
 : نسخه مصاحبه(AUDIT) آزمون شناسایی اختالالت مصرف الکل

ها را به دقت در محل تعیین شده درج کنید. انجام مصاحبه را سؤاالت را همان طور که نوشته شده، بخوانید. پاسخ دستورالعمل:

م. منظور از ، بپرسدر طول سال گذشتهالکلی  مشروباتخواهم از شما چند سؤال درباره مصرف حاال می"چنین شروع کنید: 

پاسخ ها را بر  ."و سایر موارد مشابه استرا با استفاده از چند مثال محلی مثل آبجو، شراب، ودکا، ویسکی، عرق،  "الکلی مشروبات"

 کنید. ثبت "نوشیدنی یا پیمانه استاندارد"حسب 

  پیمانه استاندارد عبارت است از:یک 

 میلی لیتر( 32(: یک استکان کوچک )%40وبات قوی )مشر میلی لیتر( 320(: یک لیوان بزرگ )%4آبجو )

 میلی لیتر(  14) سرخالی (: یک قاشق غذاخوری%90الکل طبی ) میلی لیتر( 100(: یک لیوان کوچک )%12شراب )

  سمت چپ هر سوال بنویسید. مربععدد پاسخ صحیح را در 

 مشروبشما هر چند وقت یک بار یک در طول سال گذشته،   -1

  ؟کرده ایدل مصرف حاوی الک

 (بروید 10و  9)به سواالت  هرگز (0)

  کمتر یا ( ماهانه1)

  ماه در بار 4 تا 2 (2)

  هفته در بار 3 تا 2 (3)

 هفته در بیشتر یا بار 4 (4)

ید که چند وقت یک بار نیاز پیدا کرد در طول سال گذشته، -6

کل ، تا بعد از یک نوبت نوشیدن سنگین البنوشیدالکل اول صبح 

  به حالت عادی برگردید؟ ،در شب قبل

 هرگز (0)

 ( چند ماه یکبار1)

 ماهانه (2)

 هفتگی (3)

 هر روز یا تقریبا هر روز (4)

، چند کنیدالکلی مصرف می  مشروبکه  معمولدر یک روز  -2

 ؟می نوشیدپیمانه 

 2یا  1 (0)

  4یا  3( 1)

 6یا  5 (2)

  9یا  8، 7 (3)

 10یا بیشتر از  10 (4)

 ،در طول سال گذشته، چند وقت یک بار پس از نوشیدن الکل -7

 ؟یا خودتان را سرزنش کردید احساس پشیمانی داشتید

 هرگز (0)

 ( چند ماه یکبار1)

 ماهانه (2)

 هفتگی (3)

 هر روز یا تقریبا هر روز (4)

پیمانه یا بیشتر  6 ،چند وقت یک بارهر در طول سال گذشته،  -3

 ؟نوشیده ایددر یک نوبت  ،الکلی را پشت سر هم مشروباز 

 هرگز (0)

 ( چند ماه یکبار1)

 ماهانه (2)

 هفتگی (3)

 هر روز یا تقریبا هر روز (4)

 بروید. 10و  9باشد، به سواالت  0برابر  3و  2اگر مجموع امتیازات سواالت 

در طول سال گذشته، چند وقت یک بار به دلیل اینکه الکل  -8

 قادر نبودید وقایع شب گذشته را به یاد بیاورید؟ ،یدنوشیده بود

 هرگز (0)

 ( چند ماه یکبار1)

 ماهانه (2)

 هفتگی (3)

 هر روز یا تقریبا هر روز (4)



که  برایتان پیش آمدر طول سال گذشته، چند وقت یک بار د -4

 آن را متوقف کنید؟  نباشیدقادر  کنید ونوشیدن الکل را شروع 

 هرگز (0)

 د ماه یکبار( چن1)

 ماهانه (2)

 هفتگی (3)

 هر روز یا تقریبا هر روز (4)

شما، خودتان یا فرد دیگری دچار  تیجه مصرف الکلِآیا در ن -9

 آسیب یا جراحت شده است؟

 خیر( 0)

 گذشته طول سال  در نه اما ( بله،2)

 گذشته سال  طول در ( بله،4)

 پیش آمد که  برایتان در طول سال گذشته، چند وقت یک بار -5

به طور معمول انجام در انجام کارهایی که   ،به دلیل نوشیدن الکل

 ؟اشید، ناموفق بمی دهید

 هرگز (0)

 ( چند ماه یکبار1)

 ماهانه (2)

 هفتگی (3)

 هر روز یا تقریبا هر روز (4)

آیا فردی از خویشاوندان، دوستان، پزشک یا سایر ارایه  -10

شما ابراز  مصرف الکلِ مقدار زیاد کنندگان خدمات سالمت، درباره

نگرانی کرده اند یا به شما توصیه کرده اند که مصرف الکل را 

 کاهش دهید؟

 خیر( 0)

 گذشته طول سال در نه اما ( بله،2)

 گذشته سال طول در ( بله،4)

 

 سوال را در اینجا وارد کنید: 10جمع کل نمرات 

 


