
 ثسوِ تؼبلی

  RFPفزم تٌظین 
 طزح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایزاى

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

 هَسسِ هلی اسسبل ًوبییذ.
 

 تَضیح هَضَع

ًبم 

سبسهبى/ٍاح

د سفبرش 

 دٌّذُ

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

ًبم، تلفي ٍ 

ایویل فزد 

هسئَل در 

سبسهبى/ٍاح

د سفبرش 

 دٌّذُ

 دفتش اسصیبثی فٌبٍسی، تذٍیي استبًذاسد ٍ تؼشفِ سالهت

77545818100 

ِ  تؼوَی   فٌبٍری سالهت ارسیببی  ػٌَاى طزح ِ  تَسو   آئوَرت  دریچو ِ     در Perceval هصوٌَػی  دریچو  بوب  هقبیسو

 در بیوبراى دچبر تٌگی دریچِ آئَرت  TAVI رٍش بَسیلِ هصٌَػی آئَرت دریچِ جبیگذاری

هؼزفی 

هَضَع ٍ 

 اّویت آى 

 اص یکی. کٌذ هی کٌتشل سا آى دسٍى خَى جشیبى کِ است دسیچِ چْبس داسای ٍ است ثذى سشاسش ثِ خَى پوپبط هسؤٍل قلت 
 کِ است ثیوبسی یک آئَست دسیچِ تٌگی. کٌذ هی کٌتشل ثذى ثِ چپ ثغي هحفظِ اص سا خَى جشیبى کِ است آئَست دسیچِ ّب، دسیچِ

 (.5) است اسٍپب ٍ آهشیکب هتحذُ ایبالت دس قلت دسیچِ ّبی ثیوبسی ًَع تشیي سایج ثیوبسی ایي. است ّوشاُ دسیچِ ایي ضذى تٌگ ثب
کِ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس  هی ثبضذیکی اص سٍش ّبی اٍلیِ ٍ اصلی ثشای دسهبى ایي ًبسسبیی استفبدُ اص جشاحی ثشای تؼَیض دسیچِ 

وتش افشاد ثسیبسی سیسک ایي ػول ثسیبس ثبال ثَدُ ٍ یب ایٌکِ اًجبم جشاحی ثشا آًْب غیشقبثل اجشا هی ثبضذ، ًیبص ثِ سٍش ّبی ک
کِ  هی ثبضذتکٌیک اٍلیِ ایي سٍش، استفبدُ اص سٍش ّبی هجتٌی ثش کتتش دس تؼَیض دسیچِ سذ. تْبجوی ضشٍسی ثِ ًظش هیش

دچبس ثخطی اص ثیوبساى ثؼذ اص ایي ػول،  ثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس هغبلؼبت ًطبى دادُ ضذ کًِبهیذًذ .  "تبٍی"اصغالحب ایي تکٌیک سا 
عشف ًوَدى هطکالت تبٍی شى ثخیِ اثذاع ضذًذ کِ سؼی دس ثٍثذ ثٌبم دسیچِ ّبی یتکٌیک ّبی جذیذلزا . هی ضًَذسکتِ قلجی 

 (.7ٌیک ّب تکٌیک پشسی ٍال هی ثبضذ )داضتٌذ، یکی اص ایي ت
تؼَیض  اثشات ،تٌگی ضذیذ دسیچِ آئَست دچبس ثیوبساى جوؼیت دس کِ است آى ثش هغبلؼِ ایي ثبال دس ضذُ رکش هغبلت ثِ تَجِ ثب

 هصٌَػی آئَست دسیچِ جبیگزاسی یؼٌی آى هَجَد جبیگضیي ثب هقبیسِ دس سا Perceval هصٌَػی دسیچِ تَسظ آئَست دسیچِ
 .ثسٌجذ ریل دس ضذُ رکش اّذاف دس TAVI سٍش ثَسیلِ

 : هٌببغ
1)http://cochrane.ir/browse.php?a_id=703&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&h
mb=1 
2)https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/feb-
2015/RC0625_PercevalS_Final.pdf 

 

اّذاف هَرد 

 ًظز طزح

ِ  تؼَیضسٌجص ایوٌی، اثشثخطی، اسصیبثی اقتصبدی ٍ اسصیبثی تبثیش ثَدجِ  اّذاف کلی : ِ  تَسهظ  آئهَست  دسیچه  هصهٌَػی  دسیچه

Perceval سٍش ثَسیلِ هصٌَػی آئَست دسیچِ جبیگزاسی ثب هقبیسِ    دس TAVI آئَست دسیچِ تٌگی دچبس ثیوبساى دس 

 اّذاف اختصبصی :

ِ  جبیگهزاسی  ثهب  هقبیسِ    دس Perceval هصٌَػی دسیچِ تَسظ آئَست دسیچِ تؼَیضسٌجص ایوٌی  (5  آئهَست  دسیچه

http://cochrane.ir/browse.php?a_id=703&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://cochrane.ir/browse.php?a_id=703&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/feb-2015/RC0625_PercevalS_Final.pdf
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/feb-2015/RC0625_PercevalS_Final.pdf


 آئَست دسیچِ تٌگی دچبس ثیوبساى دس TAVI سٍش ثَسیلِ هصٌَػی

 آئهَست  دسیچِ جبیگزاسی ثب هقبیسِ    دس Perceval هصٌَػی دسیچِ تَسظ آئَست دسیچِ تؼَیضسٌجص اثشثخطی  (7

 آئَست دسیچِ تٌگی دچبس ثیوبساى دس TAVI سٍش ثَسیلِ هصٌَػی

ِ  تَسهظ  آئَست دسیچِ تؼَیضاسصیبثی تبثیش ثَدجِ اسصیبثی اقتصبدی ٍ  (3 ِ     دس Perceval هصهٌَػی  دسیچه  ثهب  هقبیسه

 آئَست دسیچِ تٌگی دچبس ثیوبساى دس TAVI سٍش ثَسیلِ هصٌَػی آئَست دسیچِ جبیگزاسی

خزٍجی 

ّبی هَرد 

 اًتظبر طزح

 تؼَیضفٌبٍسی  سالهت فٌبٍسی اسصیبثی آى دس کِ ثَد خَاّذ تحقیقبتی عشح گضاسش یک صَست ثِ پظٍّطی عشح ایي خشٍجی
 اسائِ TAVI سٍش ثَسیلِ هصٌَػی آئَست دسیچِ جبیگزاسی ثب هقبیسِ    دس Perceval هصٌَػی دسیچِ تَسظ آئَست دسیچِ
 .گشدیذ خَاّذ

اًتظبرت اس 

هجزی در 

حیي اجزای 

طزح )هبًٌذ 

رٍش کبر ٍ 

)... 

 .پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثوَقغ پظٍّصٍ اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع  .5

 .پظٍّصهَضَع ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اصَل تحقیقبتی دس اًجبم  .7

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

، عشاحی هغبلؼِ ٍ استفبدُ اص ًتبیج هغبلؼبت هشتجظ اًجبم هغبلؼِاثضاس ثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي  .8
 ضذُ.

 عشاحی هغبلؼِ ٍ هصبحجِ ثب افشاد هغلغ. .1

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

 

اًتظبرت اس 

هجزی پس 

اس اتوبم 

طزح )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 

طزح 

 دٌّذگبى

 ٍ کشدُ تحصیل هشتجظ ّبی سضتِ دس عشح هجشیبى تب سٍد هی اًتظبست عشح، اجشای ثشای آى ّبی خشٍجی ٍ عشح اّذاف ثِ تَجِ ثب
 قلت حضَس داضتِ ثبضٌذ(. جشاحی هتخصص )دس ضوي ثبیستی دس تین پظٍّص .ثبضذ اقتصبد سالهت حیغِ دس کبفی سبثقِ داسای

هذت سهبى 

 اجزای طزح 

 هبُ ثؼذ اص تصَیت پشٍپَصال 1حذاکثش 

سقف بَدجِ 

 طزح

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

سبیز 

 تَضیحبت

_ 

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

 سالهت اًجبم هی پزیشد. 

 

 


