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  تعاليبسمه
  )Request for Proposalدرخواست براي پروپوزال (

  هاي حوزه سالمتپيمايش
 مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران

  ---شود)اي واگذار مي(اين پيمايش به روش فراخوان عام دو مرحله---
  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
  دفتر سالمت محيط و كار

 1398 -)ارزيابي وضعيت دخانيات در بزرگساالن (نوبت اولپيمايش   عنوان پيمايش

 15ن (باالي بزرگساالبا هدف تقويت نظام مراقبت ارزيابي وضعيت دخانيات پيمايش   موضوع پيمايش، اهداف و ضرورت اجرا
  شود. طراحي مي سال) در اين گروه سني

نامه، (پيمايش، مطالعه آزمايشي، ارزشيابي برنوع طرح 
HSR (...و  

  پيمايش

  مخاطب پيمايش

 باشد:مخاطب اين پيمايش ذينفعان ذيل مي
 ت/خارج وزارت بهداشت؛وزارت بهداش داخل سالمت سياستگذاران و مديران-1
 مياني حوزه سالمت؛ مديران-2
  ......) و جوانان سازمان ،اد مخدرسازمان مبارزه با مو شهرداري،(ها سازمان ساير-6

هاي مرتبط با هاي سالمت در سطح ملي (ترجيحا پيمايشداشتن سابقه اجراي پيمايش   مجري پيمايش هايويژگي
  ) دخانيات

  1398  سفارش طرحتاريخ 
 Global Adult Tobacco(زيابي وضعيت دخانيات در بزرگساالن ارپيمايش   معرفي موضوع و اهميت آن 

Survey در دنيا مطرح شده است  ميالدي 2007سال ) يك پيمايش جهاني است كه از
، هانحوه تبليغات آن در رسانه تا اطالعات كافي از وضعيت مصرف انواع دخانيات،

الن در اين ن محصوالت، آگاهي، نگرش و عملكرد بزرگساهاي مصرفي ناشي از ايهزينه
و چند جنبه ديگر گردآوري شود. اين هاي مرتبط به آن ياستزمينه، مصرف پاسيو وس

است تا كشورها قادر باشند وضعيت مصرف  بر خانوارر واقع، يك پيمايش مبتنيپيمايش د
پذيري دليل اينكه مقايسهكنترل نمايند. بهررسي و سپس ببزرگساالن دخانيات را در بين 

هاي متولي اين پيمايش (از در تمام كشورهاي اجرا كننده پيمايش فراهم باشد، سازمان
جمله سازمان بهداشت جهاني) مبادرت به تدوين يك دستورالعمل استاندارد براي پروتكل 

و تمام كشورها از اين دستورالعمل گيري، اجرا، تحليل و ...) كرده است پيمايش (نمونه
هاي مصرف تاكنون اين پيمايش در ايران اجرا نشده است و فقط ماجولكنند. تبعيت مي
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پيمايش  ه قرار گرفته و اجرا شده است. اينها مورد توجپيمايشو ترك به همراه ساير 
ي اخير هاونياكنون بدليل اينكه ايران متعهد به اجراي موارد مندرج در كنوانسهم

   مورد توجه قرار گرفته است باشد دخانيات مي
(اهداف كلي، اختصاصي و اهداف مورد نظر طرح 

  كاربردي)
  :كلي هدف-1

ن در سال در ايرا سال 15بزرگساالن باالي ارزيابي وضعيت دخانيات در  تعيين
1398  

 :اختصاصي اهداف-2
بين بزرگساالن ا و غير دودزا) در وضعيت آگاهي از مصرف دخانيات (دودز تعيين -1-2

  سال؛ 15باالي 
در بين بزرگساالن ير دودزا) غمصرف دخانيات (دودزا و  وضعيت نگرش تعيين -2-2

  سال؛ 15باالي 
غير دودزا) در بين بزرگساالن  ووضعيت عملكرد مصرف دخانيات (دودزا  تعيين -3-2

  سال؛ 15باالي 
در بزرگساالن  شيوع مصرف سيگار و ساير اشكال دخانيات (دودزا و غير دودزا) – 4-2

  سال؛ 15باالي 
انيات و دخ(و سيگار الكترونيك) ر ها و تبليغات در مصرف سيگارزيابي نقش رسانها -5-2

  (دودزا و غير دودزا)؛
بزرگساالن هاي مرتبط) در بين توضعيت مصرف پاسيو دخانيات (مواجهه و سايس -6-2

  سال؛ 15باالي 
 بين بزرگساالن خانيات درمصرف د يهاي صرف شده براتعيين وضعيت هزينه -7-2

  سال؛  15باالي 
راي ترك سيگار (و سيگار الكترونيك) و دخانيات (دودزا و غير ببررسي تالش  -8-2

  سال؛  15بزرگساالن باالي دودزا) در بين 
  
  ):  Applied objectivesاهداف كاربردي طرح ( .3

سيگار، ا ضعيت دخانيات و  شبرد اهداف كنترل و ين پيمايش همگام با دنيا در جهت پي
   ورد. اطالعات الزم در خصوص نحوه كنترل و اقدامات آتي آن فراهم خواهد آ

پيشنهاد سفارش دهنده براي  معرفي مجري/ 
  (حقيقي/ حقوقي)مجريان براي اجراي طرح 

  حقوقي

  يكسال  مدت زمان اجراي طرح 
  -  سقف بودجه طرح

جهت بررسي  پروپوزال را در قالب پروپوزال مؤسسه ملي تحقيقات سالمت تدوين و-1   تعهدات مجري در پروپوزال 
  به مؤسسه ارسال نمايد؛
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به ارائه  موارد زير را درج نموده و نسبت ر پروپوزال ارسالي ضرورت دارد تيم پروژهد-2
  آن متعهد شود:

گيري، حجم نمونه، برنامه روش اجرا براساس دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت، نمونه
اي پايلوت و گزارش زمانبندي پروژه با جزييات كامل (فاز اول ارائه پروتكل، فاز دوم اجر

پايلوت و پروتكل مصوب، فاز چهارم ارائه ها براساس نتايج آوري دادهآن، فاز سوم جمع
طور كامل ارائه شده است)، هزينه ها بهباشد. جزييات فازها در پيوستگزارش نهايي مي

دهي، ابزار مورد استفاده، روش پرسشگري، پيشنهادي با جزييات كامل، فواصل گزارش
ابع انساني ترين نقض موارد احتمالي، حقوق پاسخگويان و منمالحظات اخالقي (مهم

نها. تمام درگير در اجراي مطالعه، شناسايي و ارائه روش تضمين براي حفظ حقوق آ
ها هاي رضايت آگاهانه ضرورت دارد توسط مجري تدوين شده باشد و در اين فرمفرم

  ده باشد)، المللي درج شها براي مقاصد ملي و بيناحتمال استفاده از داده
  زير است:شرح يمايش بهپفازهاي اين -3
  و دريافت مصوبه؛  فاز صفر: ارائه پروپوزال-
  فاز يك: ارائه پروتكل؛ -

گيري ش نمونهفاز دو: اجرا و گزارش پايلوت و نهايي سازي ابزار گردآوري داده و رو
  براساس آن؛

  ها؛ فاز سه: گردآوري داده
  فاز چهار: گزارش نهايي. 

نبندي درج ي مذكور را براساس زمادر پروپوزال ارسالي مجري موظف است تمام فازها
  نموده و سپس بر همين اساس مبادرت به ارائه گزارش نمايد. 

حوه اجراي اين پيمايش ضرورت دارد براساس دستورالعمل استاندارد پرسشنامه و ن-4
  سازمان جهاني بهداشت باشد؛

دعوت  پيمايش تردناظر مستقيم سازمان جهاني بهداشت براي اجراي هر چه استاندار -5
  خواهد شد. 

  مكاتبات از طريق كميته فني انجام خواهد شد. 
  تفكيك اطالعات تحليل شده در اين پيمايش شامل موارد زير است:

هاي )تفكيك گروه3؛ يك شهر/روستا/ استان) به تفك2)اطالعات كلي؛ 1
  هاي اقتصادي.) تفكيك پنجك5هاي جنسي؛ ) تفكيك گروه4سني؛ 

رود تمام موارد درج شده در اين درخواست و مي از مجري محترم انتظار
 را ها را در پروپوزال و سپس ساير مستندات مرتبط با پروژهپيوست

رعايت نمايد و الزم به ذكر است در طي داوري پروپوزال ارسال شده و 
سپس ارزيابي مستندات بعدي پروژه، امكان دارد براساس نظارت طرح، 



 
 

۴ 
 

حاضر از مجري محترم درخواست شود موارد ديگري غير از درخواست 
  و تيم ارسال كننده پروپوزال حتما اين موضوع را مد نظر قرار دهند.

توانند مجري و مؤسسه ملي تحقيقات سالمت، اعضاء و كاركنان آن نمي
  ) باشند.1398( بزرگساالنارزيابي وضعيت دخانيات در همكار پيمايش 

 

   


