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 پروتکل

 RFP وینتد - - رئیس مؤسسه تدوین پیمایشفنی تشکیل تیم 

 دریافت پروپوزال تیم فنی - مدیریت پژوهشی های اعالم شده()به یکی از روش RFPفراخوان 

 مشخص شدن مجری شورای پژوهشی تیم فنی تیم فنی های دریافتیبررسی پروپوزال

 مشخص شدن ناظر رئیس مؤسسه مدیریت پژوهشی تیم فنی تشکیل تیم نظارت

 گیریچارچوب نمونه ناظر خارجیتیم فنی+  ظر خارجیتیم فنی + نا مجری) و دبیرخانه( مکاتبه با مرکز آمار

 مشخص شدن سواالت تکراری ناظر خارجی ناظر خارجی ) و دبیرخانه( مجری اطالعات متقاطع

 پروتکل نی  + مدیریت پژوهشیتیم ف ناظر خارجی مجری گزارش اول 

 مجری دوم - - تیم فنی )دبیرخانه( (Bبرنامه دوم )پلن 

 مرتبط UNدر جریان قرار گرفتن  - - بانیدبیرخانه دیده وزارت بهداشت المللارسال به دفتر روابط بین

 ش برای اجراآماده سازی پیمای تیم فنیناظر خارجی +  ناظر خارجی  مجری اجرای پایلوت پایلوت 2

 گزارش پایلوت تیم فنی  + مدیریت پژوهشی ناظر خارجی مجری گزارش میانی

 اعالم شروع پیمایش تیم فنی تیم فنی  مدیریت پژوهشیمجری+  نشست اول

-جمع 3

آوری 
 داده

 هاگردآوری داده تیم فنی ناظر خارجی مجری آموزش پرسشگران

 های نظارت تشکیل تیم دبیرخانه دیده بانی بانیدبیرخانه دیده  تیم فنی  شتعیین ناظرین کشوری و استانی پیمای

 آوری دادهجمع خارجی+ تیم فنیناظر  تیم فنی+  خارجی ناظر مجری شروع پرسشگری پیمایش در فیلد

 های خام مطالعهمجموعه داده بانیدبیرخانه دیده خارجی ناظر مجری هاورود داده

 هاتایید داده تیم فنی+  خارجی ناظر ناظر خارجی مجری های وارد شدهکیفی داده تضمین و کنترل

 هاتایید داده خارجی + دبیرخانه ناظر ناظر خارجی مجری ها برای آنالیز نهایی و اخذ تاییدیه ناظرسازی دادهآماده

 گزارش 4
 نهایی

 گزارش نهایی تیم فنی  + مدیریت پژوهشی خارجیناظر  مجری گزارش اصلی پیمایش + گزارش کنترل و تضمین کیفی

 های خالصه سیاستیگزارش بانیدبیرخانه دیده مدیریت پژوهشی مجری های کوتاهگزارش

 کارگاه بانیدبیرخانه دیده مدیریت پژوهشی مجری کارگاه اختصاصی پیمایش

 گزارش درس آموخته بانیدبیرخانه دیده مدیریت پژوهشی مجری نقشه راه پیمایش آینده

 ها برای داشبوردسازیورودی داده بانیدبیرخانه دیده مدیریت پژوهشی مجری تکمیل فایل مربوط به نمایش اطالعات پیمایش

 طلبی برای انتشارحمایت مدیریت پژوهشی تیم فنی مجری رسانی و بررسی رضایت ذینفعاناطالع

نالیز مجدد توسط ارائه کدهای اختصاصی آنالیز و انجام آ
 درصد جداول( 20ناظر )برای 

 کدهای اختصاصی آنالیز بانیدبیرخانه دیده ناظر خارجی مجری

های خام پیمایش برای ذخیره و به تحویل کامل داده
 هاگذاری دادهاشتراک

 های خام قابل اشتراکداده دبیرخانه دیده بانی ناظر خارجی مجری

 اسناد اسکن شده مدیریت پژوهشی تیم فنی مجری آرشیو اسناد

 نشست مدیریت پژوهشی تیم فنی مجری نشست دوم

 های اختصاصیمثال: اپلیکیشن مدیریت پژوهشی خارجی ناظر مجری سایر موارد باقیمانده که خروجی پیمایش است

 ظارتگزارش ن بانیدبیرخانه دیده مدیریت پژوهشی ناظر گزارش نظارت پیمایش توسط تیم ناظر

 هااستفاده از داده - - بانیدبیرخانه دیده سسهاشتراک گذاری داده ها توسط مؤبه  کاربست 5

 نمایش اطالعات - - بانیدبیرخانه دیده داشبوردسازی

 تبدیل اطالعات به سیاست سالمتی - - های پژوهشیگروه طلبیحمایت

 انسجام انتشارات از پیمایش - - بانیدبیرخانه دیده تشکیل گروه تدوین انتشارات

های منتشر شمارش مقاالت و گزارش - - بانیدبیرخانه دیده تشکیل گروه سنجش انتشارات
 شده

آشکار شدن اهمیت اجرای پیمایش در  - - بانیدبیرخانه دیده بررسی تأثیر اجرای پیمایش
 های مبتنی بر شواهدگیریزمینه تصمیم

 


