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  تعالیبسمه
  هاي حوزه سالمتپیمایش )Request for Proposalدرخواست براي پروپوزال (

  مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري اسالمی ایران
  اطالعات کلی

نام سازمان/واحد سفارش 
  دهنده

  معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

نام، تلفن و ایمیل فرد مسئول 
سازمان/واحد سفارش در 

  دهنده

  دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس

ین کاسپ -کشور آموزاندانش در هابیماري خطرزاي عوامل و سالمت با مرتبط رفتارهاي(پیمایش)  مراقبت نظام  عنوان پیمایش
  1398 -ششم

موضوع پیمایش، اهداف و 
  ضرورت اجرا

  شود. میو اجرا احی طردر سنین نوجوانی  آموزانسالمت دانشمراقبت با هدف تقویت نظام  کاسپینپیمایش 

(پیمایش، مطالعه آزمایشی، نوع طرح 
  و...) HSRارزشیابی برنامه، 

  پیمایش

  مخاطب پیمایش

  باشند:مخاطب این پیمایش افراد زیر می
 هداشت؛بداخل وزارت بهداشت/خارج وزارت  سالمت سیاستگذاران و مدیران-1
 حوزه سالمت؛میانی  مدیران-2
         ؛....) و ماما پرستار، پزشک،(خدمت  دهندگان ارائه-3
  ......) و جوانان سازمان بهزیستی، پرورش، و آموزش(ها سازمان سایر-4

   .پیمایش ملی داشتن سابقه اجراي   مجري پیمایش هايویژگی
  1397  تاریخ سفارش طرح

یسف، یونسکو،  این مدل بررسی رفتاري توسط سازمان جهانی بهداشت با همکاري سازمان ملل متحد،  یون   معرفی موضوع و اهمیت آن 
UNAIDS عنوان ابزاري ده است و بهمتحده بنیان گذاشته شهاي ایاالت مرکز کنترل و پیشگیري بیماري و

وجوانی در سطح نر سنین دکننده یر رفتارهاي سالمت و عوامل حفاظتبراي بررسی جهانی وضعیت و روند تغی
  .شودالمللی توصیه و ترویج میبین

ه سالمت در کودکان در همین راستا در جمهوري اسالمی ایران نظام مراقبت مدون براي رفتارهاي تهدید کنند
رس طراحی و در چند ، توسط اداره سالمت جوانان، نوجوانان و مدا1383از سال سال)  17الی  6(و نوجوانان 

  مرحله اجرا شده است. 
هاي که اولین مطالعه در مورد نظام مراقبت و عوامل خطرزاي بیماري CASPIAN-1هاي طرح کشوريیافته

با همکاري وزارت درمان و آموزش پزشکی آموزان کشور است و توسط وزارت بهداشت، غیرواگیر در دانش
که بسیاري از رفتارها و عوامل خطرزا  ،آموزش و پرورش و حمایت سازمان جهانی بهداشت انجام شد نشان داد
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هاي مطالعه فوق، اطالعات بسیار مهمی در مورد رفتارهاي مرتبط با خشونت، در این گروه سنی وجود دارد. یافته
یل مطالعات مقطعی تاییدي بر ضرورت تکرار مطالعات و تعیین ایدز و سوء مصرف مواد را  فراهم نمود. این قب

 باشد.آموزان میریزي مداخالت مرتبط در قالب برقراري یک نظام مراقبت در دانشهاي فوق و برنامهروند یافته
 باشد. پیمایش حاضر نوبت ششم این ارزیابی می

(اهداف اهداف مورد نظر طرح 
  کلی، اختصاصی و کاربردي)

  :کلی فهد
 سال در کشور آموزاندانش در هابیماري خطرزاي عوامل و سالمت با مرتبط رفتارهاي شیوع تعیین-1

  1397-1398 تحصیلی
 :اختصاصی اهداف

 مصرف بدنی، تحرکیکم لم،ناسا تغذیه شامل( کشور آموزاندانش در عمده رفتاري خطر عوامل شیوع تعیین-1
 سال درستان) ا(و براساس  جنسی و سنی هايگروه برحسب) عمدي غیر و عمدي صدمات و خشونت دخانیات،
  1397-1398تحصیلی

(و  جنسی و سنی هايگروه حسب بر کشور آموزاندانش در بیولوژیک و جسمی خطر عوامل شیوع تعیین-2
  1397-1398 تحصیلی سال دربراساس استان) 

  ):  Applied objectivesاهداف کاربردي طرح (
 به آموزاندانش بین در بیولوژیک و رفتاري خطر عوامل وضعیت خصوص در الزم اطالعات ارائه-1

 سالمت سطح رتقاءا منظور به الزم مداخالت طراحی جهت سالمت مدیران و گیرانتصمیم سیاستگذاران،
  جامعه از سنی گروه این در خطر عوامل از ناشی بار کاهش و جوانان و نوجوانان

  آموزاندانش میان در موثر مداخالت اجراي جهت مناسبشاخص هاي  تعیین-2
  آینده در ايمداخله هايبرنامه ارزشیابی در گیريبهره منظور به پایه اطالعات ارائه

پیشنهاد سفارش دهنده براي  
معرفی مجري/ مجریان براي 

  (حقیقی/ حقوقی)اجراي طرح 

  حقوقیحقیقی/ 

  یکسال  مدت زمان اجراي طرح 
  -  سقف بودجه طرح

  ت دارد ارسال شود:با توجه به اینکه این پیمایش در قالب فراخوان محدود است دو بسته از سمت مجري ضرور   تعهدات مجري در پروپوزال 
  بسته اول:

  سسه ارسال نماید؛پروپوزال را در قالب پروپوزال مؤسسه ملی تحقیقات سالمت تدوین و جهت بررسی به مؤ-1
  موارد زیر را درج نموده و نسبت به ارائه آن متعهد شود: دارد تیم پروژه در پروپوزال ارسالی ضرورت-2

گیري، حجم نمونه، برنامه زمانبندي پروژه با روش اجرا براساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، نمونه
براساس  هاآوري دادهجزییات کامل (فاز اول ارائه پروتکل، فاز دوم اجراي پایلوت و گزارش آن، فاز سوم جمع

طور کامل ها بهباشد. جزییات فازها در پیوستنتایج پایلوت و پروتکل مصوب، فاز چهارم ارائه گزارش نهایی می
(پرسشنامه ضرورت  دهی، ابزار مورد استفادهارائه شده است)، هزینه پیشنهادي با جزییات کامل، فواصل گزارش

ترین نقض موارد احتمالی، مالحظات اخالقی (مهم ، روش پرسشگري،دارد به همراه پروپوزال ارسال شود)



 
 

٣ 
 

حقوق پاسخگویان و منابع انسانی درگیر در اجراي مطالعه، شناسایی و ارائه روش تضمین براي حفظ حقوق 
ها احتمال استفاده هاي رضایت آگاهانه ضرورت دارد توسط مجري تدوین شده باشد و در این فرمآنها. تمام فرم

صورتی که مطالعه ارزیابی ک (در المللی درج شده باشد)، جزییات بیوباناصد ملی و بینها براي مقاز داده
سازي و سپس نامها، بیپروتکل نگهداري داده و نحوه استفاده از آن براي مقاصد آتی، داشته باشد) بیوشیمیایی

  ها. سازي نمونهمعدوم
  شرح زیر است:ن پیمایش بهفازهاي ای-3

  وپوزال و دریافت مصوبه؛ فاز صفر: ارائه پر
  فاز یک: ارائه پروتکل؛ 

  گیري براساس آن؛سازي ابزار گردآوري داده و روش نمونهاجرا و گزارش پایلوت و نهایی دو:فاز 
  ها؛ گردآوري داده فاز سه:

   فاز چهار: گزارش نهایی.
ه و سپس بر همین در پروپوزال ارسالی مجري موظف است تمام فازهاي مذکور را براساس زمانبندي درج نمود

  اساس مبادرت به ارائه گزارش نماید. 
داشت باشد و هرگونه پرسشنامه این پیمایش ضرورت دارد براساس دستورالعمل استاندارد سازمان جهانی به-4

  ناظر مطالعه انجام شود؛ تغییر باید با موافقت کمیته فنی و
ود لذا مجري محترم در تدوین شهاي این مطالعه ضرورت دارد براي سطح کشوري و استانی انجام تخمین-5

  پروپوزال این موضوع را مد نظر قرار دهد؛
  بسته دوم:
ز سمت مسئول فراخوان هایی که مجري انتظار دارد ادر این بسته تمام درخواست. اتیبا جزئ نهیهز يبرآوردها

انات آزمایشگاهی، درج شده پیمایش در اختیارشان قرار بگیرد از جمله پرسنل مورد نیاز، امکانات پشتیباین و امک
  باشد. 
 پرسنل ای و میبده مانجا ما دارد انتظار که ییهایهماهنگ شامل شیمایپ ياجرا يبرا يمجر يدرخواستها ریسا
  .میبگذار اریاخت در ما دارد انتظار که رهیغ و یشگاهیآزما امکانات و

ها را در رود تمام موارد درج شده در این درخواست و پیوستاز مجري محترم انتظار می
ی طذکر است در را رعایت نماید و الزم به پروپوزال و سپس سایر مستندات مرتبط با پروژه

ارزیابی مستندات بعدي پروژه، امکان دارد براساس داوري پروپوزال ارسال شده و سپس 
نظارت طرح، موارد دیگري غیر از درخواست حاضر از مجري محترم درخواست شود و تیم 

  ارسال کننده پروپوزال حتما این موضوع را مد نظر قرار دهند.
توانند مجري و همکار پیمایش مؤسسه ملی تحقیقات سالمت، اعضاء و کارکنان آن نمی

  ) باشند.1398( پین دوره ششمکاس
 


