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  تعاليبسمه

  )Request for Protocol( تكلدرخواست براي پرو

  هاي حوزه سالمتپيمايش

 مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران

اي از . دستورالعمل فراخوان دو مرحلهشوداي واگذار مي(اين پيمايش به روش فراخوان عام دو مرحله---

  --- )سالمت جمهوري اسالمي قابل دسترسي استطريق آدرس الكترونيك مؤسسه ملي تحقيقات 

  اطالعات كلي

  معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   نام سازمان/واحد سفارش دهنده

نام، تلفن و ايميل فرد مسئول در سازمان/واحد 

  سفارش دهنده

  معاونت بهداشت

  1399هاي سالمت و جمعيت در سال شاخصپيمايش   عنوان پيمايش

  موضوع پيمايش، اهداف و ضرورت اجرا

هاي اساسي حوزه هاي سالمت و جمعيت با هدف ارزيابي شاخصشاخصپيمايش 

 درالمللي جامعه بينشود. طراحي و اجرا مي 1سالمت (در حوزه سالمت همگاني)

(در جهت دستيابي به هزاره و همچنين، اهداف توسعة پايدار  توسعه اهداف راستاي

 موقع و باكيفيت باال وهاي بهادهبر ارائه دنظارت ، بدليلسالمت)پوشش همگاني 

با توجه به تعهد كشور  .كندبر اجراي اين پيمايش تأكيد ميكشورها،  پيشرفت برنظارت

ف، اجراي اين اهدارسيدن به اين در زمينه اجراي پايش و ارزيابي اقدامات در راستاي 

  ش ضرورت دارد. ياپيم

، نامه(پيمايش، مطالعه آزمايشي، ارزشيابي برنوع طرح 

HSR (...و  

  پيمايش

  مخاطب پيمايش

 باشد:مخاطب اين پيمايش ذينفعان ذيل مي

 ت/خارج وزارت بهداشت؛داخل وزارت بهداش سالمت گذارانسياست و مديران-1

  مياني حوزه سالمت. مديران-2

   هاي سالمت در سطح مليداشتن سابقه اجراي پيمايش   مجري پيمايش هايويژگي

  1399  تاريخ سفارش طرح

اكنون دوره هفتم آن در دنيا در حال هاي سالمت و جمعيت كه همپيمايش شاخص  معرفي موضوع و اهميت آن 

يت مراقبت و سالمت مادر و باشد در قالب يك برنامه جهاني براي پايش وضعاجرا مي

در اين شود. از مردان هم پرسش مي االتيشده است و در دوره آخر سؤ كودك آغاز

باشد. مد نظر مي Key Indicatorمرحله اجراي نسخه كوچكي از پيمايش با نام 

 و نظارت نيازهاي به پاسخگويي به كمك براي) KIS( كليدي هايپيمايش شاخص
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 حال در كشورهاي در سالمت و جمعيت هايفعاليت در درگير هايبرنامه ارزيابي

هاي شامل شش پرسشنامه است. پرسشنامه KISپيمايش  .است شده طراحي توسعه

هاي قابل اند اما قادر به توليد شاخصاين پيمايش نسبتا ساده و كوتاه طراحي شده

در سطح ملي هستند. بنابراين  DHSدست آمده از پيمايش هاي بهمقايسه با شاخص

اين در انوار) هستند. بر جمعيت (خاي اين پيمايش ابزار بررسي مبتنيهپرسشنامه

   باشد.هاي كليدي مي، هدف اجراي پيمايش شاخصپيمايش

(اهداف كلي، اختصاصي و اهداف مورد نظر طرح 

  كاربردي)

  :كلي هدف-1

 5اله و س 5در كودكان (تا زير  هاي اساسي سالمت همگانيوضعيت شاخص تعيين

هاي اوليه سالمت در ساله) و مراقبت 49الي  15ساله)، زنان و مردان  ( 15الي 

  1399 كنترل) در(مراقبت و  كودكان، مادران

 :اختصاصي اهداف-2

ده شي (نرخ باروري كلي، نياز برآورد هاي مرتبط با بارورمراقبتوضعيت  تعيين -1-2

 49الي  15زنان  ها و فواصل تولد) درهاي بارداري و تنظيم خانواده، بارداريمراقبت

  ساله؛

هاي حول و ديده، پوشش مراقبتدوره مادران (زايمان توسط فرد مراقبت تعيين -2-2

  ساله؛ 49الي  15حوش تولد و بررسي محل زايمان) در سنين 

ي ، مراقبت اسهال حاد، پنومونوضعيت سالمت كودكان (پوشش واكسن تعيين -3-2

زني و ساير وهاي مورد انتظار، شيوع كم دفع مناسب مدفوع، دريافت مكملحاد، 

وسط سنجي، تغذيه انحصاري با شير مادر و مصرف آب سالم تهاي تنشاخص

   جمعيت سني مورد هدف براي هر شاخص؛خانوار) 

وي/ايدز (تماس جنسي پرخطر، استفاده از آيتعيين وضعيت خطرات بروز اچ – 4-2

ان و ر زنجنسي نوجوانان) د ياناسب در تماس جنسي پرخطر، رفتارهمحافظت م

  ساله؛ 49الي  15مردان 

ب فاصال خانوار (دارايي، مصرف بهينه آب و استفاده از سيستم تعيين وضعيت -5-2

  بهسازي شده)؛

 باشد.*بخش مربوط به ارزيابي ماالريا در اين پيمايش مدنظر نمي

  (سطح برآورد پيمايش در ادامه آورده شده است).

  ):Applied objectivesاهداف كاربردي طرح ( .3

ايــدار پترين هــدف توســعه ش پايش و ارزيابي مهميترين هدف كاربردي اين پيمامهم

  باشد.(پوشش همگاني سالمت) مي

  يكسال  مدت زمان اجراي طرح 

  -  سقف بودجه طرح

سي به هت بررجمؤسسه ملي تحقيقات سالمت تدوين و  پروتكل را در قالب پروتكل-1  تعهدات مجري در پروتكل

  مؤسسه ارسال نمايد؛
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ه ارائه نسبت ب موارد زير را درج نموده و ارسالي ضرورت دارد تيم پروژه در پروتكل-2

  آن متعهد شود:

گيري، حجم نمونه، نمونهباشد. مي 2DHS برنامهروش اجرا براساس دستورالعمل 

جزييات كامل (فاز اول ارائه پروتكل، فاز دوم اجراي پايلوت و برنامه زمانبندي پروژه با 

ها براساس نتايج پايلوت و پروتكل مصوب، فاز آوري دادهگزارش آن، فاز سوم جمع

طور كامل ارائه شده ها بهباشد. جزييات فازها در پيوستچهارم ارائه گزارش نهايي مي

دهي، ابزار مورد استفاده، زارشاست)، هزينه پيشنهادي با جزييات كامل، فواصل گ

ترين نقض موارد احتمالي، حقوق روش پرسشگري، مالحظات اخالقي (مهم

، شناسايي و ارائه روش تضمين ابع انساني درگير در اجراي پيمايشپاسخگويان و من

هاي رضايت آگاهانه ضرورت دارد توسط مجري تدوين براي حفظ حقوق آنها. تمام فرم

المللي درج ها براي مقاصد ملي و بينها احتمال استفاده از دادهن فرمشده باشد و در اي

  شده باشد)، 

  شرح زير است:ازهاي اين پيمايش بهف-3

  فاز يك: ارائه پروتكل؛ -

گيري وش نمونهرسازي ابزار گردآوري داده و رش پايلوت و نهاييفاز دو: اجرا و گزا

  براساس آن؛

  ها؛ فاز سه: گردآوري داده

  چهار: گزارش نهايي.  فاز

 دي درجانبنارسالي مجري موظف است تمام فازهاي مذكور را براساس زم در پروتكل

  نموده و سپس بر همين اساس مبادرت به ارائه گزارش نمايد. 

رد ستاندامل احوه اجراي اين پيمايش ضرورت دارد براساس دستورالعپرسشنامه و ن-4

  باشد؛ DHSبرنامه 

متن  ضرورت دارد مجري محترم بر اساس وپيمايش برآورد شده است حجم نمونه  -5

 مندرج در اين درخواست اقدام نمايند.

جرا شود و المللي تدوين و ااين پيمايش صرفا براساس مدل نهايي بينمقرر است 

  اشند.اشته بدنظر همكاران محترم در زمان ارائه پروتكل اين موضوع را ضرورت دارد مد

  تحليل شده در اين پيمايش شامل موارد زير است: تفكيك اطالعات

هاي )تفكيك گروه3؛ يك شهر/روستا/ استان) به تفك2)اطالعات كلي؛ 1

 و هاي اقتصادي) تفكيك پنجك5هاي جنسي؛ ) تفكيك گروه4سني؛ 

  .) سواد مادر6ها مطابق دستورالعمل اصلي براي برخي شاخص

برآورد مورد نظر در اين پيمايش ملي است و برآورد استاني مدنظر 

 باشد.نمي

                                                           
2 https://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/KIS.cfm 
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رود تمام موارد درج شده در اين درخواست از مجري محترم انتظار مي

 را و سپس ساير مستندات مرتبط با پروژه ها را در پروتكلو پيوست

ارسال شده و  به ذكر است در طي داوري پروتكل رعايت نمايد و الزم

براساس نظارت سپس ارزيابي مستندات بعدي پروژه، امكان دارد 

ت طرح، موارد ديگري غير از درخواست حاضر از مجري محترم درخواس

  ند.حتما اين موضوع را مد نظر قرار ده و تيم ارسال كننده پروتكل شود

باشد و در مورد اجراي در اين مرحله فراخوان پروتكل مدنظر مي

 ، در آينده19-گيري كوويدش در فيلد با توجه به وضعيت همهپيماي

  گيري خواهد شد.تصميم

توانند مجري و كاركنان آن نمي مؤسسه ملي تحقيقات سالمت، اعضاء

) 1399( سالمت و جمعيت  هاي شاخصارزيابي همكار پيمايش ويا 

  باشند.
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  هاپروژه، پروتكل و گزارشفازهاي پروژه و دستورالعمل تكميل اجزاي  -پيوست يك

  

  پروتكل -فاز يك

  اجزاي كلي پروتكل

 :باشد شده مشخص زير موارد

 برنامه ،يريگحجم نمونه و نمونه نييتع پرسشنامه استاندارد شده نهايي پيمايش،

و جداول پيمايش،  هاشاخص شناسنامه ارائه ،پيمايشي فيك يابيارز و كنترل

 لوتيپاروش ، هاداده تحليل برنامه ،محيط در اجرا برنامه ارائهاجرا،  قيدق يبندزمان

افزاري كه ورود تعيين نرم ،جينتا يگذاراشتراك به برنامه ج،ينتا انتشار برنامه پيمايش،

روش اجراي ، خام يهاداده يبرا يمجر برنامهها در آن انجام خواهد شد، داده

  . 3احتمالي در روند اجراي پروژهمقابله با خطرات روش يابي و پرسشگري با مكان

  خواهد بود. گزارش پروتكل پيمايشگزارش اول 

  هاي پروتكلترين بخشمشخصات مهم

  پرسشنامه و پرسشگري 

 :باشد شده مشخص زير موارد

ل همان اما مبناي عمبومي شود  شنامه استاندارد جهاني ضرورت داردپرس-1

 خواهد بود؛ DHSپرسشنامه استاندارد برنامه 

 رائه مراحل روايي و پايايي پرسشنامه نهايي؛ا-2

 شخص نمودن ابزار پرسشنامه (الكترونيك يا دستي)؛م-3

 صورت پرسشگري الكترونيك؛ افزار مناسب دررائه نرما-4

  نامه؛پرسش ماهيت به توجه با گري،پرسش هايشرح تكنيك-5

  كترونيك؛ال يا كاغذي ينامهپرسش زا اعم داده، ثبت ابزار با كار توضيح روش-6

شود، نيك انجام مياكنون به روش الكتروبا توجه به اينكه اجراي پرسشنامه در دنيا هم

  تمركز اجراي اين پيمايش به روش الكترونيك خواهد بود.

سخ (اجزايي كه بايد پا  گيرينمونه و نمونه

  داده شوند).

  پوشش و دامنه پيمايش:

  شد؛ خواهد اخذ داده آن از نمونه عنوانبه كه فردي يا خانوار ذكر مشخصات-1

   ؛گيري احتمالي است)(روش نمونه نمونه گيري و حجمنمونه روش مشخص نمودن-2

سال و زنان و  5زير  هاي هدف(تمام گروه گيرينمونه چارچوب نمودن مشخص-3

-انجام نمونه ولحاظ شده باشند) درصد  95با حدود اطمينان   سال 49الي  15مردان 

، ه خوشهبدن نحوه رسي هاي ارائه شده از مركز آمار؛ها و خوشهگيري مطابق سرخوشه

  ها بايد مشخص شود؛خانوار و انتخاب افراد داخل گروه

  ؛ام مراجع ذيربط مرتبط با پيمايشقانوني و امنيتي از تم اخذ مجوزهاي-4

 ها در محيط با جزييات كامل؛رائه فرايند كامل يافتن نمونها-5
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  گيري؛يابي در زمان نمونهار مكاناستفاده از ابز-6

تا، هاي شهر/روسائه مقدار كل، الزم است در دامنهها، غير از اردر تخمين شاخص -7

  جنسيت و براي برخي موارد براساس سواد مادر ارائه شود؛

ه ا ارائنيست، ام قت كافي قابل اغماضدن يا هاي مذكور، عدم اطمينابراي دامنه-8

..) ممكن .هاي ديگر از جمله (استان/ پنجك اقتصادي و دامنه ياها برشاخص اين

  است از دقت كمتري برخوردار باشد؛

  محاسبه حجم نمونه:

  ها در سطح فردي انجام شود؛اسبه شاخصگيري براي محتوجه شود نمونه-1 

  در نظر گرفته شود؛ 1.96معادل آن  zدرصد و  95سطح اطمينان -2

صد انحراف معيارها و در 10ر ها حداكثهاي اطمينان در برآورد ميانگينهشعاع باز -3

 ها در نظر گرفته شود؛نسبت

باشد،  0.5از  رسد هيچ نسبت اصلي مورد برآورد كمترا توجه به اينكه به نظر نميب -4

تا   0.5هاي رسد. براي نسبتكافي به نظر مي 0.05دقت (شعاع بازه اطمينان) 

ر مقادي رايل نصف برآورد اوليه آن كافي خواهد بود. بديهي است بدقت معاد 0.04

 ها افزونتر خواهد شد؛كمتر طول بازه

ه نظر بها نيز كافي درصد انحراف معيار براي برآورد ميانگين 10قت معادل د -5

 رسد؛مي

در نظر گرفته  1.5شود در اثر طرح (پيشنهاد مي از محاسبه حجم نمونه اوليه پس

خگويي ها و عدم پاسسپس اين مقدار بر ضريب مربوط به ريزش شود) ضرب شود.

 ) تقسيم گردد؛0.95فردي (تقريبا 

اي بر نوارخاام خواهد شد، بايد تعداد انج خانوارگيري افراد از طريق چون نمونه-6

 دسترسي به افراد محاسبه گردد؛

ن ازدواج سال، يا ز 5داراي فرزند زير ها خانوارشخص شود چه نسبتي از بايد م-7

يرد. اگر گها كوچكتر بود، مبنا قرار اين نسبت هستند. هر كدام از هسال 15-49كرده 

كنيم، ضرب مي  k-2نمايش دهيم، حجم نمونه مرحله قبل را در  Kنسبت كمتر را با 

 به بوطب مرسپس اين مقدار بر ضري تا تعداد خانوار ها مورد نياز محاسبه شود.

 ) تقسيم گردد؛ 0.9(تقريبا  خانوارها و عدم پاسخگويي در سطح ريزش

 2، ( شهر/روستا) 2، تعداد خانوارها را به ترتيب در هاي پيمايشبا توجه به دامنه-8

 (مرد/زن) ضرب شود؛

 عداد خانوار هاي داخل هر خوشه تعيين شود؛ت-9

جمعيت  روستا متناسب با فكيك استان، و شهر وها مشخص، به تتعداد كل خوشه-10

 مشخص شود؛

 5000ريبا براي تق گردد پروتكل پيمياشده پيشنهاد ميموارد گفته ش با توجه به-11

  تنظيم شود. خانوار
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  تضمين و كنترل كيفي 

  :باشد شده مشخص زير موارد

  هاي انجام دهنده؛تيم-1

  مانبندي گزارش ادواري تضمين و كنترل كيفي؛ز-2

  پيمايش؛ناظرين داخلي -3

  ها؛كنترل كيفي داده-4

  اطالعات.هاي كنترل و تضمين شاخص-5

  هاي خامداده

 موارد زير مشخص شده باشد:

 ده است)؛ش(از چه مرجعي استفاده  شده داده هايوزن-1

عد از مركز آمار ب (سطح مشاركت پيمايشگيري أييديه مركز آمار ايران براي نمونهت-2

 ؛ د)گيري خواهد شكميته فني تصميم مشخص شدن سناريو نهايي حجم نمونه توسط

 ها؛دهي نمونهال مرجع براي وزنس-3

افزار استفاده شده (متاديتا) در لب نرمقا در متغيرها به مربوط هايكد بوك-4

 پرسشنامه نهايي شده مطالبق فرمت درخواستي؛

  افزاري كه استفاده خواهد شد. نرم قالبذكر -5

  هاداده تحليل

  :باشد شده مشخص زير موارد

 ها؛داده سازيآماده هايروش-1

رخورد با موارد روش به، هاي گمشدها، روش برخورد با دادهنمونه به دهيوزن روش-2

  ؛انجام پيمايش ياها برنتايج كنترل كيفي دادهدهي، عدم پاسخ

هاي ده، تستافزارهاي مورد استفاها (نرمهاي توصيف و تحليل دادهروشارائه -3

  ؛آماري مورد استفاده)

 بل تغيير نباشند،ي كه كدها قاها در قالبرائه كدهاي اختصاصي تحليل دادها-4

  ها.تفكيك تمام شاخصبه

Ĥاطالعات وريفن  
 مديريت براي نياز مورد افزاريسخت و افزارينرم امكانات مشخص نمودن جزئيات

  داده. نيتام و تحليل انتقال، كيفيت، تضمين آوري،جمع همچنين و پيمايش

  تيم پيمايش و ساختار اجراتشكيل 

 :باشد شده مشخص زير موارد

 تفكيك اقدامات؛م اصلي پيمايش و همكاران بهتي-1

هاي پرسشگر، آموزش كاران: گروه تخصصي هر پيمايش، تيمتركيب تيم هم-2

افزاري، نرم هاي مرتبط با اقدامات، تيمم تدوين روش كار و تحليل پيمايشدهنده، تي

 هاي پشتيبان و ناظر؛تيم

 هر تيم؛ نيروي مورد نياز در برآورد تعداد-3

 افراد در هر تيم؛ كارگيريبه فرآيند-4

  اجراي پايلوت -فاز دو

  اجزاي پايلوت
، وبه پرسشنامه پيمايشدريافت مصبعد از نهايي شدن و تصويب پروتكل، و سپس 

انجام شود و گزارش  اس حجم نمونه مشخصي پايلوت پيمايشضرورت دارد براس
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  پايلوت براي كميته فني و تاييد نهايي ناظر ارسال شود.

  براساس نتايج پايلوت تغييرات پرسشنامه مشخص شود.

  شود.، گزارش دوم تلقي ميگزارش پايلوت پيمايش

  در محيط پيمايشاجرا -فاز سه

  اقدامات اصلي قبل و حين اجرا

  ايد. را مشخص نم هاي پيمايشمه، مجري موظف است تيمبعد از نهايي شدن پرسشنا

 ايش وناظر پيمبا ، مجري موظف است همكاري الزم را در زمان اجراي پيمايش

  كميته فني براي نظارت محيطي انجام دهد. 

   تيم اجرايي پيمايش آموزش يبرنامه

  ود:شاجرا  ين وبعد از تشكيل تيم اجرايي پيمايش، براي هر تيم برنامه آموزشي تدو

 دوين مواد آموزشي مرتبط با هر بخش پيمايش؛ت-1

 موزش پرسشگران (براي پرسشنامه الكترونيك يا دستي)؛آ-2

(ناظرين استاني و  ي انتخاب شده توسط تيم مجريهاي ناظر داخلموزش تيمآ-3

 ؛كشوري پيمايش)

  ها.نظارت آموزش-4

  هاي وارد شدهتضمين و كنترل كيفي داده

ها انجام شده و در اين مرحله براساس پروتكل پيمايش، تضمين و كنترل كيفي داده

آماده خواهند شد. گزارش تضمين و  تحليلبراي ناظر  4ها بعد از تأييد نهاييداده

در اين مرحله  يابي خواهد كرد.ها را كميته فني و ناظر پيمايش ارزكنترل كيفي داده

  ش نيز ارائه خواهد شد.ياارزيابي خطر پيم

  نهايي تحليلها براي سازي دادهآماده

آغاز  تحليل ها از سمت مؤسسه و ناظر پيمايش،در اين مرحله بعد از اخذ تأييد داده

يد رت تايدر صوا توسط ناظر پيمايش بررسي شده و ه(درصدي از داده خواهد شد

  آغاز خواهد شد)؛پيمايش  تحليلها، داده

  گزارش نهايي -فاز چهار

  اجزاي اصلي گزارش نهايي

  (دوزبانه انگليسي و فارسي)

  هاي زير خواهد بود:گزارش پروژه شامل بخش

  راساس جداولي كه در پروتكل مصوب شده است (دو زبانه)؛بگزارش نتايج -1

  گزارش مالي پيمايش؛-2

  بانه)؛به داشبورد اطالعاتي پيمايش (دو زوط ارائه اطالعات مرب-3

  خذ رضايت ذينفعان اصلي پيمايش؛ا-4

  ؛تحليلصي ارائه كدهاي اختصا-5

  هاي اسكن شده؛رائه اسناد آرشيو شده پيمايش در قالب فايلا-6

  ش نشست نهايي پيمايش.برگزار-7

  اجزاي گزارش

 اشد (گزارش پروتكلزير ب موارد يبرگيرنده در پيمايش هايگزارش يارائه چارچوب

  پايلوت و گزارش نهايي:گزارش ، غير از موارد درج شده در باال)(به

 اجرايي؛ يخالصه-1

                                                           
4 Verifying 



 
 

٩ 

 

 مشاركت كننده براساس نقش؛ افراد ليست-2

 نتايج؛-3

 ها؛داده كيفيت گزارش -

 نمونه؛ توصيفي گزارش -

 توصيفي؛ تحليل هاينقشه و نمودارها جداول،-

 ؛بندي درخواستي كه در ادامه آمده استتحليلي براساس طبقه تحليل نتايج -

 نتايج؛  تحليل و تفسير-

 ؛پيمايش ضعف و قوت نقاط-4

 شده؛ آموخته هايدرس-5

وزارت بهداشت (معاونت [ پيمايش ياصل مخاطبان به ارائه قابل هايگزارش-6

  ؛ملي تحقيقات سالمت] مؤسسه هداشت وب

د رائه شواهاي ارائه شده (پروتكل و گزارش نهايي) ضرورت دارد دو زبانه گزارش-7

  كه در ادامه به تفصيل شرح داده شده است. 

  كارگاه اختصاصي پيمايش

امه؛ هاي نهايي پرسشن؛ ماجولير برگزار خواهد شد: نمونه پيمايشهاي زسرفصل

ن؛ نحوه نحوه آموزش پرسشگرازي پرسشنامه؛ ساهاي بكار رفته براي استانداردوشر

 وه براي تضمين هاي بكار رفت؛ روشپيمايش ها؛ نحوه نظارت داخليمونهگردآوري ن

واجه م ايشدر زمان گردآوري داده تيم پيم ؛ موارد مهمي كهكنترل كيفي پيمايش

از  يشت پيماي؛ نحوه مديرنجام شده استها احفاظت از داده براياند؛ اقداماتي كه شده

ست كارب رش نهايي؛ تصمصم نهايي مجري برايتا ارائه گزا تدوين پروتكلزمان 

  پيمايش.

  تكميل فايل براي نمايش اطالعات پيمايش
ست اات سالمت، مجري موظف قبراساس فرم ارائه شده توسط مؤسسه ملي تحقي

  .نمايد رائهازبان تكميل و  ي تكميل داشبورد پيمايش را به دواطالعات الزم برا

  رساني و و بررسي رضايت ذينفعاناطالع

ايش مجري موظف است گزارش نهايي پيمايش را به اطالع ذينفعان اصلي پيم

نتشار به ا ملي تحقيقات سالمت) برساند و سپس مبادرت مؤسسه(معاونت بهداشت و 

  نتايج نمايد. 

  د.مجري امكان ارائه نتايج قبل از تاييد اين دو ذينفع اصلي را ندار

  تحليله كدهاي اختصاصي ارائ

 شپيماي ناظر وورت دارد ارائه شود ارائه شده ضر تحليلكدهاي مورد استفاده براي 

  درصد جداول را به انتخاب كميته فني بررسي نمايد. 20مقرر است 

  د.هاي انجام شده توسط ناظر با گزارش اصلي طرح ضرورت دارهمخواني تحليل

براي هاي خام پيمايش تحويل كامل داده

  هاگذاري دادهذخيره و به اشتراك

بر پرسشنامه اصلي پيمايش ضرورت دارد بعد از هاي خام پيمايش منطبقتمام داده

  تصويب گزارش نهايي تحويل مؤسسه ملي تحقيقات سالمت شود.

  آرشيو اسناد
فايل  ه دراست ضرورت دارد يك نسخ كه آرشيو شده تمام اسناد مرتبط با پيمايش

  تحويل مؤسسه ملي تحقيقات سالمت شود.اسكن شده 
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  . المتسبرگزاري نشست نهايي براي ارائه نتايج كلي در مؤسسه ملي تحقيقات   نشست نهايي پيمايش

  مورد انتظار ها و مستنداتگزارش

 :باشد شده مشخص زير موارد

 )؛الملليي بينسازمان متولدستورالعمل پيمايش (براساس  پروتكل-1

 گزارش پايلوت؛-2

  گزارش نهايي؛-3

 گزارش مالي؛-4

هاي هاي خام منتج از پيمايش (براساس تعهد ذكر شده در پرسشنامه و دادهادهد-5

 يابي)؛مكان

 ؛(در حد يك صفحه) نقشه راه پيمايش آتي-6

  پيمايش.  جداول مربوط به داشبورد هر-7

  *توضيحات مربوط به هر بند در پيوست دو به طور كامل ارائه شده است.
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هاي مؤسسه ملي تحقيقات هاي حوزه سالمت مطابق با دستورالعمل تقويم پيمايشمراحل اجراي پيمايش-پيوست دو

  سالمت

  

) مراحل 1397 مهر 4مت مورخ ام شوراي پژوهشي مؤسسه ملي تحقيقات سال 17مصوب جلسه ها (براساس دستورالعمل اجراي تقويم پيمايش

آوري مرحله جمع -ت؛ جمرحله پايلو -ل؛ بمرحله پروتك -مرحله اجرايي شامل الف 5باشد. هر پيمايش از ميشرح زير اجرايي هر پيمايش به

اختصار ر مرحله بهتشكيل شده است. در ادامه اقدامات مرتبط با ه مرتبط با مجري نيست)( مرحله كاربست -رحله گزارش نهايي؛ و هم -ها؛ دداده

  شرح داده شده است. 

 روتكلمرحله پ-الف

هاي مشابه در دنيا دنبال مرور پيمايشپيمايش فرمي است كه به RFP: تشكيل تيم تدوين فرم درخواست براي پيمايش . 1

قات سالمت حقيپيمايش توسط رئيس مؤسسه ملي ت RFP تيم تدويند. هاي اخير اجرا شده است، تدوين خواهد شكه در طي سال

كه در (ول پيمايش از مركز مسئ الف) فرد كليدي(اعضاي ذيل است:  شود و شامل تركيبي ازتعيين مي با مشاركت مسئول پيمايش

ز مواقع بودجه اكننده مالي پيمايش (در برخي ز تأميناز مرك باشد)؛ (ب) فرد كليديمي بيشتر مواقع واحد مسئول در وزارت بهداشت

أمين تت از مركز شود و در صورت رخداد اين شرايط الزم استأمين مي پيمايش از طريق مراكزي غير از مراكز مسئول پيمايش

ن باشد يك نفر مالي يكسا اي در اين جلسات حضور داشته باشد، در صورتي كه متولي و تأمين كنندهكننده مالي پيمايش نيز نماينده

اند؛ اشتهشابه نقش دالً در اجراي پيمايش مهاي علوم پزشكي كه قبعلمي دانشگاهج) يك نفر از اعضاي هيئت(كافي خواهد بود)؛ 

ژوهشي په) مديريت (باني نظام سالمت)؛ ها (ديبرخانه ديدهد) نماينده مؤسسه ملي تحقيقات سالمت در اجراي تقويم پيمايش(

  عنوان اجرا كننده اقدام.مؤسسه ملي تحقيقات سالمت به

 

براي  اخوان گذاشته خواهد شد اما در موارد خاصسسه به فرسايت مؤشده از طريق وبتدوين RFPپيمايش: RFPفراخوان  . 2

باشد يمايش ميپرايي اج پروتكلچند نفر از پژوهشگران مرتبط با پيمايش ارسال خواهد گرديد. هدف از اين اقدام دريافت 

. سپردن به مجري 3و  حدود؛. فراخوان م2. فراخوان عام؛ 1هاي ارائه شده از يكي از مسيرهاي زير دريافت خواهد شد: پروتكل(

 گيري خواهد شد؛طور جداگانه براي هر پيمايش تصميمبراساس معيارهاي خاص)؛ اين موضوع به(مشخص 
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ارائه شده،  )هاي(پروتكل ارائه شده RFP: در اين مرحله براساس هاي ارائه شده براي پيمايشپروتكلبررسي و پذيرش  . 3

وين تد RFPه در شده را براساس نكات ارائه شد ارائه پروتكلشود مجري طرح موظف است ارزيابي و تيم مجري طرح انتخاب مي

 ؛شوددر شوراي پژوهشي مؤسسه ارائه و مصوب مي پروتكلدر اين مرحله يكبار اين نمايد. 

(و تعيين روش پرسشگري  پرسشنامه نيتدواين موارد ارائه خواهد شد: روش خواهد بود و  عنوان خروجي اولپروتكل پيمايش به

و جداول  هاشاخص شناسنامه ارائه ،ي پيمايشفيك يابيارز و كنترل برنامه ،يريگحجم نمونه و نمونه نيي، تعدستي و يا الكترونيك)

 انتشار برنامه پيمايش، لوتيپاپيمايش،  ييبودجه نها ها،داده تحليل برنامه لد،يف در اجرا برنامه ارائهاجرا،  قيدق يبندزمانپيمايش، 

 تحليلها جهت بررسي و تائيد نهايي و ارائه هاي پيمايش با جزئيات و ارائه هزينهتعيين هزينه ج،ينتا يگذاراشتراك به برنامه ج،ينتا

افزاري كه شود، نرمايج مملكت، چه اقدامي ميها و يا افت ارزش ارز رطور مثال در صورت افزايش قيمتبراي بودجه به 5حساسيت

  ها در آن انجام خواهد شد؛ورود داده

باشد و مجري موظف است همان ابتدا پروتكل مورد ر مورد پيمايش حاضر پروتكل پيمايش جايگزين پروپوزال ميد-

  نظر را براي تصويب ارسال نمايد.

  

يش پيما پروتكل دنبال دريافتها بهيششده براي پيمانظارت تدوين : اين اقدام براساس پروتكلتشكيل تيم نظارت پيمايش . 4

براي  RFPن خواهند نمود و اين نظارت را تدوي RFPپيمايش، RFPكننده انجام خواهد شد. براي اجراي اين موضوع، تيم تدوين

ظارت اب و تيم نانتخ تكلپرويك هاي دريافتي، پروتكلپژوهشگران مرتبط با اين موضوع به اشتراك گذاشته خواهد شد. از بين 

 نظارت براي هايدعوت از تيم ي براي نظارت دريافت نكند، اقدام بهپروتكلكه مؤسسه پيمايش مشخص خواهد شد. درصورتي

و نتايج  ارك مراحل اجراي اجراي اين موضوع خواهد نمود. اين تيم در نهايت تيم تأييد كننده گزارش پروتكل، گزارش پايلوت،

 (ناظر پروژه) ارتپروتكل نظ ائه كند؛نيز بايد تأييديه نهايي را ار(كميته فني) خواهند بود و براي اين منظور مسئول پيمايش پيمايش 

 خواهد شد. هبا مجري و تيم اجرا هم در ميان گذاشت

  

                                                           
5 Sensitivity Analysis 
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طريق وزارت بهداشت، از  پيمايش، مجري با مركز آمار ايران RFPبالفاصله بعد از نهايي شدن مكاتبه با مركز آمار ايران:  . 5

مار ايران مي مركز آگيري خود را از طريق چارچوب اعالها ضرورت دارد نمونهدرمان و آموزش پزشكي مكاتبه خواهد كرد. پيمايش

نهايي  ران بعد ازمار ايآمدنظر قرار دهد؛ سطح مشاركت مركز  پروتكلو مجري موظف است اين موضوع را در تدوين  انجام دهند

  د شد؛گيري و حجم نمونه نهايي خواهنمونه شدن سناريو

 

ها. اين يشنتج از پيمابررسي اطالعاتي حاصل از پيمايش با ساير اطالعات مها: ارزيابي اطالعات متقاطع در پيمايش . 6

سرشماري  شود و به اين معني است كه اطالعاتي كه از يك منبع اطالعاتي مشخص همانندناميده مي Crosscuttingموضوع 

ر هر پيمايش هاي خانوار دآيد ضرورتي ندارد در هر پيمايشي جداگانه تكرار شود. مثال واضح اين موضوع ارزيابي داراييبدست مي

پذير انايي كه امكشود؛ اين اقدام تا جسبه شاخص ثروت استفاده ميو محا نه است كه براي تفكيك پنجك اقتصاديطور جداگابه

 ها از اين بند تبعيت كنند؛يمايشم پها انجام خواهد شد و ضرورت ندارد تماباشد در پيمايش

 

نام گزارش پروتكل، ضرورت دارد گزارش اول پيمايش، به اين گزارش در واقع پروتكل پيمايش است.: 6گزارش اول پيمايش . 7

سط مجري طرح تدوين و براي تأييد به مؤسسه ارسال شود. اين گزارش توسط تيم ناظر پيمايش و مسئول پيمايش ارزيابي و تو

 ؛ گزارش ضرورت دارد به زبان انگليسي هم تدوين شودنتايج داوري براي تصحيح نهايي به مجري اعالم خواهد شد. 

 

هر دليلي نتواند رود مجري اول پيمايش بهي تنظيم خواهد شد كه احتمال ميبرنامه دوم در واقع براي موارد ارائه برنامه دوم: . 8

 Emergencyيا  Plan Bكه پيمايش حاضر توسط مجري تعيين شده امكان اجرا نداشته باشد (پيمايش را پيش ببرد. در صورتي

Plan توسط گروه تدوين كننده (RFP مؤسسه در اين مورد خاص مد) اخله مستقيم خواهد كرد) و گروه پيمايش تدوين خواهد شد

  دوم بالفاصله جايگزين خواهد شد؛

  

  

 مرحله پايلوت-ب

                                                           
6 First Report 



 
 

١۴ 

 

ايج آن در ياز نتپايلوت براساس حجم نمونه مشخصي توسط مجري پيمايش انجام خواهد شد و در صورت نپايلوت پيمايش:  . 9

 نهايي كردن پرسشنامه پيمايش و فرآيندهاي اجرائي استفاده خواهد شد؛

 

ارائه گزارش پايلوت براساس نتايج پايلوت. در اين مرحله مجري موظف است نتايج پايلوت را گزارش : 7مياني پيمايشگزارش  . 10

هاي بعدي در اين پيمايش منوط به كند و مشخص نمايد كه چه تغييراتي براساس پايلوت در پيمايش انجام داده است. اجراي برنامه

 باشد؛يه براي آن است. نظارت اين موضوع با ناظر طرح ميارائه گزارش پايلوت و سپس گرفتن تأييد

 

عالم اروزه در مؤسسه ملي تحقيقات سالمت) و اعالم شروع اجراي پيمايش (برگزاري يك نشست تخصصي يكنشست اول:  . 11

د ايش خواهي پيمعمومي شروع اجراي پيمايش طي يك نشست رسمي در مؤسسه انجام خواهد شد. برگزاري اين نشست با مجر

شود. رساني شروع پيمايش انجام ميباشد و فقط با هدف اطالعپيمايش مي opening ceremonyبود؛ اين نشست در واقع 

گيري بسته به شرايط همهين بند ا ي با هزينه مؤسسه اجرا خواهد شد؛هاي مؤسسه توسط مجراين نشست مشابه نشست

 تغيير خواهد كرد. 19-كوويد

  

 دادهآوري مرحله جمع -ج

ينند هاي الزم را ببها آموزشضرورت دارد قبل از اجراي پيمايش پرسشگران در زمينه روش گردآوري دادهآموزش پرسشگران:  . 12

توانند ها ميزمونآهاي اختصاصي براي اطمينان از اجراي درست پرسشگري از پرسشگران اخذ خواهد شد؛ و در اين مرحله آزمون

 رج شود؛د آموزش در پروتكل پيمايش رد جزييات اينشود. ضرورت داتفاوتي انجام ميهاي مآنالين باشند و در زمان

 

ن ي از ناظريغير از تيم اصلي ناظر پيمايش، مسئول پيمايش ضرورت دارد تيمبهتعيين ناظرين كشوري و استاني پيمايش:  . 13

 دهد؛باين مرحله تشكيل براي اطمينان از آموزش درست، پرسشگري درست و اجراي درست پيمايش در فيلد در 
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د آغاز خواه سشگرانپيمايش، اجراي پيمايش بعد از آموزش پر زمانبندي برنامهبراساس  شروع پرسشگري پيمايش در فيلد: . 14

 ايش به روش الكترونيك خواهد بود؛شد. ترجيح مؤسسه ملي تحقيقات سالمت بر گردآوري پيم

 

اهد آوري شوند همزمان با پرسشگري انجام خوهاي پيمايش در صورتي كه توسط پرسشگري الكترونيك جمعداده ها:ورود داده . 15

كه در مرحله  ورود داده افزار مورد تأييدشد. در صورتي كه پرسشگري به هر دليلي به شكل الكترونيك آغاز نشود ضرورت دارد نرم

 افزار شود؛ها وارد نرمها انتخاب و دادهد دادهپروتكل نهايي شده است، در اين مرحله براي ورو

 

ها انجام در اين مرحله براساس پروتكل پيمايش، تضمين و كنترل كيفي داده هاي وارد شده:تضمين و كنترل كيفي داده . 16

 آماده خواهند شد؛ تحليلناظر براي  8ها بعد از تأييد نهاييشده و داده

 

آغاز  تحليلها از سمت مؤسسه و ناظر پيمايش، أييد دادهدر اين مرحله بعد از اخذ تنهايي:  تحليلها براي سازي دادهآماده . 17

 د)؛شآغاز خواهد  ايشپيم تحليلها، ها توسط ناظر پيمايش بررسي شده و  در صورت تاييد دادهخواهد شد. (درصدي از داده

  

  9مرحله گزارش نهايي -د

رورت دارد . اين گزارش ضشودبه دو زبان فارسي و انگليسي ارائه مييمايش گزارش نهايي پارائه گزارش اصلي پيمايش:  . 18

) به تفكيك 3تفكيك شهر و روستا؛ ) به 2شده باشد: الف) اطالعات كلي؛ هاي سطح خانوار يا فرد در سطوح زير تهيهبراي پيمايش

هاي مدنظر در هر و ساير تفكيك ايهزينههاي درآمدي/نجكپ) به تفكيك 5؛ و ) به تفكيك گروههاي سني، جنس 4ها؛ استان

 ؛شياپيم

 

شده در زمان اجراي بعد از اتمام پيمايش، كارگاهي توسط مجري پيمايش براي ارائه تجارب آموختهكارگاه اختصاصي پيمايش:  . 19

باشد. مجري ميپيمايش براي پژوهشگران مرتبط در سراسر كشور برگزار خواهد شد. مجري پيمايش مسئول اجراي اين كارگاه 
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؛ سسه خواهد بود)(بار اول اجرا در مؤ تواند براساس تمايل خود اين كارگاه را تكرار كند اما الزاما تكرار آن در مؤسسه نخواهد بودمي

هاي ؛ ماجولير برگزار خواهد شد: نمونه پيمايشهاي زاين كارگاه بعد از اتمام پيمايش در فيلد و ارائه گزارش نهايي با سرفصل

ها؛ نحوه مونهسازي پرسشنامه؛ نحوه آموزش پرسشگران؛ نحوه گردآوري نهاي بكار رفته براي استانداردوشنهايي پرسشنامه؛ ر

در زمان گردآوري داده تيم  ؛ موارد مهمي كهه براي تضمين و كنترل كيفي پيمايشهاي بكار رفت؛ روشنظارت داخلي پيمايش

تا ارائه  پروتكلاز زمان تدوين  ؛ نحوه مديريت پيمايشانجام شده استها حفاظت از دادهراي باند؛ اقداماتي كه مواجه شده پيمايش

باشد. مخاطبان كاربست پيمايش. هزينه برگزاري كارگاه برعهده مجري پيمايش مي ايم نهايي مجري برگزارش نهايي؛ تصمي

 خواهند بود؛ ذينفعان اصلي پيمايشكارگاه به انتخاب مجري و 

 

جراي مرحله تواند براي اكه مي هاي زيادي دارددرس آموخته با توجه به اينكه هر پيمايش بعد از اجرا،نقشه راه پيمايش آينده:  . 20

ست براي ارا آموخته همراه گزارش نهايي مطالبي را كه در طي اجبعدي پيمايش مورد استفاده قرار گيرد، ضرورت دارد مجري به

و در اختيار  آموخته توسط مجري تدوينترين درسمؤسسه قرار دهد؛ نتايج برگزاري كارگاه در قالب مهماجراي دوره بعد در اختيار 

 قرار داده خواهد شد؛ دو مخاطب اصلي پيمايش

 

مؤسسه  اشبورددتكميل فرم گزارش پيمايش براي نمايش نتايج آن در تكميل فايل مربوط به نمايش اطالعات پيمايش:  . 21

براساس  جري پيمايشمباني مؤسسه ملي تحقيقات سالمت (پيوست اكسل) انجام خواهد شد. اين فرم را ديده براساس فرم دبيرخانه

 تعهد موظف است به دو زبان فارسي و انگليسي تكميل نمايد؛

 

هاي اصلي طور وسيع به تمام ذينفعز پيمايش به: ارسال گزارش و نتايج حاصل ارساني و بررسي رضايت ذينفعاناطالع . 22

 و ارزيابي سسه ملي تحقيقات سالمت) اطالعات توليد شده از پيمايش ارسالؤممعاونت بهداشت و  -دهنده پيمايشفارش (س

ست ي پيمايش اه مجررضايت ذينفعان پيمايش از اجراي آن براساس چك ليست مشخصي انجام خواهد شد. كه اين موضوع برعهد

 نتايج را قبل از انتشار بدست آورد؛و موظف است جلب نظر ذينفعان پيمايش براي انتشار 

 



 
 

١٧ 

 

را  تحليلدارد كه مجري موظف است اين كدهاي  تحليلهر پيمايش كدهاي خاصي براي : تحليلاختصاصي  10ارائه كدهاي . 23

ها اعمال درصد از جداول را به انتخاب مؤسسه برروي داده 20ناظر، در مرحله تحويل گزارش نهايي، در اختيار مؤسسه قرار دهد. 

را تصحيح نمايد.  تحليلو در صورت مغايرت نتايج حاصله، مجري موظف است از انتشار نتايج خودداري نموده و مجددا خواهد كرد 

 مداخله خواهد كرد؛ رخداد اين شرايط كميته فني پيمايشتحت 

 

م پيمايش مجري پيمايش بعد از اتماها: گذاري دادهپيمايش براي ذخيره و به اشتراكهاي خام تحويل كامل داده . 24

ها ن دادهت تحويل ايهاي خام پيمايش را در اختيار مؤسسه قرار دهد تا در سرور مربوطه ذخيره شود. فرمموظف است تمام داده

 ؛ريف شده از سوي مؤسسه خواهد بودبراساس فرمت تع

  

 

يل آرشيو تحو د براياسناد و موارد مربوط به پيمايش توسط مجري اسكن شده و يك نسخه از اين اسنا تمامآرشيو اسناد:  . 25

ده است. اگر كه امضا ش وارديها و .... و خصوصا منامهها، رضايتامل تمام اسناد است از قبيل نامهمؤسسه خواهد شد؛ اين بخش ش

 بندي شود؛ند دستهبراساس تاريخ س و JPGرد اسكن شود در قالب قابل ذخيره است مناسب است وگرنه ضرورت دا PDFفرمت 

 

د؛ اين واهد شاعالم خاتمه پيمايش با برگزاري يك نشست تخصصي در مؤسسه ملي تحقيقات سالمت انجام خنشست دوم:  . 26

هد شد و به شكل دعوت عمومي توسط مجري ارائه خوا هست. نتايج اصلي پيمايش closing ceremonyنشست در واقع 

 هست؛ مؤسسههزينه برگزاري آن برعهده 

ست تمام جري موظف اماشد كه بها و ... تهيه شده در هر پيمايش ممكن است ابزار و نتايج خاصي از جمله اپليكيشنساير موارد:  . 27

  ت).ده اسشو توسط مجري تهيه  ينه پيمايشها شامل مواردي هست كه با هزاين موارد را تحويل مؤسسه دهد (اين
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  (فرضي) 1399سالمت و جمعيت در سال يمايش پبندي پيشنهادي زمان-پيوست سه

   ماه  مسئول  سال  عنوان فعاليت  حيطه  

  

  

  

  فاز يك

  

  

  

  

  

ارائه 

  پروتكل

  آذر  كميته فني  1398  تشكيل تيم تدوين پيمايش 

  -  كميته فني  1399  به مجري پيمايش RFPارائه 

  -  كميته فني  1399  دريافتي بررسي پروتكل

  -  كميته فني  1399  تشكيل تيم نظارت

ارائه پروتكل به شوراي پژوهشي مؤسسه 

  دريافت مصوبه نهاييبراي 

  -  مجري  1399

  -  مجري  1399  مكاتبه با مركز آمار

  -  مجري  1399  اطالعات متقاطع

  -  مجري  1399  گزارش اول 

  -  كميته فني  1399  دومبرنامه 

  -  كميته فني  1399  المللارسال به دفتر روابط بين

  -  مجري  1399  اجراي پايلوت  پايلوت  فاز دو

  -  مجري  1399  گزارش مياني

  -  ميته فنيك-مجري  1399  نشست اول

آوري جمع  فاز سه

  داده

  -  مجري  1399  آموزش پرسشگران

  -  مجري  1399  پيمايشتعيين ناظرين كشوري و استاني 

  -  مجري  1399  شروع پرسشگري پيمايش در فيلد

  -  مجري  1399  هاورود داده

مداوم بعد از ارائه   مجري  1399  هاي وارد شدهتضمين و كنترل كيفي داده

  پروتكل

  -  مجري  1399  نهايي تحليلها براي سازي دادهآماده

  گزارش  فاز چهار

  نهايي

  -  مجري  1399  گزارش اصلي پيمايش

  -  ميته فنيك-مجري  1399  هاي كوتاهگزارش

  -  مجري  1399  كارگاه اختصاصي پيمايش

  -  مجري  1399  نقشه راه پيمايش آينده

تكميل فايل مربوط به نمايش اطالعات 

  پيمايش

  -  مجري  1399

  -  مجري  1399  رساني و بررسي رضايت ذينفعاناطالع

  -  مجري  1399  تحليلارائه كدهاي اختصاصي 

  -  مجري  1399هاي خام پيمايش براي تحويل كامل داده



 
 

١٩ 

 

   ماه  مسئول  سال  عنوان فعاليت  حيطه  

  هاگذاري دادهذخيره و به اشتراك

  -  مجري  1399  آرشيو اسناد

  -  مجري  1399  نشست دوم

  -  ناظر  1399  گزارش نظارت پيمايش توسط تيم ناظر

 


