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هدف كلي و اهداف اختصاصي آموزش

آموزش آشنايي با نحوه اجراي مطالعه شاخص هاي چندگانه هدف كلي �
.است سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران

:عبارت است از اهداف اختصاصي آموزش�

اطمينان از كاربرد يكسان و صحيح محتواي تهيه شده براي بررسي در �
.افراد و دانشگاه هاي مختلف
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.افراد و دانشگاه هاي مختلف
آشنايي با اهداف، پرسشنامه ها و دستور عمل هاي مطالعه�
ايجاد انگيزش در افراد درگير در مطالعه به ويژه مصاحبه گر ها و ناظرها�
ارائه پيشنهادات كاربردي براي مطالعه�
ارتقاي كيفيت داده هاي حاصل از مطالعه�



تضمين كيفيت آموزش
.  آموزش تيم مطالعه يكي از عوامل كليدي كيفيت بررسي است�

آموزش فرآيندي مستمر است كه بايد پيش از مطالعه و در حين  
در روند آموزش پس از انجام پايلوت،  .  جمع آوري داده صورت پذيرد

.مشكالت و پرسش هاي احتمالي اصالح خواهد شد
آموزش براي كليه افراد درگير در مطالعه شامل كارشناسان و مديران  �

ستادي مطالعه، مديران فني معرفي شده از دانشگاه هاي علوم  
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آموزش براي كليه افراد درگير در مطالعه شامل كارشناسان و مديران  
ستادي مطالعه، مديران فني معرفي شده از دانشگاه هاي علوم  

پزشكي، مدرس طرح، مصاحبه گرها و بازبين هاي دانشگاه هاي علوم  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و  (پزشكي، ناظران ستادي 

ميداني و  / و ناظران دانشگاهي) مركز آمار ايران در صورت معرفي
مسوولين ورود داده ها در سطوح مختلف ستادي و محيطي انجام  

.خواهد شد



تضمين كيفيت آموزش
نيروي انساني مطالعه�

محتواي آموزش�

مدت دوره و روش هاي آموزش�

ارزشيابي آموزش�
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ارزشيابي آموزش

4



نيروي انساني مطالعه

معيار هاي انتخاب مديران فني دانشگاهي�
مديران فني دانشگاهي از بين مديران گروه توسعه شبكه يا سالمت      

خانواده بر اساس تصميم معاون بهداشت هر دانشگاه  و بر اساس  
.سوابق كاري و اجرايي مدير مربوطه انتخاب خواهند شد

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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) دانشگاهي(معيار هاي انتخاب مدرس طرح 

زن و مرد  :جنسيت�
داشتن مهارت تدريس و سابقه آموزش: سابقه تدريس و آموزش�
.داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد :ميزان تحصيالت�
مامايي، بهداشت عمومي و (رشته هاي پزشكي و بهداشتي  :رشته تحصيلي�

خانواده، آموزش بهداشت، اپيدميولوژي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، 
....)  جمعيت شناسي و 

ترجيحاً افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و   :وضعيت بومي بودن
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....)  جمعيت شناسي و 
ترجيحاً افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و   :وضعيت بومي بودن�

منطقه
اولويت با افرادي خواهد بود كه سابقه همكاري  : همكاري در مطالعات مشابه�

.  در مطالعات مشابه را داشته اند
طي دوره آموزشي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهي�
ساير موارد مورد نظر تيم مطالعه بر اساس منطقه�



معيار هاي انتخاب مصاحبه گر ها

). حضور دو زن يا يك زن و يك مرد در هر تيم كاري(زن و مرد  :جنسيت�

.دانشجويان و فارغ التحصيالن داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي :ميزان تحصيالت�

.سال سابقه كار بالمانع است 2در مناطق محروم بكارگيري كاردان هاي رشته هاي زير با داشتن حداقل  *�

، آموزش بهداشت )عمومي و خانواده(دانشجويان سال آخر يا فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، مامايي، بهداشت  :رشته تحصيلي�
.كه با مفاهيم مطروحه در پرسشنامه آشنا باشند

مجرد و متاهل  : وضعيت تاهل�

با توجه به سواالت پرسشنامه زنان و بخش باروري افراد متاهل   . بهتر است در هر تيم حداقل يك نفر زن متاهل حضور داشته باشد�
.بويژه براي مصاحبه آن بخش ها در اولويت خواهند بود

.مصاحبه گرها  بايد در طول آموزش و جمع آوري داده مطالعه اصلي به صورت تمام وقت در اختيار مطالعه باشد :وضعيت اشتغال
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.مصاحبه گرها  بايد در طول آموزش و جمع آوري داده مطالعه اصلي به صورت تمام وقت در اختيار مطالعه باشد :وضعيت اشتغال�

ترجيحاً افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و منطقه :وضعيت بومي بودن�

. سال براي مصاحبه استفاده شود 50تا 25افراد سنين ترجيحا :  سن�

. اولويت با افرادي خواهد بود كه سابقه همكاري در مطالعات مشابه را داشته اند: همكاري در مطالعات مشابه�

روابط عمومي  و فن بيان خوب   و داشتن خط خوانا�

طي دوره آموزشي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهي�

ساير موارد مورد نظر تيم مطالعه بر اساس منطقه�



)  ستادي/ دانشگاهي(معيار هاي انتخاب  بازبين هاي ميداني  و ناظر ها 

زن و مرد  :جنسيت�

.فارغ التحصيالن داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي:  ميزان تحصيالت�

، )عمومي و خانواده(ترجيحاً فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، مامايي، بهداشت  :رشته تحصيلي�
آموزش بهداشت، آمار، اپيدميولوژي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، جمعيت شناسي 

بازبين هاي ميداني، ناظرهاي دانشگاهي و ستادي وزارت بهداشت درمان و آموزش  :وضعيت اشتغال�
.پزشكي ترجيحاً از كاركنان بهداشتي با سابقه پايش و نظارت بر برنامه ها و طرح ها باشند

ترجيحاً افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و منطقه :وضعيت بومي بودن�
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ترجيحاً افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و منطقه :وضعيت بومي بودن�

اولويت با افرادي خواهد بود كه سابقه همكاري در مطالعات مشابه را  :همكاري در مطالعات مشابه�
.  داشته اند

بهتر است ). سال 50تا  25(براي بازبين ها  شرايط سن مشابه مصاحبه گر ها در نظر گرفته شود  :سن�
سال براي  55تا  35ترجيحاً افراد . ناظران از بين افراد با سن باالتر و تجارب كاري بيشتر انتخاب شوند

.نظارت انتخاب شوند

طي دوره آموزشي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهي�

ساير موارد مورد نظر تيم مطالعه بر اساس منطقه�



معيار هاي انتخاب مسؤولين ورود داده ها

زن و مرد  :جنسيت�
فارغ التحصيالن داراي مدرك تحصيلي كارداني يا :  ميزان تحصيالت�

.كارشناسي
ترجيحا فارغ التحصيالن رشته هاي آمار و مدارك  :رشته تحصيلي�

...و ITپزشكي، كامپيوتر، 
ترجيحاً از كاركنان بهداشتي با سابقه در نظام اطالعات  :وضعيت اشتغال
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...و پزشكي، كامپيوتر، 
ترجيحاً از كاركنان بهداشتي با سابقه در نظام اطالعات  :وضعيت اشتغال�

. سالمت
اولويت با افرادي خواهد بود كه سابقه  :همكاري در مطالعات مشابه�

.  همكاري در مطالعات مشابه را داشته اند
طي دوره آموزشي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهي�

ساير موارد مورد نظر تيم مطالعه بر اساس منطقه�



ميداني دانشگاهي/ تعداد مصاحبه گر ها و باز بين ها و ناظر هاي

بر اساس جدول دستور عمل اجرايي در هر استان�

مديران فني مي بايد احتمال ريزش مصاحبه گرها، بازبين ها و  �
.  ناظر ها را از ابتدا در نظر بگيرند
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هدف بسته آموزشي   

آموزش استاندارد نحوه اجراي مطالعه      
شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در 

جمهوري اسالمي ايران توسط مدرسين طرح

براي كليه عوامل دست اند كار مطالعه

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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براي كليه عوامل دست اند كار مطالعه
  



گروه هاي  مخاطب

مصاحبه گرها�

بازبين ها�

ميداني/ ناظر هاي دانشگاهي�

مسؤولين ورود داده ها�
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مسؤولين ورود داده ها�

ساير كارشناسان و عوامل اجرايي دست اندر كار برنامه�



(IrMIDHS)نقش مصاحبه گر در مطالعه 
شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت مصاحبه گرها نقش مهمي را در مطالعه �
.ايفا مي نمايند 1389در جمهوري اسالمي ايران در سال  

IrMIDHS(Iran Multi-Indicator Demography and Health Survey 2010)

و نتيجه نهايي از اين مطالعه  مصاحبه گر نقش اصلي را در جمع آوري داده ها داردتاكيد مي شود كه �
لذا بسيار مهم است كه پرسش ها را به . بستگي به نحوه مديريت مصاحبه گر در طول مدت مصاحبه دارد

. نحوي منسجم مطرح نماييد
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. نحوي منسجم مطرح نماييد
      

:بنابراين
.نقش مدرس طرح در آموزش مصاحبه گرها و ساير تيم بسيار اهميت دارد�

     



محتواي آموزش

كليات طرح�

ساختار و دستورالعمل اجرايي مطالعه�

راهنماي اداره و انجام مصاحبه �

و راهنماي آن ها) كودكان -زنان -خانوار(پرسشنامه ها �

GPSدستور عمل فهرست برداري، نمونه گيري، نقشه و �
دستور عمل تضمين كيفيت، بازبيني و نظارت و راهنماي ناظر ها�

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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دستور عمل تضمين كيفيت، بازبيني و نظارت و راهنماي ناظر ها�
پوستر، پمفلت  (فرم ها و شيوه هاي اطالع رساني و جلب مشاركت مردم �

...)و بروشور و

)آزمون پايان دوره(ارزشيابي نهايي دوره �

.....فرم هاي فهرست برداري، بازبيني، نظارت، گزارش دهي و�

نشاني ها و تلفن هاي تماس�



محتواي بسته آموزشي
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تعداد افراد شركت كننده    

بر اساس تعداد خوشه و خانوار هاي تعيين شده در دستور  �
عمل اجرايي تعداد مصاحبه گرها، بازبين ها و ناظرهاي  

.ميداني تعيين مي گردند/ دانشگاهي

 30-  35بهتر است تعداد شركت كنندگان هر كارگاه بيش از�
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 30-  35بهتر است تعداد شركت كنندگان هر كارگاه بيش از�
.نفر نباشند



استان/ تعداد تيم و ناظردر هر دانشگاه
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:        تعداد نوبت برگزاري�
دانشگاه مربوطه/ بر اساس تعداد نفرات تعيين شده در استان

:   مكان كارگاه�
استان مربوطه/ با توجه به هماهنگي در دانشگاه 

موسسه ملي تحقيقات سالمت 
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:    زمان كارگاه�
89/8/14تا  89/8/1شروع بر اساس امكانات و آمادگي دانشگاه  از 



مدت دوره و روش هاي آموزش 

مدت دوره آموزشي بايد به اندازه اي باشد كه مصاحبه گرها با روش �
.  هاي مصاحبه موفق و محتواي پرسشنامه ها و راهنماها آشنا شوند
همچنين بازبين ها و ناظرها با فرم ها و روند بازبيني و نظارت در  

بهتر است تا حد ممكن از تمرينات عملي و  . مطالعه كامال آشنا گردند
.  ايفاي نقش در آموزش ها استفاده شود

ساعته   8روز كارگاه آموزشي  6مدت دوره آموزش براي اين مطالعه 
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.  ايفاي نقش در آموزش ها استفاده شود
ساعته   8روز كارگاه آموزشي  6مدت دوره آموزش براي اين مطالعه �

روز كارگاه   1، ) ساعت 16(روز كارورزي در عرصه  2، ) ساعت 48(
روز پس از آموزش و قبل از جمع آوري داده ها     3پيگيري حداقل 

ساعته در هفته اول جمع آوري داده ها   8روز نشست   1و) ساعت 8(
دانشگاه در نظر گرفته / براي رفع مشكالت اجرايي احتمالي در استان

.مي شود



)  دوره آموزشي(مدت  كارگاه 

روز   6كارگاه اصلي �

  2كارورزي در عرصه و تمرين عملي پرسشنامه ها و فرم ها حداقل �
روز  

روز پس   3حداقل (روز كارگاه پيگيري قبل از جمع آوري داده   1 
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روز پس   3حداقل (روز كارگاه پيگيري قبل از جمع آوري داده   1 �
)از آموزش اوليه و كارورزي در عرصه

روز نشست براي رفع مشكالت احتمالي اجرايي كليه دست اندر  �1
استان مربوطه در هفته اول جمع آوري / كاران مطالعه در دانشگاه

داده



فضاي فيزيكي 

نفر  در مدل كارگاهي   35سالن مناسب براي حدود �
  3 -4و فضاي مناسب براي كار گروهي در حدود 

گروه كاري  

فضاي مناسب براي پذيرايي بين ساعت و نماز و  �
.)  جنب سالن اصلي كه وقت اتالف نشود( ناهار 
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فضاي مناسب براي پذيرايي بين ساعت و نماز و  
.)  جنب سالن اصلي كه وقت اتالف نشود( ناهار 



امكانات و تداركات براي پذيرايي

دو نوبت پذيرايي بين ساعت براي روزهاي كارگاه �

آب ميوه در / چاي و ميوه  -چاي يا نسكافه و شيريني(   
)14/30و  10/30ساعت 

در هر روز كارگاه   ) 12- 13ساعت (يك نوبت ناهار �
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در هر روز كارگاه   ) 12- 13ساعت (يك نوبت ناهار 

نفر شركت كننده كارگاه، مدرس،   45پذيرايي براي حدود �
پيش بيني  ...) راننده و (مجريان برنامه و سايرافراد احتمالي 

.  شود
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صوتجلسه كارگاه آموزشي 
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ارزشيابي آموزش

ارزشيابي آموزش براي اطمينان از كيفيت آن بايد در  �
ارزشيابي آموزش در  . سطوح و ابعاد مختلف انجام شود

.اين مطالعه به روش هاي مختلف صورت مي پذيرد
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ارزشيابي جلسات آموزشي

تعداد جلسات آموزشي برگزار شده به همراه صورتجلسات و اسامي �
حاضرين و مدرسين

 1روز كارورزي در عرصه،  2روز كارگاه اصلي ،  6تعداد روز هاي آموزش �
روز نشست  1روز كارگاه پيگيري، 

تعداد نفرات شركت كننده در هر جلسه آموزش�
تعداد تفكيك شده و كل نفرات آموزش ديده در گروه هاي مختلف �

مصاحبه گرها،  بازبين ها، ناظرها، ساير عوامل اجرايي و كارشناسان، (
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تعداد تفكيك شده و كل نفرات آموزش ديده در گروه هاي مختلف 
مصاحبه گرها،  بازبين ها، ناظرها، ساير عوامل اجرايي و كارشناسان، (

)مسوولين ورود داده ها
ميانگين نمرات آزمون ها در هر جلسه آموزشي�
محتواي يكسان و استاندارد آموزش�
ضبط صوتي يا تصويري جلسه�
نظرسنجي جلسات آموزشي از نظر آموزشي و اجرايي�



)مدرسين طرح((((ارزشيابي كيفيت آموزش آموزش دهندگان 

داراي معيار هاي تعيين شده  براي انتخاب مدرس طرح�
)سال 2حداقل (داشتن سابقه تدريس و آموزش �
داشتن سابقه شركت در مطالعات و طرح هاي مرتبط�
كميت و كيفيت مناسب محتواي ارائه شده براي جلسات آموزشي�
روز نشست  1روز كارگاه پيگيري،  1روز كارگاه اصلي ،  6حضور كامل در برنامه �
با تاكيد بر پرسشنامه ها و راهنماهاي آن ها، بسته (شركت در آزمون پايان دوره �
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روز نشست  1روز كارگاه پيگيري،  1روز كارگاه اصلي ،  6حضور كامل در برنامه 
با تاكيد بر پرسشنامه ها و راهنماهاي آن ها، بسته (شركت در آزمون پايان دوره �

امتياز آزمون% 70و كسب حداقل )آموزشي، دستورعمل اجرايي  
با بكارگيري  ) خانوار، زنان و كودكان(فرم پرسشنامه در هر بخش   3تكميل �

راهنماهاي آنها
اخذ گواهي پايان دوره�



ارزشيابي كيفيت آموزش مديران فني و كارشناسان

)سال 2حد اقل (داشتن سابقه اجرايي در دانشگاه مربوطه �

داشتن سابقه شركت درمطالعات و طرح هاي مرتبط�

روز كارگاه   1روز كارگاه اصلي ،  6حضور كامل در برنامه �
روز نشست  1پيگيري، 

با تاكيد بر دستورعمل اجرايي و  (شركت در آزمون پايان دوره 
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با تاكيد بر دستورعمل اجرايي و  (شركت در آزمون پايان دوره �
امتياز آزمون% 70و كسب حداقل ) تضمين كيفيت و نظارت

) خانوار، زنان و كودكان(فرم پرسشنامه در هر بخش  1تكميل �
با بكارگيري راهنماهاي آنها

اخذ گواهي پايان دوره�



ارزشيابي كيفيت آموزش مصاحبه گر ها

داراي معيار هاي تعيين شده  براي انتخاب مصاحبه گر�

روز كارورزي در   2روز كارگاه اصلي ،  6حضور كامل در برنامه  �
روز نشست   1روز كارگاه پيگيري،  1عرصه، 

با تاكيد بر پرسشنامه ها و  (شركت در آزمون پايان دوره �
و كسب حداقل  ) راهنماهاي آنها و دستور عمل نمونه گيري
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و كسب حداقل  ) راهنماهاي آنها و دستور عمل نمونه گيري
امتياز آزمون% 70

فرم پرسشنامه 5تكميل �

اخذ گواهي پايان دوره�



ميداني و بازبين هاي ميداني/ ارزشيابي كيفيت آموزش ناظر هاي ستادي، ناظر هاي دانشگاهي

داراي معيار هاي تعيين شده  براي انتخاب بازبين يا  ناظر�

روز كارورزي در   2روز كارگاه اصلي ،  6حضور كامل در برنامه�
روز نشست     1روز كارگاه پيگيري،  1عرصه، 

با تاكيد بردستور عمل نظارت و  (شركت در آزمون پايان دوره �
و  ) تضمين كيفيت، راهنماي ناظرها و دستورعمل اجرايي
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و  ) تضمين كيفيت، راهنماي ناظرها و دستورعمل اجرايي
امتياز آزمون% 70كسب حداقل 

فرم تكميل شده توسط مصاحبه گر ها و استخراج  5بررسي �
اشكاالت و گزارش آنها

اخذ گواهي پايان دوره�



ارزشيابي كيفيت آموزش  مسؤولين ورود داده ها

داراي معيار هاي تعيين شده براي انتخاب مسؤولين ورود داده ها�

روزه اصلي جهت آشنايي با مطالعه 6حضور در برنامه كارگاه �
روزه كارگاه ويژه مسؤولين ورود داده   3حضور كامل در برنامه �

روز نشست 1روز كارگاه پيگيري و  1روز كار عملي  و نيز  1شامل 
با تاكيد بر نحوه ورود اطالعات (شركت در آزمون پايان دوره �

و ) پرسشنامه ها، دستور عمل ورود داده و استفاده از نرم افزار
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و ) پرسشنامه ها، دستور عمل ورود داده و استفاده از نرم افزار
امتياز آزمون% 70كسب حداقل 

مورد از  2فرم پرسشنامه شامل حداقل  10ورود اطالعات حداقل �
هريك از پرسشنامه هاي خانوار، زنان و كودكان در برنامه نرم 

افزاري مورد نظر

اخذ گواهي پايان دوره�



تضمين كيفيت آموزش
نيروي انساني مطالعه�

محتواي آموزش�

مدت دوره و روش هاي آموزش�

ارزشيابي آموزش�
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با تشكر از توجه شما
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