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  تعالیبسمه
  )Request for Proposalدرخواست براي پروپوزال (

  هاي حوزه سالمتپیمایش
  مؤسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري اسالمی ایران

  اطالعات کلی
  معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   نام سازمان/واحد سفارش دهنده
نام، تلفن و ایمیل فرد مسئول در 
  سازمان/واحد سفارش دهنده

  هاي غیرواگیردفتر بیماري

 1398 -هاي غیرواگیر در بزرگساالن (نوبت هشتم)پیمایش عوامل خطر بیماري  عنوان پیمایش

هاي هاي غیر واگیر با هدف تقویت نظام مراقبت بیماريپیمایش عوامل خطر بیماري  موضوع پیمایش، اهداف و ضرورت اجرا
  شود. غیرواگیر طراحی می

(پیمایش، مطالعه آزمایشی، ارزشیابی نوع طرح 
  و...) HSRبرنامه، 

  پیمایش

  مخاطب پیمایش

 باشد:مخاطب این پیمایش ذینفعان ذیل می
 هداشت؛خارج وزارت بوزارت بهداشت/داخل  سالمت سیاستگذاران و مدیران-1
 میانی حوزه سالمت؛ مدیران-2
         ؛ ....) و ماما پرستار، پزشک،(خدمت  دهندگان ارائه-3
 مردم؛ و بیماران-4
 صنعت؛-5
  ......) و جوانان سازمان ،بهزیستی پرورش، و آموزش شهرداري،(ها سازمان سایر-6

  داشتن سابقه اجراي پیمایش ملی (ترجیحا پیمایش استپس)    مجري پیمایش هايویژگی
  1397  تاریخ سفارش طرح

ب مطالعه هاي غیرواگیر یک پیمایش مقطعی هست که در قالپیمایش عوامل خطر بیماري  معرفی موضوع و اهمیت آن 
ل سازمان هاي غیرواگیر تحت آخرین نسخه دستورالعمنظام مراقبت عوامل خطر بیماري

بت شود. این بررسی در شامل ارزیابی عوامل خطر، ارزیابی نظام مراقبهداشت اجرا میجهانی 
باشد. درخواست حاضر ر سنین مدرسه میو ارزیابی د - stroke-هاي عروق مغزي بیماري
ررسی سه مدل در این بباشد. یابی نظام مراقبت براي عوامل خطر (مدل اول) میشامل ارز

هاي جسمانی نجشس -رزیابی با پرسشنامه؛ با -شد: الفارزیابی گنجانده خواهد 
)Physical Measurementهاي بیوشیمیایی (سنجش -)؛ جBiochemical 

Measurementاشت، ). با توجه به دستورالعمل ارائه شده توسط سازمان جهانی بهد
ر ایران براي کشو رود اهداف این طرح مطابق دستورالعمل باشد و این دستورالعملانتظار می

 بومی شود. 
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(اهداف کلی، اختصاصی و اهداف مورد نظر طرح 
  کاربردي)

  :کلی هدف-1
  1398هاي غیر واگیر در ایران در سال عیین وضعیت عوامل خطر بیماريت

 :اختصاصی اهداف-2
  دف مورد مطالعه؛گروه ه در عمده رفتاري خطر عوامل شیوع .تعیین1-2
  وه مورد مطالعه؛گر در بیولوژیک و جسمی خطر عوامل شیوع تعیین -2-2

  ):  Applied objectivesاهداف کاربردي طرح ( .3
شیمیایی مرتبط به بی سمی، بیو شه مربوط به عوامل خطر رفتاري، ج سیم نق هاي ماريتر
ـــیم مداخالت  غیرواگیر در ایران جهت ارزیابی اثربخش بودن مداخاالت رایج و ترس

ـــند ملی پیشـــگیري و کن ل خطر هاي غیرواگیر و عوامترل بیماريآتی منطبق با س
  مرتبط در ایران. 

پیشنهاد سفارش دهنده براي  معرفی 
(حقیقی/ مجري/ مجریان براي اجراي طرح 

  حقوقی)

  حقوقی

  یکسال  مدت زمان اجراي طرح 
  -  سقف بودجه طرح

هت بررسی به سالمت تدوین و جپروپوزال را در قالب پروپوزال مؤسسه ملی تحقیقات -1   تعهدات مجري در پروپوزال 
  مؤسسه ارسال نماید؛

ه ارائه آن موارد زیر را درج نموده و نسبت ب ر پروپوزال ارسالی ضرورت دارد تیم پروژهد-2
  متعهد شود:

گیري، حجم نمونه، برنامه روش اجرا براساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، نمونه
پایلوت و گزارش  زمانبندي پروژه با جزییات کامل (فاز اول ارائه پروتکل، فاز دوم اجراي

ها براساس نتایج پایلوت و پروتکل مصوب، فاز چهارم ارائه آوري دادهآن، فاز سوم جمع
طور کامل ارائه شده است)، هزینه ها بهاشد. جزییات فازها در پیوستبگزارش نهایی می

دهی، ابزار مورد استفاده، روش پرسشگري، پیشنهادي با جزییات کامل، فواصل گزارش
حقوق پاسخگویان و منابع انسانی درگیر ، ترین نقض موارد احتمالیمالحظات اخالقی (مهم

هاي م فرمتضمین براي حفظ حقوق آنها. تمادر اجراي مطالعه، شناسایی و ارائه روش 
ها احتمال استفاده رضایت آگاهانه ضرورت دارد توسط مجري تدوین شده باشد و در این فرم

و نحوه استفاده از  کالمللی درج شده باشد)، جزییات بیوبانها براي مقاصد ملی و بیناز داده
  ها. سازي نمونهسازي و سپس معدوم نامها، بیآن براي مقاصد آتی، پروتکل نگهداري داده

  شرح زیر است:ازهاي این پیمایش بهف-3
  دریافت مصوبه؛  فاز صفر: ارائه پروپوزال و-
  فاز یک: ارائه پروتکل؛ -
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گیري براساس مونهناجرا و گزارش پایلوت و نهایی سازي ابزار گردآوري داده و روش فاز دو: 
  آن؛

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

ندي درج نموده در پروپوزال ارسالی مجري موظف است تمام فازهاي مذکور را براساس زمانب
  و سپس بر همین اساس مبادرت به ارائه گزارش نماید. 

مان جهانی پرسشنامه این پیمایش ضرورت دارد براساس دستورالعمل استاندارد ساز-4
  نجام شود؛اا موافقت کمیته فنی و ناظر مطالعه بهداشت باشد و هرگونه تغییر باید ب

  
رود تمام موارد درج شده در این درخواست و از مجري محترم انتظار می

رعایت  را ها را در پروپوزال و سپس سایر مستندات مرتبط با پروژهپیوست
نماید و الزم به ذکر است در طی داوري پروپوزال ارسال شده و سپس 

ي پروژه، امکان دارد براساس نظارت طرح، موارد ارزیابی مستندات بعد
دیگري غیر از درخواست حاضر از مجري محترم درخواست شود و تیم 

  ارسال کننده پروپوزال حتما این موضوع را مد نظر قرار دهند.
توانند مجري و مؤسسه ملی تحقیقات سالمت، اعضاء و کارکنان آن نمی

  باشند. )1398همکار پیمایش استپس دوره هشتم (
 

 


