
 
 

1 
 

 تعالیبسمه

 (Request for Protocol) تکلدرخواست برای پرو

 های حوزه سالمتپیمایش

 مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران

از  ای دومرحله. دستورالعمل فراخوان شودواگذار می ای دومرحله)این پیمایش به روش فراخوان عام ---

 ---(است دسترسی قابلسالمت جمهوری اسالمی طریق آدرس الکترونیک مؤسسه ملی تحقیقات 

 اطالعات کلی

 معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دهنده سفارشنام سازمان/واحد 

نام، تلفن و ایمیل فرد مسئول در 

 دهنده سفارشسازمان/واحد 

 دفتر سالمت محیط و کار

 1398 -در نوجوانانارزیابی وضعیت دخانیات پیمایش  عنوان پیمایش

 موضوع پیمایش، اهداف و ضرورت اجرا
 دخانیات در این گروه سنیتقویت نظام مراقبت  باهدف ارزیابی وضعیت دخانیات پیمایش 

 شود. طراحی می

)پیمایش، مطالعه آزمایشی، ارزشیابی نوع طرح 

 و...( HSRبرنامه، 

 پیمایش

 مخاطب پیمایش

 :هستند مخاطب این پیمایش ذینفعان ذیل 

 داخل وزارت بهداشت/خارج وزارت بهداشت؛ سالمت گذارانسیاست و مدیران-1

 میانی حوزه سالمت؛ مدیران-2

 سازمان ،سازمان مبارزه با مواد مخدر شهرداری، ،پرورش و آموزش)ها سازمان سایر-3
 ......( و جوانان

  مجری پیمایش هایویژگی
های مرتبط با پیمایش  ترجیحاًدر سطح ملی )های سالمت داشتن سابقه اجرای پیمایش

  .(دخانیات

 1398 تاریخ سفارش طرح

( Global Youth Tobacco Surveyارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان )پیمایش  معرفی موضوع و اهمیت آن 
است تا  شده مطرحمیالدی در دنیا  90یک پیمایش جهانی است که از حدود اواخر دهه 

اطالعات کافی از وضعیت مصرف انواع دخانیات، نحوه تبلیغات آن در بین نوجوانان، 
های مصرفی ناشی از این محصوالت، آگاهی و نگرش نوجوانان در این زمینه و چند هزینه

مدارس است تا کشورها قادر  برمبتنیجنبه دیگر گردآوری شود. این پیمایش، یک پیمایش 
 پذیریمقایسهاینکه  دلیلبهباشند وضعیت مصرف دخانیات را در بین نوجوانان کنترل نمایند. 

 ازجملههای متولی این پیمایش )پیمایش فراهم باشد، سازمان اجراکنندهدر تمام کشورهای 
پروتکل پیمایش  سازمان بهداشت جهانی( مبادرت به تدوین یک دستورالعمل استاندارد برای



 
 

2 
 

کنند. و تمام کشورها از این دستورالعمل تبعیت می نداگیری، اجرا، تحلیل و ...( کرده)نمونه
ن ایران در سه دوره این پیمایش را در سطح مدارس در بین نوجوانان اجرا کرده است. ای

سوأالت پرسش ل اصلی است که حول هفت محور سوأ 56پیمایش در حال حاضر شامل 
مدارس شامل تمام انواع مدارس در . استسال  15الی  13 موردنظرد. گروه سنی نشومی

 گیرد. قرار می مدنظرگیری پیمایش این موضوع کشور است و در نمونه

)اهداف کلی، اختصاصی و طرح   موردنظراهداف 

 کاربردی(

 :کلی هدف-1
 1398ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان در ایران در سال  عیینت

 :اختصاصی اهداف-2

سیگار )و سیگار الکترونیک( و سایر اشکال مختلف وضعیت آگاهی از مصرف  تعیین -1-2
 ساله؛ 15الی  13موز آدر بین نوجوانان دانشدخانیات )دودزا و غیر دودزا( 

سیگار )و سیگار الکترونیک( و سایر اشکال مختلف  وضعیت نگرش مصرف تعیین -2-2
 ساله؛ 15الی  13 آموزدانشدر بین نوجوانان دودزا( دخانیات )دودزا و غیر

یر دودزا( در بین نوجوانان شیوع مصرف سیگار و سایر اشکال دخانیات )دودزا و غ – 3-2
 ؛و برند مصرفی ساله 15الی  13موز آدانش

سایر و )و سیگار الکترونیک( ها و تبلیغات در مصرف سیگار ارزیابی نقش رسانه -4-2
 ساله؛ 15الی  13آموز دخانیات )دودزا و غیر دودزا( در بین نوجوانان دانشاشکال 

اشکال مختلف دخانیات سایر بررسی نحوه دسترسی به سیگار )و سیگار الکترونیک( و -5-2
 ساله؛ 15الی  13آموز )دودزا و غیر دودزا( در بین نوجوانان دانش

مصرف  ازنظرساله  15الی  13وز آمبررسی محیط زندگی و آموزش نوجوانان دانش -6-2
 ؛)دودزا و غیر دودزا( دخانیاتسایر اشکال سیگار )و سیگار الکترونیک( و 

سیگار )و سیگار الکترونیک( و ها و آموزش در خصوص بررسی وضعیت طرح درس -7-2
 در مدارس؛ سایر اشکال دخانیات )دودزا و غیر دودزا(

دخانیات )دودزا سایر اشکال ر الکترونیک( و بررسی تالش برای ترک سیگار )و سیگا -8-2
 ساله؛ 15الی  13آموز و غیر دودزا( در بین نوجوانان دانش

  سال یک اجرای طرح   زمانمدت

 - سقف بودجه طرح

مؤسسه ملی تحقیقات سالمت تدوین و جهت بررسی به  پروتکلرا در قالب  پروتکل-1 تعهدات مجری در پروتکل ارسالی
 مؤسسه ارسال نماید؛

موارد زیر را درج نموده و نسبت به ارائه آن  ارسالی ضرورت دارد تیم پروژه پروتکلدر -2
 متعهد شود:
گیری، حجم نمونه، برنامه دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، نمونه اساس برروش اجرا 

پروژه با جزییات کامل )فاز اول ارائه پروتکل، فاز دوم اجرای پایلوت و گزارش  بندیزمان
نتایج پایلوت و پروتکل مصوب، فاز چهارم ارائه  اساس برها آوری دادهآن، فاز سوم جمع

است(، هزینه  شدهارائهطور کامل ها به. جزییات فازها در پیوستاستگزارش نهایی 
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، روش پرسشگری، مورداستفاده، ابزار دهیگزارشواصل پیشنهادی با جزییات کامل، ف
حقوق پاسخگویان و منابع انسانی درگیر ترین نقض موارد احتمالی، مالحظات اخالقی )مهم

های . تمام فرمهاآندر اجرای مطالعه، شناسایی و ارائه روش تضمین برای حفظ حقوق 
ها احتمال استفاده از این فرمباشد و در  شدهتدوینتوسط مجری  بایستیرضایت آگاهانه 

 باشد(،  شدهدرجالمللی ها برای مقاصد ملی و بینداده
 زیر است: شرح بهفازهای این پیمایش -3
 فاز یک: ارائه پروتکل؛  -
 برگیری اجرا و گزارش پایلوت و نهایی سازی ابزار گردآوری داده و روش نمونهفاز دو:  -

 آن؛ اساس
 ها؛ گردآوری داده فاز سه: -
  فاز چهار: گزارش نهایی. -

درج  بندیزمان اساس برارسالی مجری موظف است تمام فازهای مذکور را  در پروتکل
 نموده و سپس بر همین اساس مبادرت به ارائه گزارش نماید. 

اندارد سازمان دستورالعمل است اساس بر بایستیاین پیمایش و نحوه اجرای پرسشنامه -4
 ؛باشد المللی متولیبین

 شدهتحلیلو  با نظارت مستقیم سازمان جهانی بهداشت انجامهای قبلی این پیمایش دوره-5
دوره نیز برای رعایت روندهای قبلی، ناظر مستقیم سازمان جهانی بهداشت  است و در این

 تر پیمایش دعوت خواهد شد. دبرای اجرای هر چه استاندار
 مکاتبات از طریق کمیته فنی انجام خواهد شد.  تمام

 در این پیمایش شامل موارد زیر است: شدهتحلیلتفکیک اطالعات 

 مدارس؛ نوع و /استانروستا/ /شهر کیتفک به مدارس( 2 ؛یکل(اطالعات 1

 .یجنس یهاگروه کیتفک( 4 ؛یسن یهاگروه کی(تفک3

 است.  مدنظردر سطح ملی  نمون برآورد

در این درخواست و  شدهدرجرود تمام موارد محترم انتظار میاز مجری 
رعایت  را و سپس سایر مستندات مرتبط با پروژه ها را در پروتکلپیوست

و سپس ارزیابی  شدهارسال به ذکر است در طی داوری پروتکل نماید و الزم
نظارت طرح، موارد دیگری  اساس برمستندات بعدی پروژه، امکان دارد 

 کنندهارسالت شود و تیم غیر از درخواست حاضر از مجری محترم درخواس
 قرار دهند. مدنظراین موضوع را  حتماً پروتکل

توانند مجری و مؤسسه ملی تحقیقات سالمت، اعضاء و کارکنان آن نمی

 باشند. آموزدانشارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان همکار پیمایش 
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 هافازهای پروژه و دستورالعمل تکمیل اجزای پروژه، پروتکل و گزارش -پیوست یک

 پروتکل -فاز یک

 اجزای کلی پروتکل

 :باشد شدهمشخص زیر موارد

 کنترل برنامه ،یریگحجم نمونه و نمونه نییتع نهایی پیمایش، استانداردشدهپرسشنامه 
 قیدق یبندزمانو جداول پیمایش،  هاشاخص شناسنامه ارائه ،ی مطالعهفیک یابیارز و

 برنامه پیمایش، لوتیپاروش ، هاداده تحلیل برنامه ،محیط در اجرا برنامه ارائهاجرا، 
ها در آن افزاری که ورود دادهتعیین نرم ،جینتا یگذاراشتراک به برنامه ج،ینتا انتشار

پرسشگری با روش اجرای ، خام یهاداده یبرا یمجر برنامهانجام خواهد شد، 
 یابی.مکان

 خواهد بود. گزارش اول مطالعه گزارش پروتکل

 

 های پروتکلترین بخشمشخصات مهم

 پرسشنامه و پرسشگری 

 :باشد  شدهمشخص زیر موارد

اجرای این مطالعه استفاده شود )آخرین برای  شنامه استاندارد جهانی ضرورت داردپرس-1
 نسخه موجود(؛

 پایایی پرسشنامه نهایی؛ ارائه مراحل روایی و-2

 مشخص نمودن ابزار پرسشنامه )الکترونیک یا دستی(؛-3

 افزار مناسب در صورت پرسشگری الکترونیک؛ارائه نرم-4

 نامه؛پرسش ماهیت به توجه با گری،پرسش هایشرح تکنیک-5
 الکترونیک؛ یا کاغذی ینامهپرسش از اعم داده، ثبت ابزار با کار توضیح روش-6

 گیرینمونه و نمونه

 :باشد شدهمشخص زیر موارد
 شد؛ خواهد اخذ داده آن از نمونه عنوانبه که آموزانیمدارس و دانش ذکر مشخصات-1
  نمونه؛ گیری و حجمنمونه روش مشخص نمودن-2
 نوع مدارس(؛ اساس بر) گیرینمونه چارچوب نمودن مشخص-3
 مرتبط با پیمایش؛ ربطذیقانونی و امنیتی از تمام مراجع  اخذ مجوزهای-4
 ها در محیط با جزییات کامل؛ارائه فرایند کامل یافتن نمونه-5

 گیری.یابی در زمان نمونهاستفاده از ابزار مکان-6

 تضمین و کنترل کیفی 

 :باشد شدهمشخص زیر موارد
 های انجام دهنده؛تیم-1
 تضمین و کنترل کیفی؛گزارش ادواری  بندیزمان-2
 ناظرین داخلی پیمایش؛-3
 ها؛کنترل کیفی داده-4
 اطالعات.های کنترل و تضمین شاخص-5
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 پیمایشهای داده

 باشد: شدهمشخصموارد زیر 

 است(؛ شده استفاده)از چه مرجعی  شدهداده هایوزن-1

 ؛ شدهانتخابهای برای نمونه پرورش وآموزشتأییدیه -2

 ها؛نمونه دهیوزنسال مرجع برای -3

)متادیتا( در پرسشنامه  شدهاستفادهافزار قالب نرم در متغیرها به مربوط هایکدبوک-4
 فرمت درخواستی؛ مطابقنهایی شده 

 که استفاده خواهد شد. افزارینرم ذکر قالب-5

 هاداده تحلیل

 :باشد شدهمشخص زیر موارد
 ها؛داده سازیآماده هایروش-1

، روش برخورد ها در کل کشور()برای معرف بودن نمونه هانمونه به دهیوزن روش-2
 انجام مطالعه؛ یاها بره، نتایج کنترل کیفی دادههای گمشدبا داده

های آماری ، تست مورداستفادهافزارهای ها )نرمهای توصیف و تحلیل دادهارائه روش-3
 ؛( مورداستفاده

 تفکیک بهنباشند،  تغییرقابلی که کدها ها در قالباختصاصی تحلیل دادهارائه کدهای -4
 ها.تمام شاخص

 این بخش از پیمایش با مشاوره مستقیم سازمان جهانی بهداشت نهایی خواهد شد.

 اطالعات فناوری
 مدیریت برای موردنیاز افزاریسخت و افزارینرم امکانات مشخص نمودن جزئیات

 داده. امنیت و تحلیل انتقال، کیفیت، تضمین آوری،جمع همچنین و پیمایش

 تیم پیمایش و ساختار اجراتشکیل 

 :باشد  شدهمشخص زیر موارد

 اقدامات؛ تفکیک بههمکاران تیم اصلی پیمایش و -1

، دهندهآموزشهای پرسشگر، ترکیب تیم همکاران: گروه تخصصی هر پیمایش، تیم-2
های افزاری، تیمهای مرتبط با اقدامات نرممطالعه، تیمتیم تدوین روش کار و تحلیل 

 پشتیبان و ناظر؛

 در هر تیم؛ موردنیازنیروی  برآورد تعداد-3

 افراد در هر تیم؛ کارگیریبه فرآیند-4

 اجرای پایلوت -فاز دو

 اجزای پایلوت

بعد از نهایی شدن و تصویب پروتکل و سپس دریافت مصوبه پرسشنامه مطالعه، ضرورت 
حجم نمونه مشخصی پایلوت مطالعه انجام شود و گزارش پایلوت برای  اساس بردارد 

 نهایی ناظر ارسال شود. تأییدکمیته فنی و 
 مشخص شود. و نحوه اجرا نتایج پایلوت تغییرات پرسشنامه اساس بر

 شود.پایلوت مطالعه، گزارش دوم تلقی میگزارش 

 اجرا مطالعه در محیط-فاز سه

 های مطالعه را مشخص نماید. بعد از نهایی شدن پرسشنامه، مجری موظف است تیم اقدامات اصلی قبل و حین اجرا
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ناظر پیمایش و کمیته با در زمان اجرای مطالعه، مجری موظف است همکاری الزم را 
 فنی برای نظارت محیطی انجام دهد. 

  تیم اجرایی پیمایش آموزش یبرنامه

 بعد از تشکیل تیم اجرایی پیمایش، برای هر تیم برنامه آموزشی تدوین و اجرا شود:
 تدوین مواد آموزشی مرتبط با هر بخش پیمایش؛-1

 ی(؛آموزش پرسشگران )برای پرسشنامه الکترونیک یا دست-2

)ناظرین استانی و کشوری  توسط تیم مجری شدهانتخابهای ناظر داخلی آموزش تیم-3
 ؛پیمایش(

 ها.نظارت آموزش-4

  واردشدههای تضمین و کنترل کیفی داده

و  شدهانجامها پروتکل پیمایش، تضمین و کنترل کیفی داده  اساس بردر این مرحله 
آماده خواهند شد. گزارش تضمین و کنترل  تحلیلبرای ناظر  1ها بعد از تأیید نهاییداده

دستورالعمل ارزیابی و  ها را کمیته فنی و ناظر پیمایش ارزیابی خواهد کرد.کیفی داده
تدوین و اجرا  دقتبهکنترل خطرات احتمالی در حین اجرای پیمایش باید در این مرحله 

این دستورالعمل  اساس بره شود. این موضوع در پروتکل ارائه خواهد و در این مرحل
 اقدام خواهد شد.

 نهایی تحلیلها برای سازی دادهآماده
و ناظر پیمایش،  ، کمیته فنیها از سمت مؤسسهدر این مرحله بعد از اخذ تأیید داده

و در صورت  شدهبررسیها توسط ناظر پیمایش آغاز خواهد شد. )درصدی از داده تحلیل
 مطالعه آغاز خواهد شد(؛ تحلیلها، داده تأیید

 گزارش نهایی -فاز چهار

 اجزای اصلی گزارش نهایی

 های زیر خواهد بود:گزارش پروژه شامل بخش
 (؛ دوزبانهجداولی که در پروتکل مصوب شده است ) اساس برگزارش نتایج -1
 گزارش مالی پیمایش؛-2
 (؛ دوزبانهارائه اطالعات مربوط به داشبورد اطالعاتی پیمایش )-3
 اخذ رضایت ذینفعان اصلی پیمایش؛-4
 ؛تحلیلارائه کدهای اختصاصی -5
 های اسکن شده؛پیمایش در قالب فایل آرشیوشدهارائه اسناد -6
 نشست نهایی پیمایش. یبرگزار-7

 اجزای گزارش

 زیر باشد )گزارش پروتکل موارد  یدربرگیرنده پیمایش هایگزارش یارائه چارچوب
 پایلوت و گزارش نهایی(:گزارش ، در باال( شدهدرجموارد  از غیربه)
 اجرایی؛ یخالصه-1

 نقش؛ اساس بر کنندهمشارکت افراد لیست-2

 نتایج؛-3

 ها؛داده کیفیت گزارش -
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 نمونه؛ توصیفی گزارش -

 توصیفی؛ تحلیل هاینقشه و نمودارها جداول،-

بندی درخواستی که در ادامه آمده طبقه  اساس برتحلیلی  تحلیل نتایج -
 است؛

 نتایج؛  تحلیل و تفسیر-

 مطالعه؛ ضعف و قوت نقاط-4

 ؛ شدهآموخته هایدرس-5

سسه ملی وزارت بهداشت، مؤ] مطالعه اصلی مخاطبان به ارائهقابل هایگزارش-6
 ؛تحقیقات سالمت[

ارائه شود که در ادامه  دوزبانه بایستی)پروتکل و گزارش نهایی(  شدهارائههای گزارش-7
 است.   شده دادهشرح  تفصیلبه

 کارگاه اختصاصی پیمایش

نهایی پرسشنامه؛  هایماژولهای زیر برگزار خواهد شد: نمونه مطالعه؛ سرفصل
پرسشنامه؛ نحوه آموزش پرسشگران؛ نحوه  استانداردسازیهای بکار رفته برای روش

های بکار رفته برای تضمین و داخلی مطالعه؛ روشها؛ نحوه نظارت گردآوری نمونه
؛ موارد مهمی که در زمان گردآوری داده تیم مطالعه و کنترل خطر کنترل کیفی مطالعه

العه ؛ نحوه مدیریت مطاست شدهانجامها حفاظت از داده برایاند؛ اقداماتی که مواجه شده
کاربست م نهایی مجری برای رش نهایی؛ تصمیتا ارائه گزا از زمان تدوین پروتکل

 پیمایش.

 تکمیل فایل برای نمایش اطالعات پیمایش
ات سالمت، مجری موظف است قتوسط مؤسسه ملی تحقی شدهارائهفرم  اساس بر

 زبان تکمیل و ارائه نماید. ای تکمیل داشبورد پیمایش را به دواطالعات الزم بر

 بررسی رضایت ذینفعان ورسانی اطالع
اصلی پیمایش )معاونت  است گزارش نهایی پیمایش را به اطالع ذینفعانمجری موظف 
 سسه ملی تحقیقات سالمت( برساند و سپس مبادرت به انتشار نتایج نماید. بهداشت و مؤ

 این دو ذینفع اصلی را ندارد. تأییدمجری امکان ارائه نتایج قبل از 

 ارائه کدهای اختصاصی تحلیل
ارائه شود و ناظر مطالعه  باید از سوی مجری شدهحلیل ارائهکدهای مورداستفاده برای ت

 درصد جداول را به انتخاب کمیته فنی بررسی نماید. 20مقرر است 
 توسط ناظر باید با گزارش اصلی طرح همخوانی داشته باشد.شده های انجامتحلیل

های خام پیمایش برای تحویل کامل داده

 هاگذاری دادهذخیره و به اشتراک

پرسشنامه اصلی پیمایش بایستی بعد از تصویب بر  های خام پیمایش منطبقتمام داده
 گزارش نهایی تحویل مؤسسه ملی تحقیقات سالمت شود.

 آرشیو اسناد
فایل  قالب شده است بایستی در که آرشیوه از تمام اسناد مرتبط بامطالعه یک نسخ

 اسکن شده تحویل مؤسسه ملی تحقیقات سالمت شود.

 برگزاری نشست نهایی برای ارائه نتایج کلی در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت.  نشست نهایی پیمایش

 ها و مستندات مورد انتظارگزارش
 :باشد شدهمشخص زیر موارد

 پیمایش  پروتکل -1
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و المللی( دستورالعمل استاندارد سازمان متولی بین اساس بر  ًصرفا)پروتکل اجرا  -2

 ؛و دستورالعمل ارزیابی خطر کیفی پیمایشتضمین و کنترل 

 گزارش پایلوت؛-3

 گزارش نهایی؛-4
 گزارش مالی؛-5

های در پرسشنامه و داده ذکرشدهتعهد  اساس برهای خام منتج از پیمایش )داده-6
 یابی(؛مکان

 ؛)در حد یک صفحه( نقشه راه پیمایش آتی-7

 جداول مربوط به داشبورد هر پیمایش. -8

 است.  شدهارائهکامل   طوربه*توضیحات مربوط به هر بند در پیوست دو 
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های مؤسسه ملی تحقیقات های حوزه سالمت مطابق با دستورالعمل تقویم پیمایشمراحل اجرای پیمایش-پیوست دو

 سالمت

 
( مراحل 1397مهر  4ام شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سالمت مورخ 17ها )مصوب جلسه تقویم پیمایش دستورالعمل اجرای اساس بر

ها؛ آوری دادهمرحله جمع -مرحله پایلوت؛ ج -مرحله پروتکل؛ ب -الف :مرحله اجرایی شامل 5. هر پیمایش از استزیر  شرح بهاجرایی هر پیمایش 

اختصار شرح است. در ادامه اقدامات مرتبط با هر مرحله به شدهتشکیل )مرتبط با مجری نیست( مرحله کاربست -مرحله گزارش نهایی؛ و ه -د

 است.  شدهداده

 مرحله پروتکل-الف

های مشابه در دنیا دنبال مرور پیمایشپیمایش فرمی است که به RFP: تشکیل تیم تدوین فرم درخواست برای پیمایش .1

پیمایش توسط رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سالمت با  RFP دوینتیم تهای اخیر اجرا شده است، تدوین خواهد شد. که در طی سال

از مرکز مسئول پیمایش )که در بیشتر  فرد کلیدیالف( )شود و شامل ترکیبی از اعضای ذیل است: مشارکت مسئول مطالعه تعیین می

)در برخی از مواقع بودجه پیمایش  کننده مالی پیمایشاز مرکز تأمین فرد کلیدیب( )باشد(؛ مواقع واحد مسئول در وزارت بهداشت می

شود و در صورت رخداد این شرایط الزم است از مرکز تأمین کننده مالی از طریق مراکزی غیر از مراکز مسئول پیمایش تأمین می

ی خواهد ای در این جلسات حضور داشته باشد، در صورتی که متولی و تأمین کننده مالی یکسان باشد یک نفر کافپیمایش نیز نماینده

د( نماینده )اند؛ های علوم پزشکی که قبالً در اجرای پیمایش مشابه نقش داشتهعلمی دانشگاهج( یک نفر از اعضای هیئت)بود(؛ 

بانی نظام سالمت(؛ ه( مدیریت پژوهشی مؤسسه ملی ها )دیبرخانه دیدهمؤسسه ملی تحقیقات سالمت در اجرای تقویم پیمایش

  اجرا کننده اقدام. عنوانتحقیقات سالمت به

 

سایت مؤسسه به فراخوان گذاشته خواهد شد اما در موارد خاص برای چند شده از طریق وبتدوین RFPپیمایش: RFPفراخوان  .2

 هایپروتکلباشد ایی پیمایش میاجرپروتکل ف از این اقدام دریافت دنفر از پژوهشگران مرتبط با پیمایش ارسال خواهد گردید. ه

براساس ). سپردن به مجری مشخص 3. فراخوان محدود؛ و 2. فراخوان عام؛ 1ز یکی از مسیرهای زیر دریافت خواهد شد: ارائه شده ا

 گیری خواهد شد؛طور جداگانه برای هر پیمایش تصمیممعیارهای خاص(؛ این موضوع به
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ارائه شده  RFPاساس :در این مرحله برارائه شده برای پیمایش هایپروتکل/هایبررسی و پذیرش پروپوزال .3

ارائه شده را براساس نکات ارائه  پروتکلاست شود مجری طرح موظف ارائه شده، ارزیابی و تیم مجری طرح انتخاب می هایپروتکل

 شود؛در شورای پژوهشی مؤسسه ارائه و مصوب میپروتکل در این مرحله یکبار این تدوین نماید.  RFPشده در 

)و تعیین  پرسشنامه نیتدواین موارد ارائه خواهد شد: روش عنوان خروجی اول )گزارش اول پیمایش( خواهد بود و پروتکل پیمایش به

و دستورالعمل ارزیابی  ی مطالعهفیک یابیارز و کنترل برنامه ،یریگحجم نمونه و نمونه نیی، تعروش پرسشگری دستی و یا الکترونیک(

 ییبودجه نها ها،داده تحلیل برنامه لد،یف در اجرا برنامه ارائهاجرا،  قیدق یبندزمانپیمایش،  و جداول هاشاخص شناسنامه ارائه ،خطر

ها جهت های پیمایش با جزئیات و ارائه هزینهتعیین هزینه ج،ینتا یگذاراشتراک به برنامه ج،ینتا انتشار برنامه پیمایش، لوتیپاپیمایش، 

ها و یا افت ارزش ارز رایج مملکت، چه طور مثال در صورت افزایش قیمتبرای بودجه به 2حساسیت تحلیلبررسی و تائید نهایی و ارائه 

 ها در آن انجام خواهد شد؛افزاری که ورود دادهشود، نرماقدامی می

باشد و مجری موظف است همان ابتدا پروتکل مورد نظر در مورد پیمایش حاضر پروتکل پیمایش جایگزین پروپوزال می-

 ا برای تصویب ارسال نماید.ر

پیمایش  پروتکلدنبال دریافت ها بهشده برای پیمایش: این اقدام براساس پروتکل نظارت تدوینتشکیل تیم نظارت پیمایش .4

برای  RFPنظارت را تدوین خواهند نمود و این  RFPپیمایش، RFPکننده انجام خواهد شد. برای اجرای این موضوع، تیم تدوین

انتخاب و تیم نظارت  پروتکلدریافتی، یک  هایپروتکلگذاشته خواهد شد. از بین پژوهشگران مرتبط با این موضوع به اشتراک 

های نظارت برای اجرای برای نظارت دریافت نکند، اقدام به دعوت از تیم پروتکلیکه مؤسسه د شد. درصورتیپیمایش مشخص خواه

تیم در نهایت تیم تأیید کننده گزارش پروتکل، گزارش پایلوت، مراحل اجرای کار و نتایج پیمایش خواهند  این موضوع خواهد نمود. این

با مجری و تیم  )ناظر پروژه( نیز باید تأییدیه نهایی را ارائه کند؛ پروتکل نظارت)کمیته فنی( بود و برای این منظور مسئول پیمایش 

 خواهد شد. هاجرا هم در میان گذاشت

پیمایش، مجری با مرکز آمار ایران از طریق وزارت بهداشت، درمان  RFPبالفاصله بعد از نهایی شدن به با مرکز آمار ایران: مکات .5

می مرکز آمار ایران انجام گیری خود را از طریق چارچوب اعالها ضرورت دارد نمونهو آموزش پزشکی مکاتبه خواهد کرد. پیمایش

                                                           
2 Sensitivity Analysis 
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مدنظر قرار دهد؛ سطح مشارکت مرکز آمار ایران بعد از نهایی شدن  پروتکلوع را در تدوین و مجری موظف است این موض دهند

 گیری و حجم نمونه نهایی خواهد شد. سناریو نمونه

ها. این موضوع بررسی اطالعاتی حاصل از پیمایش با سایر اطالعات منتج از پیمایشها: ارزیابی اطالعات متقاطع در پیمایش .6

Crosscutting شود و به این معنی است که اطالعاتی که از یک منبع اطالعاتی مشخص همانند سرشماری بدست میده مینا

طور های خانوار در هر پیمایش بهآید ضرورتی ندارد در هر پیمایشی جداگانه تکرار شود. مثال واضح این موضوع ارزیابی داراییمی

پذیر باشد در شود؛ این اقدام تا جایی که امکانشاخص ثروت استفاده میجداگانه است که برای تفکیک پنجک درآمدی و محاسبه 

 ها از این بند تبعیت کنند؛یمایشها انجام خواهد شد و ضرورت ندارد تمام پپیمایش

 باشد.این بند در این پیمایش مدنظر نمی 

نام گزارش پروتکل، ضرورت دارد گزارش اول پیمایش، به این گزارش در واقع پروتکل پیمایش است.: 3گزارش اول پیمایش .7

ارسال شود. این گزارش توسط تیم ناظر پیمایش و مسئول پیمایش و تیم فنی توسط مجری طرح تدوین و برای تأیید به مؤسسه 

 ؛ م تدوین شودگزارش ضرورت دارد به زبان انگلیسی هارزیابی و نتایج داوری برای تصحیح نهایی به مجری اعالم خواهد شد. 

هر دلیلی نتواند رود مجری اول پیمایش بهبرنامه دوم در واقع برای مواردی تنظیم خواهد شد که احتمال می ارائه برنامه دوم: .8

 Emergencyیا  Plan Bکه پیمایش حاضر توسط مجری تعیین شده امکان اجرا نداشته باشد )پیمایش را پیش ببرد. در صورتی

Planوین کننده ( توسط گروه تدRFP  پیمایش تدوین خواهد شد )مؤسسه در این مورد خاص مداخله مستقیم خواهد کرد( و گروه

 دوم بالفاصله جایگزین خواهد شد؛

 مرحله پایلوت-ب

پایلوت براساس حجم نمونه مشخصی توسط مجری پیمایش انجام خواهد شد و در صورت نیاز نتایج آن در نهایی پایلوت پیمایش:  .9

 نامه پیمایش و فرآیندهای اجرائی استفاده خواهد شد؛کردن پرسش
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ارائه گزارش پایلوت براساس نتایج پایلوت. در این مرحله مجری موظف است نتایج پایلوت را گزارش : 4گزارش میانی پیمایش .10

این پیمایش منوط به های بعدی در کند و مشخص نماید که چه تغییراتی براساس پایلوت در پیمایش انجام داده است. اجرای برنامه

 باشد؛ارائه گزارش پایلوت و سپس گرفتن تأییدیه برای آن است. نظارت این موضوع با ناظر طرح می

روزه در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت( و اعالم اعالم شروع اجرای پیمایش )برگزاری یک نشست تخصصی یکنشست اول:  .11

ه انجام خواهد شد. برگزاری این نشست با مجری پیمایش خواهد بود؛ عمومی شروع اجرای پیمایش طی یک نشست رسمی در مؤسس

شود. این رسانی شروع پیمایش انجام میباشد و فقط با هدف اطالعپیمایش می opening ceremonyاین نشست در واقع 

  ی با هزینه مؤسسه اجرا خواهد شد؛های مؤسسه توسط مجرنشست مشابه نشست

 باشد.نظر نمیاین بند در این پیمایش مد

 

 آوری دادهمرحله جمع -ج

های الزم را ببینند ها آموزشضرورت دارد قبل از اجرای پیمایش پرسشگران در زمینه روش گردآوری دادهآموزش پرسشگران:  .12

انند توها میهای اختصاصی برای اطمینان از اجرای درست پرسشگری از پرسشگران اخذ خواهد شد؛ آزمونو در این مرحله آزمون

 آموزش در پروتکل مطالعه درج شود؛ شود. ضرورت دارد جزییات اینهای متفاوتی انجام میآنالین باشند و در زمان

غیر از تیم اصلی ناظر پیمایش، مسئول پیمایش ضرورت دارد تیمی از ناظرین بهتعیین ناظرین کشوری و استانی پیمایش:  .13

 و اجرای درست پیمایش در فیلد در این مرحله تشکیل بدهد؛برای اطمینان از آموزش درست، پرسشگری درست 

پیمایش، اجرای پیمایش بعد از آموزش پرسشگران آغاز خواهد  برنامه زمانبندیبراساس  شروع پرسشگری پیمایش در فیلد: .14

 ایش به روش الکترونیک خواهد بود؛شد. ترجیح مؤسسه ملی تحقیقات سالمت بر گردآوری پیم

آوری شوند همزمان با پرسشگری انجام خواهد های پیمایش در صورتی که توسط پرسشگری الکترونیک جمعهداد ها:ورود داده .15

افزار مورد تأیید ورود داده که در مرحله شد. در صورتی که پرسشگری به هر دلیلی به شکل الکترونیک آغاز نشود ضرورت دارد نرم

 افزار شود؛ها وارد نرمها انتخاب و دادهدهپروتکل نهایی شده است، در این مرحله برای ورود دا
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ها انجام شده در این مرحله براساس پروتکل پیمایش، تضمین و کنترل کیفی داده های وارد شده:تضمین و کنترل کیفی داده .16

ین بخش ضرورت دارد . دستورالعمل ارزیابی خطر پیمیاش به همراه اآماده خواهند شد تحلیلناظر برای  5ها بعد از تأیید نهاییو داده

 ؛ارائه شود

آغاز  تحلیلها از سمت مؤسسه و ناظر پیمایش، در این مرحله بعد از اخذ تأیید دادهنهایی:  تحلیلها برای سازی دادهآماده .17

 مطالعه آغاز خواهد شد(؛ تحلیلها، ها توسط ناظر پیمایش بررسی شده و  در صورت تایید دادهخواهد شد. )درصدی از داده

 

 6مرحله گزارش نهایی -د

. این گزارش ضرورت دارد برای شودبه دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه میگزارش نهایی پیمایش ارائه گزارش اصلی پیمایش:  .18

ها؛ ( به تفکیک استان3تفکیک شهر و روستا؛ ( به 2( اطالعات کلی؛ 1شده باشد: د در سطوح زیر تهیههای سطح خانوار یا فرپیمایش

در پیمایش حاضر این تفکیک شامل  ای؛هزینههای درآمدی/( به تفکیک پنجک5؛ و ( به تفکیک گروههای سنی، جنس 4

( 4های سنی؛ (تفکیک گروه3( مدارس به تفکیک شهر/روستا/ استان/ و نوع مدارس؛ 2(اطالعات کلی؛ 1

 های جنسی.یک گروهتفک

 ها ارائه خواهد شد.برآورد حجم نمونه استانی مدنظر نیست، اما نتایج در سطح استان

شده در زمان اجرای بعد از اتمام پیمایش، کارگاهی توسط مجری پیمایش برای ارائه تجارب آموختهکارگاه اختصاصی پیمایش:  .19

باشد. مجری خواهد شد. مجری پیمایش مسئول اجرای این کارگاه میپیمایش برای پژوهشگران مرتبط در سراسر کشور برگزار 

)کارگاه اول در مؤسسه برگزار خواهد  تواند براساس تمایل خود این کارگاه را تکرار کند اما الزاما تکرار آن در مؤسسه نخواهد بودمی

های های زیر برگزار خواهد شد: نمونه مطالعه؛ ماجول؛ این کارگاه بعد از اتمام پیمایش در فیلد و ارائه گزارش نهایی با سرفصلشد(

ها؛ نحوه نظارت سازی پرسشنامه؛ نحوه آموزش پرسشگران؛ نحوه گردآوری نمونهدهای بکار رفته برای استاندارنهایی پرسشنامه؛ روش

های بکار رفته برای تضمین و کنترل کیفی مطالعه؛ موارد مهمی که در زمان گردآوری داده تیم مطالعه مواجه داخلی مطالعه؛ روش

گزارش نهایی؛ تا ارائه  پروتکلمطالعه از زمان تدوین یت ؛ نحوه مدیرها انجام شده استادهحفاظت از دبرای اند؛ اقداماتی که شده
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باشد. مخاطبان کارگاه به انتخاب کاربست پیمایش. هزینه برگزاری کارگاه برعهده مجری پیمایش می ایم نهایی مجری برتصمی

 ذینفعان اصلی مطالعه خواهند بود؛مجری و 

تواند برای اجرای مرحله که می های زیادی دارددرس آموخته اجرا، با توجه به اینکه هر پیمایش بعد ازنقشه راه پیمایش آینده:  .20

همراه گزارش نهایی مطالبی را که در طی اجرا آموخته است برای اجرای بعدی پیمایش مورد استفاده قرار گیرد، ضرورت دارد مجری به

آموخته توسط مجری تدوین و در اختیار دو مخاطب سترین دردوره بعد در اختیار مؤسسه قرار دهد؛ نتایج برگزاری کارگاه در قالب مهم

 اصلی مطالعه قرار داده خواهد شد؛

تکمیل فرم گزارش پیمایش برای نمایش نتایج آن در داشبورد مؤسسه تکمیل فایل مربوط به نمایش اطالعات پیمایش:  .21

م را مجری پیمایش براساس تعهد موظف است انجام خواهد شد. این فر ه ملی تحقیقات سالمتبانی مؤسسبراساس فرم دبیرخانه دیده

 به دو زبان فارسی و انگلیسی تکمیل نماید؛

های اصلی طور وسیع به تمام ذینفع: ارسال گزارش و نتایج حاصل از پیمایش بهرسانی و بررسی رضایت ذینفعاناطالع .22

ید شده از پیمایش ارسال و ارزیابی رضایت سسه ملی تحقیقات سالمت( اطالعات تولمعاونت بهداشت و مؤ -دهنده پیمایش)سفارش 

ذینفعان پیمایش از اجرای آن براساس چک لیست مشخصی انجام خواهد شد. که این موضوع برعهده مجری پیمایش است و موظف 

 است جلب نظر ذینفعان پیمایش برای انتشار نتایج را قبل از انتشار بدست آورد؛

را در  تحلیلدارد که مجری موظف است این کدهای  تحلیلکدهای خاصی برای  هر پیمایش: تحلیلاختصاصی  7ارائه کدهای .23

ها اعمال خواهد درصد از جداول را به انتخاب مؤسسه برروی داده 20ناظر، مرحله تحویل گزارش نهایی، در اختیار مؤسسه قرار دهد. 

را تصحیح نماید. تحت  تحلیلی نموده و مجددا و در صورت مغایرت نتایج حاصله، مجری موظف است از انتشار نتایج خوددارکرد 

 رخداد این شرایط کمیته فنی مطالعه مداخله خواهد کرد؛

مجری پیمایش بعد از اتمام پیمایش ها: گذاری دادههای خام پیمایش برای ذخیره و به اشتراکتحویل کامل داده .24

ها تا در سرور مربوطه ذخیره شود. فرمت تحویل این دادههای خام پیمایش را در اختیار مؤسسه قرار دهد موظف است تمام داده

 کنندگان را شامل شود.های ارسالی باید تمام مشخصات شرکتخواهد بود. دادهبراساس فرمت تعریف شده از سوی مؤسسه 
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آرشیو تحویل مؤسسه تمام اسناد و موارد مربوط به پیمایش توسط مجری اسکن شده و یک نسخه از این اسناد برای آرشیو اسناد:  .25

نامه ها و .... و خصوصا مواردی که امضا شده است. اگر فرمت ها، رضایتسناد است از قبیل نامهخواهد شد؛ این بخش شامل تمام ا

PDF  قابل ذخیره است مناسب است وگرنه ضرورت دارد اسکن شود در قالبJPG بندی شود؛براساس تاریخ سند دسته و 

ه پیمایش با برگزاری یک نشست تخصصی در مؤسسه ملی تحقیقات سالمت انجام خواهد شد؛ این اعالم خاتمنشست دوم:  .26

هست. نتایج اصلی مطالعه به شکل دعوت عمومی توسط مجری ارائه خواهد شد و هزینه  closing ceremonyنشست در واقع 

 برگزاری آن برعهده موسسه هست؛

ها و ... تهیه شده باشد که مجری موظف است تمام نتایج خاصی از جمله اپلیکیشندر هر پیمایش ممکن است ابزار و سایر موارد:  .27

 این موارد را تحویل مؤسسه دهد )اینها شامل مواردی هست که با هزینه مطالعه و توسط مجری تهیه شده است(؛

 



 
 

16 
 

 )فرضی(پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان بندی پیشنهادی اجرای زمان-پیوست سه

  ماه مسئول سال عنوان فعالیت حیطه 

 

 

 

 فاز یک

 

 
 
 
 

ارائه 
 پروتکل

 مرداد کمیته فنی 1397 تشکیل تیم تدوین پیمایش 

)فراخوان عام  به مجری پیمایش RFPارائه 
 (ایدو مرحله

 آذر کمیته فنی 1398

 آذر/دی کمیته فنی 1398 دریافتی وتکل)های(بررسی پر

 دی کمیته فنی 1398 تشکیل تیم نظارت

ارائه پروتکل به شورای پژوهشی مؤسسه 
 دریافت مصوبه نهاییبرای 

 دی مجری 1398

مکاتبه با مراکز مرتبط )آموزش و پرورش و 

WHO) 

 بهمن کمیته فنی-مجری 1398

 کاربرد ندارد. مجری 1398 اطالعات متقاطع

 آبان مجری 1398 گزارش اول 

 - فنیکمیته  1398 برنامه دوم

 - کمیته فنی 1399 المللارسال به دفتر روابط بین

 - مجری 1399 اجرای پایلوت پایلوت فاز دو
 - مجری 1399 گزارش میانی

 کاربرد ندارد. کمیته فنی-مجری 1399 نشست اول

آوری جمع فاز سه
 داده

 - مجری 1399 آموزش پرسشگران
 - مجری 1399 تعیین ناظرین کشوری و استانی پیمایش

 - مجری 1399 شروع پرسشگری پیمایش در فیلد

 - مجری 1399 هاورود داده

مداوم بعد از ارائه  مجری 1399 های وارد شدهتضمین و کنترل کیفی داده
 پروتکل

 - مجری 1399 نهایی تحلیلها برای سازی دادهآماده

 گزارش فاز چهار
 نهایی

 - مجری 1399 گزارش اصلی پیمایش
 - کمیته فنی-مجری 1399 های کوتاهگزارش

 - مجری 1399 کارگاه اختصاصی پیمایش
 - مجری 1399 نقشه راه پیمایش آینده

تکمیل فایل مربوط به نمایش اطالعات 
 پیمایش

 - مجری 1399

 - مجری 1399 رسانی و بررسی رضایت ذینفعاناطالع
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  ماه مسئول سال عنوان فعالیت حیطه 
 - مجری 1399 تحلیلارائه کدهای اختصاصی 

های خام پیمایش برای تحویل کامل داده
 هاگذاری دادهذخیره و به اشتراک

 - مجری 1399

 - مجری 1399 آرشیو اسناد
 - مجری 1399 نشست دوم

 - ناظر 1399 گزارش نظارت پیمایش توسط تیم ناظر

 


