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 تعالیبسمه

 (Request for Protocol) تکلدرخواست برای پرو

 های حوزه سالمتپیمایش

 مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

ای از مرحله. دستورالعمل فراخوان دوشودای واگذار می)این پیمایش به روش فراخوان عام دومرحله---

 ---(دسترسی استسالمت جمهوری اسالمی قابلطریق آدرس الکترونیک مؤسسه ملی تحقیقات 

 اطالعات کلی

 معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دهندهنام سازمان/واحد سفارش

فرد مسئول در سازمان/واحد  نام، تلفن و ایمیل

 دهندهسفارش

 دفتر سالمت محیط و کار

 1398 -بزرگساالنارزیابی وضعیت دخانیات در پیمایش  عنوان پیمایش

 موضوع پیمایش، اهداف و ضرورت اجرا
 15بزرگساالن )باالی هدف تقویت نظام مراقبت باارزیابی وضعیت دخانیات پیمایش 

 شود. طراحی می سال( در این گروه سنی

)پیمایش، مطالعه آزمایشی، ارزشیابی برنامه، نوع طرح 

HSR )...و 

 پیمایش

 مخاطب پیمایش

 :هستند مخاطب این پیمایش ذینفعان ذیل 

 داخل وزارت بهداشت/خارج وزارت بهداشت؛ سالمت گذارانسیاست و مدیران-1

 میانی حوزه سالمت؛ مدیران-2

 سازمانشهرداری،  ،وزارت کشور، ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کاال)ها سازمان سایر-6
 ......( و جوانان

  مجری پیمایش هایویژگی
های مرتبط پیمایش  ترجیحاًهای سالمت در سطح ملی )سابقه اجرای پیمایش داشتن

  .(با دخانیات

 1398 تاریخ سفارش طرح

( Global Adult Tobacco Survey)زیابی وضعیت دخانیات در بزرگساالن ارپیمایش  معرفی موضوع و اهمیت آن 
است تا اطالعات شده  مطرحدر دنیا  میالدی 2007سال یک پیمایش جهانی است که از 

های مصرفی ، هزینههانحوه تبلیغات آن در رسانه کافی از وضعیت مصرف انواع دخانیات،
 در این زمینه، مصرف پاسیو ون محصوالت، آگاهی، نگرش و عملکرد ناشی از ای

، یک واقع  درو چند جنبه دیگر گردآوری شود. این پیمایش های مرتبط به آن یاستس
است تا کشورها قادر باشند وضعیت مصرف دخانیات را در بین  خانوار بر مبتنیپیمایش 

در تمام کشورهای  پذیریمقایسهاینکه دلیل  بهکنترل نمایند. بررسی و سپس بزرگساالن 
سازمان بهداشت  ازجملههای متولی این پیمایش )پیمایش فراهم باشد، سازمان اجراکننده
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گیری، مل استاندارد برای پروتکل پیمایش )نمونهجهانی( مبادرت به تدوین یک دستورالع
تاکنون کنند. کشورها از این دستورالعمل تبعیت میو اغلب  ندااجرا، تحلیل و ...( کرده
 اخلدآن در مصرف و ترک  هایماژولاست و فقط  نشده اجرااین پیمایش در ایران 

 دلیلبهاکنون پیمایش هم است. این اجراشدهو  گرفته قرار توجه موردها شیاسایر پیم
 ،باشدی اخیر دخانیات میهاند به اجرای موارد مندرج در کنوانسیوکه ایران متعه این

 شود.خانوار تلقی می برمبتنیاست. این پیمایش  گرفته قرار توجه مورد

)اهداف کلی، اختصاصی و طرح   موردنظراهداف 

 کاربردی(

 :کلی هدف-1
 1398در ایران در سال  سال 15بزرگساالن باالی دخانیات در مصرف وضعیت  تعیین

 :اختصاصی اهداف-2

مصرف سیگار )و سیگار الکترونیک( و سایر اشکال وضعیت آگاهی از  تعیین -1-2
 سال؛ 15بین بزرگساالن باالی در دخانیات )دودزا و غیر دودزا( 

مصرف سیگار )و سیگار الکترونیک( و سایر اشکال دخانیات )دودزا وضعیت  تعیین -2-2
 ؛)و برند مصرفی( سال 15باالی   االنگسبزردر بین و غیر دودزا( 

مصرف سیگار )و سیگار الکترونیک( و سایر اشکال وضعیت عملکرد  تعیین -3-2
 سال؛ 15در بین بزرگساالن باالی دخانیات )دودزا و غیر دودزا( 

و سایر اشکال دخانیات )دودزا و غیر )و سیگار الکترونیک( شیوع مصرف سیگار  – 4-2
 سال؛ 15در بزرگساالن باالی دودزا( 

سایر و )و سیگار الکترونیک( ر ها و تبلیغات در مصرف سیگاارزیابی نقش رسانه -5-2
 دخانیات )دودزا و غیر دودزا(؛اشکال 

دخانیات کترونیک( و سایر اشکال سیگار )و سیگار الوضعیت مصرف پاسیو  -6-2
 سال؛ 15بزرگساالن باالی های مرتبط( در بین تیاس)مواجهه و س

مصرف سیگار )و سیگار الکترونیک(  یهای صرف شده براتعیین وضعیت هزینه -7-2
 سال؛  15باالی  بین بزرگساالن درو سایر اشکال دخانیات )دودزا و غیر دودزا( 

دخانیات سایر اشکال بررسی تالش برای ترک سیگار )و سیگار الکترونیک( و  -8-2
 سال؛  15بزرگساالن باالی )دودزا و غیر دودزا( در بین 

 )سطح برآورد پیمایش در ادامه آورده شده است(.

  سال یک اجرای طرح   زمانمدت

 - سقف بودجه طرح

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت تدوین و جهت بررسی به  پروتکلرا در قالب  پروتکل-1  تعهدات مجری در پروتکل ارسالی
 مؤسسه ارسال نماید؛

موارد زیر را درج نموده و نسبت به ارائه  ارسالی ضرورت دارد تیم پروژه در پروتکل-2
 آن متعهد شود:

گیری، حجم نمونه، برنامه دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، نمونه اساس برروش اجرا 
پروژه با جزییات کامل )فاز اول ارائه پروتکل، فاز دوم اجرای پایلوت و گزارش  بندیزمان
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نتایج پایلوت و پروتکل مصوب، فاز چهارم ارائه  اساس برها آوری دادهآن، فاز سوم جمع
است(، هزینه  شدهارائهطور کامل ها به. جزییات فازها در پیوستاستگزارش نهایی 

، روش پرسشگری، مورداستفاده، ابزار دهیگزارشات کامل، فواصل پیشنهادی با جزیی
ترین نقض موارد احتمالی، حقوق پاسخگویان و منابع انسانی مالحظات اخالقی )مهم

. تمام هاآندرگیر در اجرای مطالعه، شناسایی و ارائه روش تضمین برای حفظ حقوق 
ها احتمال توسط مجری تدوین شده باشد و در این فرم یایستیهای رضایت آگاهانه فرم

 المللی درج شده باشد(، ها برای مقاصد ملی و بیناستفاده از داده
 زیر است: شرح بهفازهای این پیمایش -3
 فاز یک: ارائه پروتکل؛ -
گیری ابزار گردآوری داده و روش نمونه سازی نهاییفاز دو: اجرا و گزارش پایلوت و  -
 آن؛ اساس بر
 ها؛ فاز سه: گردآوری داده -
 فاز چهار: گزارش نهایی.  -

درج  بندیزمان اساس بردر پروتکل ارسالی مجری موظف است تمام فازهای مذکور را 
 اس مبادرت به ارائه گزارش نماید.نموده و سپس بر همین اس

دستورالعمل استاندارد  اساس برپرسشنامه و نحوه اجرای این پیمایش ضرورت دارد -4
 باشد؛المللی متولی بینسازمان 

تر پیمایش دعوت دناظر مستقیم سازمان جهانی بهداشت برای اجرای هر چه استاندار -5
 خواهد شد. 

 انجام خواهد شد.  پیمایشمکاتبات از طریق کمیته فنی 
 در این پیمایش شامل موارد زیر است: شدهتحلیلتفکیک اطالعات 

( تفکیک 4های سنی؛ (تفکیک گروه3؛ یک شهر/روستا/ استان( به تفک2کلی؛ (اطالعات 1
 های اقتصادی.( تفکیک پنجک5های جنسی؛ گروه

 در سطح ملی است.نمونه در این پیمایش برآورد 

در این درخواست و  شدهدرجرود تمام موارد از مجری محترم انتظار می
رعایت  را و سپس سایر مستندات مرتبط با پروژه ها را در پروتکلپیوست

ارسال شده و سپس  به ذکر است در طی داوری پروتکل نماید و الزم
نظارت طرح، موارد   اساس برارزیابی مستندات بعدی پروژه، امکان دارد 
 کنندهارسالت شود و تیم دیگری غیر از درخواست حاضر درخواس

 قرار دهند. مدنظراین موضوع را     حتما پروتکل
توانند مجری و مؤسسه ملی تحقیقات سالمت، اعضاء و کارکنان آن نمی

 ( باشند.1398)ارزیابی وضعیت دخانیات در همکار پیمایش 
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 هافازهای پروژه و دستورالعمل تکمیل اجزای پروژه، پروتکل و گزارش -پیوست یک

 

 پروتکل -فاز یک

 اجزای کلی پروتکل

 :باشد  شدهمشخص زیر موارد

 کنترل برنامه ،یریگحجم نمونه و نمونه نییتع نهایی پیمایش، استانداردشدهپرسشنامه 
 قیدق یبندزمانو جداول پیمایش،  هاشاخص شناسنامه ارائه ،ی مطالعهفیک یابیارز و

 برنامه پیمایش، لوتیپاروش ، هاداده تحلیل برنامه ،محیط در اجرا برنامه ارائهاجرا، 
ها در آن افزاری که ورود دادهتعیین نرم ،جینتا یگذاراشتراک به برنامه ج،ینتا انتشار

روش اجرای پرسشگری با ، خام یهاداده یبرا یمجر برنامهانجام خواهد شد، 
 یابی.مکان

 خواهد بود. گزارش اول مطالعه گزارش پروتکل

 های پروتکلترین بخشمشخصات مهم

 پرسشنامه و پرسشگری 

 :باشد  شدهمشخص زیر موارد

اما مبنای عمل همان پرسشنامه  ،بومی شود شنامه استاندارد جهانی ضرورت داردپرس-1
 استاندارد جهانی خواهد بود؛

 ارائه مراحل روایی و پایایی پرسشنامه نهایی؛-2

 مشخص نمودن ابزار پرسشنامه )الکترونیک یا دستی(؛-3

 الکترونیک؛افزار مناسب در صورت پرسشگری ارائه نرم-4

 نامه؛پرسش ماهیت به توجه با گری،پرسش هایشرح تکنیک-5
 الکترونیک؛ یا کاغذی ینامهپرسش از اعم داده، ثبت ابزار با کار توضیح روش-6

شود، اکنون به روش الکترونیک انجام میبا توجه به اینکه اجرای پرسشنامه در دنیا هم
 الکترونیک خواهد بود.تمرکز اجرای این پیمایش به روش 

 گیرینمونه و نمونه

 :باشد شدهمشخص زیر موارد
 شد؛ خواهد اخذ داده آن از نمونه عنوانبه که فردی یا خانوار ذکر مشخصات-1
  نمونه؛ گیری و حجمنمونه روش مشخص نمودن-2
و انجام های هدف لحاظ شده باشند( )تمام گروه گیرینمونه چارچوب نمودن مشخص-3

 ؛از مرکز آمار شدهارائههای ها و خوشهگیری مطابق سرخوشهنمونه
 مرتبط با پیمایش؛ ربطذیقانونی و امنیتی از تمام مراجع  اخذ مجوزهای-4
 ها در محیط با جزییات کامل؛ارائه فرایند کامل یافتن نمونه-5

 گیری.یابی در زمان نمونهاستفاده از ابزار مکان-6

 تضمین و کنترل کیفی 
 :باشد  شدهمشخص زیر موارد

 های انجام دهنده؛تیم-1
 گزارش ادواری تضمین و کنترل کیفی؛ بندیزمان-2
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 ناظرین داخلی پیمایش؛-3
 ها؛کنترل کیفی داده-4
 اطالعات.های کنترل و تضمین شاخص-5

 های خامداده

 باشد:  شدهمشخصموارد زیر 

 است(؛  شدهاستفاده)از چه مرجعی  شدهداده هایوزن-1

گیری مطالعه )سطح مشارکت مرکز آمار بعد از تأییدیه مرکز آمار ایران برای نمونه-2
 ؛ گیری خواهد شد(کمیته فنی تصمیم مشخص شدن سناریو نهایی حجم نمونه توسط

 ها؛نمونه دهیوزنسال مرجع برای -3

)متادیتا( در پرسشنامه  شدهاستفادهافزار قالب نرم در متغیرها به مربوط هایبوککد-4
 فرمت درخواستی؛ مطابقنهایی شده 

 که استفاده خواهد شد. افزارینرم ذکر قالب-5

 هاداده تحلیل

 :باشد  شدهمشخص زیر موارد
 ها؛داده سازیآماده هایروش-1

کنترل کیفی  ه، نتایجهای گمشدها، روش برخورد با دادهنمونه به دهیوزن روش-2
 انجام مطالعه؛ یاها برداده

های آماری ، تست مورداستفادهافزارهای ها )نرمهای توصیف و تحلیل دادهارائه روش-3
 ؛( مورداستفاده

تفکیک نباشند، به تغییرقابلها در قالبی که کدها ارائه کدهای اختصاصی تحلیل داده-4
 ها.تمام شاخص

 مستقیم سازمان جهانی بهداشت نهایی خواهد شد. این بخش از پیمایش با مشاوره

 اطالعات فناوری
 مدیریت برای نیاز مورد افزاریسخت و افزارینرم امکانات مشخص نمودن جزئیات

 داده. امنیت و تحلیل انتقال، کیفیت، تضمین آوری،جمع همچنین و پیمایش

 تیم پیمایش و ساختار اجراتشکیل 

 :باشد شدهمشخص زیر موارد

 اقدامات؛ تفکیکبهتیم اصلی پیمایش و همکاران -1

، دهندهآموزشهای پرسشگر، ترکیب تیم همکاران: گروه تخصصی هر پیمایش، تیم-2
های افزاری، تیمهای مرتبط با اقدامات نرمتیم تدوین روش کار و تحلیل مطالعه، تیم

 پشتیبان و ناظر؛

 در هر تیم؛ موردنیازنیروی  برآورد تعداد-3

 افراد در هر تیم؛ کارگیریبه فرآیند-4

 اجرای پایلوت -فاز دو

 اجزای پایلوت

بعد از نهایی شدن و تصویب پروتکل و سپس دریافت مصوبه پرسشنامه مطالعه، ضرورت 
حجم نمونه مشخصی پایلوت مطالعه انجام شود و گزارش پایلوت برای  اساس بردارد 

 شود.نهایی ناظر ارسال  تأییدکمیته فنی و 
 نتایج پایلوت تغییرات پرسشنامه مشخص شود. اساس بر
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 شود.گزارش پایلوت مطالعه، گزارش دوم تلقی می

  اجرا مطالعه در محیط-فاز سه

 اقدامات اصلی قبل و حین اجرا
 های مطالعه را مشخص نماید. بعد از نهایی شدن پرسشنامه، مجری موظف است تیم

در زمان اجرای مطالعه، مجری موظف است همکاری الزم را ناظر پیمایش و کمیته فنی 
 برای نظارت محیطی انجام دهد. 

  تیم اجرایی پیمایش آموزش یبرنامه

 بعد از تشکیل تیم اجرایی پیمایش، برای هر تیم برنامه آموزشی تدوین و اجرا شود:
 پیمایش؛تدوین مواد آموزشی مرتبط با هر بخش -1

 آموزش پرسشگران )برای پرسشنامه الکترونیک یا دستی(؛-2

)ناظرین استانی و کشوری  توسط تیم مجری شدهانتخابهای ناظر داخلی آموزش تیم-3
 ؛پیمایش(

 ها.نظارت آموزش-4

 واردشدههای تضمین و کنترل کیفی داده

و  شده انجامها پروتکل پیمایش، تضمین و کنترل کیفی داده اساس بردر این مرحله 
آماده خواهند شد. گزارش تضمین و کنترل  تحلیلبرای ناظر  1ها بعد از تأیید نهاییداده

در این مرحله ارزیابی  ها را کمیته فنی و ناظر پیمایش ارزیابی خواهد کرد.کیفی داده
 ش نیز ارائه خواهد شد.یاپیم خطر

 نهایی تحلیلها برای سازی دادهآماده
آغاز خواهد  تحلیلها از سمت مؤسسه و ناظر پیمایش، در این مرحله بعد از اخذ تأیید داده

 تحلیلها، داده تأییدو در صورت  شدهبررسیها توسط ناظر پیمایش شد. )درصدی از داده
 مطالعه آغاز خواهد شد(؛

 گزارش نهایی -فاز چهار

 گزارش نهایی اجزای اصلی

 های زیر خواهد بود:گزارش پروژه شامل بخش
 (؛ دوزبانهجداولی که در پروتکل مصوب شده است ) اساس برگزارش نتایج -1
 گزارش مالی پیمایش؛-2
 (؛ زبانه دوارائه اطالعات مربوط به داشبورد اطالعاتی پیمایش )-3
 اخذ رضایت ذینفعان اصلی پیمایش؛-4
 ؛تحلیلی ارائه کدهای اختصاص-5
 های اسکن شده؛پیمایش در قالب فایل آرشیوشدهارائه اسناد -6
 نشست نهایی پیمایش. یبرگزار-7

 اجزای گزارش

 زیر باشد )گزارش پروتکل موارد یدربرگیرنده پیمایش هایگزارش یارائه چارچوب
 پایلوت و گزارش نهایی:گزارش ، در باال( شدهدرجموارد  غیرازبه)
 اجرایی؛ یخالصه-1

 نقش؛ اساس بر کنندهمشارکت افراد لیست-2

 نتایج؛-3

                                                           
1 Verifying 
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 ها؛داده کیفیت گزارش -

 نمونه؛ توصیفی گزارش -

 توصیفی؛ تحلیل هاینقشه و نمودارها جداول،-

 بندی درخواستی که در ادامه آمده است؛طبقه اساس بر تحلیل نتایج -

 نتایج؛  تحلیل و تفسیر-

 مطالعه؛ ضعف و قوت نقاط-4

 ؛ شدهآموخته هایدرس-5

وزارت بهداشت )معاونت بهداشت ] مطالعه اصلی مخاطبان به ارائهقابل هایگزارش-6
 ؛ملی تحقیقات سالمت[ مؤسسه(،  واگیر غیرهای و دفتر بیماری

ارائه شود که در  زبانه دو بایستی)پروتکل و گزارش نهایی(  شدهارائههای گزارش-7
 است.  شدهدادهشرح  تفصیلبهادامه 

 کارگاه اختصاصی پیمایش

نهایی پرسشنامه؛  هایماژولهای زیر برگزار خواهد شد: نمونه مطالعه؛ سرفصلبرای 
سازی پرسشنامه؛ نحوه آموزش پرسشگران؛ نحوه های بکار رفته برای استانداردوشر

های بکار رفته برای تضمین و ها؛ نحوه نظارت داخلی مطالعه؛ روشگردآوری نمونه
اند؛ کنترل کیفی مطالعه؛ موارد مهمی که در زمان گردآوری داده تیم مطالعه مواجه شده

مطالعه از زمان تدوین ؛ نحوه مدیریت است شدهانجامها حفاظت از داده برایاقداماتی که 
 کاربست پیمایش.نهایی مجری برای  تصمیمرش نهایی؛ تا ارائه گزا پروتکل

 تکمیل فایل برای نمایش اطالعات پیمایش
ات سالمت، مجری موظف است قتوسط مؤسسه ملی تحقی شدهارائهفرم  اساس بر

 زبان تکمیل و ارائه نماید. ی تکمیل داشبورد پیمایش را به دواطالعات الزم برا

 بررسی رضایت ذینفعان ورسانی اطالع
مجری موظف است گزارش نهایی پیمایش را به اطالع ذینفعان اصلی پیمایش )معاونت 

 ملی تحقیقات سالمت( برساند و سپس مبادرت به انتشار نتایج نماید.  مؤسسهبهداشت و 
 ذینفع اصلی را ندارد.این دو  تأییدمجری امکان ارائه نتایج قبل از 

 تحلیلارائه کدهای اختصاصی 
و ناظر مطالعه ارائه شود  باید از سوی مجریشده کدهای مورداستفاده برای تحلیل ارائه

 درصد جداول را به انتخاب کمیته فنی بررسی نماید. 20مقرر است 
 باشد.همخوانی داشته گزارش اصلی طرح  ید باتوسط ناظر با شدهانجامهای تحلیل

های خام پیمایش برای تحویل کامل داده

 هاگذاری دادهذخیره و به اشتراک

بعد از تصویب  بایستیپرسشنامه اصلی پیمایش  برمنطبقهای خام پیمایش تمام داده
 گزارش نهایی تحویل مؤسسه ملی تحقیقات سالمت شود.

 آرشیو اسناد
فایل  قالب که آرشیوشده است بایستی در خه از تمام اسناد مرتبط با مطالعهیک نس

 .اسکن شده تحویل مؤسسه ملی تحقیقات سالمت شود

 برگزاری نشست نهایی برای ارائه نتایج کلی در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت.  نشست نهایی پیمایش

 ها و مستندات مورد انتظارگزارش
 :باشد  شدهمشخص زیر موارد

 (؛المللی متولیبیندستورالعمل سازمان  اساس بر صرفا پیمایش ) پروتکل-1

 گزارش پایلوت؛-2
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 گزارش نهایی؛-3
 گزارش مالی؛-4

های در پرسشنامه و داده  ذکرشدهتعهد  اساس برهای خام منتج از پیمایش )داده-5
 یابی(؛مکان

 ؛)در حد یک صفحه( نقشه راه پیمایش آتی-6

 جداول مربوط به داشبورد هر پیمایش. -7

 است.  شدهارائهکامل   طوربه*توضیحات مربوط به هر بند در پیوست دو 
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های مؤسسه ملی تحقیقات های حوزه سالمت مطابق با دستورالعمل تقویم پیمایشمراحل اجرای پیمایش-پیوست دو

 سالمت

 
( مراحل 1397مهر  4ام شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت مورخ  17ها )مصوب جلسه دستورالعمل اجرای تقویم پیمایش اساس بر

ها؛ آوری دادهمرحله جمع -مرحله پایلوت؛ ج -مرحله پروتکل؛ ب -الف :مرحله اجرایی شامل 5. هر پیمایش از  استزیر  شرحبهاجرایی هر پیمایش 

اختصار شرح است. در ادامه اقدامات مرتبط با هر مرحله به شدهتشکیل )مرتبط با مجری نیست( مرحله کاربست -نهایی؛ و ه مرحله گزارش -د

 است.  شدهداده

 مرحله پروتکل-الف

های مشابه در دنیا مرور پیمایش دنبال بهپیمایش فرمی است که  RFP: تشکیل تیم تدوین فرم درخواست برای پیمایش .1

پیمایش توسط رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سالمت با  RFP تیم تدویناست، تدوین خواهد شد.   اجراشدههای اخیر که در طی سال

از مرکز مسئول پیمایش )که در بیشتر  اعضای ذیل است: )الف( فرد کلیدی شود و شامل ترکیبی ازمشارکت مسئول مطالعه تعیین می

کننده مالی پیمایش )در برخی از مواقع بودجه پیمایش از مرکز تأمین (؛ )ب( فرد کلیدی است مواقع واحد مسئول در وزارت بهداشت

مالی  کنندهتأمینشود و در صورت رخداد این شرایط الزم است از مرکز از طریق مراکزی غیر از مراکز مسئول پیمایش تأمین می

مالی یکسان باشد یک نفر کافی خواهد کننده تأمینمتولی و  کهدرصورتیباشد،   حضورداشتهاین جلسات ای در پیمایش نیز نماینده

د( نماینده )اند؛ های علوم پزشکی که قبالً در اجرای پیمایش مشابه نقش داشتهعلمی دانشگاهج( یک نفر از اعضای هیئت)بود(؛ 

ه( مدیریت پژوهشی مؤسسه ملی )بانی نظام سالمت(؛ دیدهدبیرخانه ها )پیمایشمؤسسه ملی تحقیقات سالمت در اجرای تقویم 

 اقدام.اجراکننده عنوان تحقیقات سالمت به

 

سایت مؤسسه به فراخوان گذاشته خواهد شد اما در موارد خاص برای چند شده از طریق وبتدوین RFPپیمایش: RFPفراخوان  .2

های ارائه پروتکلاست اجرایی پیمایش  پروتکلال خواهد گردید. هدف از این اقدام دریافت نفر از پژوهشگران مرتبط با پیمایش ارس

براساس ). سپردن به مجری مشخص 3. فراخوان محدود؛ و 2. فراخوان عام؛ 1شده از یکی از مسیرهای زیر دریافت خواهد شد: 

 خواهد شد؛ گیریطور جداگانه برای هر پیمایش تصمیممعیارهای خاص(؛ این موضوع به
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، ارزیابی  شدهارائه پروتکل  شدهارائه RFP اساس بر: در این مرحله ارائه شده برای پیمایش هایپروتکلبررسی و پذیرش  .3

در تدوین نماید.  RFPنکات ارائه شده در  اساس بررا  شدهارائه پروتکلشود مجری طرح موظف است و تیم مجری طرح انتخاب می

 ؛شوددر شورای پژوهشی مؤسسه ارائه و مصوب می پروتکلاین  باریکاین مرحله 

)و تعیین روش پرسشگری  پرسشنامه نیتدواین موارد ارائه خواهد شد: روش خواهد بود و پیمایش عنوان خروجی اول پروتکل پیمایش به

و جداول  هاشاخص شناسنامه ارائه ،مطالعهی فیک یابیارز و کنترل برنامه ،یریگحجم نمونه و نمونه نیی، تعدستی و یا الکترونیک(

 انتشار برنامه پیمایش، لوتیپاپیمایش،  ییبودجه نها ها،داده تحلیل برنامه لد،یف در اجرا برنامه ارائهاجرا،  قیدق یبندزمانپیمایش، 

 تحلیلها جهت بررسی و تائید نهایی و ارائه های پیمایش با جزئیات و ارائه هزینهتعیین هزینه ج،ینتا یگذاراشتراک به برنامه ج،ینتا

افزاری که ورود شود، نرمها و یا افت ارزش ارز رایج مملکت، چه اقدامی میطور مثال در صورت افزایش قیمتبرای بودجه به 2حساسیت

 ها در آن انجام خواهد شد؛داده

باشد و مجری موظف است همان ابتدا پروتکل مورد نظر حاضر پروتکل پیمایش جایگزین پروپوزال میدر مورد پیمایش -

 ارسال نماید. بر اساس فرمت پروتکل مؤسسه را برای تصویب

 

پیمایش  پروتکل دریافت دنبالبهها شده برای پیمایشپروتکل نظارت تدوین اساس بر: این اقدام تشکیل تیم نظارت پیمایش .4

برای  RFPنظارت را تدوین خواهند نمود و این  RFPپیمایش، RFPکننده انجام خواهد شد. برای اجرای این موضوع، تیم تدوین

انتخاب و تیم نظارت پیمایش  پروتکلدریافتی، یک  پروتکلپژوهشگران مرتبط با این موضوع به اشتراک گذاشته خواهد شد. از بین 

های نظارت برای اجرای این برای نظارت دریافت نکند، اقدام به دعوت از تیم لپروتککه مؤسسه مشخص خواهد شد. درصورتی

گزارش پروتکل، گزارش پایلوت، مراحل اجرای کار و نتایج پیمایش خواهند بود  تأییدکنندهموضوع خواهد نمود. این تیم در نهایت تیم 

با مجری و تیم اجرا  )ناظر پروژه( د تأییدیه نهایی را ارائه کند؛ پروتکل نظارتنیز بای)کمیته فنی( و برای این منظور مسئول پیمایش 

 خواهد شد. ههم در میان گذاشت
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پیمایش، مجری با مرکز آمار ایران از طریق وزارت بهداشت، درمان  RFPبالفاصله بعد از نهایی شدن مکاتبه با مرکز آمار ایران:  .5

می مرکز آمار ایران انجام گیری خود را از طریق چارچوب اعالها ضرورت دارد نمونهایشو آموزش پزشکی مکاتبه خواهد کرد. پیم

مدنظر قرار دهد؛ سطح مشارکت مرکز آمار ایران بعد از نهایی شدن  پروتکلو مجری موظف است این موضوع را در تدوین  دهند

  د شد؛گیری و حجم نمونه نهایی خواهسناریو نمونه

 

ها. این موضوع بررسی اطالعاتی حاصل از پیمایش با سایر اطالعات منتج از پیمایشها: ارزیابی اطالعات متقاطع در پیمایش .6

Crosscutting دستبهشود و به این معنی است که اطالعاتی که از یک منبع اطالعاتی مشخص همانند سرشماری نامیده می 

طور های خانوار در هر پیمایش بهگانه تکرار شود. مثال واضح این موضوع ارزیابی داراییآید ضرورتی ندارد در هر پیمایشی جدامی

پذیر باشد در شود؛ این اقدام تا جایی که امکانو محاسبه شاخص ثروت استفاده می نه است که برای تفکیک پنجک اقتصادیجداگا

 بند تبعیت کنند؛ ها از اینیمایشها انجام خواهد شد و ضرورت ندارد تمام پپیمایش

 

نام گزارش پروتکل، ضرورت دارد گزارش اول پیمایش، به این گزارش در واقع پروتکل پیمایش است.: 3گزارش اول پیمایش .7

توسط مجری طرح تدوین و برای تأیید به مؤسسه ارسال شود. این گزارش توسط تیم ناظر پیمایش و مسئول پیمایش ارزیابی و نتایج 

 ؛ گزارش ضرورت دارد به زبان انگلیسی هم تدوین شودنهایی به مجری اعالم خواهد شد. داوری برای تصحیح 

 

هر دلیلی نتواند رود مجری اول پیمایش بهبرنامه دوم در واقع برای مواردی تنظیم خواهد شد که احتمال می ارائه برنامه دوم: .8

 Emergencyیا  Plan Bامکان اجرا نداشته باشد ) شدهتعیینپیمایش حاضر توسط مجری  کهدرصورتیپیمایش را پیش ببرد. 

Plan کنندهتدوین( توسط گروه  RFP  پیمایش تدوین خواهد شد )مؤسسه در این مورد خاص مداخله مستقیم خواهد کرد( و گروه

 دوم بالفاصله جایگزین خواهد شد؛
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 مرحله پایلوت-ب

توسط مجری پیمایش انجام خواهد شد و در صورت نیاز نتایج آن در نهایی  پایلوت براساس حجم نمونه مشخصیپایلوت پیمایش:  .9

 کردن پرسشنامه پیمایش و فرآیندهای اجرائی استفاده خواهد شد؛

 

ارائه گزارش پایلوت براساس نتایج پایلوت. در این مرحله مجری موظف است نتایج پایلوت را گزارش : 4گزارش میانی پیمایش .10

های بعدی در این پیمایش منوط به چه تغییراتی براساس پایلوت در پیمایش انجام داده است. اجرای برنامهکند و مشخص نماید که 

 باشد؛ارائه گزارش پایلوت و سپس گرفتن تأییدیه برای آن است. نظارت این موضوع با ناظر طرح می

 

روزه در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت( و اعالم اعالم شروع اجرای پیمایش )برگزاری یک نشست تخصصی یکنشست اول:  .11

عمومی شروع اجرای پیمایش طی یک نشست رسمی در مؤسسه انجام خواهد شد. برگزاری این نشست با مجری پیمایش خواهد بود؛ 

شود. این نشست رسانی شروع پیمایش انجام میاطالع و فقط با هدف استپیمایش  opening ceremonyاین نشست در واقع 

 ی با هزینه مؤسسه اجرا خواهد شد؛های مؤسسه توسط مجرمشابه نشست

 .نیستاین بند در این پیمایش مدنظر   -

 آوری دادهمرحله جمع -ج

های الزم را ببینند آموزشها روش گردآوری داده ٔ  درزمینهضرورت دارد قبل از اجرای پیمایش پرسشگران آموزش پرسشگران:  .12

توانند ها میهای اختصاصی برای اطمینان از اجرای درست پرسشگری از پرسشگران اخذ خواهد شد؛ آزمونو در این مرحله آزمون

 آموزش در پروتکل مطالعه درج شود؛ شود. ضرورت دارد جزییات اینهای متفاوتی انجام میآنالین باشند و در زمان

تیم اصلی ناظر پیمایش، مسئول پیمایش ضرورت دارد تیمی از ناظرین  غیرازبهوری و استانی پیمایش: تعیین ناظرین کش .13

 برای اطمینان از آموزش درست، پرسشگری درست و اجرای درست پیمایش در فیلد در این مرحله تشکیل بدهد؛

پیمایش، اجرای پیمایش بعد از آموزش پرسشگران آغاز خواهد   بندیزمان برنامه اساس بر شروع پرسشگری پیمایش در فیلد: .14

 ایش به روش الکترونیک خواهد بود؛شد. ترجیح مؤسسه ملی تحقیقات سالمت بر گردآوری پیم
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با پرسشگری انجام خواهد شد.  زمانهمآوری شوند توسط پرسشگری الکترونیک جمع کهدرصورتیهای پیمایش داده ها:ورود داده .15

افزار مورد تأیید ورود داده که در مرحله پروتکل پرسشگری به هر دلیلی به شکل الکترونیک آغاز نشود ضرورت دارد نرم کهدرصورتی

 افزار شود؛ها وارد نرمها انتخاب و دادهنهایی شده است، در این مرحله برای ورود داده

 

 شدهانجامها روتکل پیمایش، تضمین و کنترل کیفی دادهپ اساس بردر این مرحله  : واردشدههای تضمین و کنترل کیفی داده .16

 آماده خواهند شد؛ تحلیلناظر برای  5ها بعد از تأیید نهاییو داده

 

آغاز  تحلیلها از سمت مؤسسه و ناظر پیمایش، در این مرحله بعد از اخذ تأیید دادهنهایی:  تحلیلها برای سازی دادهآماده .17

 مطالعه آغاز خواهد شد(؛ تحلیلها، داده تأییددر صورت و  شدهبررسیها توسط ناظر پیمایش خواهد شد. )درصدی از داده

 

 6مرحله گزارش نهایی -د

. این گزارش ضرورت دارد برای شودبه دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه میگزارش نهایی پیمایش ارائه گزارش اصلی پیمایش:  .18

ها؛ ( به تفکیک استان3تفکیک شهر و روستا؛ ( به 2شده باشد: الف( اطالعات کلی؛ های سطح خانوار یا فرد در سطوح زیر تهیهپیمایش

 ای؛هزینههای درآمدی/( به تفکیک پنجک5؛ و سنی، جنس   هایگروه( به تفکیک 4

( مدارس به تفکیک شهر/روستا/ استان/ و نوع مدارس؛ 2(اطالعات کلی؛ 1در پیمایش حاضر این تفکیک شامل 

 های جنسی. ( تفکیک گروه4های سنی؛ (تفکیک گروه3

 ها ارائه خواهد شد.، اما نتایج در سطح استاننیست مدنظراستانی  حجم نمونه برآورد

شده در زمان اجرای بعد از اتمام پیمایش، کارگاهی توسط مجری پیمایش برای ارائه تجارب آموختهکارگاه اختصاصی پیمایش:  .19

تواند . مجری میاستپیمایش برای پژوهشگران مرتبط در سراسر کشور برگزار خواهد شد. مجری پیمایش مسئول اجرای این کارگاه 
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؛ این کارگاه خواهد بود( مؤسسه)بار اول اجرا در  کرار آن در مؤسسه نخواهد بودت الزاماًتمایل خود این کارگاه را تکرار کند اما  اساس بر

نهایی پرسشنامه؛  هایماژولهای زیر برگزار خواهد شد: نمونه مطالعه؛ بعد از اتمام پیمایش در فیلد و ارائه گزارش نهایی با سرفصل

ها؛ نحوه نظارت داخلی مطالعه؛ سشگران؛ نحوه گردآوری نمونهسازی پرسشنامه؛ نحوه آموزش پرهای بکار رفته برای استانداردوشر

اند؛ اقداماتی های بکار رفته برای تضمین و کنترل کیفی مطالعه؛ موارد مهمی که در زمان گردآوری داده تیم مطالعه مواجه شدهروش

م نهایی مجری گزارش نهایی؛ تصمیتا ارائه  پروتکل ؛ نحوه مدیریت مطالعه از زمان تدوین است شدهانجامها حفاظت از دادهبرای که 

ذینفعان اصلی . مخاطبان کارگاه به انتخاب مجری و استمجری پیمایش  عهده برکاربست پیمایش. هزینه برگزاری کارگاه  ایبر

 مطالعه خواهند بود؛

 

تواند برای اجرای مرحله که می اردهای زیادی ددرس آموخته با توجه به اینکه هر پیمایش بعد از اجرا،نقشه راه پیمایش آینده:  .20

گزارش نهایی مطالبی را که در طی اجرا آموخته است برای اجرای  همراه بهقرار گیرد، ضرورت دارد مجری  مورداستفادهبعدی پیمایش 

توسط مجری تدوین و در اختیار دو مخاطب  آموخته درسترین دوره بعد در اختیار مؤسسه قرار دهد؛ نتایج برگزاری کارگاه در قالب مهم

 اصلی مطالعه قرار داده خواهد شد؛

 

 

 برتکمیل فرم گزارش پیمایش برای نمایش نتایج آن در داشبورد مؤسسه تکمیل فایل مربوط به نمایش اطالعات پیمایش:  .21

تعهد موظف است  اساس برمجری پیمایش انجام خواهد شد. این فرم را  ه ملی تحقیقات سالمتبانی مؤسسفرم دبیرخانه دیده اساس

 به دو زبان فارسی و انگلیسی تکمیل نماید؛

 

های اصلی طور وسیع به تمام ذینفع: ارسال گزارش و نتایج حاصل از پیمایش بهرسانی و بررسی رضایت ذینفعاناطالع .22

از پیمایش ارسال و ارزیابی رضایت ده تولیدشسسه ملی تحقیقات سالمت( اطالعات معاونت بهداشت و مؤ -پیمایش دهندهسفارش)

مجری پیمایش است و موظف  عهده برمشخصی انجام خواهد شد. که این موضوع  لیستچک اساس برذینفعان پیمایش از اجرای آن 

 آورد؛ دستبهاست جلب نظر ذینفعان پیمایش برای انتشار نتایج را قبل از انتشار 
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را در  تحلیلدارد که مجری موظف است این کدهای  تحلیلهر پیمایش کدهای خاصی برای : تحلیلاختصاصی  7ارائه کدهای .23

ها اعمال خواهد دادهروی  بردرصد از جداول را به انتخاب مؤسسه  20ناظر، مرحله تحویل گزارش نهایی، در اختیار مؤسسه قرار دهد. 

را تصحیح نماید. تحت  تحلیلمجدداً ایج خودداری نموده و و در صورت مغایرت نتایج حاصله، مجری موظف است از انتشار نتکرد 

 رخداد این شرایط کمیته فنی مطالعه مداخله خواهد کرد؛

 

مجری پیمایش بعد از اتمام پیمایش ها: گذاری دادههای خام پیمایش برای ذخیره و به اشتراکتحویل کامل داده .24

 برها های خام پیمایش را در اختیار مؤسسه قرار دهد تا در سرور مربوطه ذخیره شود. فرمت تحویل این دادهموظف است تمام داده

 از سوی مؤسسه خواهد بود.  شدهتعریففرمت اساس 

 

اسکن شده و یک نسخه از این اسناد برای آرشیو تحویل مؤسسه تمام اسناد و موارد مربوط به پیمایش توسط مجری آرشیو اسناد:  .25

قابل  PDFموارد امضا شده است. اگر فرمت  خصوصاًها و .... و نامهها، رضایتامل تمام اسناد از قبیل نامهخواهد شد؛ این بخش ش

 ؛ودبندی شتهتاریخ سند دس  اساس بر و JPGمناسب است وگرنه ضرورت دارد اسکن شود در قالب  باشدذخیره 

 

اعالم خاتمه پیمایش با برگزاری یک نشست تخصصی در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت انجام خواهد شد؛ این نشست دوم:  .26

هست. نتایج اصلی مطالعه به شکل دعوت عمومی توسط مجری ارائه خواهد شد و هزینه  closing ceremony درواقعنشست 

 هست؛ مؤسسه عهده بربرگزاری آن 

 شود.عنوان نشست تخصصی پیمایش تلقی میپیمایش، این نشست، بهدر این -

 

باشد که مجری موظف است تمام  شدهتهیهها و ... اپلیکیشن ازجملهدر هر پیمایش ممکن است ابزار و نتایج خاصی سایر موارد:  .27

 است(. شدهتهیهطالعه و توسط مجری شامل مواردی هست که با هزینه م هاایناین موارد را تحویل مؤسسه دهد )
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 )فرضی(یمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در بزرگساالن پبندی پیشنهادی زمان-پیوست سه

 ماه  مسئول سال عنوان فعالیت حیطه 

 

 

 

 فاز یک

 

 
 
 
 

ارائه 
 پروتکل

 مهر کمیته فنی 1398 تشکیل تیم تدوین پیمایش 

 مهر فنی کمیته 1398 به مجری پیمایش RFPارائه 

 آذر کمیته فنی 1398 بررسی پروتکل دریافتی

 آبان کمیته فنی 1398 تشکیل تیم نظارت

ارائه پروتکل به شورای پژوهشی مؤسسه برای دریافت 
 مصوبه نهایی

 - مجری 1398

 - مجری 1398 مکاتبه با مرکز آمار )در صورت لزوم(

 - مجری 1398 اطالعات متقاطع

 - کمیته فنی 1398 المللدفتر روابط بین ارسال به

 - مجری 1399 اجرای پایلوت پایلوت فاز دو2

 - مجری 1399 گزارش میانی

آوری جمع فاز سه
 داده

 - مجری 1399 آموزش پرسشگران

 - مجری 1399 تعیین ناظرین کشوری و استانی پیمایش

 - مجری 1399 شروع پرسشگری پیمایش در فیلد

 - مجری 1399 هاداده ورود

 مداوم بعد از ارائه پروتکل مجری 1399 واردشده های تضمین و کنترل کیفی داده

 - مجری 1399 ها برای تحلیل نهاییسازی دادهآماده

 گزارش فاز چهار
 نهایی

 - مجری 1399 گزارش اصلی پیمایش
 - کمیته فنی-مجری 1399 های کوتاهگزارش
 - مجری 1399 اختصاصی پیمایشکارگاه 

 - مجری 1399 نقشه راه پیمایش آینده
 - مجری 1399 تکمیل فایل مربوط به نمایش اطالعات پیمایش

 - مجری 1399 رسانی و بررسی رضایت ذینفعاناطالع
 - مجری 1399 ارائه کدهای اختصاصی تحلیل

به  های خام پیمایش برای ذخیره وتحویل کامل داده
 هاگذاری دادهاشتراک

 - مجری 1399

 - مجری 1399 آرشیو اسناد
 - مجری 1399 نشست تخصصی پیمایش

 - ناظر 1399 گزارش نظارت پیمایش توسط تیم ناظر

 


