عنوان فعالیت

حیطه

تشکیل تیم فنی تدوین پیمایش
فراخوان ( RFPبه یکی از روشهای اعالم شده)
1

پروتکل

بررسی پروپوزالهای دریافتی

تیم فنی

تیم فنی

شورای پژوهشی

تشکیل تیم نظارت

تیم فنی

مدیریت پژوهشی

رئیس مؤسسه

مکاتبه با مرکز آمار

مجری( و دبیرخانه)

تیم فنی  +ناظر خارجی

تیم فنی +ناظر خارجی

چارچوب نمونهگیری

اطالعات متقاطع

مجری ( و دبیرخانه)

ناظر خارجی

ناظر خارجی

مجری

ناظر خارجی

تیم فنی  +مدیریت پژوهشی

تیم فنی (دبیرخانه)

-

-

دبیرخانه دیدهبانی

-

-

مجری
مجری

ناظر خارجی
ناظر خارجی

ناظر خارجی  +تیم فنی

مجری +مدیریت پژوهشی

تیم فنی

تیم فنی

آموزش پرسشگران
تعیین ناظرین کشوری و استانی پیمایش

مجری
تیم فنی

ناظر خارجی
دبیرخانه دیدهبانی

تیم فنی
دبیرخانه دیده بانی

شروع پرسشگری پیمایش در فیلد

مجری

ناظر خارجی  +تیم فنی

ناظر خارجی +تیم فنی

گزارش اول

2

3

جمع-
آوری
داده

4

گزارش
نهایی

5

کاربست

رئیس مؤسسه
مدیریت پژوهشی

-

تیم فنی

تدوین RFP
دریافت پروپوزال
مشخص شدن ناظر

برنامه دوم (پلن )B
ارسال به دفتر روابط بینالملل وزارت بهداشت
پایلوت

مسئول اجرا

ناظر

مسئول تأیید

خروجی

اجرای پایلوت
گزارش میانی
نشست اول

تیم فنی  +مدیریت پژوهشی

مشخص شدن مجری

مشخص شدن سواالت تکراری
پروتکل
مجری دوم
در جریان قرار گرفتن  UNمرتبط
آماده سازی پیمایش برای اجرا
گزارش پایلوت
اعالم شروع پیمایش
گردآوری دادهها
تشکیل تیمهای نظارت
جمعآوری داده
مجموعه دادههای خام مطالعه

ورود دادهها

مجری

ناظر خارجی

دبیرخانه دیدهبانی

تضمین و کنترل کیفی دادههای وارد شده

مجری

ناظر خارجی

ناظر خارجی  +تیم فنی

آمادهسازی دادهها برای آنالیز نهایی و اخذ تاییدیه ناظر

مجری

ناظر خارجی

ناظر خارجی  +دبیرخانه

گزارش اصلی پیمایش  +گزارش کنترل و تضمین کیفی
گزارشهای کوتاه
کارگاه اختصاصی پیمایش
نقشه راه پیمایش آینده
تکمیل فایل مربوط به نمایش اطالعات پیمایش
اطالعرسانی و بررسی رضایت ذینفعان
ارائه کدهای اختصاصی آنالیز و انجام آنالیز مجدد توسط
ناظر (برای  20درصد جداول)
تحویل کامل دادههای خام پیمایش برای ذخیره و به
اشتراکگذاری دادهها
آرشیو اسناد
نشست دوم
سایر موارد باقیمانده که خروجی پیمایش است
گزارش نظارت پیمایش توسط تیم ناظر
به اشتراک گذاری داده ها توسط مؤسسه
داشبوردسازی
حمایتطلبی
تشکیل گروه تدوین انتشارات
تشکیل گروه سنجش انتشارات

مجری
مجری
مجری
مجری
مجری
مجری
مجری

ناظر خارجی
مدیریت پژوهشی
مدیریت پژوهشی
مدیریت پژوهشی
مدیریت پژوهشی
تیم فنی
ناظر خارجی

تیم فنی  +مدیریت پژوهشی

دبیرخانه دیدهبانی
دبیرخانه دیدهبانی
دبیرخانه دیدهبانی
دبیرخانه دیدهبانی
مدیریت پژوهشی
دبیرخانه دیدهبانی

مجری

ناظر خارجی

دبیرخانه دیده بانی

دادههای خام قابل اشتراک

مجری
مجری
مجری
ناظر
دبیرخانه دیدهبانی
دبیرخانه دیدهبانی
گروههای پژوهشی
دبیرخانه دیدهبانی
دبیرخانه دیدهبانی

تیم فنی
تیم فنی
ناظر خارجی
مدیریت پژوهشی
-

مدیریت پژوهشی
مدیریت پژوهشی
مدیریت پژوهشی
دبیرخانه دیدهبانی
-

بررسی تأثیر اجرای پیمایش

دبیرخانه دیدهبانی

-

-

اسناد اسکن شده
نشست
مثال :اپلیکیشنهای اختصاصی
گزارش نظارت
استفاده از دادهها
نمایش اطالعات
تبدیل اطالعات به سیاست سالمتی
انسجام انتشارات از پیمایش
شمارش مقاالت و گزارشهای منتشر
شده
آشکار شدن اهمیت اجرای پیمایش در
زمینه تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد

تایید دادهها
تایید دادهها
گزارش نهایی
گزارشهای خالصه سیاستی
کارگاه
گزارش درس آموخته
ورودی دادهها برای داشبوردسازی
حمایتطلبی برای انتشار
کدهای اختصاصی آنالیز

