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 ضرٍع

ارسال فْرست اٍلَیت بٌذی  
ضذُ ػٌاٍیي ارزیابی فٌاٍری  

سالهت از سَی هؼاًٍت درهاى 
 ٍزارت بْذاضت

اػالم فراخَاى ػوَهی ػٌاٍیي از 
طریق سایت هَسسِ ٍ ارسال  

ًاهِ بِ داًطگاّْا ٍ سازهاًْای 
 ریربط

ارسال پرٍپَزال ّای از سَی  
 هحققیي بِ هَسسِ

بررسی پرٍپَزال ّا در کویتِ فٌی  
 ارزیابی فٌاٍری سالهت هَسسِ

اػالم تػَیب ٍ ػقذ قرارداد با 
 هحقق

دریافت گسارش اٍلیِ طبق هفاد 
 قرارداد

دریافت ٍ ارسال گسارش ًْایی 
 برای ًاظریي طرح

ابالؽ ًظرات داٍراى بِ هحقق ٍ 
 در ًْایت تاییذ طرح

 پایاى 

ارسال گسارضات ًْایی بِ دفتر 
ارزیابی فٌاٍری، تذٍیي استاًذارد ٍ 

 تؼرفِ سالهت ٍزارت بْذاضت

ارزیابی فٌاٍری سالهت ابسار اغلی تخػیع بْیٌِ هٌابغ 

 حَزُ سالهت

 ث٘دٙ ّحذٗد ػالّز ثخؾ ٕيبصٛبی ثشای ّ٘ج٘د ّٖبثغ دٕيب، سْبُ دس ْٛ٘اسٙ

 اص ّٖبثغ سخليق فشایٖذ دس ح٘صٙ ایٔ ػيبػشيزاسآ ٗ ىيشٕذىبٓ سلْيِ ٗ

 ینی ْٕبیٖذ، ّی اػشفبدٙ ؿ٘اٛذ ثش ّجشٖی ىيشی سلْيِ ػَْی ٛبی سٗؽ

 إجبُ ثب مٚ ث٘دٙ ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی ػَْی سٗؽ ٛب، سٗؽ ایٔ اص

 ٗ ٛب ٛضیٖٚ دسثبسٙ دٕيب، دس ّ٘ج٘د ؿ٘اٛذ اص اػشفبدٙ ٗ اقشلبدی ٛبی سحَيٌ

 ّ٘سد دس ػَْی ٗ ػَْی ساٛنبسی اػز س٘إؼشٚ ّخشَف ّذاخالر ف٘ایذ

دس یل ىضاسؽ مبٌّ . ْٕبیذ اسائٚ ػالّز ٕظبُ دس ّ٘ج٘د ّٖبثغ سخليق

اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ّؼْ٘ال جٖجٚ ٛبی ایْٖی، اثشثخـی ٗ ٛضیٖٚ 

اثشثخـی یل فٖبٗسی ٗ ٕيض اثشار قبٕٕ٘ی، اجشْبػی ٗ ػبصّبٕی یل فٖبٗسی 

ىشٗٙ  ؿذٙ، رمش ّ٘اسد ثٚ س٘جٚ ثب ثب فٖبٗسی ٛبی ّـبثٚ ّقبیؼٚ ّی ىشدد.

 ّشٍ٘ی اجشای ػٖ٘آ ثٚ ػالّز سحقيقبر َّی ّ٘ػؼٚاقشلبد ػالّز 

 ایٔ اْٛيز ثٚ س٘جٚ ثب ؿذ آٓ ثش ػالّز، فٖبٗسی اسصیبثی ٛبی دشٗطٙ

 ّؼظِ ّقبُ ٕظش ّذ ّقبّٗشی اقشلبد ّقٍ٘ٚ ثب آٓ ِّٜ اسسجبط ٗ ّ٘ض٘ع

 إذاص چـِ ٗ ّ٘ج٘د ٗضؼيز اقذاّبر، ثشسػی ثٚ ثشىی ىضاسٙ طی سٛجشی،

 .ثذشداصد مـ٘س دس دإؾ ایٔ آیٖذٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایٌذ ارزیابی فٌاٍری سالهت ٍ ًقص هَسسِ هلی تحقیقات 

 سالهت

ثب س٘جٚ ثٚ اْٛيز ىضاسؿبر اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز دس خل٘ف س٘صیغ مبسا 

ثؼيبس ىضاسؿبر ایٔ دقز ٗ كحز ّحذٗد ثخؾ ػالّز،  ٗ ّ٘ثش ّٖبثغ

سحقيقبر ػالّز سػبٍز ّ٘ػؼٚ َّی حبئض اْٛيز اػز. اص إٓجبیی مٚ 

 1389، اص ػبً ّی ثبؿذ )طجق اػبػٖبّٚ( اجشای دظٗٛؾ ٛبیی اص ایٔ قجيٌ

ٗظيفٚ إجبُ دشٗطٙ ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ٗ ٕظبسر ثش حؼٔ إجبُ 

مبس ثش طجق سفبِٛ ٕبّٚ ای اص ػ٘ی ٗصاسر ثٜذاؿز، دسّبٓ ٗ آّ٘صؽ 

ّٖظ٘س ثٚ ْٛئ . ّحً٘ ىشدیذدضؿنی ثٚ ّ٘ػؼٚ َّی سحقيقبر ػالّز 

فشایٖذ دسخ٘اػز ٗ اجشای دشٗطٙ ٛبی اسصیبی فٖبٗسی ػالّز ثب ْٛنبسی 

دفشش اسصیبثی فٖبٗسی، سذٗیٔ اػشبٕذاسد ٗ سؼشفٚ ػالّز ّؼبٕٗز دسّبٓ 

 ٗصاسر ثجٜذاؿز ثٚ ك٘سر ریٌ دس ّ٘ػؼٚ طشاحی ىشدیذ.

 

 

 

  موسسه ملی تحقیقات سالمتگروه اقتصاد سالمت 

 

(1) شماره گزاره برگ  

 فٌاٍری ارزیابی فرایٌذ -1 ضکل

 تحقیقات هلی هَسسِ در سالهت

 سالهت

 ٍ تفرایٌذ اجرا ٍ ًظارت هطالؼات ارزیابی فٌاٍری سالهگسارُ برگ 

 آىًقص هَسسِ هلی تحقیقات سالهت در 
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 سذٗیٔ دػش٘ساٍؼٌْ ؿي٘ٙ ٕيبسؽ دشٗد٘صاً دشٗطٙ ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز  •

1389 

   1سذٗیٔ دػش٘س اٍؼٌْ غشثبٍيشی ػٖبٗیٔ دشٗطٙ ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز•

1392 

 ثبصٕيشی دػش٘ساٍؼٌْ ؿي٘ٙ ٕيبسؽ دشٗد٘صاً دشٗطٙ ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز•

ّٖظ٘س ینذبسچٚ ػبصی اكطالحبر اسصیبثی  ثٚ سشجْٚ ٗاطٙ ٕبّٚ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ؿجنٚ ّ٘ػؼبر ثئ اٍََْی اسصیبثی فٖبٗی ػالّز ثب ْٛنبسی دإـيبٙ ٛبی ػَُ٘ دضؿنی سٜشآ ٗ یضد •
 فٖبٗسی ػالّز

 2سـنيٌ مْيشٚ فٖی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ثٚ ّٖظ٘س ثشسػی دشٗد٘صاً ٛب•

1393 

 سذٗیٔ ّذً اٍٗ٘یز ثٖذی ثّ٘ی ثشاػبع ّذً ٛبی سلْيِ ىيشی چٖذ ّؼيبسٙ•

 اػالُ فشاخ٘آ دزیشؽ ّقبالر اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ثب ْٛنبسی ّجَٚ دضؿنی جْٜ٘سی اػالّی ایشآ•

 ّقبٍٚ دس ّجَٚ ّزم٘س 21چبح •

 سذٗیٔ دشٗسنٌ افق ٕيبسی ثٚ ّٖظ٘س سكذ فٖبٗسی ٛبی ػالّز دس حبً ٗسٗد ثٚ ثبصاس ٗ ٕح٘ٙ اٍٗ٘یز ثٖذی إٜٓب  •

1394 

 ثبسىزاسی ٗاطٙ ٕبّٚ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ثش سٗی ػبیز ؿجنٚ ّ٘ػؼبر ثئ اٍََْی اسصیبثی فٖبٗی ػالّز ٗ ّ٘ػؼٚ َّی سحقيقبر ػالّز •

1394 

 سشجْٚ چل ٍيؼز داٗسی دثيشخبٕٚ ؿجنٚ ّ٘ػؼبر ثئ اٍََْی اسصیبثی فٖبٗی ػالّز ٗ ثّ٘ی ػبصی آٓ•

 سذٗیٔ فشُ إشقبً دإؾ طشح ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ٗ ثبسىزاسی آٓ ثش سٗی ػبیز ّ٘ػؼٚ •

 (HTAi)ػض٘یز دس ػبصّبٓ ثئ اٍََْی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز •

1395 

 سجذیٌ ّ٘ػؼٚ ثٚ ػٖ٘آ ّشجغ اكَی إجبُ سْبّی دشٗطٙ ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ٗ دبػخي٘یی ثٚ ٕيبصٛبی سْبّی ریٖفؼبٓ•

 ّ٘ػؼٚ ثٚ ٕقطٚ سْشمض مـ٘س دس ػبصّبٓ جٜبٕی ثٜذاؿز دس خل٘ف اػشفبدٙ اص اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز دس د٘ؿؾ ْٛيبٕی ػالّز سجذیٌ•

 ّ٘ػؼٚ ثٚ ػٖ٘آ قطت سلْيِ ىيشی ّجشٖی ثش ؿ٘اٛذ ّٖطقٚ آػيب دس ػبصّبٓ جٜبٕی ثٜذاؿز سجذیٌ•

 1396-1400چطن اًذاز 

 

  

 

 

اقذاهات غَرت گرفتِ ٍ چطن اًذاز آتی در خػَظ ارزیابی 

  فٌاٍری سالهت در هَسسِ هلی تحقیقات سالهت

سب مٖ٘ٓ ثٚ ّٖظ٘س اسسقبء ميفيز فشایٖذ اجشای دشٗطٙ ٛبی  1389اص ػبً 

ی دس ح٘صٙ ٛبی ػفبسؽ، ٕظبسر، اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز اقذاّبر ٛذفْٖذ

إشـبس ٗ ینذبسچٚ ػبصی ٕيبسؽ دشٗد٘صاً ٛب ٗ ىضاسؿبر اسصیبثی فٖبسٗی 

 .ك٘سر ىشفشٚ اػز ػالّز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400ّْٜششیٔ اقذاّبر ك٘سر ىشفشٚ ٗ ْٛچٖئ چـِ إذاص آسی سب ػبً 

 دس ؿنٌ صیش ٕـبٓ دادٙ ؿذٙ اػز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) شماره گزاره برگ  

  گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت

 

 ل اًجام در هَسسِ هلی تحقیقات سالهت:ضذُ ٍ در حاتؼذاد پرٍشُ ّای اًجام 

 20اًجام است. تؼذادپزٍصُ ّن در حال  9پزٍصُ ارسیابی فٌاٍری سالهت در هَسسِ اًجام ضذُ ٍ حذٍد  74تا کٌَى ٍ پس اس اهضای تفاّن ًاهِ حذٍد  1389اس سال 

هزٍر سزیغ اًجام ضذُ ٍ پاسخ در اسزع ٍقت در اختیار تصوین گیزًذگاى در سهیٌِ یک فٌاٍری  صَرتپزٍصُ ارسیابی فٌاٍری سالهت ًیش بٌا بِ درخَاست سیاستگذار بِ 

 خاظ قزار گزفتِ است )ػٌاٍیي پزٍصُ ّا بِ پیَست هی باضذ.(.

 سالهت فٌاٍری ارزیابی خػَظ در هَسسِ اًذاز چطن ٍ گرفتِ غَرت اقذاهات -2 ضکل
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هَسسِ در راستای تحقق چطن اًذاز ارزیابی فٌاٍری سالهتتی اقذاهات آ 

رمش ؿذ اٛذاف مالٓ ّ٘ػؼٚ ّی ثبؿٖذ. دس ساػشبی دػشيبثی ثٚ ایٔ اٛذاف الصُ اػز ّطبٍؼبر ٗ قؼبٍيز ٛبی َّی  2إٓچٚ مٚ ثٚ ػٖ٘آ چـِ إذاص دس ؿنٌ ؿْبسٙ 

 ٗ ثئ اٍََْی إجبُ ىيشد مٚ دس اداّٚ ثٚ سفليٌ ثيبٓ خ٘اٖٛذ ىشدیذ. 

 الّز دس داخٌ مـ٘س:ّشجغ اكَی إجبُ ٗ اجشای دشٗطٙ ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػ

 دػ٘ر اص ّـبٗسیٔ ثئ اٍََْی ثٚ ّٖظ٘س ثشىضاسی مبسىبٜٛبی ػَْی جٜز افضایؾ ظشفيز ػَْی ّحققبٓ ٗ ٕبظشآ طشح ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز 

 دس ّ٘ػؼٚ َّی سحقيقبر ػالّز؛  HTAٗ ْٛچٖئ اسصیبثی فشایٖذ 

  اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ثش سلْيِ ىيشی ٛبی ّشث٘ط ثٚ ٗسٗد ٗ ثٚ مبسىيشی فٖبٗسی ٛبی سذٗیٔ دشٗطٙ َّی دس خل٘ف ثشسػی سبثيشٕشبیج دشٗطٙ ٛبی

 ؛ٕ٘یٔ ػالّز

  ٓساٙ إذاصی ّجَٚ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز دس ایشآ ثب ػٖ٘اHealth Technology Assessment in Action .ٓاسسقبء مْی ٗ ميفی آ ٗ 

 اسصیبثی شفبدٙ دس خل٘ف اػ دس ػبصّبٓ ثٜذاؿز جٜبٕی ٕقطٚ سْشمض مـ٘س

 فٖبٗسی ػالّز دس د٘ؿؾ ْٛيبٕی ػالّز

سی س٘إبیی ٛبی ػَْی ٗ ٕقؾ مَيذی ّ٘ػؼٚ َّی سحقيقبر ػالّز دإـيبٙ ػَُ٘ دضؿنی سٜشآ دس چٖذ ػبً اخيش دس إجبُ دشٗطٙ ٛبی اسصیبثی فٖبٗثب س٘جٚ ثٚ 

٘ػؼٚ ٔ ّػالّز ٗ ػقذ قشاسداد ثب ّحققبٓ ایٔ صّيٖٚ ٗ ْٛچٖئ إجبُ ٗ اجشای سحقيقبر دس خل٘ف د٘ؿؾ ْٛيبٕی ػالّز ٗ اسصیبثی طشح سحً٘ ػالّز، ای

 ، ثٚ ّٖظ٘س ٕيٌ ثٚ ایٔ ٛذف ِّٜ  سْبیٌ داسد سب ٕقطٚ سْشمض مـ٘س دس ػبصّبٓ جٜبٕی ثٜذاؿز دس ایٔ ح٘صٙ ثبؿذ

 

 

 :ّی ثبیؼز سحقق یبثذفؼبٍيز ٛبی ریٌ 

 طشاحی ثؼشٚ خذّبر ضشٗسی ّذاخالر ثٜذاؿشی ثشّجٖبی ؿ٘اٛذ ػَْی ثب سٗینشد ّٖطقٚ ای ٗ قطجی دس مـ٘س 

  فٖبٗسی ػالّز دس خل٘ف ّذاخالر ثٜذاؿشی ٗ دسّبٕی ثب سٗینشد حفبظز ّبٍیطشاحی ّذً إجبُ اسصیبثی 

  )اجشایی ؿذٓ اٛذاف د٘ؿؾ ْٛيبٕی ػالّز ثب اػشفبدٙ اص سٗؽ ٛبی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز )ّبٕٖذ ثبصٕيشی ثؼشٚ ثيْٚ دبیٚ خذّبر 
 

 ّ٘ػؼٚ ثٚ ػٖ٘آ قطت سلْيِ ىيشی ّجشٖی ثش ؿ٘اٛذ ّٖطقٚ آػيب دس ػبصّبٓ جٜبٕی ثٜذاؿز سجذیٌ

 ػض٘یز دس ػبصّبٓ ٛبی ثئ اٍََْی اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ّٖطقٚ ای اص جَْٚ ؿجنٚ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز آػيب 

 سجبسة ثٚ مـ٘س ٛبی ّٖطقٚ سق٘یز ّشذٍٗ٘طی ٛبی مبٛؾ ٛضیٖٚ ٛبی ح٘صٙ ػالّز ٗ سخليق ثٜيٖٚ ّٖبثغ ٗ اسائٚ آٓ

(1) شماره گزاره برگ  

  گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت

(1) شماره گزاره برگ  

 تذٍیي ایٌکِ بِ ّوچٌیي باتَجِ ٍ آًْا یکایک رٍی بز سالهت فٌاٍری ارسیابی اًجام ضزٍرت ٍ کطَر سالهت بخص بِ ٍرٍدی ًَیي ّای فٌاٍری حجن بِ تَجِ با.1

 ٍجَد خصَظ در کاهل ارسیابی اًجام جْت ّا فٌاٍری اًتخاب ّذف با اٍلیِ غزبالگزی باضذ، هی سیاد ّشیٌِ ٍ ٍقت صزف هستلشم فٌاٍری ارسیابی کاهل گشارش

 .گیزد هی صَرت هَسسِ تَسط کافی ٍ هؼتبز ضَاّذ ٍ هطالؼات

ٍ ضَرای ػالی تطکیل ضَرای فٌی ارسیابی فٌاٍری سالهت هتطکل اس ًوایٌذگاى هؼاًٍت درهاى ٍسارت بْذاضت، ادارُ کل تجْیشات پشضکی، ساسهاى غذا ٍ دارٍ .2

 بیوِ سالهت )اخیزاً( با تَجِ بِ ًقص کلیذی هَسسِ در ًظارت بز حسي اًجام طزح ّای ارسیابی فٌاٍری سالهت. 

 :تَضیحات
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 ٕبُ طشح سدیف

 اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز سٗؽ دشس٘دسّبٕی حئ ػٌْ دس دسّبٓ ػشطبٓ 1

 اثؼبد ایْٖی ، ٛضیٖٚ ٗاثش ثخـی فٖبٗسی دسایشآ -ّينشدسُ اثشیظٓ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز  2

 اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ّضٗسشادی 3

 دس فشایٖذ سـخيق ٗ دسّبٓ إ٘اع ػشطبٓ ٗ سخْئ سؼذاد ّ٘سدٕيبص آٓ دس ایشآ  PET/CTثشسػی مبسثشدٛبی ٗ اثشثخـی فٖبٗسی 4

)ثيْبسی إؼذادی ّضّٔ سیٚ(ديـشفشٚ اص ٕظش ایْٖی، اثش ثخـی، ٛضیٖٚ  COPDدس ثيْبسآ  Roflumilastّقبیؼٚ اثش سطیِ دسّبٕی سایج ثب ٗیب ثذٗٓ  5
 اثش ثخـی ٗ سحَيٌ جٖجٚ ٛبی اخالقی، اجشْبػی، ػبصّبٕی ٗ قبٕٕ٘ی -

 PET/MRIاسصیبثی فٖبٗسی ػالّز دس ّ٘سد فٖبٗسی سل٘یشثشداسی  6

 CBCTثٚ سٗص سػبٕی ىضاسؽ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز  7

 ٗ ّقبیؼٚ آٓ ثب داسٗٛبی سایج دس ميبٛؾ قٖذ خ٘ٓ دس ثيْبسآ دیبثشی ٕ٘ع Linagliptinاسصیبثی فٖبٗسی داسٗی  8

( دس ّقبیؼٚ ة ثي٘دؼی اص مجذ جٜز اسصیبثی فيجشٗص Fibroscan) Transient elastographyسؼيئ ایْٖی، اثش ثخـی ٗ ٛضیٖٚ اثش ثخـی   9
 ال ثٚ ثيْبسی ٛبی مجذی ایشآمجذی دس جْؼيز ثيْبسآ ّجش

دس جَ٘ىيشی اص سد ديٕ٘ذ  Sirolimus    ٗTacrolimusٗ ّقبیؼٚ ٓ ة   Everolimusاسصیبثی اثش ثخـی ، ایْٖی ٗ ٛضیٖٚ اثش ثخـی  داسٗی  10
 مَيٚ دس ایشٓ

 MRI   ٗCT Scanاسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ػيؼشِ ّشحشك سل٘یش ثشداسی  11

 داسٗی ایْٕ٘٘ىَ٘ثئ داخٌ ٗسیذ دس دسّبٓ ثيْشی ّبٍشيذٌ اػنَشٗصیغ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز 12

 اسصیبثی فٖبٗسی ٕ٘یٔ ثشای مٖششً ثی اخشيبسی ادساسی ٗ ّقبیؼٚ آٓ ثب سٗؽ ٛبی جبسی مٖششً ثی اخشيبسی ادساسی 13

 ّق ایؼٚ ثب سٗؽ ٛبی سـخيلی سایجثٚ ّٖظ٘س سـخيق دبسه ميؼٚ ّبیغ آّٖي٘سيل دس   Aminsureاسصیبثی فٖبٗسی ػالُ سٗؽ سـخيلی   14

 (QEEGاسصیبثی فٖبٗسی ػالّز دس ّ٘سد اٍنششٗإٓؼفبٍ٘ىشافی مْی ) 15

 ثبسداسی سب دبیبٓ دٗسٙ ثبسداسی 26اسصیبثی فٖبٗسی دػشيبٙ فشبً ّبٕيش٘سیٖو اص ٛفشٚ  16

 Vital pulp Therapyاسصیبثی فٖبٗسی دسّبٓ دبٍخ صٕذٙ   17

 ثخـی طت ػ٘صٕی اٍنششینی ثبسٗؽ ٛبی داسٗ دسّبٕی ّؼٍْ٘ی خ٘سامی ٗ سؼنئ مْشدسد ّضّٔاسصیبثی ّٗقبیؼٚ اثش  18

 دس غشثبٍيشی ؿٖ٘ایی ٕ٘صادآ OAEدس ّقبیؼٚ ثٚ  AABRاسصیبثی فٖبٗسی ػالّز دػشيبٙ اٍنششٗفيضیٍ٘٘طی ؿٖ٘ایی  19

 ثب سٗؿٜبی جبسی دس امؼيظٓ سػبٕی غـبیی خبسج ثذٕی ٗ ّقبیؼٚ آٓ cardiohelpاسصیبثی فٖبٗسی  20

 Magneto Encephalographyاسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ػيؼشِ  21

 گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت

(1) شماره گزاره برگ  
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 اثش ثخـی ٕبٕ٘ مشیؼشبٍ٘ئيذ ٕقشٙ دس ّقبیؼٚ ثب ػيَ٘س ػٍ٘فبدیبصیٔ دس اٍشيبُ صخِ ػ٘خشيی -ثشسػی ٛضیٖٚ  22

 فٖبٗسی دػشيبٙ ػٖجؾ سشامِ اػشخ٘آ دس ّقبیؼٚ ثب دػشيبٜٛبی ّشمضی ػٖجؾ سشامِ اػشخ٘آاسصیبثی  23

 دس ّقبیؼٚ ثب سادی٘سشادی خبسجی اػشبٕذاسد دس ػشطبٓ دؼشبٓ IORTاسصیبثی فٖبٗسی ػالّز سادی٘سشادی حئ جشاحی  24

 دبٕؼْبٓ ّشػُ٘ دس دسّبٓ صخِ دبی دیبثشیسحَيٌ ٛضیٖٚ اثش ثخـی ٗ اسصیبثی ایْٖی ٗميُ٘ سشادی دس ّقبیؼٚ ثب  26

 اسصیبثی فٖبٗسی سحشیل ّغٖبطيؼی ّغض ثب ثبصٗی سثبسيل 27

یقی ٗ اسصیبثی فٖبٗسی ديٕ٘ذ فيجشٗدالػز اسٍ٘٘ه مـز دادٙ ؿذٙ دس دسّبٓ چئ ٗ چشٗك ٗ اػنبس آمٖٚ دس ّقبیؼٚ ثب ٍيضسٛبی د٘ػشی ، فيَشٛبی سضس 28
 الیٚ ثشداسی ؿيْيبیی

 اسصیبثی فٖبٗسی ػالُ ْٛي٘دبسی دس دسّبٓ ثيْبسآ ّجشال ثٚ اػشئ٘آسسشیز صإ٘ 29

شی دس ّقبیؼٚ سؼيئ ٗضؼيز ایْٖی، اثش ثخـی اسصیبثی اقشلبدی ٗ ّ٘اسد ٗ ٕ٘ع اػشفبدٙ اص فٖبٗسی اصٓ دسّبٕی ثب سْشمض ثش سبثيش آٓ ثشای صخِ دبی دیبث 30
 ثب دسّبٕٜبی إٓشی ثي٘سينی ٗ دثشیذّبٓ

صیبثی فٖبٗسی ػًَ٘ دسّبٕی دس خل٘ف ديٕ٘ذ داخٌ اػفٖنششی ػًَ٘ ٛبی ّـشق اص ػضَٚ یب ثبفز چشثی اسٍ٘٘ه دس دسّبٓ ثی اخشيبسی اػششػی اس 31
 صٕبٓ: اثؼبد ایْٖی ٗ اثش ثخـی

ئ٘آسسشیز ّفبكٌ صإ٘، ٍئ ٗ ّچ اسصیبثی فٖبٗسی ػالّز ديٕ٘ذ داخٌ ّفلَی ػٍَٜ٘بی ثٖيبدی ّـشق اص ّغض اػشخ٘آ خ٘دی دس ثيْبسآ ّجشال ثٚ آػش 32
 دب دس ّقبیؼٚ ثب دسّبٕٜبی سایج

 اسصیبثی فٖبٗسی جشاحی سٗثبسيل دس اسٍٗ٘طی ٗ ّقبیؼٚ آٓ ثب جشاحی ثبص 33

 اسصیبثی فٖبٗسی اضبفٚ ْٕ٘دٓ ٛبیذشسشّيب ثٚ ؿيْی دسّبٕی ٗ سادی٘سشادی دس دسّبٓ ػشطبٓ ٛب )ػشطبٓ ّؼذٙ، سیٚ ٗ مٍ٘٘سمشبً( 34

 دس سـخيق ػشطبٓ دؼشبٓ PETدس ّقبیؼٚ ثب   PEMاسصیبثی فٖبٗسی   35

ّقبیؼٚ ثب  اسصیبثی فٖبٗسی سضسیق ایٖششامشٕٗشی/ایٖششاّي٘مبسدیبً ػًَ٘ ٛبی سل ٛؼشٚ ای ّـشق اص ّغض اػشخ٘آ خ٘د ثيْبس ّجشال ثٚ ٕبسػبیی قَجی دس 36
 سٗؽ ٛبی دسّبٕی سایج

 بٕی دس ّقبیؼٚ ثب اػششاسظی ٛبی دسّبٕی إؼٍ٘ئ إٓبٍ٘هاثشثخـی إؼٍ٘ئ إؼ-اسصیبثی ٛضیٖٚ 37

 مشاسيٖ٘ػيز اسٍ٘٘ه ّـشق اص اديذسُ دس ثيْبسآ ّجشال ثٚ ٗیشيَيي٘-اسصیبثی فٖبٗسی ػًَ٘ دسّبٕی دس خل٘ف ديٕ٘ذ ػ٘ػذبٕؼي٘ٓ ػٍَ٘ی ّالٕ٘ػيز 38

 اسصیبثی ػشیغ فٔ آٗسی اٍٗششاػٕ٘ذ ّشْشمض ثب ؿذر ثبال 39

 مبّذي٘سشی سٖظيْی سشّ٘ىشافی دػشيبٙ فٖبٗسی اسصیبثی 40

 ٍيضس اص اػشفبدٙ ثب ثيٖبیی اكالح ٛبی سٗؽ ثخـی اثش ٗسحَيٌ femtosecond ٍيضس فٖبٗسی اسصیبثی 41

 سبمؼی اػششی٘ دػشيبٙ ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 42

 ایشآ داسٗیی دسثبصاس یيذیٔ سينَ٘ ٗ مَ٘ثيذٗىشً داسٗٛبی ثخـی اثش - ٛضیٖٚ اسصیبثی 43

 ایشآ دسثبصاسداسٗیی cetuximabیب مٍ٘٘ٓ ػشطبٓ دسّبٓ اثشثخـی-ٛضیٖٚ اسصیبثی 44

 CAM/CAD فٖبٗسی اسصیبثی 45

(1) شماره گزاره برگ  

 گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت
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 Implanonمبؿز  ثبسداسی اص ديـييشی سٗؽ فٖبٗسی اسصیبثی 46

 Magnetic Stimulationثب سٗؽ  ّغض ّغٖبطيؼی سحشیل فٖبٗسی اسصیبثی 47

 ثيْبسآ ّجشال ثٚ ػشطبٓ  دشٗػشبر ديـشفشٚ دسدسّبٓ Gnrh ٛبی اىٕ٘يؼز ثب دسّقبیؼٚ degarelix داسٗی  اسصیبثی 48

 سٖفؼی اٗسٙ سؼز دسّ٘سد ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 49

 دسّبٕی ّغٖبطيؼی دسخل٘ف ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 50

 ای ّٖطقٚ سٗؽ ثٚ اػششیٌ فٖبٗسی اسصیبثی 51

 ٛبضْٚ ػ٘ء ثيْبسآ ثشای اٗسٙ سٖفؼی آصّ٘ٓ فٖبٗسی اسصیبثی 52

  ّ٘ثبیٌ CT-MRIسل٘یشثشداسی ٛبی ػيؼشِ ثشای ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 53

 PET/MRI سل٘یشثشداسی فٖبٗسی دسّ٘سد ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 54

 Ensite SystemNavx فٖبٗسی دسّ٘سد ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 55

 ثٚ ای سٗدٙ دسسغزیٚ اػشفبدٙ ّ٘سد آّبدٙ د٘دسٛبی ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 56

 جٜز ػٍَ٘يز  )اّ٘اج ك٘سی( LPC,Cavitaiton  ٗOltracontour ّ٘ضؼی الغشی ٛبی فٖبٗسی دسخل٘ف ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 57

 ّ٘ضؼی الغشی غيشسٜبجْی ٛبی فٖبٗسی دسخل٘ف ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 58

 ESMR دػشيبٙ فٖبٗسی اسصیبثی 59

 ػشطبٓ دسدسّبٓ ػٌْ حئ دسّبٕی دشس٘ سٗؽ ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 60

 خفيف دبیذاس آػِ دسّبٓ ثب آٓ ّقبیؼٚ ٗ ciclesonide اسصیبثی 61

 ّييبٓ حشاسسی ّبػبطٗس فٖبٗسی دسّ٘سد ػالّز  فٖبٗسی اسصیبثی 62

 CavitationٗLPG -Ultra دسخل٘ف ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 63

 السٗىغ اص ثباػشفبدٙ دیبثشی دبی صخِ دسّبٓ ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 64

 فٖبٗسی ٗاثشثخـی ٛضیٖٚ ایْٖی، اثؼبد -اثشیظٓ ّينشٗدسُ ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 65

 ّضٗسشادی ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 66

 Exilis, RF,3Maxالغشی  ٛبی دػشيبٙ فٖبٗسی اسصیبثی 67

  dynamic interspinous spacer دػشيبٙ فٖبٗسی اسصیبثی 68

 IGRT سل٘یشی ٛذایز ثب سادی٘سشادی ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 69

(1) شماره گزاره برگ  

 گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت
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 دس جَ٘ىيشی اص سد ديٕ٘ذ مَيٚ Sirolimus  ٗTacrolimusثب آٓ ّٗقبیؼٚ everolimus داسٗی اثشثخـی ٗٛضیٖٚ ایْٖی-اثشثخـی اسصیبثی 70

 ّبٍشيذٌ ثيْبسی دسدسّبٓ ٗسیذی داخٌ ایْٕ٘٘ىَ٘ثئ داسٗی ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 71

 آی-اس-اُ ٗ اػنٔ سل٘یشثشداسی ّشحشك ػيؼشِ ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 72

 قٖذخ٘ٓ دسمبٛؾ سایج ثبداسٗٛبی آٓ ّٗقبیؼٚ linagliptin داسٗی فٖبٗسی اسصیبثی 73

 Magneto Encephalography ػيؼشِ ػالّز فٖبٗسی اسصیبثی 74

(1) شماره گزاره برگ  

 گروه اقتصاد سالمت موسسه ملی تحقیقات سالمت


