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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.

 

   


