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 در باره محتوی 

هایی است که توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت به فراخوان های پیمایشپروتکلمحتوای حاضر راهنمای تدوین محتوای 

مواردی است که در فرم درخواست برای تدوین پروتکل به شود. محتوای ارائه شده در این دستورالعمل شامل گذاشته می

 ها صحبت شده است.  در مورد آنا شود و در این محتومجری )ها( ارائه می

طور صریح و دقیق مشخص کند. در مطالعه یک مشی انجام پیمایش را بهطورکلی باید خطمطالعه/پیمایش به یک پروتکل

های افراد غیر متخصص در آن رشته بتوانند جواب پرسش تا حدودی پروتکل باید افراد مختلف از جمله افراد متخصص رشته و

 خود را در رابطه با ابعاد مختلف پیمایش پیدا کنند.

رابطه با انجام پیمایش هم برای افراد مجری، هم برای ناظران و هم برای استفاده کنندگان بعدی  ذکر بعضی از جزئیات در

و در عین حال  ،هایی که در پیمایش استفاده شده است باشدد بیانگر ایدهتوانجزئیات کار می از نتایج پیمایش مفید خواهد بود.

 تر مورد استفاده قرار گیرد.ا بزرگتر یهای کوچکجهت ایده گرفتن برای مطالعات در مقیاس

برنامه آموزش  ،یریگحجم نمونه و نمونه نییتع در یک پروتکل به مواردی مانند پرسشنامه استاندارد شده نهایی پیمایش،

 هاشاخص شناسنامه ارائه ،ی مطالعهفیک یابیارز و کنترل برنامهیک،  اجرائی و وظایف هر -پرسشگران، ساختار تیم های علمی 

 برنامهها در آن انجام خواهد شد، افزاری که ورود دادهتعیین نرم، هاداده تحلیل برنامه ،اجرا قیدق یبندزمانو جداول پیمایش، 

 ها پرداخته خواهد شد.یابی و نحوه تجزیه و تحلیل داده، روش اجرای پرسشگری با مکانخام یهاداده یبرا یمجر

 شود. تدوین میبر اساس دستورالعمل حاضر، پروتکل پیمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی 
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 )حداکثر چهار صفحه( مقدمه .1

 پیش زمینه .1-1

 تقیماً به موضوع ارجاع داده شود؛پیش زمینه باید خالصه باشد و مس 

 پیمایش توجه شود؛ هایباید به موارد مثبت، منفی و چالش 

  ،شامل جدیدترین انتشارات و قطعا این بررسی باید ) بپردازد پیمایشطور منطقی به بیان اهداف باید بهمرور بر منابع مورد استفاده

 ؛(باشد در زمینۀ مورد نظرمطالعات از نظر زمانی 

 طه با موضوع پیمایش باید بحث شود؛در رابهای منتشرشده در مورد سایر پروتکل 

  ،طور خالصه بیان شود.جامعه برای انجام پیمایش به های موجود درو شکاف هاخالءاهمیت موضوع 

 

 1اهداف .2-1

پیمایش  از مورد نظرهای و شاخصکه اطالعات  شود حاصل نانیتا اطمشوند بیان صورت صریح و واضح پیمایش اهداف باید بهقبل از شروع 

به  یابیدست یهاو روش پیمایش ییبه شناسا در عین حالو کنند  فیرا تعر ازیمورد ن جینتا داف باید به صورتی باشد کهیان اهب. آیدیبدست م

تواند تر اشاره دارد که در طول پیمایش میی و کوچکجزئاهداف ثانویه )اختیاری(، به اهداف  در بخشکمک کنند.  جینتا لیو تحل هیها و تجزداده

 .ی کمک کندرضروریغهای آوری دادهجمعصورتی باشد که بر تمرکز روی پیمایش و جلوگیری از باید بهبررسی شود. اهداف 

 در بیان اهداف نکات زیر باید در نظر گرفته شوند:

 ؛گویی و ابهام باشدو بدون کلی اهداف باید صریحاً بیان شود 

 گرانتیجه،  یابی، قابل دست یریقابل اندازه گ ،دقیق دیاهداف با ( و حساس به زمانSMARTباشند )؛ 

 ؛ی شودفهرست بندطور خالصه یک بهبهاهداف باید یک 

 شهرستان و ...( باید مشخص شود. –استانی  -سطح ارائه هر شاخص ) ملی 

                                                           
 ش ارائه شده است، این بخش مشابه موارد مصوب شده در پروپوزال خواهد بود.یاکه قبل از پروتکل، پروپوزال پیمهایی برای پیمایش 1
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 صفحه( 5)حداکثر  گیریطرح نمونه .2

 

 گیری گیری و واحد نمونهجامعه هدف، چارچوب نمونه .1-2

انتخاب آن و مرجع ارائه دهنده چارچوب )مرکز آمار، اداره پست( ذکر شود. همراه علت و به طور دقیق مشخص شودگیری باید بهچارچوب نمونه

 طور دقیق تعریف شود. به 1گیری اولیهواحد نمونه، گیری )فرد، خانوار، بلوک مسکونی و ...(با توجه به سطح چارچوب نمونه

 

 2 گیریگیری و اثر طرح نمونهروش نمونه .2-2

گیری نحوه تعیین اثر طرح نمونه به همراهو ... (  کیستماتیس بندی،خوشه ،بندی)طبقه  ی مورد استفاده تصادفگیری نحوه انتخاب نمونه و نوع نمونه 

 باید ذکر شود.

 گیریحجم نمونه و وزن نمونه .3-2

نحوه تعیین وزن  وها با ذکر فرمول شاخص دست آوردن تفاوتبینی شده و همچنین بهبا دقت پیشها حجم نمونه مورد نیاز برای برآورد شاخص

 ئیات بیان شود.گیری با ذکر جزنمونه

 گیریریزی نمونهزمان و برنامه .4-2

صورت جدول )پرسشگری و آزمایشگاهی و ...( بهگیری طور خالصه برای مراحل مختلف نمونهیابی با ذکر جزییات بهیک برنامه زمانی قابل دست

یابی در زمان مت ایران استفاده از ابزار مکانتر پیمایش و همچنین نظارت صحیح مؤسسه ملی تحقیقات سالجهت اجرای صحیح. آورده شود

 شود. همچنین ارائه دسترسی آنالین به ناظران پیمایش، معین شده از طرف این مؤسسه نیز الزامی است.گیری اکیدا توصیه مینمونه

 گیریمنابع خطا در نمونه .5-2

تأثیراتی  و نیستند کنترل قابل متغیرها کدام که شرح داده شود، همچنین ذکر شود خطا منابع حذف یا کنترل ارزیابی، برای شده بینیپیش مراحل

 ح داده شود.ضیتو باشند داشته توانند می نتایج در خطا منابع این که

  

                                                           
1.  Primary Sampling Unit (PSU) 
2.  Sampling design effect 
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 صفحه( 10)حداکثر  هانمونهو پردازش  در فیلد انجام پیمایش یروش ها .3

 .شودها ارائه داده یآورپس از جمعاقدامات و  داده ها یآورجمع یهاروشی در رابطه با حاتیتوض در این قسمت الزم است که 

 در فیلد پیمایشاجرای  از قبل سازیآماده و تدارکات  .1-3

 لیست نامبرده باید شامل موارد زیر باشد. .شودآورده  همراه جزییاتآزمایشگاهی به تجهیزات و تجهیزات مورد نیاز برای پرسشگری از لیستی

 ؛لیست تجهیزات 

 ؛گیریی وسیله اندازهریگاندازه دقت 

 ؛آزمایشگاهی زاتیتجه ونیبراسیکال یهاروش 

 و مدیریت خطر؛ ها و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشمین ایمنی در هنگام کار با دستگاههای تأروش 

  ؛هبینی نشدو مواجهه با مشکالت پیشمواقع اضطراری دهی در پاسخرویکردهای مورد استفاده برای 

  ،برنامه کامل برای اجرای پایلوت در این بخش الزم است ارائه شود )تعداد نمونه، فیلدی که برای اجرا پایلوت انتخاب شده است

 برنامه زمانی اجرای پایلوت، و زمان ارائه نتایج پایلوت(. 

 

 ها آوری دادهنحوه جمعابزار و  .2-3

 در این بخش دو مورد ضرورت دارد ارائه شود:

 آوری اطالعات )پرسشنامه( مورد استفاده در پیمایش ارائه شود. چه سؤاالتی در سازی فرم جمعنحوه نهاییها: آوری دادهابزار جمع

نسخه  برای استفاده در ایران، چگونه بومی خواهد شد.المللی موجود است، پرسشنامه آورده خواهد شد و در صورتی که پرسشنامه بین

  آوری اطالعات در پیوست پروتکل ارسال شود؛نهایی شده در این مرحله برای جمع

  باید ذکر شود. تفکیکبه به صورت آزمایشگاهیت پرسشگری و چه رها چه به صومراحل جمع آوری دادهجزییات  

  شده آوریجمع اطالعات پردازش .3-3

 هاییبندی انتقال برای نمونهها و زمانشود. نحوه انتقال دادهاطالعات شرح داده  حمل و سازیذخیره سازی،آماده برای استفاده مورد هایروش

)در صورت  همچنین استانداردهای آزمایشگاهی و مراحل اجرایی آزمایشات بیوشیمیایی ذکر شود. ،دارند آزمایشگاهی تحلیل و تجزیه به نیاز که

 وجود( ذکر شود. 
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 صفحه( 5)حداکثر  هامدیریت و تحلیل داده .4

ها(  داده بایگانی و ذخیره نحوه مثالً) اداری و( هاداده ثبت نحوه مثالً) میدانی بخش در دو ،1(DMS) داده مدیریت در این قسمت باید سیستم

 .تعریف شود DMS براساس  دادهورود راهنمای  و شرح داده شود DMS به اولیه هایداده ورود توصیف شود. فرایند

 

 هاداده ویرایش .  ورود و4-1

ی برای تدوین یک مجموعه ابرنامه شود،می های کاغذی استفادهها از فرمداده وداگر برای ور. دشرح داده شو DMS به اولیه هایداده ورود فرایند

 بر مبنای پرسشنامه ارائه شود.راهنمای کدگذاری و تخصیص کد  .شود استفادهداده واحد 

 

  2.  ابرداده2-4

در این بخش توضیحات  و ... ارائه شود. متغیرها ماهیت و داده ابرداده شامل اطالعات در رابطه با فیلدهای ذخیره و ثبت نحوه مورد در توضیح

 برچسب متغیرها در فایل پیوست پروتکل ارائه شود. الزم در مورد متغیرهای مطالعه، برچسبی که به هر کدام از متغیرها داده خواهد شد ارائه شود. 

 

 کردن بایگانی و ها داده امنیت. 3-4

داده  ضیحطور خالصه تود نسخه پشتیبان مناسب از داده بهمین وجودر بانک داده و همچنین چگونگی تأ نحوه تامین امنیت اطالعات فردی

 شود.

 

 

 

                                                           
1 Data management system (DMS) 
2 Metadata 
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 داده تحلیلهای .  روش4-4

طور کامل ارائه شود. این موارد بههای مختلف پیمایش قسمتهای آماری مورد استفاده در کلیه روشدر این بخش باید توضیحات مربوط به 

 عبارتند از:

 ؛هاکنترل کیفی آماری داده 

  شود و نحوه محاسبه آن هایی که مقرر است در گزارش نهایی ارائه شوند )هر شاخص از کدام سوال استخراج میتمام شاخصتعریف

 ؛1چگونه است(

  ؛هادهی به نمونهو نحوه وزن هاهای خام برای تحلیل جهت تعریف شاخصسازی دادهآمادهنحوه 

 ؛هاآن کنترلهای پرت و نحوه تشخیص داده 

 با اطالعات گمشده؛ نحوه برخورد 

 ها؛جهت برآورد شاخص هاداده روش تحلیل 

  ی حصول نتیجه مورد نظر در پیمایش؛ارزیابروش 

 

های در بیان تکنیک ها ذکر شوند.ها و همچنین عدم قطعیت آنمنابع مورد استفاده جهت انتخاب مدل آماری برای برآورد شاخصالزم است که 

نقض  یاحتمال یامدهایو پ اتیفرض یابیارز یهاروشی، . مفروضات اساسشود مدل و نحوه بدست آوردن آنها مشخص یپارامترها سازی بایدمدل

 مدل آماری مورد استفاده باید توضیح داده شود. مفروضات

 

 . نرم افزار5-4 

 های مختلف تجزیه و تحلیل آماری تا حد امکان با جزییات ذکر شود. افزارهای مورد استفاده برای قسمتنرم

 

  

                                                           
 این بخش در پیوست ارائه شود. 1
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 صفحه( 5)حداکثر   نیازهای پرسنلی و آموزش .5

 

 هاتیها و مسئولنقش .1-5

طور به کنند(آوری می)به خصوص افرادی که اطالعات را جمع باید مشخص شود که مسئولیت هر یک از افراد شرکت کننده در انجام پیمایش

 کامل تعریف شده و فرد برای انجام آن مسئولیت آموزش مناسب دیده است و یا آمادگی الزم را دارد.

 خواهد شدبرگزار  د()تمام افرادی که در پرسشگری و نظارت پیمایش مشارکت دارن هایی که برای حصول اطمینان از توانایی افرادمستندات آزمون

 شد به صورت پیوست پروتکل باید ارسال شود.خواهد تشکیل که ی آموزشی هاو کارگاه هاو یا دوره 

 

 ها تیصالح .2-5

های الزم برای صالحیت شود. انیب یآموزش تخصصبرنامه . در صورت لزوم داده شودشرح پیمایش  یاجرا یپرسنل برا یالزم برا یهاتیصالح

 ، ذکر شود. های پیمایشنقش در گردآوری داده های دارایگروه
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 صفحه( 3)حداکثر  یاتیعمل یهایازمندین .6

 1ودجهب  . 1-6

سازی صرف جزییات هر چه بیشتر به روند شفافدر یک جدول با ذکر جزییات کامل به توضیح بودجه مورد نیاز در هر بخش پرداخته شود. ذکر 

 بودجه کمک خواهند کرد.

 

 انجام کار کارکنانمان ز.2-6

 نفر ساعت مورد نیاز در هر بخش و برای انجام هر یک از مراحل پیمایش باید مشخص شود. 

 

 2برنامه زمانی. 3-6

ها آوری اطالعات، تحلیل اطالعات، تهیه گزارشمشخص شود  مثال برای آموزش، جمع برای پایان هر یک از فازهای اجرایی پیمایش باید زمان

 امه زمانی با ذکر جزییات به صورت خالصه در یک جدول تهیه شود.و ... این برن

 

 مجوزهای الزم و صادر کنندگان آن برای انجام پیمایشو  . هماهنگی4-6

در این بخش تمام مجوزهایی  های پیمایش بین مجری و سایر نهادها باید مشخص شود.های الزم برای انجام هر یک از بخشکلیه هماهنگی

  ها را در پیوست ارائه نمایند.دارد برای انجام پیمایش در فیلد اخذ شوند فهرست نمایند و تصویر مجوزکه ضرورت 

 

 

  

                                                           
 ش ارائه شده است، این بخش مشابه موارد مصوب شده در پروپوزال خواهد بود.یاکه قبل از پروتکل، پروپوزال پیمهایی برای پیمایش 1
  ( استفاده شود.RFPبرای پروتکل )از جدول ارائه شده در فرم درخواست  2
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 رفرنس( 50)حداکثر   منابع .7

به بررسی سریع و دقیق  این امر هم ناظر را قادر دهی دقیق ذکر شود،نسمختلف پیمایش لزوما باید با رفر هایکلیه منابع مورد استفاده در قسمت

 عنوان راهنما خواهد بود.های مشابه انجام دهند بهپیمایش کند و هم برای افرادی که بعد از آن قرار استایش میبر روی پیم

 

 

 

  ضمائم .8

 :شوندهای زیر در پایان پروتکل پیوست میضمیمه  

  نامه آگاهانه؛فرم رضایت 

 پیمایش؛های فرم ثبت اطالعات نمونه 

 برچسب متغیرها؛ 

 همراه شناسنامه شاخص که شامل سؤاالت مورد استفاده برای صورت و مخرج شاخص و تفکیک هر شاخص بهها بهاسامی شاخص

 گیری آن است؛نحوه اندازه

 پیمایش؛سشگران و ناظرین مستندات مربوط به آموزش پر 

  .تصویر مجوزهای انجام پیمایش 

 


