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 درباره محتوی 

هایی است که توسط مؤسسه ملی تحقیقات سالمت به فراخوان گذاشته پیمایش نهاییمحتوی حاضر راهنمای تدوین گزارش 

)ها( در پروتکل انجام مطالعه به آن متعهد شده مواردی است که مجریشود. محتوای ارائه شده در این دستورالعمل شامل می

   .)اند( تاس

بر جامع و کامل بودن دارای رو باید عالوه، از اینگر کلیه دستاوردهای حاصل از پیمایش استگزارش نهایی مطالعه نمایان

در این گزارش اطالعات پذیر باشد. ، در آن به سادگی امکانمشخص باشد تا دنبال کردن اهداف تعهد شده در پروتکل یالگوی

 شود. های محاسبه آورده میمفید حاصل از پیمایش با ذکر روش

اف بیان شده در پروتکل مطالعه را به خوبی بیان کنند. مخاطب این روان و واضح باشند و اهد ها باید کامالا این گزارش

ریزان حوزه سالمت هستند. از اران و برنامهذها، افراد پژوهشگر در حوزه سالمت و سیاستگها مجریان بعدی پیمایشگزارش

 ها یاری خواهد کرد.آنکارگیری رو پیروی از یک قالب استاندارد به مخاطبان در درک بهتر نتایج و در نتیجه بهاین

 شود. پیمایش به دو زبان فارسی و انگلیسی تدوین میهایی ن براساس دستورالعمل حاضر، گزارش

 ست.ا پذیراز طریق دسترسی به سامانه کایپر امکاننهایی فرم خالی تدوین گزارش 

..... 

 برای استناد به این دستورالعمل از آدرس استنادی ذیل استفاده شود:

 پست های مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران. آدرسپیمایش نهاییدستورالعمل تدوین گزارش 

 الکترونیک: ...
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 هاپیمایشنهایی کلیات گزارش . 1

 دو صفحه( حداکثر) مقدمه. 1-1

اهداف باید مطابق با آنچه در پروتکل به آن  .دشودر این قسمت بیان میاطالعات  یآور، زمان و نحوه جمعپیمایشهدف 

 آورده شود.  ،تعهد شده است

 

 )یک تا پنج صفحه( . مسئولین و مجریان پیمایش1-2

 با جزئیات در جدولی مانند جدول زیر در این قسمت آورده شود. ،پیمایش حضور داشتند لیست کلیه افرادی که در

 مشارکت فرد در طرح سازمان محل خدمت ت فرد در طرحمَسِ

 مدیریت

 اجرایی

 نظارت

... 

 دانشگاه

 سازمان 

 شرکت

... 

 مدیریت

 نظارت

 پشتیبانی فنی

 امور آزمایشگاه

 مشاوره

... 
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 سه صفحه( حداکثر) اجرائی خالصه. 1-3

 ینکات اصل یخالصه اجرائ گیرد.قرار ، بعد از فهرست مطالب گزارش یدر همان ابتدا یاصفحه یک تا دو یخالصه اجرائ

 باشد: ریشامل موارد ز دیبا و کندیم بیان گزارش را در چند صفحه

 ؛قیروش تحق 

 ؛پیمایش یدیکل جینتا 

 ؛های پیمایشیافتهحاصل از  یریگجهینت  

 پیمایش جینتابر یمبتن یهاهیتوص. 

 

 صفحه( چهار)حداکثر  زمینهپیش. 1-4

 دیکن نییتواند به شما کمک کند تا تعیم بررسی نی. ادیرا ارائه ده نهیزمپیشو مطالعات مشابه، اطالعات  قاتیتحق بررسیبا 

مسئله  نیچند صفحه اتا  دو در .استها مخالف آن ایکند یم یبانیپشت ،درباره موضوع یفعل نتایجاز  ،شما پیمایش جینتا ایکه آ

 زمینه توجه به نکات زیر ضروری است:را شرح دهید. در بررسی پیش

 های، گزارشهانیبر ا. عالوهدیباش یدانشگاه یانجام شده توسط محققان در مجالت علم هایپیمایشدنبال به 

 ؛را بررسی کنیددر منابع معتبر  هاسازمانمشابه منتشر شده توسط 
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 دارد؟  رتیمغا ایکند یم یبانیها پشتآن یادعاهااز شما  جینتا ای. آدیکن سهیمقا تانمطالعات دیگر را با نتایج خود جینتا

 دهد؟یارائه م یدیموضوع چه اطالعات جد نیگزارش شما در مورد ا

  اتفاق که این صورتییید شده است و در أدهید که چگونه نتایج پیمایش شما با نتایج قبلی ت حیتوضبا ارائه مستندات

 اند؟فتاده است چرایی آن را با ذکر دلیل شرح دهید، چرا مطالعات دیگر به یافته شما دست پیدا نکردهانی

 

 دو صفحه( حداکثر) اهداف .1-5

 پیمایشو اهداف  هی. فرضدی، بخش را شروع کنیبررس نیانجام ا لی. با گفتن دلدیکن انیب نهیزمشیرا در بخش پ یاهداف بررس

به موارد زیر در این قسمت حتماا وجود ندارد. صفحه  کیاز  شیبه نوشتن ب یازیمعموالا ندر این بخش . دیده حیرا توض

 پرداخته شود:

 خاص، گروه  یآنها متعلق به گروه سن ایآ ؟گرفته استمورد مطالعه قرار  یهدف: چه کس ایمورد مطالعه  تیجمع

 ؟بودندمتداول  هایبندیتقسیم ریسا ای یاسیس دهی، عقی، مذهبیفرهنگ

 ایدنبال ارتباط مطالعه به نیا ایمطالعه کند؟ آچه موضوعی را تا  بوده استدر تالش  پیمایشمطالعه:  یرهایمتغ 

 ؟بوده است موضوعدو  نیرابطه ب

به  یبررس نیتواند در ایم یدیاطالعات استفاده شود؟ چه اطالعات جد نیاز ا قرار است هدف از مطالعه: چگونه •

 کمک کند؟در حوزه مربوطه  افراد ذیربط
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   روش کار و نتایج. 2

 صفحه(ده  حداکثر)  روش کار .2-1

ها آن کارروشهای انجام شده و های مختلف این قسمت به شرح و توضیح جزییات تحلیل و بررسیبخش طور کلی در زیربه

 شود.در مراحل مختلف پیمایش پرداخته 

 گی جزییاتتا چگون خواهد کردبخش به خوانندگان کمک  نی. اروش کار این پیمایش چه بوده است شود کهمیداده  حیتوض

 که یموارد یصفحه باشد. برخ نیبخش ممکن است چند نی، اپیمایش یدگیچیبسته به پرا بهتر درک کنند.  پیمایش نیا

 :است ریشامل موارد ز شود، دادهبخش پوشش  نیدر ا دیبا

 ؟ردک فیها را تعرگروه نیا اتیخصوص ری، سن و ساتیتوان جنسیچگونه م ؟مصاحبه شده است یاز چه کس 

 ؟است شدهانجام  پیمایش کیبهکی یهامصاحبه ای تیسا، تلفن، وبلیمیا قیاز طر ایآ 

 انتخاب شدند؟ یطور تصادفخاص به یلیکنندگان به دالشرکت ایآ 

  ؟ه استبودچقدر و میزان پاسخگویی اندازه نمونه 

 ؟شده استارائه  پاداشی پرسشنامه پر کردن یکنندگان در ازاشرکت به ایآ 

 اسیاز انواع متداول سؤاالت شامل انتخاب چندگانه، مصاحبه و مق یبرخاالتی استفاده شده است. ؤدر پرسشگری از چه نوع س

 . دیاالت را ارائه دهؤو چند نمونه از س دیشرح ده نجایاالت را در اؤس ی( است. موضوع کلکرتیل اسیمقمانند ) یبندرتبه
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 کنندگان خواسته شد تا به از شرکت" شود،االت خالصه ؤس یجمله، موضوع کل نیا انیمثال، ممکن است با ب یبرا

 ؛"خود پاسخ دهند ییغذا میروزمره و رژ یسؤاالت مربوط به کارها

 گیرد.قرار می وستیپ نیدر اول غالباا نهایی استفاده شده پرسشنامه. شودداده نمی بخش قرار نیاالت در اؤتمام س 

 

 ده صفحه( حداکثر)  هاهای مورد استفاده جهت تحلیل داده. روش1-1-2

استاندارد مورد  هایمنبعهای حاصل از پیمایش با ذکر تمام جزئیات و با ذکر آماری مورد استفاده جهت تحلیل دادهروش آنالیر 

اشاره به موارد زیر توان می، است در این قسمت به آن پرداخته شود الزمشود. از مواردی که آورده میدر این بخش  استفاده

 کرد:

  ؛)منطق و نحوه محاسبه(حجم نمونه 

 ؛)منطق(گیری روش نمونه 

 ؛گیریمنابع خطا در نمونه 

 ؛)منطق و نحوه محاسبه( هادهی دادهوزن 

 ؛دهینحوه محاسبه نرخ پاسخ 

 ؛(های مورد نیازو تفکیکها بندی)منطق تعیین گروه هادادهبندی گروه 
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 شود و نحوه ال استخراج میؤشوند )هر شاخص از کدام سمیهایی که در گزارش نهایی ارائه تعریف تمام شاخص

 ؛(؟محاسبه آن چگونه است

 ؛هاهای خام برای تحلیل جهت تعریف شاخصسازی دادهنحوه آماده  

 ؛هاو نحوه کنترل آن رتهای پَتشخیص داده 

 ؛نحوه برخورد با اطالعات گمشده 

 ؛هاها جهت برآورد شاخصروش تحلیل داده 

 روش ارزیابی حصول نتیجه مورد نظر در پیمایش. 

 

 )دو تا پنج صفحه( پرسشنامه بررسی های. روش2-1-2

در  دیبا که یموارد ی. برخبیان شودطور خالصه در این قسمت در گزارش پایلوت هم آورده شده است به این بخش که قبالا

 :است ریشامل موارد ز شود، دادهبخش پوشش  نیا

 ؛نحوه و نتیجه بررسی پایایی پرسشنامه 

 ؛نحوه و نتیجه بررسی روایی پرسشنامه 

 سازی پرسشنامهنحوه بومی. 
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 صفحه( 5حداکثر ) 1های کنترل کیفیت. روش2-1-3

طور دقیق و با ذکر آوری شده در طول دوره پیمایش باید بههای جمعکیفیت دادههای مورد استفاده جهت بررسی کنترل روش

 الزم در پیوست آورده شود. یهاجدولنمودارها و ها، مقادیر شاخص الزم است جزییات ذکر شود.

 دیبا پیمایش یهامیبرخوردار است. ت ییباال تی، قابل اعتماد و معتبر از اهمقیدق جینتا جهت دستیابی به پیمایش کی تیفیک

موجود در  یقبول و به حداقل رساندن خطاها رقابلیاز اقدامات غ یریجلوگ یرا برا مندنظام 2تیفیک نیتضم یهاروش

 یآوربه جمع یابیدست منجر به، پیمایش تیفیثر و کارآمد در جهت بهبود کؤم یاهیاستراتژ جادیها، اجرا کنند. اداده یآورجمع

کننده یسازمانده یعنوان ابزارممکن است به نیهمچن تیفیک نی. تضمخواهد شد معتبر جیباال و نتا تیفیبا ک یهاموقع دادهبه

 شود. دهید پیمایش جهی، روند و نترشده در مورد ساختا فیتعر شیاز پ یاتیعمل یبا استانداردها یسازادهیجهت پ

 نیبه چن یابیدست یرا برا مورد قبول یهاروش کنند و یرویپ تیفیک حیصر یاز استانداردها دیبا پیمایش یهامیت 

پیمایش  یاز اسناد اجرا یعنوان بخشبه دیباهای مورد استفاده یه کنترل کیفیت و روش. روکرده باشنددنبال  ییاستانداردها

 شوند.  زارششفاف، کنترل شده و با دقت گ ،جیو نتا یبررس

 بندیپاپیمایش  یها در مورد اجرامجموعه استاندارد از دستورالعمل کیبه  دیبا پیمایش می، تیتفیبه حداکثر ک یابیدست یبرا

 کند:یرا مشخص م ریها موارد زدستورالعمل نیباشد. ا

 ؛است شده تیرعا پیمایشکه در هر مرحله از  یفیک ی( استانداردهاالف

                                                           
1. Quality Control (QC) 
2. Quality Assurance (QA) 
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 ؛کندیمشخص مانجام شده است را  یبررس ینظارت بر اجرا یبراکه  حیاقدامات صر کیفیت، نیتضم یهاب( روش

بهبود ارتباط  یبرا پیمایش یهاهیو رو جینتا یرا بر رو تیفیک نیتضم یاستانداردها ریکه تأث تیفیک نیتضم ندیفرآ یابی( ارزج

 .کرده است یریگاندازه تیفیک نیتضم یروند کل ییو کارا

 

 صفحه( حداکثر دو) زارفا. نرم4-1-2

نیازهای استفاده از پیش شود.ها در این قسمت ذکر میتحلیل دادهآوری، بررسی و جمعزارهای مورد استفاده جهت فانرم

کدهای مورد استفاده  افزار مذکور در این قسمت توضیح داده شود.همراه علت انتخاب نرمافزار و بستر محیا شده برای آن بهنرم

بندی شده صورت قسمتکدها باید بهصورت ضمیمه آورده شود. نترل کیفیت و ... بهها و کهای مختلف تحلیل دادهدر قسمت

راهنمای کدگذاری و قابلیت استفاده داشته باشند.  ،مشابه هایتحلیلصورت نقشه راه برای دهی مناسب باشند و بهو با عنوان

  ارائه شود. صورت مدونبه تخصیص کد بر مبنای پرسشنامه
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 صفحه( 100حداکثر ). نتایج 2-2

 در قالب جدول یفیگزارش توص. 2-2-1

 جینتاشد، بالفاصله بخش طور کامل شرح داده هب قیکه روش تحقی. هنگامشودبخش گزارش  اصل از پیمایش در اینح جینتا

از  یدر صورت لزوم، برخ ست.ا بیشترین تعداد صفحات را دارا ،در گزارش نهاییبخش معموالا  نیا شود.ارائه می پیمایش

 .تر شودآسانتا خواندن آنها  شودمیوار ذکر صورت فهرستبه جینتا

  خواننده در این بخش به آن اشاره شود. و  انتخاب شده ،است، چند پاسخ مرتبطشده  با افراد مصاحبهدر پیمایش اگر

 ، ارجاع داده شود؛تموجود اس وستیبه پرسشنامه کامل که در پ

  هر بخش گزارش  یبرابندی عنوانطور جداگانه و با هر بخش به جی، نتاهای اصلی استشامل زیربخش پیمایشاگر

 شود؛

 گزارش شود؛ها فقط داده ،دیکن یبخش خوددار نیدر ا جیاز ادعا در مورد نتا 

  گیرد؛در این بخش قرار میها داده یبصر یهاشینماطور کلی و بهنمودارها 

سسه باشد. لذا با در نظر ؤحاصل از پیمایش باید در قالب استاندارد تعیین شده توسط این منحوه قرارگیری اطالعات 

 نتایج توصیفی با ترتیب و شرح زیر آورده شوند. ،گرفتن استثناهای وابسته به موضوع پیمایش
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 است: الزامیبه شرح زیر  موارد طور مجزا ذکرهای موجود در پرسشنامه، در هر بخش بهبندیپس از تعیین بخش

 هادر این جدول .آوری شده باشدهای جمعباید شامل اطالعات توصیفی کلی در مورد داده هااولین سری جدول 

 :ذیل باشد تفکیکهای موجود بهتعداد نمونهباید 

o ؛جنسیت 

o ؛شهری و روستایی 

o  ؛محل سکونتاستان 

o ؛های ثروتگروه 

o های سنی(.)گروه سن 

 های مختلف باشد، مانند:دهی در قسمترابطه با نرخ پاسخدر باید  هاسری جدول دومین 

o ؛نرخ پاسخ در قسمت پرسشنامه 

o نرخ پاسخ در قسمت آزمایشگاه . 

 باید شامل موارد زیر باشد: هامین سری جدولسو 

o  ؛)نام استاندارد شاخص(نام شاخص 

o های قبلی آورده شده استکه در قسمت طور کامل و براساس استانداردهای معتبر)به تعریف شاخص ،

نگین یا تعداد و ... گزارش شده است در این قسمت اصورت درصد، میذکر این نکته که شاخص بههمچنین 

 ؛الزم است(
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o جهت محاسبه شاخص ال مورد استفاده در پرسشنامهؤسکد )ذکر صورت و مخرج و  نحوه محاسبه شاخص 

 .است( الزم

 باید شامل موارد زیر باشد: هامین سری جدولچهار 

o ؛)همراه با فاصله اطمینان( نتایج در سطح کشوری 

o ؛)همراه با فاصله اطمینان( تفکیک سطح شهری و روستایینتایج به 

o ؛)همراه با فاصله اطمینان( تفکیک جنسیتنتایج به 

o ؛)همراه با فاصله اطمینان( تفکیک سننتایج به 

o ا فاصله اطمینان()همراه بتفکیک شاخص ثروت نتایج به. 

 باید شامل موارد زیر باشد: هامین سری جدولپنج 

o )؛نتایج در سطح استانی )همراه با فاصله اطمینان 

 است، اشاره کند،  آوری شده مشاهده شدههای جمعتواند به روندهای خاص که در دادهمی هاسری جدول ششمین

 مانند:

o ؟انددادهمشابه پاسخ  یسؤال خاص به روش کیمشابه به  یافراد گروه سن ایآ  

o ؟انددادهمشابه پاسخ  یسؤال خاص به روش کیبه زنان  ایآ  

o  ؟انددادهمشابه پاسخ  یسؤال خاص به روش کیبه آیا ساکنین یک منطقه 
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 در قالب نموداری فیگزارش توص. 2-2-2

د. قرار دادن تعداد زیاد نمودار در این قسمت نگیرقرار مید در این قسمت نصورت نمودار آورده شونتایجی که بهتر است به

مفید نخواهد بود و تعداد نمودارها و انسجام مطالب باید متعادل باشد. اگر مطلبی در جدول بیان شده است نیازی به تکرار 

عات را در اختیار خواننده که بیشترین اطالشود  طور کلی بهتر است روشی برای نمایش نتایج انتخابصورت نمودار نیست. بهبه

د و از ذکر موارد تکراری نسازی و تدوین شوآماده ،بایست طبق توافق و نظر ناظر پیمایشنمودارهای مورد نیاز می قرار دهد.

 اکیداا پرهیز شود.

 

 در قالب نقشهی فیگزارش توص. 3-2-2

صورت نقشه نیز توصیه در گزارش آمده است، بیان پراکندگی به ای()شهرستانی، منطقهصورت استانی در مواردی که نتایج به

 د:نشوتریتب زیر ارائه میها بهشود. نقشهمی

  ؛آوری شده در سطح کشور )منطقه(های جمعکننده پراکندگی نمونهبیان ،نقشهسری اولین 

 ؛کننده پراکندگی اطالعات توصیفی کلی مانند سن و جنس و ...بیان ،دومین سری نقشه 

 اندمطرح شده ای(استانی )شهرستانی، منطقههایی که در سطح کننده پراکندگی شاخصبیان ،سومین سری نقشه. 
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 (صفحه 10حداکثر ) تفسیر و بحث .3

 یدیطور خالصه نکات کلبخش به نیا ییابتداپاراگراف . در شود انیباین بخش  یابتدامفاهیم اصلی حاصل از پیمایش در 

  ؟بیشتر توجه کنند مواردیچه به  پیمایش نیادر  دیخوانندگان با شود که ال پاسخ دادهؤدر واقع به این س. شودذکر  پیمایش

 یکه اقدامات فعل که گواهی بر این موضوع باشداین ایشکست خورده است  یفعل استیکه چگونه س کید شودأت ،عنوان مثالبه

 تواند مفید باشد.های مشابه میروندهای قبلی پیمایش مقایسه با .هستند تیموفقمنجر به آن حوزه در 

 

 تا دو صفحه( ) هاافتهی یو بحث بر رو ری. تفس1-3

 بوده همسو دیگر هایپژوهش با یافته این آیا که کنید ذکر و کنید مقایسه پیشین هایپژوهش نتایج دست آمده را بانتیجه به

 کار این برای .گیردهای احتمالی آن مورد بحث قرار مطالعات قبلی، علت هایدر صورت وجود تفاوت با یافته؟ رخی یا است

 .به بحث گذاشته شوددر این قسمت ها کاربرد علمی و بالینی یافته .استاندارد استفاده کرد نظریات یا هامدل از توانمی

 

 تا دو صفحه() نقاط قوت و ضعف. 2-3

یا  ءها و سعی در ارتقابـر کیفیـت آن تأثیرگـذار اسـت کـه شناسایی آن عوامل متعددی در مراحل مختلف اجرای پیمایش

تـوان شـود. ایـن مـوارد را مـیمی باعث بهبود کیفیت پیمایش حفظ نقاط قوت و برطـرف نمـودن مـشکالت و نقـاط ضـعف

مختلف  بایـد در مراحـل شهای گوناگون شناسایی کرد. بررسی کیفیـت پیمایدر مراحـل مختلـف و بـااستفاده از روش
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در این بخش باید به این موارد هم رسانی( صورت گیرد. )طراحی، آموزش، اجرا و عملیات میدانی، استخراج، انتشار و اطالع

 اشاره شود.

 )یک تا دو صفحه( ها. محدودیت3-3

د. موارد دیگری که در این قسمت شومی های مختلف با ذکر جزئیات در این قسمت شرح دادههای موجود در قسمتمحدودیت

 شود، عبارتند از:ها پرداخته میبه آن

 ؛ها پیش از شروع مرحله اجرای پیمایشبینی این محدودیتعلت عدم پیش 

 ؛علت عدم بررسی محدودیت در مرحله پایلوت پیمایش 

 ؛کار استفاده شده جهت رفع محدودیت در حین اجرای پیمایشراه 

 محدودیت با ذکر منبع فعکار رعلت انتخاب راه. 

 

 تا دو صفحه() . پیشنهادات4-3

پیشنهادهای ارائه شده در راستای اقداماتی که طبق نتایج پیمایش بهتر است انجام شود، در این قسمت بحث کنید.  درباره

 یصفحه طوالن دقسمت ممکن است از چند پاراگراف تا چن نیابسته به نوع پیمایش  .و قابل اجرا باشد بوده هاحل محدودیت

  :متداول عبارتند از یهاهیاز توص یباشد. برخ

 ؛انجام شود یشتریب قاتیتحق دیبا نهیزم نیدر ا 
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 ؛ابدی رییتغ دیبا یفعل یخط مش ایها دستورالعمل 

 خاصی انجام دهد اقدام دیبا سسهؤم ای سازمان. 

 

 (صفحه 10تا  ) . اخالق و بودجه4

 ییدیه اخالق پژوهشأت. 1-4

ذکر  ،ییدیه اخالقأبر تد. عالوهنشودر قسمت ضمیمه آورده میو  نام برده شده ،های الزم اخذ شده در این قسمتگواهی

 گیری نیز باید در این قسمت آورده شود.گری و نمونههایی از رعایت اخالق در هنگام پرسشنمونه

 

 ها و بایگانیامنیت داده. 2-4

در بانک داده و همچنین چگونگی تأمین وجود نسخه پشتیبان مناسب از داده مطابق با  مین امنیت اطالعات فردیأنحوه ت

 طور کامل توضیح داده شود. آنچه در پروتکل ذکر شده است، به
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 بودجه. 3-4

های مختلف و مطابق با پروتکل مصوب و همچنین ارائه و گزارش گزارش بودجه مصرفی برای انجام پیمایش در قسمت

های مهم یکی از بخش ،صورت واضح و صریح و با پیوست مدارک و مستنداتبینی نشده در ابتدای کار بهی پیشهاهزینه

 این گزارش است.

راه،  شود. این نقشهآورده می ،های صرف شده در هر قسمت که مدارک مستند آن نیز باید موجود باشدی کلیه هزینهنقشه

تر در هر بخش از پیمایش خواهد گشا جهت راهنمایی برای تخصیص بودجه مناسبها و راهراهنمای مجریان بعدی پیمایش

سازی در این شفافصورت نفرساعت باید ذکر شود. بود. حقوق پرسنل مجری پیمایش با ذکر تعداد نفرات در هر بخش و به

 اهد شد.ی بهتر از منابع مالی در مطالعات بعدی خوداربرریزی و همچنین بهرهقسمت موجب برنامه

 .های زیر باشدتواند شامل زیربخشنقشه مالی می

 های پایه:هزینه 

o ؛پروژه تیریمد  

o ؛داده تیریمد 

o ؛یدانیم یکارها تیریمد 

o ؛/ حسابدار ارانیدست 

o ؛ناظران 

o ؛کنندگانمصاحبه 
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o ؛ورود اطالعات یاپراتورها 

o رانندگان. 

 لیمواد و وسا نهیهز: 

o ؛یشگاهیآزما زاتیتجه دیخر 

o ؛هاورود داده یبرا زاتیتجه دیخر 

o ؛هاداده ینگهدار یبرا زاتیتجه دیخر 

o ؛یشگاهیآزما یهانمونه ینگهدار یبرا زاتیتجه دیخر 

o ؛نقلوحمل نهیهز 

o ؛هاداده لیتحلوهیتجز یبرا زاتیتجه دیخر 

o ؛یانیم یهاو گزارش ییگزارش نها هیته نهیهز 

o یمصرفریغ لیوسا نهیهز. 
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 (منبع 50)حداکثر  منابع. 5

دهی دقیق ذکر شود، این امر هم ناظر را قادر به باید با رفرنس های مختلف پیمایش لزوماا کلیه منابع مورد استفاده در قسمت

های مشابه انجام دهند کند و هم برای افرادی که بعد از آن قرار است پیمایشبررسی سریع و دقیق بر روی پیمایش می

 عنوان راهنما خواهد بود.به

 

  مضمائ. 6

 :شوندهای زیر در پایان گزارش پیوست میضمیمه  

 ؛پرسشنامه 

 ؛سازیآوری شده قبل از پاکهای جمعداده - 1های آماری داده  

 ؛سازی و آماده برای ورود به مرحله تحلیلهای نهایی بعد از پاکداده - 2های آماری داده 

 ؛های محاسبه شدهشامل تمام شاخص های نهایی پس از انجام تحلیل،داده - 3های آماری داده 

 ؛هایی که در متن گزارش نیامده است و ذکر آن الزم استنمودار 

  ؛نامه آگاهانهفرم رضایت 

 ؛های پیمایشفرم ثبت اطالعات نمونه 

 ؛برچسب متغیرها 
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 همراه شناسنامه شاخص که شامل سؤاالت مورد استفاده برای صورت و تفکیک هر شاخص بهها بهاسامی شاخص

 ؛گیری آن استمخرج شاخص و نحوه اندازه

 ؛گران و ناظرین پیمایشمستندات مربوط به آموزش پرسش 

 ؛تصویر مجوزهای انجام پیمایش 

 ؛مصاحبه جینتا 

 ؛هاسازی دادهپاک یاختصاص یکدها 

 ؛هاآنالیز داده یاختصاص یکدها 

 ؛هاکدهای اختصاصی ارزیابی کیفیت داده 

 ؛های نظارتتلیسچک 

 ؛کنترل کیفیت هایلیستچک  

 ؛گزارش نظارت 

 ؛گزارش کنترل کیفیت  

 ؛های صورت گرفته در طول پیمایشمستندات مربوط به هزینه 

 ؛صورت جلسه جلسات برگزار شده 

 ؛ییدیه کمیته اخالقأت 

 ؛جزئیات تکنیکی تحلیل داده 
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 ؛تخصصینامه اصطالحات واژه 

 لیست مالی و فاکتورهای الزم.چک 

 یمهبه ضم گزارشدر هر قسمت از متن  و ... هستند. دو مهی، ضمیک میحروف هستند، مانند ضما یدارا طور معمولضمائم به 

 شود. ادهارجاع دمربوطه 

 

  سازی گزارشدهی و مرتب. چارچوب7

 در ابتدای گزارش باید به ذکر موارد زیر پرداخته شود:

 ؛اطالعات و استنادات صفحه 

 ؛اتیمحتو جدول 

 ؛هاها و شکلجدول 

 ؛گفتارشیپ 

 ؛و اختصارات مخفف 

  ؛پیمایشاز گزارش  هاجدولو درک  خواندنراهنمای 

 کشور نقشه. 

 گیرند.های یک تا شش قرار میهای ذکر شده در قسمتترتیب بخشها بهپس از این قسمت
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ها در تمامی قسمت گزارش یبندکه قالب شودحاصل  نانیطما و همچنین باشد ونکوور دهی باید مطابق با سبکنحوه رفرنس

 شده است.استفاده یکسان از فاصله، قلم، اندازه قلم  گزارشدر تمام برای مثال ، استثابت 

 ،. از آنجا که هدف ارائه گزارش پیمایش هست، جمالت مگر در قسمت بحثگرفته شودکار یک بیان روان در کل گزارش به

مطالعه  نیا"عنوان مثال بهباید فارغ از قضاوت و احساس باشند و تنها اطالع بخش الزم را در اختیار خواننده قرار دهند. 

مناسب گزارش نیست و جمله مناسب  "متوقف شود. دیمصرف مواد مخدر است که با شیدر افزا یاکنندهگر روند نگراننشان

 .باشدمی "مصرف مواد مخدر است شیاز افزا یحاک جینتا"، صورتبه

 یخوددار دهیچیپ ای ایبیان استعاره. از شوند انیروش ممکن ب نیتراطالعات به ساده باشند وساده و مختصر  باید جمالت

 جیکند تا نتایساده به خوانندگان کمک م یسبک نوشتار کیباشند،  دهیچیپ اریتوانند بسیم هاپیمایش ی. از آنجا که برخشود

منظور مشخص کردن دفعات به" یجاعنوان مثال، به. بهشوندحذف  یضرورریکلمات غ ایعبارات  .درک کنندبهتر را پیمایش 

  ."رشیدفعات پذ نییتع یبرا" بهتر است گفته شود، "رشیپذ

وجود  گزارش دریا ویرایشی  دستور زبانی یخطا چیهکه  دیحاصل کن نانیاطمشده و  بررسیقبل از ارسال کامالا گزارش 

شماره  ،پایین صفحاتکه  شود حاصل نانیاطم .باشد حیصح یبندکه قالب شود یبررس حتمااندارد. قبل از ارائه گزارش، 

 و نمودارها با فهرست مطابق باشد. هاجدولداشته باشند و شماره صفحات، صفحه 

 

 


