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و سه فاز از شروع بررسي شامل يك فاز پيش  - مراحل انجام يك بررسي ارزيابي سريع فن آوري سالمت
  :بررسيو اصلي اجرا 

  
  2)صفر و شروع طرح و عقد قرار داد زمان( پيش طرح ارايهفراخوان  .1
  )يكماه پس از عقد قرار داد(گزارش اوليه طرح  .2
  )دو ماه پس از عقد قرارداد( گزارش ثانويه طرح .3
 ) سه ماه پس از از عقد قرارداد و زمان پايان قرارداد( طرح ارايهگزارش نهايي و  .4

  
  
  
  ):ادزمان صفر و شروع طرح و عقد قرارد( پيش طرح ارايهفراخوان . 1

عقد قرارداد در صورت تاييد پروپوزال اوليه و  پروپوزالپيش طرحها اقدام به بررسي  ارايهپس از فراخواني 
  . خواهد شدانجام 

   ):محتويات پروپوزال شامل موارد زير خواهد بود(تدوين پروپوزال  -1.1
  اهداف - أ
  شيوه كار  - ب
  روش بررسي هاي مقدماتي و نهايي  - ت
  تعيين دامنه كار  - ث
  ... يابي اقتصادي و شي ارزيابي مطالعه و ارزروشها - ج
 جدول گانت فعاليت ها  - ح

  

                                                            

از زمان دريافت سفارش تا ارايه . انتظار مي رود ارزيابي سريع فن آوري هاي سالمت در مدت سه ماه از زمان عقد قرارداد به انجام برسد 2
 .پروپوزال پانزده روز درنظر گرفته شده كه جزو زمان اجراي پروژه احتساب نگرديده است



 الگوي ارزيابي سريع فن آوري هاي سالمت

 

3 

 

 ):قرارداد شامل موارد زير خواهد بود( انجام پروژه عقد قرارداد -2.1

 ماه سه  :مدت پروژه بعد از عقد قرارداد - خ

 عتبار در نظر گرفته شدها -  د

 مبناي امتياز دهي به كيفيت اجراي پروژه -  ذ

 مربوط به آن هاي ارد مربوط به كيفيت فني اجراي پروژه و گزارشاستاندارد الزم در رعايت مو - ر

 مشكالت مربوط به دسترسي به داده ها و اجراي پروژه - ز

 مسايل مربوط به بومي سازي پروژه  - س

 مسايل مربوط به استاندارد برآورد هزينه هاي پروژه - ش

 مشكالت مربوط به بومي سازي هزينه ها - ص

 سواالت مربوط به سياست گذاري و سياست گذارانايند و تعيين نحوه تعامل با صاحبان اصلي فر - ض

 : شامل يا نهيجدول هز/ حوه پرداختن - ط

 مبلغ قرارداد و زمان پرداخت آنها با شرايط مربوطه •

و مبناي امتياز دهي به  يفيك يها ت كار بر اساس شاخصيفيكپاداش  •
 كيفيت

 :قرارداد نمايد در هنگام عقد قرار بايست مستندات زير را نيز ضميمهمجري بايد 

  همراه وظايف هر كدام از آنهاه ب ميت ياعضا امياس - أ

 و مشاوران ير پروژه و همكاران اصليرزومه مد ارايه - ب

 درباره هر كدام يريگ ميتصم يو متول) ييو معنا يماد( يمشخص شدن نظام برخوردار  - ت

ن يموجب اه ب - نامه تفاهم: وستيمثالً پ(م يت ينامه اعضا تفاهم يامضا  :ن مرحلهيمستند ا - ث
 )خواهند كرد... در مراحل  يهمكار... ر پروژه يبا مد... در پروژه ... نامه همكاران  تفاهم
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  :)ماه پس از عقد قرار داد يك(طرح  نخست گزارش .2
  

  گزارش شناخت
  

ها،  ونيكاسيمختلف، اند ي، موارد و نحوه كاربرد آن، انواع و برندهاتوصيف فن آوريشامل  - أ
 ازيمورد ن يكيزيف ياه رساختيز

 )ماريبر ب يمبتن(ف واحد خدمت يتعر - ب

 تياولو حايز يها ونيكاسي، انديمارينه بيمطرح، مرور مستندات هز يها ونيكاسياند - ت

 مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج كشور - ث

 مرتبط  يها استيس - ج

 فن آوري از يمورد ن يانسان يروين - ح

 )از فن آوري استفاده نياز براي يادگيري زمان و تالش مورد( 3ياحتمال يريادگي يمنحن - خ

 )آلترناتيوبرنامه و مداخالت (ها جايگزين -  د

  يمرور مطالعات صورت گرفته خارج •

  يا استناد به مطالعات استاندارد داخلينظرات خبرگان  •

 ها جايگزينهر كدام از  يو اثربخش يمنيمشخص كردن جوانب ا •

 مرتبط يها نويكاسياند يبرا يخدمت كنون ارايهف نظام يتوص •

 اجايگزينهانيروي انساني براي  •

 »يريادگي يمنحن«ها از نظر جايگزينت يوضع •

 )مراكز پر مراجعه يفيا مطالعه كيگزارش (ها جايگزين ياثربخش •

  

                                                            

3 Learning curve 
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  ):دو ماه پس از عقد قرارداد( گزارش دوم طرح. 3
  

  انجام ارزيابي 4ه گسترهيانيب -1.3
  

o سفارش دهندگان موضوع  و يگذار استيصورتجلسه تعامل با حوزه س 

o  ر جوانب مربوط به نوع، يموارد كاربرد مورد سؤال و سا(ارزيابي توصيف دقيق گستره
 )مورد ارزيابي يآور ت و مشخصات فنيكم  ت،يفيك

o از طريق مقاالت منتشر شده يا )كنندگاه خدمت ارايهمثال ( ارزيابي ديدگاه هاي ذينفعان
 مصاحبه و نظير آن

 
  ):مورد سؤال فن آوري يابي نهيو هز يا نهيجوانب هز(نه يه هزيانيب - 2.3

 
o بعد از  يها نهيش از استقرار، هزيپ يها نهينه كل، هزي، برآورد هزيا نهيح جوانب هزيتشر

 يآور نه فنيهز( ف واحد خدمتيبر اساس تعر يآور فن يا هيسرما يها نهيهزو استقرار، 
 ) ماريك دوره استفاده براي بي يبرا

o ات يبا توجه به تجرب(تا نگهداشت  يانداز از راه يا هيو سرما يجار يها نهيز هزا يبرآورد
و  يياحتمالي القا يها نهيخدمت، هز از، مدل ارايهيمورد ن يانسان يروين، يمشابه بوم

 ) يباالسر

o ها فرض شيپ ارايه 

o ل و برآورد يل اكسل مورد استفاده در تحلينه منضم به فايمتن گزارش هز: ن مرحلهيمستند ا
 نهيهز

o  يابي تخميني فن آوري هاي جايگزينهزينه 

 ف شدهينه بر اساس واحد خدمت تعريا برآورد هزي يابي نهيمستندات هز •

 ها فرض شيپ ارايه •

                                                            

4 Scope  
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 برآورد تقاضا •

  
 

 : )به همراه تخميني از هزينه اثربخشي( يگزارش اثربخش -3.3

 
o يآور فن يمنيو ا يل جوانب اثربخشيع تا تحليشامل مستندات مرور سر 

o جستجو ياستراتژ يمستندساز 

o ينتايج جستجو در منابع داخل 

o هاي اطالعاتي بين المللي نتايج جستجو در بانك 

o نقادانه منابع و شواهد به دست آمده يابيارز 

o يجمع بندي و سنتز اطالعات به دست آمده از مرور اثربخش 

o يا وضع فعلي يفعل يهاجايگزين يمستندات مطالعات اثربخش ارايه 

o صورتجلسه و   :به استناد -ا متخصصاني/ ا مصاحبه با خبرگان و يمستندات پانل  ارايه
 گزارش

o تخمين هزينه اثزبخشي فن آوري در مقايسه با جايگزين ها با استفاده از شواهد موجود 

  
 

  ارايه شفاهي نتايج به سياستگذار و سفارش دهنده -4 -3



 الگوي ارزيابي سريع فن آوري هاي سالمت

 

7 

 

 

 ):ز عقد قراردادسه ماه پس از ا( طرح ارايهگزارش نهايي و  .4

  شامل اصالح و تكميل تمام بخش هاي پيشين -1 -4

در صورتي كه فن آوري به (تخمين اثرات كالن هزينه اي به كارگيري فن آوري در نظام سالمت  -2 -4
شامل ابزار، مصرفي، زير . نظام سالمت وارد شود در مجموع چه هزينه هاي جديدي را تحميل مي كند

  ) نيساختار و نيروي انسا

گزارش هر نوع تحليل استفاده شده همراه ه ل شواهد بيشامل سند روش سنتز و تحل: ييگزارش نها -4-3
 ) و نظير آن تيآزمون حساسمانند (
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  :اجراي پروژه يبرافرضي جدول گانت 

  نام فعاليت  فاز اجراي بررسي

  مسئول زمان اجرا

  ياجرا

  فعاليت

  همكاران

  فعاليت

 زمان

  الزم
  ماه سوم ماه دوم ماه اول

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

شناسايي تكنولوژي، موارد و نحوه كاربرد آن، انواع و )گزارش شناخت(گزارش نخست
هاي فيزيكي  يرساختزها،  برندهاي مختلف، انديكاسيون

 و تهيه گزارش شناخت... مورد و

*  ***              ......  .......  
هفته و  سه تا چهار

 مشترك با هفته اول 

 گزارش دوم
  ……  ...…                *  *        )بيانيه گستره( 1.3اجراي بند 

تا دو هفته و يك 
مشترك با هفته آخر 

  ماه اول

  .……  ……    **  *  *          )فن آوري يابي اي و هزينه جوانب هزينه ( 2.3اجراي بند 

سه تا چهارهفته و 
مشترك با هفته دوم 

هفته اول ماه دوم يا 
  ماه سوم

نه اثربخشي يهز ،تحليل جوانب اثربخشي ( 3.3اجراي بند 
  )آوري و ايمني فن

            *  *  *……  ……  

دوهفته و مشترك 
با هفته چهارم ماه 

 دوم 
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شامل اصالح و تكميل تمام بخش هاي(1.4اجراي بند نهاييگزارش
پيشين و تخمين اثرات كالن هزينه اي به كارگيري فن 

  )وري در نظام سالمت  آ
                    *    

…… …… 
هفته دوم و سوم ماه 

  سوم

تخمين اثرات كالن هزينه اي به  -2 -4اجراي بند 
  كارگيري فن آوري در نظام سالمت 

                      *  
…… …… 

  هفته آخر ماه سوم

                 )ارايه گزارش نهايي به سفارش دهنده( -3-4اجراي بند
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  :موارد زير پاسخ دهدبه  ييگزارش نهاايت انتظار مي رود در نه
   يفن آور يمنيا )1
   ياثربخش )2
  ياثربخش -نهيهز )3

  نيشيپمشابه و  ينسبت به فن آور - يده استفاده از فن آوروارزش افز )4
  بر نظام سالمت  يآور ن فنينه ورود ايبرآورد هز -در ابعاد كالن  يا نهيرات هزيتأث )5
 يفن آور يو اجتماع ياخالقحتمالي اد ابعال مربوط به يمسا )6

  
موارد يك، پنچ و شش بسته به موضوع مورد توجه . گزارش مبسوط براي شماره هاي دو تا چهار فهرست فوق ضرورت دارد

يا استفاده از آن نيازمند احتياط ويژه اي است به آن و مثال اگر در زمينه ايمني فن آوري ترديدي وجود دارد (قرار مي گيرند 
   .در غير اين صورت به موارد يك، پنج و شش مختصرا پرداخته خواهد شد ).ر پرداخته مي شودبيشت

  
  
  
  
  

  :تهيه كنندگان
  شيال دعاييعليرضا اوليايي منش، دكتر جبرائيل شعربافي، دكتر دكتر آرش رشيديان، عليرضا شمس معطر، 

  
  موسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران


