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  درباره مطالعه مقدمه

 را شرايطي تا كنند مي تالش ها دولت و بوده بشر توجه مورد باز دير از كيفيت با عمر طول افرايش و سالمت تامين

 با دوم، جهاني جنگ از بعد خصوص به اخير هاي دهه طي در. شوند مند بهره سالمي دگيزن از مردم تا نمايند فراهم

 وضعيت در چشمگيري هاي پيشرفت بهداشتي، اوليه هاي مراقبت راهبرد از استفاده و سالمت هاي نظام گيري شكل

 اطفال، فلج آبله، مثل اگيرو بيماريهاي كني ريشه به توان مي دستاوردها اين جمله از. است آمده دست به مردم سالمت

 از هستند مواجه متعددي هاي چالش با هنوز سالمت هاي نظام ولي نمود، اشاره مادران و كودكان مير و مرگ كاهش

 كمبود و اقتصادي هاي بحران  پديد نو هاي بيماري و واگير غير هاي بيماري افزايش و سالمت سيماي دگرگوني جمله

 هزينه ساالنه نيز پزشكي مدرن هاي تكنولوژي به دستيابي با و نده اداد قرار تاثير تحت يزن را سالمت هاي نظام منابع،

 منابع تخصيص براي سالمت هاي نظام ريزان برنامه اين، بنابر. كنند مي تحميل مردم و سالمت هاي نظام به زيادي

  . كنند بندي اولويت علمي شواهد و اعتبار با اطالعات اساس بر را مردم سالمت مشكالت بايد محدود

 است، شده سالمت هاي نظام انسياستگذار دغدغه كه عمومي سالمت خصوص در كنوني مشكالت از يكي همچنين

 يافته افزايش مختلف جوامع در مردم سالمت كلي سطح چه اگر. است مردم سالمت وضعيت در موجود يها نابرابري

) جغرافيايي و فرهنگي اقتصادي، بعد از( سالمتي خدمات به سترسيد و سالمت نابرابري از جوامع از بسياري هنوز ولي

 حيطه از خارج در آنها كنترل كه هستند اجتماعي عوامل سالمت، در ها نابرابري اين از بسياري علت. برند مي رنج

 ناعادالنه عتوزي دليل به خانوارها درآمد كمبود سوادي، بي قبيل از عواملي. هاست كشور سالمت هاي نظام  اختيارات

 بر در كه هستند عواملي جمله از اجتماعي، پايين طبقات به تعلق و زندگي نادرست هاي شيوه و آگاهي نداشتن ثروت،

 اهداف تحقق عدم باعث آنها گرفتن ناديده و است شده پرداخته آن به كمتر كنون تا شايد كه تاثيرگذارند مردم سالمت

  .شد اهدخو سالمت در عدالت برقراري و سالمتي

 شوند،الزم گيري اندازه و شناخته شوند مي تر پيچيده روز به روز كه مردم سالمت مشكالت اينكه علت به حقيقت، در

 شوند توليد)  گذار تاثير عوامل از برخي و( سالمت مختلف ابعاد خصوص در كيفتي با و اعتماد با آمار و اطالعات كه است

 از. گيرند مي قرار استفاده مورد جامعه سالمت وضعيت بهبود براي ياستگذارسي و ريزي برنامه مختلف مراحل در تا

  .نمود اشاره زير موارد به توان مي مراحل اين جمله

 .باشد اطالعات و آمار و برشواهد مبتني كه سالمت مشكالت بندي اولويت و يسياستگذار و گيري تصميم
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  سالمت هاي برنامه كارايي و بخشي اثر ميزان محاسبه •

 سالمت هاي برنامه و سالمت مداخالت از يك هر اهداف تحقق ميزان پايش •

 و بازنگري آنها   سالمت هاي برنامه مجدد هاي طراحي •

 وجود) سوم جهان هاي كشور خصوص به ( ها كشور سالمت جاري اطالعات هاي نظام در كه ييها ضعف به توجه با

 و جمعيت هاي بررسي توسعه حال در هاي كشور در اعتماد و باراعت با اطالعات وريآ جمع براي 1984 سال از دارد،

 1USAIDS فني و مالي هاي حمايت با مختلفي مقاطع در دنيا كشور 50 حدود در ها بررسي اين. شد انجام سالمت

 در كشورمان اجرايي و علمي پتاسيل و ها ظرفيت از استفاده با  تيسالمت و جمع بررسي نيز ايران در. است شده انجام

 و تحقيقات ضمنا). 5و6( گرفت قرار استفاده مورد مختلفي هاي يسياستگذار در آن اطالعات و اجراشد 1379 سال

 از سال 10 به نزديك كه فعلي شرايط در). 7( گرديد توليد بررسي اين هاي داده از استفاده با متعددي علمي مقاالت

 طرفي، از. است گرفته قرار تاكيد مورد نظران صاحب از ياريبس سوي از مطالعه انجام ضرورت گذرد، مي قبلي بررسي

 پزشك برنامه اجراي پنجم، سال 5 اقتصادي و فرهنگي توسعه برنامه شروع جمله از كشورمان كنوني خاص شرايط

 دتولي و بررسي اين اجراي سالمت، در عدالتي بي هاي كاهش براي مداخالتي طراحي به ويژه توجه و ها شهر در خانواده

 از(MDGs)2  هزاره توسعه اهداف هاي شاخص محاسبههمچنين . كند مي چندان دو را آن اساس بر كيفيت با اطالعات

. شد خواهد گزارش و توليد قابل بررسي اين اساس بر آن هاي شاخص عمده كه است مان كشور المللي بين تعهدات

 ومير، مرگ خانوار، اقتصادي و اجتماعي هاي ويژگي زمينه در بررسي اين از حاصل اعتماد و اعتبار با هاي داده بنابراين،

 تواند مي ايدز جمله از مهم هاي بيمار زمينه در مردم دانش ميزان و زنان و كودكان سالمت خدمات پوشش باروري،

 قرار استاني يا و ملي سطح در سالمت انسياستگذار جمله از كشور مختلف هاي بخش استفاده مورد سال چند براي

 اين اجراي خود سازماني رسالت بر بنا حاضر، يبهداشت معاونت آن تبع به و سابق سالمت معاونت اساس، همين بر. گيرد

 و علمي هاي ظرفيت همه از استفاده با تا است داده قرار خود يجار برنامه  در خود ياولويتها از يكي عنوان به را بررسي

 يها نديفرا مندازين چنين طرحي با گستردگي زياد كه ييآنجا از.  ايدنم اجرا مناسب شيوه به را آن كشور اجرايي

 قيطر از يبررس ياجرا و يطراح مراحل هيكلاي مقرر شد تا  نامه تفاهم اساس بر ،است يياجرا  و يعلم يمتعدد

 ميصمت يمل يها يبررس از ياريبس انجام در جيرا هيرو برخالف نيهمچن. شود انجام سالمت قاتيتحق يمل موسسه

 يبررس اول مرحله در مشخص يزمانبند برنامه براساس يعلم استاندارد ها نديفرا اساس بر يبررس يطراح تا شد گرفته

                                                           
1
  The US Agency for International Development 

2
 Millennium Development Goals   
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       اساس بر مطالعه يطراح ازين مورد الزامات و مراحل هيكل فاز، نيا در. گردد هيته يشنهاديپ طرح كي قالب در

 يبرا آن جينتا و اجرا زين يبررس يشيآزما مرحله فاز، نيا در نيچنيهم. ديگرد نيتدو و هيته مشخص يها پروتكل

 نيتضم ،يريگ نمونه پرسشنامه، دستورالعمل مثل ،يبررس ازين مورد يابزارها ريسا و پرسشنامه قيدق يها يطراح

    .قرار گرفت استفاده مورد طرح ريدرگ افراد ازين مورد يها آموزش و ها داده تيفيك

 با( گرييد استاندارد هاي بررسي دنيا سطح در جمعيت و سالمت هاي شاخص محاسبه براي ،DHS مطالعات بر عالوه

 وسيله به MICS  بررسي. است از اين نوع مطالعات يا شده شناخته نمونه  MICS3 كه اند شده يطراح) تفاوتها يبرخ

 جمهوري كه است شده اجرا ادني كشور 50 از بيش در مرحله 3 در 1996 سال از متحد ملل سازمان كودكان صندوق

  MICS بررسي جديد طراحي در اينكه به توجه با. است كرده  اجرا 1996 سال در را بررسي اين نيز ايران اسالمي

 حمايت مورد بررسي اين طرفي از و باشد داشته همخواني  DHS بررسي با آن ابزار و هاي شاخص تا است شده تالش

اين  كاربرد تيقابل بر  DHSو   MICS بررسي هاي روش  و ابراز همزمان ار گيريبه ك لذا .دارد قرار يونيسف فني

 اهداف هاي شاخص مثل المللي بين هاي شاخص اعالم در را كشور انسياستگذار و افزود خواهد مان كشورمطالعه در    

 بررسي در شده ارايه  ابزار تا است تالش بررسي اين طراحي در اين بنابر. نمود خواهد كمك (MDGs) هزار توسعه

MICS4   گيرد قرار استفاده مورد زين .  

انـدازه   شد وبا افراد خانوار جمع آوري خواهد ) ش ديدهزتوسط افراده آمو(داده ها به روش مصاحبه  تماميدر اين بررسي 

  .انجام مي شود يسنج تن يها شاخصگيري تنها براي 

 : شد خواهد استفاده زير بزارا چند از بررسي اين در اطالعات آوري جمع براي

  ) (Household Questionnaires خانوار پرسشنامه .١

   (Women’s Questionnaire)  زنان پرسشنامه .٢

   (Questionnaire for children under five) سال 5 ريز كودكان پرسشنامه .٣

 با آمده دست به جينتا با سهيمقا نامكا تا شد خواهد استفاده رانيا آمار مركز يها چارچوب و فيتعار از مطالعه نيا در

 يخانوارها هيكل فهرست استان، هر ييروستا و يشهر نقاط در يآمار چارچوب. شود فراهم مسكن و نفوس يسرشمار

 دست به 1385 مسكن و نفوس يسرشمار از كه است) يپست آدرس( آنها ييايجغراف آدرس بر مشتمل ساكن يمعمول
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 Multiple Indicators Cluster Survey    
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 ،يريگ نمونه چارچوب كردن هنگام به يبرا ،1385 سال يسرشمار انجام از سال 4 از شيب گدشت به توجه با. ديآ يم

  .شد خواهد يبردار فهرست منتخب يها خوشه يخانوارها از قبل از شروع مطالعه،

  

 : طرح  اختصاصي اهداف

 :شامل رانيا تيجمع ياقتصاد و ياجتماع يشاخصها محاسبه •

o  تيجمع يجنس و يسن بيترك محاسبه شاخص هاي  

o  ازدواج سن راتييتغ و تاهل تيوضعمحاسبه شاخص هاي   

o مدرسه به شتريب و سال 5 افراد  يابيراه و سواد وضعيت هاي شاخص محاسبه 

o  ساله 24 تا 5 نيب افراد ليتحص يكنون تيوضع محاسبه شاخص هاي    

o خانوار افراد مهيب پوشش يها شاخص محاسبه  

o رباالت و ساله 15 افراد اشتغال تيوضع محاسبه   

 

  4شامل  خانوار هاي يداراي و  محيط بهداشت رفاهي، هاي شاخص محاسبه •

o يبهداشت توالت سالم، آشاميدني آب به دسترسي ميزان محاسبه  

o رفاهي وامكانات وسايل از استفاده قبيل از خانوار دارايي هاي شاخص محاسبه   

o مطالعه مورد خانوارهاي مسكوني واحد وضعيت هاي شاخص محاسبه   

o مسكوني واحد درون در خانوار اقتصادي فعاليت هاي شاخص همحاسب  

  

 حوادث، معلوليت و مرگ و مير در خانوار هاي شاخص محاسبه •

o ميزان بروز حوادث محاسبه 

o  محاسبه ميزان بروز معلوليت 

o   محاسبه ميزان هاي مرگ و مير بزرگساالن 

 

   كودكان سالمت هاي شاخص محاسبه •

o ماه يك زير نكودكا مرگ هاي ميزان محاسبه  

o سال يك زير كودكان مرگ هاي ميزان محاسبه  

o سال پنج زير كودكان مرگ هاي ميزان محاسبه  

o  محاسبه ميزان مرده زايي 

o و انـد  محـروم  دو هـر  يا والدين از يكياز  حداقل كه ساله 15 تا صفر كودكان از نسبتي ميزان محاسبه 

 آن داليل

                                                           
٤
ـ ا در شاخصـها  نيا محاسبه. دارد وجود كشور در يخوب نيتخم حاضر حال در شاخصها نيا عمده يبرا   در كشـور  يتوانمنـد  دادن نشـان  در مطالعـه  ني

 بود خواهد كننده كمك ها شاخص يالملل نيب يفهرستها
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o ايـ  يتنفسـ  يهـا  عفونـت  يـا  اسهال به مبتال اخير هفته دودر   كه سالي 5 زير كودكان درصد محاسبه 

 اند بوده )مانا پروتكل بر اساس(  همراه مشكالت ساير

o   محاسبه چگونگي مراقبت كودكان مبتال به اسهال ياARI    

o  مبتال به اسهالمحاسبه درصد استفاده از مايع درماني خوراكي در كودكان 

o م شده براي كودكان بيمار مبتال به اسهال يا  محاسبه محل و نوع اقدامات درماني انجاARI  

o  فاصـله شـروع شـيردهي بـه نـوزاد بـا زايمـان، درصـد          ،ماهگي 24محاسبه احتمال تداوم شير دهي تا

  كودكان محروم از شير مادر

o شش ماهگي  محاسبه وضعيت تغذيه انحصاري با شير مادر تا  

o  دامشير  خشك و ف داروهاي ويتاميني، شير مصر از نظرمحاسبه وضعيت تغذيه كودكان زير يك سال  

o قرار دارند گاريس دود معرض در آنها ساله 5 ريز كودكان كه ييخانوارها درصد محاسبه 

o  ساله 5 ريو تكامل كودكان ز رشدمحاسبه شاخص  

o ساله 5 ريز كودكان تيمحاسبه شاخص ترب 

o  محاسبه شاخص كار كودكان 

 

   نمادرا و زنان سالمت هاي شاخص محاسبه •

o محاسبه ميزان هاي  مواليد باروري  عمومي، باروري كلي و باروري اختصاصي سني 

o محاسبه وضعيت مراقبت دوران بارداري و پوشش واكسيناسيون كزاز در زنان   

o  نوع زايمان، محل زايمان  و فرد كمك كننده براي انجام زايمانمحاسبه  توزيع  

o سال اخير 2پر خطر هاي محاسبه درصد زايمان    

o  به تفكيك نا خواسته بودن فقط براي پدر يا فقـط   (سال اخير  2 بارداري هاي ناخواستهمحاسبه درصد

  )براي مادر يا هر دو 

o ساله به تفكيك روش  15-54از روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان   محاسبه درصد آگاهي  

o    ساله به تفكيك روش 15-54محاسبه سابقه استفاده ازروشهاي پيشگيري از بارداري در زنان   

o بـر   سـاله  همسـردار    15-54روشهاي پيشگيري از بارداري در زنـان    محاسبه درصد شيوع استفاده از

    حسب روش

o و بخـش دولتـي   دريافـت از  پيشگيري از بـارداري بـر حسـب    روش استفاده كنندگان از محاسبه درصد 

  خصوصي 

o ساله همسردار  15-54بارداري در زنان محاسبه درصد شيوع عدم استفاده ازروشهاي پيشگيري از   

o وقوع پيوسـته   همحاسبه درصدي از حاملگي ها كه همزمان با استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري ب

  است 

o استفاده روشهاي پيشگيري از بارداري نهيبرآورده نشده زنان در زم يازهايمحاسبه شاخص ن 

o دز محاسبه ميزان اگاهي زنان در خصوص بيماري اي 

o اطالعات/ ارتباطات  يو استفاده از فناور يگروه يبه رسانه ها يدسترس زانيمحاسبه م 

o  اتيدخان استعمالمحاسبه ميزان  

o زنان   يزندگ از تيرضا زانيمحاسبه م 
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  :اهدف كاربردي طرح 

 كشور سالمت نظام ازين مورد ياساس يها شاخص هيته •

 مپنج برنامه هيپا مهم يها شاخص از يبرخ محاسبه •

 هزاره اهداف نهيزم در خصوص به كشور يالملل نيب تعهدات به پاسخ به كمك •

 مادران و كودكان سالمت يها برنامه يبرخ يابيارزش •

 كشور يسالمت مهم يها شاخص يبرخ يبرا  داده يآور جمع جاري يها نظام يبخش اعتبار •

 سالمت يارتقا نهيزم در يمل و ياستان ، يا منطقه يزير برنامه به كمك •

 سالمت نظام در محور عدالت يها مداخله يبرا ازين مورد يها داده يبرخ ديتول •

  سالمت ياجتماع يها مولفه بر يمبتن يها مداخله يبرا ازين مورد يها داده يبرخ ديتول •

  

  :هدف كارگاه

   شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايرانمطالعه آموزش نحوه اجراي 

  

  : خاطبگروه هاي  م

 مصاحبه گرها -

 بازبين ها -

 ميداني/ ناظر هاي دانشگاهي -

 ولين ورود داده هاؤمس -

              ساير كارشناسان و عوامل اجرايي دست اندركار برنامه -

  

  :      شركت كننده افراد تعداد

ها و  اجرايي تعداد مصاحبه گرها، بازبين دستور عملبر اساس تعداد خوشه و خانوار هاي تعيين شده در  -

 .ميداني تعيين مي گردند/ ناظرهاي دانشگاهي

  .نفر نباشند 35بهتر است تعداد شركت كنندگان هر كارگاه بيش از  •

  



٨ 

 

  :       تعداد نوبت برگزاري

  دانشگاه مربوطه/ بر اساس تعداد نفرات تعيين شده در استان  -

  :  مكان كارگاه

  استان مربوطه/ با توجه به هماهنگي در دانشگاه   -

  :   كارگاه مدت 

 كارگاه اصليروز  6  -

 و تن سنجي فرم ها، و تمرين عملي پرسشنامه ها روز كارورزي در عرصه 2حد اقل   -

 )و كارورزي در عرصه روز پس از آموزش اوليه 3حداقل (  قبل از جمع آوري داده كارگاه پيگيريروز  1  -

استان / ان مطالعه در دانشگاهاحتمالي اجرايي كليه دست اندر كار روز نشست براي رفع مشكالت 1 -

  در هفته اول جمع آوري داده مربوطه

   :  زمان كارگاه 

  14/8/89تا  1/8/89از  شروع بر اساس امكانات و آمادگي دانشگاه 

  : فضاي فيزيكي

گروه  3 - 4فضاي مناسب براي كار گروهي در حدود در مدل كارگاهي و نفر 35سالن مناسب براي حدود  -

 كاري 

  .)  جنب سالن اصلي كه وقت اتالف نشود( براي پذيرايي بين ساعت و نماز و ناهار  فضاي مناسب -

  :امكانات و تداركات براي پذيرايي

آب ميوه / چاي و ميوه  - چاي يا نسكافه و شيريني(ــ دو نوبت پذيرايي بين ساعت براي روزهاي كارگاه  

  )30/14و   30/10درصورت امكان در ساعت 

 در هر روز كارگاه  ) 12- 13ساعت ( ناهار نوبتــ يك  

...) راننده و (نفر شركت كننده كارگاه، مدرس، مجريان برنامه و سايرافراد احتمالي  45ــ پذيرايي براي حدود 

. پيش بيني شود
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  : نيازلوازم و تجهيزات مورد 

  OFFICEو پروژكتور جهت استفاده از برنامه   PCدستگاه  - 

  بط جلسهضداري و بصري و فيلمبر -امكانات سمعي - 

با قابليت تفكيك بخش هاي مختلف جهت قراردادن محتواي ارائه شده در كارگاه براي يا پوشه زونكن  - 

  شركت كنندگان

 زمان مصاحبهكيف يا كوله مناسب براي  - 

 محتواي تكثير شده به تعداد شركت كنندگان - 

  عدد  1وايت برد پايه دار  - 

  فاوت رنگ مت 3 در عدد 5 حداقل ماژيك وايت برد - 

  خودكار يا روان نويس به تعداد شركت كنندگان  - 

  بسته  A4   1كاغذ  - 

  پرينتر و  امكانات تكثير محتواي دوره جهت شركت كنندگان - 

 ...)و ، چسب نواري كاغذي و چسب مايع قيچي، پايه چسب، منگنه(وسايل در صورت لزوم  - 

 )  كارگاه(گواهينامه پايان دوره  - 

  )ه عنوان نمونه ترازو و قدسنج ب ( ساير موارد در صورت لزوم - 

  



١٠ 

 

  )تعيين مي گرددحسب مورد  دانشگاه / در هر استان  ارائه كننده  ( جزئيات عناوين آموزش، ارائه كننده، زمان بندي و نحوه ارائه در دوره آموزشي

  *زمان مورد نظر  روش ارائه  ارائه كننده  گروه مخاطب  عنوان آموزش

  )حد اقل( 

  ارائهمكان   محتوا/ مستندات

  اهداف كار گاه    / خوشامدگويي

  معارفه -مقدمه 

 بازبين ها -  مصاحبه گرها

 ميداني/ ناظر هاي دانشگاهي

 مسؤولين ورود داده ها

ساير كارشناسان و عوامل 

  اجرايي دست اندر كار برنامه

  معاون بهداشتي

  مدير فني

  سخنراني

  

  دقيقه 60

  

  

  

  محل كارگاه

  "  اساليد - جزوه   دقيقه 60  سخنراني    "  كليات مطالعه

  "  اساليد - جزوه   دقيقه 120  سخنراني    "  اجرايي مطالعه دستور عملساختار و 

فهرست برداري، نمونه گيري و  دستور عملچارچوب و 

  شناسايي خانوار، فرم هاي فهرست برداري و تمرين عملي

كار  – سخنراني    "

كار ورزي در  -عملي

  عرصه

  دقيقه 240

  ساعت 4

  محل كارگاه  اليداس  -جزوه

  و فيلد

  "  اساليد  -جزوه  دقيقه 60  سخنراني    "  منابع مالي و نحوه عقدقرارداد، پرداخت ها

كار  - سخنراني    "  و تمرين عملي آموزش كليات اداره و انجام مصاحبه

  ايفاي نقش -عملي

  محل كارگاه  اساليد  -جزوه  دقيقه 60

و  ايفاي پرسشنامه ها و راهنماهاي آنها و تمرين عملي 

  نقش

  .ن سنجي در پرسشنامه كودكان را نيز شامل مي شودت

كار  - سخنراني    "

  عملي 

ساعت  جمعا 4هر مورد 

   و  ساعت12

  ساعت تن سنجي3 

جزوه  شامل 

پرسشنامه ها و 

  اساليد -راهنماها 

  محل كارگاه

  



١١ 

 

  *زمان مورد نظر  روش ارائه  ارائه كننده  گروه مخاطب  عنوان آموزش

  )حد اقل( 

  ارائهمكان   محتوا/ مستندات

  تمرين پرسشنامه ها و راهنماهاي آنها و كارورزي در عرصه

  كودكان را نيز شامل مي شود تن سنجي در پرسشنامه

كارورزي  -كار عملي    "

  در عرصه

ساعت جمعا 4هر مورد 3

  و  ساعت12

  ساعت تن سنجي 4 

پرسشنامه ها و 

  راهنماي آن ها

  محل كارگاه و فيلد

بازبيني، نظارت و تضمين كيفيت و تمرين  دستور عمل

  عملي  و كارورزي در عرصه

 -اساليد –جزوه   دقيقه 240      "

  فرم ها

  محل كارگاه و

  فيلد

كار  –سخنراني     "  ارزشيابي  نهايي، آزمون، براي گروه ها ي مورد نظر

  عملي

  محل كارگاه و  جزوه   دقيقه 60

  فيلد

  محل كارگاه  -  دقيقه در طول دوره 180  پانل      پرسش و پاسخ

نحوه اطالع رساني و جلب مشاركت فرم ها، روش ها و 

  )...پوستر، پمفلت، بروشور و( مردم

پمفلت، بروشور،   دقيقه60      "

  پوستر

  محل كارگاه

    فرم نظرسنجي  دقيقه 60  فرم    "  نظرسنجي

  محل كارگاه    دقيقه  120  پانل  مسوولين مربوطه     جمع بندي و اختتاميه

.زمان هاي تقريبي مورد نياز براي آموزش مباحث در كارگاه اصلي است: زمان مورد نظر*
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  "نحوه اجراي مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران "رگاه  آموزشي برنامه كا *نمونه پيشنهادي

  :  مكان                                                                                                               :تاريخ                    برنامه روز اول       

  ارائه كننده  عنوان برنامه  برنامه  زمان  سهجل

ح
صب

  

    * ثبت نام روز اول شركت كنندگان  15/8-00/8

    تالوت قرآن مجيد و سرود جمهوري اسالمي ايران  15/8 - 30/8

    بيان اهداف كارگاه - خوشامدگويي  - افتتاحيه   30/8- 00/9

    معارفه  30/9-00/9

    آشنايي با كليات مطالعه  00/10-30/9

    استراحت و پذيرايي  30/10-00/10

    اجرايي مطالعه  دستور عملساختار و   15/11-30/10

    چارچوب نمونه گيري، فهرست برداري و نقشه  15/11 -00/12

    نماز و ناهار  00/13-00/12  

هر
 ظ

از
د 

بع
  

    منابع مالي، هزينه ها، روش هاي عقد قرارداد و پرداخت ها  00/13- 00/14

    آشنايي با نحوه اطالع رساني، تبليغات و جلب مشاركت جامعه   00/14- 30/14

    استراحت و پذيرايي  30/14- 00/15

     )مباحث روز اول(پرسش  و پاسخ   00/15- 30/15

    نظر سنجي روز اول   و جمع بندي  30/15- 00/16

  

  .داده شود دانشگاه  متناسب با شرايط مطابقت/ اين برنامه و زمان بندي آن در هر استان*
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  :  مكان   :                                                                                                                            تاريخ             برنامه روز دوم             

  ارائه كننده  عنوان برنامه  برنامه  زمان  جلسه

ح
صب

  

    *دوم شركت كنندگان ت نام روزثب  15/8-00/8

    اعالم برنامه و مروري بر مباحث روز قبل  15/8- 30/8

     اداره و انجام مصاحبهآشنايي با كليات نحوه   30/8- 00/9

    آشنايي با پرسشنامه خانوار و راهنماي آن  00/10-00/9

    استراحت و پذيرايي  30/10-00/10

    )ادامه(انوار و راهنماي آن    آشنايي با پرسشنامه خ  30/10- 30/11

    )   پرسشنامه خانوار و راهنماي آن (پرسش و پاسخ   00/12-30/11

    نماز و ناهار  00/13-00/12  

هر
 ظ

از
د 

بع
  

    آشنايي با پرسشنامه كودكان و راهنماي آن      00/13- 30/14

    استراحت و پذيرايي  30/14- 00/15

    ي كودكان  تن سنج روشآشنايي با   00/15- 00/16

    )تن سنجي و راهنماي آن - پرسشنامه كودكان(پرسش و پاسخ   00/16- 15/16

    نظر سنجي  و جمع بندي روز دوم  30/16-15/16
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  :  مكان                           :                                                                        تاريخ           برنامه روز سوم                   

  ارائه كننده  عنوان برنامه  برنامه  زمان  جلسه

ح
صب

  

    *ثبت نام روز سوم شركت كنندگان  15/8-00/8

    اعالم برنامه و مروري بر مباحث روزهاي قبل  15/8- 30/8

    آشنايي با پرسشنامه زنان و راهنماي آن  00/10-30/8

    رايياستراحت و پذي  30/10-00/10

    )ادامه(آشنايي با پرسشنامه زنان و راهنماي آن     30/10- 30/11

    )   پرسشنامه زنان و راهنماي آن (پرسش و پاسخ   00/12-30/11

    نماز و ناهار  00/13-00/12  

هر
 ظ

از
د 

بع
  

    تضمين كيفيت، بازبيني و نظارت دستور عملچارچوب و   00/13- 30/14

    رايياستراحت و پذي  30/14- 00/15

چگونگي تحويل و دريافت پرسشنامه ها، نشاني ها و روش هاي تماس با   00/15- 20/15

  دبيرخانه مطالعه

  

تضمين كيفيت، بازبيني و نظارت، چگونگي  دستور عمل( پرسش و پاسخ   40/15-20/15

  )تحويل و دريافت پرسشنامه ها، نشاني ها و روش هاي تماس

  

    دانشگاه/ تانموضوعات خاص اس  10/16-40/15

    جمع بندي روز سوم و  نظر سنجي    30/16-10/16
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  :  مكان                                                                                                            : تاريخ                  برنامه روز چهارم  

  ارائه كننده  امهعنوان برن  برنامه  زمان  جلسه

ح
صب

  

    *ثبت نام روزچهارم شركت كنندگان  15/8-00/8

    اعالم برنامه و مروري بر مباحث روز هاي قبل  15/8- 30/8

با تاكيد بر  مروري بر پرسشنامه خانوار و راهنماي آن  و تمرين عملي  00/10-30/8

  )  كارگروه 3در ( نحوه اداره و انجام مصاحبه

  

    راحت و پذيرايياست  30/10-00/10

    بحث عمومي و پرسش و پاسخ در مورد پرسشنامه خانوار و راهنماي آن  00/12-30/10

    نماز و ناهار  00/13-00/12  

هر
 ظ

از
د 

بع
  

  GPSتمرين عملي  نحوه فهرست برداري،  نمونه گيري، نقشه و راهنماي   00/13- 30/14

 گزارش دهي فرم هاي فهرست برداري

  

    استراحت و پذيرايي  30/14- 00/15

  )كارگروه 3در (تضمين كيفيت، بازبيني و نظارت     دستور عملتمرين    00/15- 00/16

  فرم هاي بازبيني و نظارت و گزارش دهي

  

    نظر سنجي  و جمع بندي روز چهارم  30/16-00/16
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  :مكان                                                                                    تاريخ                                        برنامه روز پنجم    

  ارائه كننده  عنوان برنامه  برنامه  زمان  جلسه

ح
صب

  

    *ثبت نام روزپنجم شركت كنندگان  15/8-00/8

    اعالم برنامه و مروري بر مباحث روز هاي قبل  15/8- 30/8

تن سنجي و راهنماي آن  و تمرين  –پرسشنامه كودكان مروري بر   00/10-30/8

  )  كارگروه 3در (عملي 

  

    استراحت و پذيرايي  30/10-00/10

           - بحث عمومي و پرسش و پاسخ در مورد پرسشنامه كودكان  00/12-30/10

  تن سنجي و راهنماي آن

  

    نماز و ناهار  00/13-00/12  

  

30/14 -00/13  

ن هم زمان در سال(

  )اصلي

  بازبين ها /  هاجلسه ويژه ناظر

و   و بازبين ها ميداني/ براي آشنايي و هماهنگي ناظران دانشگاهي 

  برنامه ريزي الزم

  

30/14 -00/13  

 هم زمان در سالن(

  )فرعي

  انجلسه ويژه مصاحبه گر

 دانشگاه/ طرح در استان مصاحبه گر هاي براي آشنايي و هماهنگي

  الزم و برنامه ريزي  مربوطه

  

    استراحت و پذيرايي  30/14- 00/15

    دانشگاه/ مباحث خاص استان  00/15- 00/16

    نظر سنجي  و جمع بندي روز پنجم  30/16-00/16
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  :  مكان                                                                                                           تاريخ                          برنامه روزششم     

  ارائه كننده  عنوان برنامه  برنامه  زمان  جلسه

ح
صب

  

    *ثبت نام روزششم شركت كنندگان  15/8-00/8

    اعالم برنامه و مروري بر مباحث روز هاي قبل  15/8- 30/8

    )  گروهكار 3در (مروري بر پرسشنامه زنان و راهنماي آن  و تمرين عملي   00/10-30/8

    استراحت و پذيرايي  30/10-00/10

    بحث عمومي و پرسش و پاسخ در مورد پرسشنامه زنان و راهنماي آن  00/12-30/10

    نماز و ناهار  00/13-00/12  

هر
 ظ

از
د 

بع
  

   اهميت داده ها، نحوه ورود داده ها و نرم افزار مطالعه  00/13- 30/14

    استراحت و پذيرايي  30/14- 00/15

    آزمون پايان دوره  00/15- 30/15

       نظر سنجي كلي كارگاه  30/15- 00/16

  اختتاميه   جمع بندي روز ششم وپرسش و پاسخ و 
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  "نحوه اجراي مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران " و نشست پيگيري برنامه كارگاه  آموزشي نمونه پيشنهادي

  و قبل از جمع آوري داده  و كارورزي در عرصه بعد از آموزش اوليه روز  3حد اقل  -دانشگاه / گاه پيگيري در استانكار

           نشست رفع مشكالت اجرايي مطالعه  در هفته اول جمع اوري داده

      مكان                                                            تاريخ                                                                                                        

  ارائه كننده  عنوان برنامه  برنامه  زمان  جلسه

ح
صب

  

    ثبت نام شركت كنندگان  00/8 -15/8

  قاري  تالوت قرآن مجيد و  سرود جمهوري اسالمي ايران  15/8- 30/8

  مجري  نامهاعالم بر  30/8- 40/8

  مدير فني -معاون بهداشتي  خوشامدگويي و  مقدمه  40/8- 00/9

  مدرس طرح -مدير فني  مروري بر مباحث مطرح شده در كارگاه قبلي  20/9-00/9

  مدرس طرح -مدير فني  بيان انتظارات از شركت كنندگان    20/9- 40/9

  شركت كنندگان  اايفاي نقش و تمرين تكميل و بازبيني پرسشنامه ه  20/10-40/9

    تنفس و پذيرايي  20/10- 40/10

طرح موضوعات  و مشكالت مصاحبه گر ها، بازبين هاي ميداني    00/12-40/10

  ميداني در كارورزي در عرصه/ و ناظرهاي دانشگاهي 

ناظر ستادي    -مدرس طرح -مدير فني

  شركت كنندگان -

    نماز و ناهار  00/13-00/12  
هر

 ظ
از

د 
بع

  

  ناظر ستادي -مدرس طرح -مدير فني  ارائه راهكار هاي رفع مشكالت اجرايي مطالعه  00/13- 00/14

نحوه دريافت و تحويل پرسشنامه ها، گزارش دهي، نشاني ها و   00/14 - 00/15

  تلفن هاي تماس

  ناظرستادي -مدرس طرح -مدير فني

    پذيرايي  00/15 - 30/15

    جمع بندي و اختتاميه  30/15 - 00/16

  .دانشگاه  متناسب با شرايط مطابقت داده شود/ ن برنامه و زمان بندي آن در هر استاناي*
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  :كيفيت آموزش تضمين

آموزش فرآيندي مستمر است كه بايد پيش از مطالعه و در . آموزش تيم مطالعه يكي از عوامل كليدي كيفيت بررسي است

  .  حين جمع آوري داده صورت پذيرد

  .است با نحوه اجراي مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران آموزش آشنايي هدف كلي

  :آموزش عبارت است از اهداف اختصاصي

 .در تيم هاي مختلفمحتواي تهيه شده براي بررسي و صحيح اطمينان از كاربرد يكسان  •

 هاي مطالعه دستور عملاهداف، پرسشنامه ها و آشنايي با   •

 ويژه مصاحبه گر ها ه در افراد درگير در مطالعه ب ايجاد انگيزش •

 كاربردي براي مطالعه ياهه پيشنهاديارا •

 ارتقاي كيفيت داده هاي حاصل از مطالعه •

•  

   مطالعه نيروي انساني

  :انتخاب مصاحبه گرها 

در طول  حبه گر ها مصا. به كار گيري مصاحبه گر هاي با تجربه و آشنا با موضوع بررسي از اهميت ويژه اي برخوردار است

بهتر است مصاحبه گرها داراي حداقل تحصيالت دانشگاهي كارشناسي مرتبط با موضوع  .دوره بايد در اختيار طرح باشند

  .در رشته هاي مرتبط بالمانع است در مناطق محروم به كار گيري كاردان هاي با سابقه كار و تجربه. باشند

  

از ديگر ويژگي هاي مهم در انتخاب  ابط عمومي و قدرت بيان خوب ونيز خط خوانا ، داشتن روآشنايي با زبان بومي منطقه

 .مصاحبه گر ها است

  :معيار هاي انتخاب مصاحبه گرها

با توجه به حجم سواالت بخش زنان و ). حضور دو زن يا يك زن و يك مرد در هر تيم كاري(زن و مرد  :جنسيت - 

انتظار مي رود در گروه هايي كه از يك مرد و . از مرد پيش بيني شود كودكان در كل تعداد مصاحبه گر هاي زن بيش

يك زن تشكيل شده است پرسشنامه خانوار توسط همكار مرد و پرسشنامه زنان و كودكان توسط همكار زن تكميل 

 .گردد
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 .دانشجويان و فارغ التحصيالن داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي :ميزان تحصيالت - 

 .سال سابقه كار بالمانع است 2وم بكارگيري كاردان هاي رشته هاي زير با داشتن حداقل در مناطق محر *

، )عمومي و خانواده(دانشجويان سال آخر يا فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، مامايي، بهداشت  :رشته تحصيلي - 

 .آموزش بهداشت كه با مفاهيم مطروحه در پرسشنامه آشنا باشند

در افراد متاهل  ،با توجه به سواالت پرسشنامه زنان. داقل يك نفر زن متاهل حضور داشته باشدبهتر است در هر تيم ح

  .اولويت خواهند بود

به صورت تمام وقت در اختيار در طول آموزش و جمع آوري داده مطالعه اصلي بايد   هامصاحبه گر :وضعيت اشتغال - 

اني با دانشگاه ندارند در صورت داشتن شرايط الزم به تشخيص گراني كه رابطه سازماستفاده از مصاحبه. .مطالعه باشد

 .مدير فني مطالعه بالمانع است

 افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و منطقه ترجيحاً :وضعيت بومي بودن - 

، به خصوص در برخي مواقع ممكن است زنان از پاسخ دادن به سواالت مصاحبه كنندگاني كه خيلي جوان به نظر مي رسند: سن -

از طرف ديگر اغلب داشتن يك مصاحبه كننده جوانتر . در موارد حساسي مثل نتايج حاملگي يا تغذيه با شير مادر اجتناب كنند

 25بنابراين ترجيحاً از افراد سنين . در هر گروه كه بتواند رابطه بهتري با پاسخگوهاي جوان و مجرد برقرار كند  نيز مفيد است

با توجه به سختي كار مصاحبه ها  از انتخاب افراد مسن تر براي مصاحبه گري اجتناب  .احبه استفاده شودسال براي مص 50تا

 .گردد

 . ي خواهد بود كه سابقه همكاري در مطالعات مشابه را داشته اندداولويت با افرا: همكاري در مطالعات مشابه - 

 روابط عمومي  و فن بيان خوب -

 داشتن خط خوانا -

 ي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهيطي دوره آموزش -

 منطقه ژگي هاي وي مورد نظر تيم مطالعه بر اساس معيارهايساير  -

 

  :ميداني دانشگاهي/ و باز بين ها و ناظر هاي تعداد مصاحبه گر ها

  اجرايي در هر استان دستور عملبر اساس جدول 

   .در نظر بگيرند از ابتدارا  هاو ناظر  ، بازبين هااحتمال ريزش مصاحبه گرهامديران فني بايد  •
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  :)دانشگاهي( ناظر هابازبين هاي ميداني  و  معيار هاي انتخاب 

 زن و مرد  :جنسيت - 

 .فارغ التحصيالن داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي:  ميزان تحصيالت - 

، آموزش )دهعمومي و خانوا(فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي، مامايي، بهداشت  ترجيحاً :رشته تحصيلي - 

 بهداشت، آمار، اپيدميولوژي، مديريت خدمات بهداشتي درماني، جمعيت شناسي 

 از كاركنان بهداشتي با سابقه پايش و نظارت بر برنامه ها و طرح ها  ترجيحاً :وضعيت اشتغال - 

 افراد بومي و آشنا به زبان محلي هر استان و منطقه ترجيحاً :وضعيت بومي بودن - 

 . ي خواهد بود كه سابقه همكاري در مطالعات مشابه را داشته اندداولويت با افرا :مشابه همكاري در مطالعات - 

بهتر است ناظران از ). سال 50تا  25(براي بازبين ها  شرايط سن مشابه مصاحبه گر ها در نظر گرفته شود  :سن - 

 .سال براي نظارت انتخاب شوند 55ا ت 35افراد  ترجيحاً. بين افراد با سن باالتر و تجارب كاري بيشتر انتخاب شوند

 طي دوره آموزشي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهي -

 منطقه ويژگي هاي مورد نظر تيم مطالعه بر اساس معيارهاياير س -

 

  :معيار هاي انتخاب مسؤولين ورود داده ها

 زن و مرد  :جنسيت - 

 .كارشناسي فارغ التحصيالن داراي مدرك تحصيلي  كارداني يا:  ميزان تحصيالت - 

 ...و ITترجيحا فارغ التحصيالن رشته هاي آمار و مدارك پزشكي، كامپيوتر،  :رشته تحصيلي - 

 . سالمت از كاركنان بهداشتي با سابقه در نظام اطالعات ترجيحاً :وضعيت اشتغال - 

 . اشته انداولويت با افرادي خواهد بود كه سابقه همكاري در مطالعات مشابه را د :همكاري در مطالعات مشابه - 

 طي دوره آموزشي تعيين شده  با موفقيت و اخذ گواهي -

 منطقه ويژگي هاي مورد نظر تيم مطالعه بر اساس معيارهايساير  -

 

  :محتواي آموزش

فرآيند هاي مصاحبه گري، فرآيند هاي نظارت و . استفاده از محتواي واحد و استاندارد براي تمام آموزش ها الزم است

  .و وظايف كل اعضاي تيم بايد در دوره آموزشي كامال تبيين گردد گزارش دهي و ساختار
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  . محتواي آموزش ها به طور كلي شامل موارد زير است كه  در هر گروه با تاكيد بر مباحث ويژه آن گروه خواهد بود

  كليات طرح -

 ساختار و دستورالعمل اجرايي مطالعه -

  راهنماي اداره و انجام مصاحبه  -

 و راهنماي آن ها) كودكان -زنان -رخانوا(پرسشنامه ها  -

  هرست برداري، نمونه گيري، نقشه ف دستور عمل -

 تضمين كيفيت، بازبيني و نظارت و راهنماي ناظر ها دستور عمل -

  ...)پوستر، پمفلت و بروشور و(فرم ها و شيوه هاي اطالع رساني و جلب مشاركت مردم  -

 )پايان دوره آزمون(ارزشيابي نهايي دوره  -

 .....فهرست برداري، بازبيني، نظارت، گزارش دهي وفرم هاي  -

 نشاني ها و تلفن هاي تماس -

  

  :  مدت دوره و روش هاي آموزش

مدت دوره آموزشي بايد به اندازه اي باشد كه مصاحبه گرها با روش هاي مصاحبه موفق و محتواي پرسشنامه ها و راهنماها 

  .و روند بازبيني و نظارت در مطالعه كامال آشنا گردند همچنين بازبين ها و ناظرها با فرم ها .آشنا شوند

 1 ،) ساعت 16( روز كارورزي در عرصه 2، ) ساعت 48( ساعته 8آموزشي  كارگاهروز  6مدت دوره آموزش براي اين مطالعه 

ه در هفته ساعت 8روز نشست   1و )ساعت 8(روز پس از آموزش و قبل از جمع آوري داده ها   3حداقل  پيگيريروز كارگاه 

  .در نظر گرفته مي شود دانشگاه/ در استان اول جمع آوري داده ها براي رفع مشكالت اجرايي احتمالي

استان / هر دانشگاه علوم پزشكي دربراي يك بار آموزش ها توسط مدرس طرح و تيم مطالعه با حضور ناظر ستادي حداقل 

/ ممكن است در دانشگاه . وزش گيرندگان تكرار مي گرددآم دادعتمتناسب با  جرا خواهد شد و سپس توسط هرتيم ا

، بازبين تعداد آموزش ها در دانشگاه مربوطه بر اساس تعداد مصاحبه گر ها. كارگاه هم زمان برگزار گردد 2استان مربوطه 

  .خواهد بود ها و ناظرها

از آموزش در مطالعه  روز پس 3اقل  حددر فاصله  و ورزي در عرصهپس از كار يك جلسه پيگيري قبل از جمع آوري داده 

  . پيشنهاد مي شود
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براي رفع مشكالت يا سواالت احتمالي با حضور مديران و كارشناسان اجرايي  دوره جمع آوري داده بهتر است در هفته اول

  .و ناظران نشستي ترتيب داده شود ، بازبين هامصاحبه گر ها

شركت نمايند تا با موضوع مطالعه، پرسشنامه ها و  نيز استان/ نشگاهدا در كارگاه اصلي ها بايد مسوولين ورود داده

  .دستورعمل ها آشنا شوند

شرايط  در در آموزش هاي مصاحبه گر ها استفاده شود تا نحوه برخورد و تمرين عملي بايد تا حد امكان از ايفاي نقش

  .گرددمشابه تمرين 

 گر يك تيم در فيلد مي تواند به سواالت ساير تيم هاي مصاحبهضبط جلسات آموزشي يا يك نمونه از تكميل فرم توسط 

  . پاسخ دهد

و  تكميل، بينند ناظران كه آموزش مي ،  بازبين ها وفرم هاي مشخصات براي هرگروه از مديران فني، مصاحبه گرهابايد  

  . گردد ارسال

  

  ارزشيابي آموزش

ارزشيابي آموزش در اين . ر سطوح و ابعاد مختلف انجام شودالزم است تا ارزشيابي د جهت اطمينان از كيفيت آموزش، 

  :مطالعه به روش هاي زير صورت مي پذيرد

  ارزشيابي جلسات آموزشي

 به همراه صورتجلسات و اسامي حاضرين و مدرسينتعداد جلسات آموزشي برگزار شده  -

 روز نشست  1، پيگيري ارگاهك روز 1 ورزي در عرصه،كارروز  2كارگاه اصلي ،  روز 6تعداد روز هاي آموزش  -

 تعداد نفرات شركت كننده در هر جلسه آموزش -

، ساير عوامل اجرايي ناظر هابازبين ها،  مصاحبه گرها، (نفرات آموزش ديده در گروه هاي مختلف  تفكيك شده و كل تعداد -

 )و كارشناسان، مسوولين ورود داده ها

  سه آموزشيلميانگين نمرات آزمون ها در هر ج -

 استاندارد آموزش ي يكسان ومحتوا -

 ضبط صوتي يا تصويري جلسه -

 نظرسنجي جلسات آموزشي از نظر آموزشي و اجرايي -
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  ارزشيابي كيفيت آموزش مصاحبه گر ها

 داراي معيار هاي تعيين شده  براي انتخاب مصاحبه گر -

  روز نشست  1پيگيري، روز كارگاه  1روز كارورزي در عرصه،  2روز كارگاه اصلي ،  6  حضور كامل در برنامه -

% 70و كسب حداقل ) نمونه گيري دستور عملبا تاكيد بر پرسشنامه ها و راهنماهاي آنها و (شركت در آزمون پايان دوره  -

  امتياز آزمون

  فرم پرسشنامه 5تكميل  -

 اخذ گواهي پايان دوره -

  

  ميداني/ و ناظرهاي دانشگاهي بازبين هاارزشيابي كيفيت آموزش 

  ناظر بازبين يا  هاي تعيين شده  براي انتخابداراي معيار  - 

   روز نشست    1روز كارگاه پيگيري،  1روز كارورزي در عرصه،  2روز كارگاه اصلي ،  6حضور كامل در برنامه -

و كسب ) عمل اجراييتضمين كيفيت، راهنماي ناظر ها و دستورنظارت و  دستور عملبا تاكيد بر(شركت در آزمون پايان دوره  -

  امتياز آزمون% 70اقل حد

  فرم تكميل شده توسط مصاحبه گر ها و استخراج اشكاالت و گزارش آنها 5بررسي  -

  اخذ گواهي پايان دوره  -

 ولين ورود داده هاؤارزشيابي كيفيت آموزش  مس

 داراي معيار هاي تعيين شده براي انتخاب مسؤولين ورود داده ها -

 ت آشنايي با مطالعهروزه اصلي جه 6حضور در برنامه كارگاه  -

روز  1و  روز كارگاه پيگيري 1روز كار عملي  و نيز  1شامل  ويژه مسؤولين ورود داده  روزه كارگاه 3حضور كامل در برنامه  -

  و همچنين حضور در كارگاه ويژه مصاحبه گرها نشست

و ) ورود داده و استفاده از نرم افزار لدستور عم ،با تاكيد بر  نحوه ورود اطالعات پرسشنامه ها(شركت در آزمون پايان دوره  -

  امتياز آزمون% 70كسب حداقل 

در برنامه  مورد از هريك از پرسشنامه هاي خانوار، زنان و كودكان 2شامل حداقل  فرم پرسشنامه 10ورود اطالعات حداقل  -

  نرم افزاري مورد نظر

 اخذ گواهي پايان دوره -
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  دانشكده/ آرم دانشگاه

  

  دعوت نامهنمونه 

  

  

  ......................جناب آقاي/  ركار خانم س

  

  با سالم و احترام

  

  در كارگاه آموزشي .............ناظر و/ بازبين/ تا به عنوان  مصاحبه گر گردد  بدينوسيله از شما دعوت مي

   "آشنايي با نحوه اجراي مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران "

  ...............................................................به نشاني  .............در مكان.................. تا    ................    تاريخ كه از 

  .گردد حضور به هم رسانيد برگزار مي

  .حضور كليه افراد شركت كننده در كل دوره الزامي است

  .شي جهت برنامه ريزي الزم ارسال مي گرددبه پيوست برنامه كارگاه آموز

  

  مدير فني/ معاون بهداشتي  امضا                                                                       
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  دانشكده/ آرم دانشگاه

  "مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران "صورتجلسه كارگاه آموزشي 

  :نام شهرستان                               :دانشكده/ نام دانشگاه                                   :ستاننام ا

......  .......در تاريخ "مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران "كارگاه آموزشي

  .ساعت برگزار گرديد...............به مدت....................... تا ساعت.................ساعت  از.................... در مكان............... لغايت

/ مدرس

  مدرسين برنامه

تعداد  كل 

افراد شركت 

  كننده

هاي  تعداد تفكيكي گروه

  آموزش ديده

  امتياز آزمون

(%)  

  نظر سنجي كارگاه كلي نتيجه

  )ميانگينامتياز  (

ر 
 گ

به
اح

ص
م

  

ن
زبي

با
  

ظر
نا

ير  
سا

ل  
داق

ح
ن  

گي
يان

م
  

ثر
داك

ح
ب  
خو

ار
سي

ب
   4  

ب
خو

ط  3  
سط

تو
م

  2  

ف
عي

ض
  1  

  

  

  

                        

  

ناظرها و ساير كارشناسان و عوامل اجرايي  ،مدرسين،  مصاحبه گرها، بازبين ها/ تصوير فرم مشخصات مدرس

  . آموزش ديده ضميمه است

  .ساعت انجام شد...........به مدت ...............تا ....................ضمنا برنامه كارورزي در عرصه شركت كنندگان از تاريخ 

برنامه ريزي  به ترتيب زير) در هفته اول جمع آوري داده(و نشست ) قبل از جمع آوري داده( برنامه كارگاه پيگيري

                                                                    .                                                                     شده است

   ........................در محل..................تا....................از ساعت...... .................تاريخكارگاه پيگيري  در 

  ........................در محل.............تا..........از ساعت............... نشست رفع مشكالت اجرايي در تاريخ

مدير فني/ امضا  معاون بهداشتي                                                                                           
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  )1389سال (مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران 

  يران فني دانشگاه هاي علوم پزشكي كشورفرم مشخصات مد

دانشگاه علوم   رديف

  پزشكي

  سن  نام و نام خانوادگي

  )به سال(

  جنس

  )زن -مرد(

  سابقه خدمت  سمت -شغل

  )به سال(

  آخرين مدرك تحصيلي

- كارشناسي -كارداني(

  )دكترا  -كارشناسي ارشد

سابقه مديريت   رشته تحصيلي

  اجرايي

  )به سال(

سابقه همكاري در 

  عات كشوريمطال

  )ندارد - دارد(

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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  )1389سال (مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران   

  دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور  طرح درسينم/ فرم مشخصات مدرس

دانشگاه علوم   رديف

  پزشكي

  سن  نام و نام خانوادگي

  )به سال(

  جنس

  )زن -مرد(

سابقه   سمت -شغل

  خدمت

  )به سال(

  آخرين مدرك تحصيلي

- كارشناسي -كارداني(

  )دكترا  -كارشناسي ارشد

رشته 

  تحصيلي

سابقه آموزش و 

  تدريس

  )به سال(

سابقه همكاري در 

  العات كشوريمط

  )ندارد - دارد(

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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  )1389سال ( جمهوري اسالمي ايرانمطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت و جمعيت در 

  نفر: ........ تعداد كل   ........................دانشگاه علوم پزشكي  – ي آموزش ديدهمصاحبه گر هامشخصات گزارش  فرم 

  سن  نام و نام خانوادگي  كد مصاحبه گر  رديف

  )به سال(

  جنس

  )زن -مرد(

  وضعيت تاهل

  )متاهل -مجرد(

  آخرين مدرك تحصيلي

- كارشناسي -كارداني(

  )دكترا  -كارشناسي ارشد

رشته 

  تحصيلي

  وضعيت اشتغال

غير  - شاغل(

  )دانشجو -شاغل

سابقه همكاري 

  در مطالعات قبلي

  )ندارد - دارد(

  تلفن تماس

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

  



٣٠ 

 

  )1389سال (المت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه س

  نفر: ........ تعداد كل.......................  فرم مشخصات بازبين هاي ميداني  دانشگاه علوم پزشكي 

  سن  نام و نام خانوادگي  كد بازبين  رديف

  )به سال(

  جنس

  )زن -مرد(

سابقه   سمت -شغل

  خدمت

  )به سال(

  آخرين مدرك تحصيلي

- كارشناسي -انيكارد(

  )دكترا  -كارشناسي ارشد

رشته 

  تحصيلي

سابقه همكاري در 

مصابه گري، پايش و 

  نظارت بر برنامه ها

  )به سال(

سابقه همكاري در 

  مطالعات كشوري

  )ندارد - دارد(

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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  )1389سال (مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران 

  نفر:....... تعداد كل   ........................دانشگاه علوم پزشكي   – آموزش ديده دانشگاهي/ميدانيناظر هاي  فرم مشخصات 

  سن  ادگينام و نام خانو  كد ناظر  رديف

  )به سال(

  جنس

  )زن -مرد(

  سمت -شغل

  

  آخرين مدرك تحصيلي  محل اشتغال

- كارشناسي -كارداني(

  )دكترا  -كارشناسي ارشد

رشته 

  تحصيلي

سابقه همكاري در 

پايش و نظارت بر 

  برنامه ها

  )به سال(

سابقه همكاري 

  در مطالعات قبلي

  )ندارد - دارد(

  تلفن تماس

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

  



٣٢ 

 

  )1389سال (مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران 

  نفر: ........ تعداد كل..........  .............فرم مشخصات مسوولين ورود داده  دانشگاه علوم پزشكي 

كد مسوول   رديف

  ورود داده

  سن  نام و نام خانوادگي

  )به سال(

  جنس

  )زن -مرد(

سابقه   سمت -شغل

  خدمت

  )به سال(

  آخرين مدرك تحصيلي

- كارشناسي -كارداني(

  )دكترا  -كارشناسي ارشد

رشته 

  تحصيلي

سابقه همكاري در واحد 

  هاي آمار و اطالعات

  )به سال(

بقه همكاري در سا

  مطالعات كشوري

  )ندارد - دارد(

1                      

2                      

3                      
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  )1389سال (مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران 

  نفر:....... تعداد كل........................   دانشگاه علوم پزشكي   –فرم ثبت نام در كارگاه آموزشي 

  سن  نام و نام خانوادگي  رديف

  )به سال(

  جنس

  )زن -مرد(

  سمت -شغل

  

  آخرين مدرك تحصيلي  محل اشتغال

- كارشناسي -كارداني(

  )دكترا  -كارشناسي ارشد

رشته 

  تحصيلي

سابقه همكاري در 

پايش و نظارت بر 

  برنامه ها

  )به سال(

سابقه همكاري در 

  مطالعات قبلي

  )ندارد - دارد(

  ماستلفن ت

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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  )1389سال (مطالعه بررسي شاخص هاي چند گانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران 

  در دانشگاههاي علوم پزشكي كشورفرم  بررسي كارگاه هاي آموزشي برگزار شده 

نام دانشگاه علوم   رديف

  استان/ پزشكي

  كل كارگاه تعداد

  برگزار شده

تعداد كل افراد 

آموزش ديده 

  )نفر(

  تعداد تفكيكي گروه هاي آموزش ديده

  )نفر(

  امتياز آزمون شركت كنندگان

  (%)بر حسب  

  نتيجه نظر سنجي كارگاه هاي برگزارشده

  )ميانگين( 

  حداكثر  ميانگين  حداقل  ساير  ناظر  بازبين  حبه گرمصا

ر 
يا

س
ب

ب 
خو

4  

ب 
خو

ط   3
وس

مت 2  

ف 
عي

ض
1  

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              
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  كارگاه آموزشيظرسنجي نفرم 

   آشنايي با نحوه مطالعه شاخص هاي چندگانه سالمت و جمعيت در جمهوري اسالمي ايران

  )                                                      : مكان                                                                     : زمان (

  ضعيف توضيحات

)1( 

  وسطمت

)2( 

  خوب

)3( 

بسيار 

 )4(خوب 

 رديف عنوان مورد ارزيابي

 1 مناسب بودن سطح كارگاه براي شما     

 2 برآورده شدن انتظارات اوليه شما از شركت در كارگاه     

  3  تناسب و ارتباط محتواي كارگاه با مطالعه مورد نظر     

 4 ه در اجراي مطالعهبسته آموزشي ارائه شد و كاربرد آسان  سود مندي     

ارائه شده در اجراي ...) پرسشنامه،راهنما،دستورالعمل و(جامعيت بسته آموزشي     

  مطالعه

5  

 6 ..)زونكن، لوازم التحرير و(مناسب بودن بسته ملزومات آموزشي      

  7  امكان بحث و بررسي مواد آموزشي توزيع شده در كارگاه      

 8 كارگاه در برنامه هاي آتي سازماني شما بهره مندي از محتواي     

 9 )گان(تسلط علمي آموزش دهنده     

 10 در كارگاه) گان(اثر بخشي روش هاي تدريس آموزش دهنده      

 11 )گان(مناسب بودن شيوه اداره كارگاه و توانايي جلب مشاركت آموزش دهنده      

 12 )گان(ه فن بيان و نحوه انتقال مطالب آموزش دهند     

 13  )گان(نحوه پاسخگويي به سواالت مطروحه توسط آموزش دهنده      

 14 )گان(استفاده موثر از وقت و اجراي دقيق برنامه توسط آموزش دهنده      

 15 )1389 آبان ماه(مناسب بودن تاريخ برگزاري كارگاه      

روز  1( )ز كارورزيرو 2( و) اصلي روز 6(مناسب بودن طول دوره كارگاه      

 )پيگيري در استان

16 

 17 مناسب بودن زمان بندي روزانه كارگاه     

 18 مناسب بودن امكانات كمك آموزشي در كارگاه     

 19 مناسب بودن مكان برگزاري كارگاه     

 20 مناسب بودن امكانات رفاهي و پذيرايي در كارگاه     

 21 ت و شركت در كارگاهنحوه اطالع رساني براي دعو     

  22  نحوه رفت و آمد جهت شركت در كارگاه     

 23 ميزان رضايتمندي و نظر كلي شما در مورد كارگاه     
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 :نقاط ضعف كارگاه

-  

-  

-  

  :نقاط قوت كارگاه

-  

-  

-  

  :هاپيشنهاد

-  

-  

-  

  

  

  


