
 ثسوِ تؼبلی

  RFPفرم تٌظین 
 طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى

 
 لغفب فشم صیش سا ثشای ّش عشح ثغَس جذاگبًِ تکویل ًوبییذ ٍ ثِ ّوشاُ ًبهِ سسوی ثب رکش  هٌجغ ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ هؼبًٍت پژٍّطی

 هَسسِ هلی اسسبل ًوبییذ.
 

 تَضیح هَضَع

سبزهبى/ٍاحذ سفبرش ًبم 

 دٌّذُ

هؼبًٍت دسهبى ٍصاست ثْذاضت، دسهبى ٍ آهَصش  –دفتش اسصیبثی فٌبٍسی، تذٍیي استبًذاسد ٍ تؼشفِ سالهت 
 پضضکی

ًبم، تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در 

 سبزهبى/ٍاحذ سفبرش دٌّذُ

 دفتش اسصیبثی فٌبٍسی، تذٍیي استبًذاسد ٍ تؼشفِ سالهت

02181454677 

 بب هقبیسِ در(  Zenhale) فَرهَترٍل/هَهتبزٍى دّبًی اسپری فٌبٍری سالهت ارزیببی  عٌَاى طرح

 ایراى در آسن بِ هبتال بیوبراى در ( Symbicort) فَرهَترٍل/بَدزًٍبیذ دّبًی اسپری

 دسد تٌفس، تٌگی خس، خس آى ثبلیٌی الئنػ ٍ است َّایی ساُ پزیش ثشگطت ٍ هضهي التْبثی ثیوبسی آسن  هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى 
 سٍصاًِ فؼبلیت اًجبم تَاًبیی کبّص ٍ صٍدسس گیتخس َّایی، ساُ ٍسیغ اًسذاد سشفِ، سیٌِ، قفسِ سختی ٍ

 هی هالیوی ضیت داسای آى ضیَع اخیش سبلْبی دس چِ اگش. است سیفتٌ تالالاخت ضبیؼتشیي اص آسن . هیجبضذ
 ی سا افضایط ثیوبسستبى دس آسن ثِ الهجت ثیوبساى ضذى ثستشی هذت ٍ ضذت ضیَع، اخیش سبل 12 دس ٍلی ثبضذ
 الهجت آسن ثِ ًفش هیلیَى سیصذ 2004 سبل تب جْبًی ثْذاضت سبصهبى گضاسش اسبس ثش. دّذ هی ًطبى
 هیبًگیي هیضاى، اص  ایشاى دس آسن ضیَع. سسیذ خَاّذ ًفش هیلیَى صذ ثِ 2024 سبل تب تؼذاد ایي کِ ثَدًذ

 (. 1آى ثبالتش هی ثبضذ ) جْبًی
تقسین هی گشدًذ : *( داسٍّبی ثب تبثیش سشیغ جْت داسٍّبی هَسد استفبدُ دس کٌتشل آسن ثِ دٍ دستِ کلی 

 (.2ی دس دساص هذت )کٌتشل کٌٌذُ ثیوبس ثشعشف ًوَدى ػالئن ثیوبسی، *( داسٍّبی
ثب تَجِ ثِ ػَاسض دٍص هصشف ثبالی سٍصاًِ داسٍّبی ثب تبثیش سشیغ دس ثیوبساى هصشف کٌٌذُ، هؼوَال ثشای 

ثصَست تشکیجی ّوشاُ ثب داٍسّبی داسٍّبی کٌتشل کٌٌذُ دس دصاس ثیوبساى دچبس آسن هذاٍم داسٍّبی خظ اٍل 
 هتذ هصشف هی گشدد.

 جوؼیت دس کِ است آى ثش هغبلؼِ ایيهی ثبضذ کِ 1 فَسهَتشٍل/هَهتبصٍىیکی اص ایي تشکیجبت، تشکیت 
 سهَتشٍلفَ/ثَدصًٍبیذ یؼٌی آى هَجَد جبیگضیي ثب هقبیسِ دس سا ایي تشکیت اثشات ،آسن هذاٍم دچبس ثیوبساى

 .ثسٌجذ ریل دس ضذُ رکش اّذاف دس23
 : هٌبثغ

1) http://hrjbaq.ir/article-1-39-fa.pdf 

2) http://www.razijournal.com/File.aspx?id=3299&n=3299.pdf 

 

 دّنبًی  اسنرشی سنٌجص ایوٌنی، اثشثخطنی، اسصینبثی اقتصنبدی ٍ اسصینبثی تنبثیش ثَدجنِ          اّذاف کلیی    اّذاف هَرد ًظر طرح

 دس(  Symbicort) فَسهَتشٍل/ثَدصًٍبیذ دّبًی اسرشی ثب هقبیسِ دس(  Zenhale) فَسهَتشٍل/هَهتبصٍى
 ایشاى  دس آسن ثِ هجتال ثیوبساى

 اّذاف اختصبصی  

 دّنبًی  اسنرشی  ثب هقبیسِ دس(  Zenhale) فَسهَتشٍل/هَهتبصٍى دّبًی اسرشیسٌجص ایوٌی  (1

  ایشاى دس آسن ثِ هجتال ثیوبساى دس(  Symbicort)  فَسهَتشٍل/ثَدصًٍبیذ

                                                           
1
 Mometasone + Formoterol 

2
 Budesonide + Formoterol 

 

http://hrjbaq.ir/article-1-39-fa.pdf
http://www.razijournal.com/File.aspx?id=3299&n=3299.pdf


ِ  دس(  Zenhale) فَسهنَتشٍل /هَهتنبصٍى  دّبًی اسرشیسٌجص اثشثخطی  (2  اسنرشی  ثنب  هقبیسن

 ایشاى دس آسن ثِ هجتال ثیوبساى دس(  Symbicort)  فَسهَتشٍل/ثَدصًٍبیذ دّبًی

ِ  دس(  Zenhale) فَسهنَتشٍل /هَهتنبصٍى اسصیبثی تنبثیش ثَدجنِ   اسصیبثی اقتصبدی ٍ  (3  ثنب  هقبیسن

 ایشاى دس آسن ثِ هجتال ثیوبساى دس(  Symbicort)  فَسهَتشٍل/ثَدصًٍبیذ دّبًی اسرشی

 فٌبٍسی اسصیبثیکِ دسآى  ثَد خَاّذ تحقیقبتی عشح گضاسش یک صَست ثِ پژٍّطی عشح ایي خشٍجی خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

 دّبًی اسرشی ثب هقبیسِ دس(  Zenhale) فَسهَتشٍل/هَهتبصٍى دّبًی اسرشی  سالهت
 اسائِ خَاّذ گشدیذ. آسن ثِ هجتال ثیوبساى دس(  Symbicort) فَسهَتشٍل/ثَدصًٍبیذ

اًتظبرت از هجری در حیي 

کبر ٍ اجرای طرح )هبًٌذ رٍش 

)... 

 .پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثوَقغ پژٍّصٍ اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع  .1

هَضَع ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اصَل تحقیقبتی دس اًجبم  .2
 .پژٍّص

دسهبى استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب اداسات کل هشثَعِ دس ٍصاست ثْذاضت  .3
 ٍ آهَصش پضضکی.

، عشاحی هغبلؼِ ٍ استفبدُ اص ًتبیج اثضاس هغبلؼِثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي  .4
 هغبلؼبت هشتجظ اًجبم ضذُ.

 هغلغ.عشاحی هغبلؼِ ٍ هصبحجِ ثب افشاد  .5

 دهی موسسه ملی تحقیقات سالمت.ارایه گسارش مطابق با چهارچوب گسارش .6

 

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم 

طرح )هبًٌذ اقذاهبت کبربست 

ًتبیج، هالحظبت اخالقی ٍ 

 قبًًَی ٍ ...(

 اص هجشیبى عشح اًتظبس هی سٍد تب دس صهبى اتوبم عشح گضاسش هجسَط ٍ هشتت ثشای سبصهبى تْیِ ضَد.

ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح 

 دٌّذگبى

 ّبی سضتِ دس عشح هجشیبى تب سٍد هی اًتظبست عشح، اجشای ثشای آى ّبی خشٍجی ٍ عشح اّذاف ثِ تَجِ ثب
 ثبضٌذ )ضوٌب ثبیستی اقتصبد داسٍ ٍ اقتصبد سالهت حیغِ دس کبفی سبثقِ داسای ٍ کشدُ تحصیل هشتجظ

 داضتِ ثبضذ(.دس تین پژٍّص حضَس  قلت یب سیِ ثبلیٌی هتخصص

 هبُ ثؼذ اص تصَیت پشٍپَصال 6حذاکثش  هذت زهبى اجرای طرح 

 (.بودجه تاثیر ارزیابی شدن اضافه به توجه با) میلیون تومان خواهد بود. 03جه سقف بود سقف بَدجِ طرح

 _ سبیر تَضیحبت

 
*فشآیٌذ ثشسسی، تصَیت، ػقذ قشاسداد ٍ ًظبست کیفی عشح ّبی پژٍّطی، ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقبت 

 سالهت اًجبم هی پزیشد. 

 

 


