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هَضَعبت ایي حَسُ  تزیي حسبطٍ  تزیي هْناهزٍسُ خطبّبی اًسبًی در حیطِ پشضکی یکی اس : زمینه و هدف

ٍ رختذادّبی  خطتزات   هتعبلتت آى هوکي است   کِ  ضَد هییک هطکل جذی للوذاد  عٌَاى ثٍِ  آهذُثِ ضوبر 

حتبزش   بریثست  ّتب  آىٍ کبّص  ییضٌبسب یثزا ّبیی رٍش استفبدُ اسلذا  .ثیبفتذاتفبق ثزای ثیوبراى ججزاًی  غیزلبثل

ثیوبرستتبى   تطخیػی ٍ درهبًی اًسبًی کبرکٌبى خطبّبی ارسیبثی ٍ ضٌبسبیی ثبّذفتحمیك حبضز  .اس   یاّو

SHERPA رٍش ثِ کَثز لشٍیي
 .اس  ضذُ اًجبم 1

 اًجبم 5991 سبل در SHERPA ٍ ثب استفبدُ اس رٍش کبرثزدی -همطعی غَرت ثِ ایي هطبلعِ: کار روشمواد و 

جبهعِ ٍ ًوًَِ پضٍّص ضبهل کلیِ ٍظبیف هطبغل تطخیػتی ٍ درهتبًی هزکتش آهَسضتی ٍ درهتبًی کتَثز       ضذ. 

هتخػع سًبى ٍ سایوبى ٍ اس حیطِ  فِیٍظ 9ٍ  یپزستبر ٍظیفِ 93 پضٍّص در حیطِ درهبًی؛. اس جبهعِ اًذ ثَدُ

 رٍش اس استتفبدُ  ثتب  .ضتذًذ  اًتخبة یَلَصیکبرضٌبط راد ٍظیفِ 3هتخػع رادیَلَصی ٍ  فِیٍظ 3 تطخیػی

HTA2 هزاتجی سلسلِتحلیل 
 کتبر  در آهتذُ  دس  ثِاطالعبت  درًْبی تعییي ضذ ٍ  توبهی ٍظبیف ٍظبیف سیز ،((

 گزف . لزار تحلیل هَرداکسل  افشار ًزمثب استفبدُ اس  ٍ تکویل SHERPA ثزگ

، خطب ضٌبسبیی ضذ کِ اس ایي تعذاد 955 ،هَردهطبلعِضغلی  ّبی حیطِدر  ضذُ ضٌبسبییاس ثیي ٍظبیف : ها یافته

 ٍ ارتجتبطی خطتبی   (٪59)15ثبسیبثی،  خطبی( ٪6)58ثبسدیذ، خطبی  (٪35)66ولکزدی، خطبی ع( 77٪)171

ِ  هٌتذ ًیبس لجتَل  لبثتل  را خطبّتبی  هتَرد یطتتزیي  ث سطح ریستک خطتب   اسلحبظثَدًذ. اًتخبثی خطبی  (9٪)8  ثت

 .تطکیل دادًذدرغذ  7ثب  لجَل غیزلبثلرا خطبّبی  ّب آىکوتزیي  ٍدرغذ  13ثب  تجذیذًظز

ثِ خطبّبی عولکزدی ٍ  ٍیضُثبیستی تَجِ  ثیوبرستبىي ثب تَجِ ثِ ًتبیج پضٍّص، هسئَلی :گیری نتیجهبحث و 

استمزار  ثب تذٍیي ثزًبهِ هٌسجن در راستبی در ایي خػَظ .ثبضٌذ داضتِ هطبغل حسبط در ثیوبرستبى ارتجبطی

کٌتزل عَاهل هستعذ کٌٌذُ ضٌبسبیی ٍ ، گبهی در جْ  استبًذاردّبی هلی اعتجبرثخطی در حیطِ هذیزی  خطب

 ثزٍس خطبّبی اًسبًی در ثیوبرستبى ثزدارًذ.
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