            

 

 
4پرسش 

هفته گذشته چه احساسی داشتيد؟   .)لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (  
 

   0  1  2  3  4  5    
خيلی بدخيلی خوب            

 

 
5پرسش 

حاال که دوره درمان خود را به پايان برده ايد، چه احساسی داريد؟     .)لطفًا يکی از مربع های زير را عالمت بزنيد (  
                    
خيلی خيلی بهتر  

هستم
خيلی بدتر شده ام کمی بدتر شده ام تقريبًا همانطور 

هستم
کمی بهتر هستم  خيلی بهتر هستم
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PSYCHLOPS   . می باشد) (عنوان اين پرسش نامه، پرسش نامه پروفايلهای حاصل روانی 
STaRNet يک شبکه تحقيقات مراقبت اصلی تحت پوشش ،NHSاين پرسش نامه توسط   . تهيه شده است
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