
  HTAگزارشات ارزيابي چك ليست 

ترجمه  مستقيما "دبيرخانه شبكه بين المللي آژانس هاي ارزيابي فناوري سالمت"منبع اين چك ليست از 

  شده است.

  هدف:

ي آن ارزيابي فناوري سالمت آماده شده است. هدف اصل افزايش انسجام و شفافيت در گزارشاتاين چك ليست به منظور كمك به 

ارزيابي فناوري سالمت و بيان محدوديت هاي تجزيه و تحليل مي باشد. يكي از كليدهاي افزايش  روش مطالعه در انجام شناسايي دقيق

به طور قابل توجهي در عمق و  ها شفاف سازي فرايند ارزيابي مي باشد.ارزيابي ،گزارشات ارزيابي فناوري سالمت و تعميم پذيري سودمندي

 با اين وجودد. ن، نيازهاي سياستي و منابع و زمان مورد نياز براي ارزيابي متفاوت مي باشفناوري هاي مورد ارزيابييابي، ارز محدوده

تفسير در مورد اهداف، روش كار، فرضيات و خوانندگان يك گزارش ارزيابي فناوري سالمت بايد بتوانند به راحتي اطالعات مورد نياز خود را 

  .دندست اوربه ارزيابي  نتايج

  :گروه مخاطب چك ليست

هم براي كساني كه اين و استفاده مي كنند  اطالعات چك ليست هم  براي كساني كه از گزارشات ارزيابي فناوري سالمت به عنوان منبع

مت هستند، ارش ارزيابي فناوري سالبراي كساني كه خواننده گزاين چك ليست  .كاربرد داردقابليت نوع گزارشات را توليد مي كنند 

براي كساني كه تضمين شده است. چگونه  بيان شدهاطالعات  پاياييراهنمايي است تا بدانند در يك گزارش به دنبال چه چيزي باشند و ت

چه فناوري سالمت و گزارش يك ارزيابي  انجامارزيابي فناوري سالمت انجام مي دهند،  راهنمايي است تا بدانند در فرايند برنامه ريزي، 

  اميد است كه اين راهنما وسيله اي باشد كه كيفيت گزارشات ارزيابي فناوري سالمت را افزايش دهد. كاتي رابايد مد نظر قرار دهند.ن

 :چك ليست اهميت

چك ليست شامل جزييات مختصري از نكات مهم مرتبط با ارزيابي فناوري سالمت مي باشد و به عنوان راهنماي اوليه مناسب است.چك 

تاكيد مي شود كه حتي  ماده مي شود.سازمان مسئول ارزيابي فناوري سالمت آاضر مكملي است براي راهنماهايي كه توسط هر ليست ح

براي اطالعات باشد و قابل اعتمادي و منبع  معتبر بودهموارد موجود در چك ليست در يك گزارش لحاظ نگردد، گزارش مي تواند اگر تمام 

  كر شده در يك گزارش بررسي گردد.ذ مواردنيازي نيست كه همه 



حذف در نظر گرفته شده و يا  در گزارش آنچهنسبت به د تا و توليد كنندگان گزارش كمك مي كناستفاده كنندگان چك ليست به تمامي 

راي دريافت بعالوه بر اين استفاده از گزارش دارد. چگونگي حذف يك مورد بستگي به اهميت . شده ( به همراه علت آن)، آگاهي يابند

  تماس گرفته شود.اطالعات بيشتر در خصوص ماهيت و كيفيت ارزيابي ممكن است نياز باشد تا با مجريان گزارش 

  :محتواي چك ليست

  .بگيردو مجريان مورد توجه قرار داوران توسط مي بايست سوال است كه  14چك ليست شامل 

وري مرتبط است و ممكن است در همه گزارشات لحاظ نگردد. مانند: پيامدهاي چند سوال فرعي نيز وجود دارد كه با زمينه ارزيابي فنا

  پزشكي قانوني، اثرات اقتصادي، پيامدهاي اخالقي و اجتماعي، ديدگاههاي جامعه گسترده تر.

العات پايه را ه اطد. برخي از آنها تهينبايد در همه گزارشات ارزيابي فناوري سالمت لحاظ گرد سوال اصلي مربوط به مواردي است كه 14

با مرتبط مي شوند پايه اطالعات كيفيت كه به انتخاب و بررسي  يموارد گامهاي اجراي ارزيابي مربوط هستند.به  پوشش ميدهند و بقيه

انتهاي در  بستگي دارد.نظر و به حوزه گزارش مورد  ادامه مي يابند، كه البته كاربرد آن ها متفاوت بودهدر بخش مالحظات سواالت اضافي 

 چك ليست برگ خالصه وجود دارد كه ممكن است براي ثبت نتايج حاصل از محتواي گزارش مفيد باشد.

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 



 

  

 اي تهيه اطالعات بيشتر وجود دارد؟برمجريان ارزيابي تماس از اطالعات آيا جزييات مناسب  -1

  .اسبيا حتي سمت آنها با نشاني من مجري(فرد مسئول)شامل اطالعات تماس 

شده  معرفي و ياساير همكاران افرادي كه گزارش ارزيابي فناوري سالمت را آماده كرده اند به عنوان نويسنده -2

 اند؟

در تهيه نقششان  بيان ديدگاهها و قراردادها متفاوتند ولي اشاره به افرادي كه در تهيه گزارش شركت داشته اند و همينطوردر اين مورد 

ها (چنانچه از اين روش در تهيه گزارش استفاده شده است)  راد ممكن است به عنوان نويسنده، اعضاي كميتهمطلوب است. اين افگزارش 

  داشته اند در گزارش بيان شوند.اجرايي  ي كه حمايت فني و يا افراد و يا 

در دسترس و نظرات كارشناسان در خصوص اينكه ارزيابي حاضر از مقاالت منتشره  وجود داشته باشد متنيد خواهد بود كه نبسيار سودم

  تاريخ انتشار ارزيابي حاضر در نظر گرفته مي شود.استخراج شده است و در 

 وجود دارد؟در گزارش  "منافعتضاد " ي مبني بر روشن نمودن وضعيت آيا عبارت  -3

گزارش ارزيابي فناوري سالمت  باعث سوگرايي ناخواسته درحضور آن در اين بخش مد نظر قرار گرفته است زيرا ممكن است منافع تضاد 

ممكن گاهي اوقات . روشن مي نمايده كرده اند كه گزارش را آماد ،  وضعيت منافعتضاد احتمالي را در افرادي"منافعتضاد "شود. عبارت 

ايي به غير از توسط سازمان هكه تامين مالي  ارزيابي هايي . در كافي باشد "منافع وجود نداردتضاد  "نوشتن اين عبارت كه فقط  است

گردد كه تضاد ذينفعان ممكن  يادآوريضمنا بايد ذكر، انجام پذيرفته است، نام سازمان بايد ذكر گردد.اين كار هستندمسئول  كه سازماني

  است در موارد غيرمالي پيش آيد.

يا  مورد بررسي (داوري) قرار گرفته است يگزارش به صورت خارجمشخص نمايد آيا عبارتي وجود دارد كه  -4

 خير؟

ممكن است  مرور خارجي انجام شده است كه باعث افزايش كيفيت و اعتبار آن مي شود. جزييات روشي است كهمرور خارجي يك گزارش 

پيشنهاداتي داشته اند و يا اطالعاتي ارائه كرده اند سودمند  در طول تهيه ارزيابي  كه افرادي نام و ارتباط سازماني ذكر، ولي متفاوت باشد

  د بود.خواه

 يك خالصه كوتاه وجود دارد كه افراد غير متخصص بتوانند از آن استفاده كنند؟آيا  -5

ياري از سياستگذاران و افراد غيرمتخصص كه گزارش رش ارزيابي فناوري سالمت است. بسبراي يك گزا مطلوبيسيار ب مشخصهاين مورد 

ه كمك بسيار بزرگي است كه به راحتي پيام ارزيابي را به همه استفاده د. بخش خالصنماينرا دريافت مي كنند فقط خالصه را مطالعه مي 

نتايج اصلي و نتيجه ، به كار رفته در تهيه ارزيابيديدگاه  رويكرد وند شامل اهداف و حوزه ارزيابي، . خالصه ميتوامي نمايدكنندگان منتقل 

بسيار  ند، خالصه هاي طوالني تر خوانده نمي شونده نباشصفح 2بيش از  اين است كه خالصه  ها ترجيحگيري واضح و روشن باشد. 

براي بيان مي تواند  تهيه خالصه ساختار يافته مناسب است كه گزارشاتي كه به زبان انگليسي نيستند خالصه انگليسي هم داشته باشند.

  چك ليست

  اطالعات اوليه



  چرا ارزيابي فناوري سالمت  انجام شده است؟

اي فناوري سالمت كه مي بايست به همراه دقيق جزئيات اساسي، رويكرد مناسبي باشد.  (شايان ذكر است كه فرم ترجمان دانش ارزيابي ه

  گزارش نهايي ارسال گردد، اين مورد را پوشش مي دهد).

  

 ؟، اشاره شده استشده است انجامتكه ارزيابي براي پاسخ به آن سوال سياستي مورد نظر  بهگزارش در آيا  -6

يت مي باشد.زيرا عواملي كه ممكن است برروي گزارش توضيح يك دليل منطقي براي انجام گزارش ارزيابي فناوري سالمت بسيار حائز اهم

  .مي نمايدبه طور واضحي مشخص را  ،اجتماعي و سياستيتاثير ات تاثير داشته باشند مانند سياست هاي نظام سالمت و اولويت ها، 

ايد در بواست انجام داده است مواردي از قبيل اينكه چرا يك گزارش بايد انجام شود، گزارش براي چه مواردي مناسب است و چه كسي درخ

  مشخص شود.ارزيابي هاي فناوري سالمت گزارش 

 شده است، اشاره شده است؟ كه ارزيابي براي پاسخ به آن انجام سوال پژوهش مورد نظر بهگزارش در آيا  -7

بايد شامل  ختار مناسببا سا مهم است. چگونه يك فناوري سالمت ارزيابي مي شود؟ يك سوال پژوهشبسيار تعريف واضح سوال پژوهش 

يسه موارد ذيل باشد: معيارهاي ورود مطالعات، جمعيتي كه فناوري براي آنها قابل استفاده است، فناوري يا مداخله مورد نظر، موارد مورد مقا

 بررسي گردد. فناوري بر اساس آن ها است  پيامدهايي كه قرارو  (سرويس هاي ارايه خدمت مرتبط و يا فناوري)براي فناوري مورد نظر

در مورد زنان در معرض خطر سرطان سينه در كاهش مرگ و مير ناشي از سرطان سينه موثر تر از  MRIالگري از طريق بطور مثال: آيا غرب

  غربالگري از طريق ماموگرافي است؟

 است؟شده ارزيابي مشخص  محدودهآيا  -8

كه  جنبه هايياست و ترجيحا مورد بررسي قرار گرفته نبه از فناوري كه كدام ج شده باشدبايد مشخص ارزيابي فناوري سالمت گزارش در 

  .جنبه هاي فناوري، ايمني و اثربخشي بايد به وضح ذكر گردند ذكر گردد. مورد بررسي قرار نگرفته است،  ارزيابيدر 

 توصيف فناوري سالمت مورد ارزيابي وجود دارد؟در گزارش بخش آيا  -9

براي خوانندگان عمومي سودمند خواهد بود. جزيياتي در خصوص اينكه فناوري چيست و  مورد ارزيابي  توصيف كوتاهي در خصوص فناوري

(نيازي به توضيح مفصل مانند آنچه در كتاب ها نوشته بايد مختصر و كوتاه باشد اين توضيحات اما ،چگونه كار مي كند كمك كننده است

  هاي جاگزين يا مورد مقايسه هم مفيد مي باشد.در مورد فناوري  ي. توصيف مختصرمي شود، نمي باشد)

 HTA core modelالبته شايان ذكر است كه از آن جا ارزيابي هاي فناوري سالمت در موسسه ملي تحقيقات سالمت بايد بر اساس 

  هد، ضروري مي باشد).نوشته شوند، وجود فصلي كه مشخصات فناوري مورد ارزيابي و فناوري مورد مقايسه را مبتني بر شواهد توضيح مي د

  

  



  

 ؟شده استاستفاده  ي چه منابع اطالعاتدر انجام ارزيابي فناوري سالمت از  - 10

تركيب آنها، پايگاههاي نحوه تركيب و  شده كليدي جستجو واژگانجزييات مرور متون بايد تهيه شود. اين جزييات بايد شامل  •

 زباني باشد.داده جستجو شده، سال هاي پوشش داده شده و محدوديت هاي 

 نيز بايد درج گردد. استفاده شده  ساير منابع اطالعاتي جزييات استفاده از داده هاي اوليه و •

 ميزان دقت آنها.بيان جزييات در خصوص منابع و ماخذ هرگونه داده هزينه اي بايد درج گردد. ترجيحا همراه با  •

و  اعمال نموده را  ي انتخاب مطالعاتد ذكر گردد چه كسي معيارهامعيارهاي ورود و خروج مطالعات بايد ذكر گردد. در گزارش باي •

 فرايند انجام آن چگونه بوده است.

 .بايد ارائه شده باشد (بيبليوگرافي)كامل مطالعاتي كه وارد ارزيابي فناوري سالمت شده اند فهرست  •

حذف گرديده اند نيز بايد به همراه دليل خروج  بي در طي انجام ارزياليست مطالعاتي كه برخي از معيارهاي ورود راداشته اند اما  •

 ارائه شده باشد.از مطالعه 

در  نيازدر صورت آماده بوده و برخي از گزارشات جزييات بيشتري از جستجوي متون را ارائه ميدهند. پيشنهاد ميگردد جزييات بيشتر 

منبع و ماهيت متفاوت هستند و از منظر، وجود آنها در همه گزارشات ضرورتي ندارد.كيفيت و ارتباط داده هاي هزينه اي دسترس قرار گيرند

  را شامل مي گردند.از داده هاي جمع آوري شده اجرايي براي ساير اهداف تا داده هاي جمع آوري شده به منظور انجام ارزيابي طبقه بندي 

  در گزارش وارد شوند: د زير مناسب تر است اطالعات

  (بايد منبع اطالعات و مبناي انتخاب ذكر شود)مسائل فني •

. مبناي انتخاب اين اطالعات بايد ذكر فناوري اطالعات در خصوص اثرات جانبيكننده  و يا  ايمني (براي مثال تصميمات تنظيم •

 گردد.)

. بايد و تعداد نمونه ها براي مثال مالحظات طراحي مطالعه ،كارايي/اثربخشي (جزييات مبناي انتخاب اين اطالعات بايد ذكر شود •

 مشخص شود كه چرا اين مطالعه انخاب شده است و بقيه انتخاب نشده اند.)

ه هم در صورت نياز ولي حزييات منابع رد شد منعكس گردددر گزارش  مطالعات استفاده شده در بخش آناليز و تفسير بايدمعموال فهرست 

استفاده از نمودارهاي بين المللي براي خالصه سازي آنچه كه وارد و از مطالعه خارج شده است كمك كننده  .اشنددر دسترس ببايد 

  .) CONSORT(مانند خواهدبود

 است؟ ، در گزارش بيان شده ارزيابي و تفسير داده هاي انتخاب شده ي مبني بر نحوهآيا اطالعات - 11

با طراحي فرم هاي  خطا ها در استخراج داده ها بسيار مهم است. انسجام  آيا روش استخراج داده توصيف شده است؟ دقت و •

به طور قابل توجهي كاهش مي استخراج داده ها، براي  مستقل و استفاده ار حداقل دو مرور گر راهنماي شفافاستخراج داده با 

 يابد.

يابي كيفيت داده هاي موجود از اجزا مهم گزارش ؟ ارزمطالعاتبه كار رفته استبراي ارزيابي كيفيت  وش ارزيابي نقادانهر آيا •

استفاده براي سنجش آن معتبر ابزار بايد دقت شود كه آيا از كيفيت زندگي ارزيابي فناوري سالمت است. در ارزيابي مطالعات 

ها  گروهبايد دقت شود كه آيا مقايسه درست بين  همچنين در اين نوع مطالعات و يا هر گونه مطالعه ديگري  شده است؟ 

 صورت گرفته است؟

  ؟شده استچگونه انجام فناوري سالمت ارزيابي 



 )ممكن است در همه گزارشات وجود نداشته باشد(زمينه 

(مطالعات ه براي ارزيابي وجود داردانتخاب شد سنتز شواهد از آناليزمطالعاتتوصيف شده است؟ معموال  ها دادهسنتز آيا روش  •

 گردد.بيان بايد  سنتزروشجزييات  .كمي و يا غيركمي

روش مفروشي شايع و  جدولداده ها به صورت   بيانشده است، مثال به صورت جداول شواهد؟ بيان آيا نتايج ارزيابي به روشني  •

 سودمند مي باشد.

 

ضرورت در نظر گرفتن عدم قطعيت و  تخمين يا همچنين گردد. بيان گزارش درمطلق نيز بايد  مقاديرنسبي  مقاديرعالوه بر 

  بيان گردندبالقوه بايد  خطاهاي

  

  

  

 ؟مورد بررسي قرار گرفته است پزشكي قانوني پيامدهايآيا  •

اطالعات مربوط به خطرات دادخواهي و بيمه در خصوص استفاده از اين فناوري خاص در نظر گرفته شده است؟  پزشكي قانونيا مفاهيم آي

  اگر در مورد فناوري مورد ارزيابي ضرورت دارد، بايد بيان گردد.خسارت حرفه اي 

 ؟انجام پذيرفته استآيا تجزيه وتحليل هاي اقتصادي  •

شامل مطالعات هزينه اي يا اقتصادي در بررسي صورت گرفته است؟ ممكن است فناوري ي در خصوص اثرات اقتصادي تجزيه و تحليلآيا 

  فناوري هاي مشابه باشد. مبناي انتخاب فناوري مشابه بايد ذكر گردد. مورد

اگر گزارش ارزيابي فناوري سالمت نتايج مطالعات انتخاب شده بايد توصيف گردد. و  برون يابي هر گونه روش و رويكرد در سنتز شواهد

. كيفيت پيش فرض هاي مورد استفاده بايد بيان گردد. اجراي آن و  شامل تجزيه وتحليل اقتصادي يا هزينه اي مي اشد، جزييات روش

  مي باشد.مطالعات بايد در نظر گرفته شود.تجزيه و تحليل حساسيت نيز مورد نياز 

 ؟ مورد بررسي قرار گرفته استي مرتبط با فناورآيا پيامدهاي اخالقي  •

در خصوص استفاده از  و رضايت آگاهانه دسترسي، عدالت مانند مالحظات مربوط بهي مرتبط با فناوري بايد ذكر گردد هر موضوع اختصاص

يكردهاي استفاده بحث ها و روشامل فناوري در نظام سالمت و جامعه مورد نظر. بايد در مورد انچه كه در تجزيه و تحليل انجام شده است 

 گردد.بيان بحث به وضوح مبناي  و همچنينشده 

 ؟ مورد بررسي قرار گرفته استمرتبط با فناوري آيا پيامدهاي اجتماعي  •

فناوري بر روي شغل، پويايي خانواده، انزواي اجتماعي،  اثرمربوط به  مانند مالحظاتي مرتبط با فناوري بايد ذكر گردد هر موضوع اختصاص

بيماربودن و يا مالحظات مربوط به فرهنگ ، برچسب كاركردن اقامت در منزل به مدت طوالني، بازگشت سريع به كار، ، احتمالتوانايي 

  .هاي خاص 

  



 نتايج ارزيابي و نتيجه گيري حاصل از پيامدهاي د؟سپس چه مي شو

 (ذينفعان، بيماران، مصرف كنندگان) در نظر گرفته شده است؟ديدگاه گسترده در انجام ارزيابي آيا  •

و اجراي  به كارگيري، اكتسابملي، منطقه اي يا محلي مرتبط با  در سطح مت نظام مراقبت سال درخصوص سازمانيمالحظات هرگونه 

 ارائه خدماتتاثيرات فناوري بر روي موارد ذيل باشد: شامل  مي توانداين بخش فناوري ممكن است در اين بخش مورد بحث قرار گيرد. 

 و نيروي كارناشي از استفاده از فناوري حجم كار مربوط به هاي پيامد ويا بيمارستاني ، ارائه خدمات در مناطق روستايي و نواحي دور دست

سازگاري بيماران نيز بايد در  و  مسائل مربوط به آموزش و مجوز دهي به افرادي كه مسئول كار با فناوري هستند همچنين .الزم براي آن

  نظر گرفته شود. 

 گردد.بيان حليل بايد به روشني ه و تتجزي روش ومورد استفاده براي اين قسمت منابع اطالعاتي 

  آيا نتايج ارزيابي مورد بحث قرار گرفته اند؟ - 12

  ذيل باشد: مواردبحث در خصوص نتايج بايد شامل 

 .به طور شفاف بيان شود ارتباط بين نتايج به دست آمده با سوال ارزيابي •

باليني و نظام  طبابتبا  نتايج ارزيابي  اليارتباط احتم اظهار نظر در خصوص. گرفته باشدتفسير واضحي از نتايج بايد صورت  •

 ت سالمت هم مفيد خواهد بود.بمراق

 بيان گردد.تجزيه و تحليل مفقود و پايايي يا نامطمئن(عدم قطعيت) اظهار نظر در خصوص اطالعات  •

آيا فرضيات و  ؟ها بوده اند منتج از داده. (آيا يافته هاي ارزيابي در گزارش بيان گردد نظرات و نتيجه گيري هاوجود مبنايي براي  •

را مد نظر فناوري همه مزايا و معايب بالقوه ارزيابي در نتايج به دست آمده داشته اند؟ اگر بله چه بودند؟ آيا نقشي  نظرات اضافي 

 ؟)استقرار داده است؟ آيا اهداف ارزيابي به دست آمده 

عملكرد فناوري وجود ندارد. مبنا و زمينه اين گونه داوري ها نيز بايد  داوري زماني صورت مي گيرد كه داده هاي قطعي در موردغالبا، 

خواننده بايد به روشني  موارد بايد روشن و واضح بيان شوند.همه گزارش هم ها، اين قسمت از  بخش  مانند سايرمشخص گردد. 

ته است و چه اقداماتي انجام نشده است گرفمورد استفاده اطالعاتي در خصوص اينكه چه اقداماتي انجام شده است، چه فرضياتي 

 اطالعات به دست آورد.

  آيا نتيجه گيري از ارزيابي به روشني بيان شده است؟  - 13

. ) موجود باشدcontextدر شرايط زمينه اي(پاسخي به سواالت مورد نظر ارزيابي  بيان نمايد  كه بايد گزارش بايد نتيجه گيري واضحي 

  مرور شده استخراج گردد.نتيجه گيري ها بايد از شواهد 

ات وجود پيشنهادبخش همه موسسات در گزارش ارزيابي  فصلي براي پيشنهادات دارند. البته ،برخي از گزارشات ارزيابي فناوري سالمت

  . اما در هر صورت نتيجه گيري ارزيابي بايد براي خوانندگان روشن باشد.  ندارد

  آيا پيشنهاد براي اقدام بيشتر وجود دارد؟ - 14

و ارزيابي  ر صورتي كه گزارش ارزيابي فناوري سالمت شامل بحث در خصوص تحقيقات جاري/شكاف اطالعاتي، جهت دهي تحقيقاتد

  .باشد، مفيد خواهد بود ي ارزيابيبراي انتشار يافته ها رويكردهاييآينده و  هاي



 حوزهگذاري باشد(البته در صورتي كه اين بخش دركاربرد يافته ها در سياستدر صورتي كه گزارش ارزيابي فناوري سالمت شامل بحث 

  مفيد خواهد بود. ، اختيار ات سازمان انجام دهنده ارزيابي باشد)

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  چك ليست گزارش ارزيابي فناوري سالمت

، تهيه شده است. قابل مايند، ثبت ن سوال چك ليست 14 به  گزارش را با توجه خالصه اي ازاين فرم خالصه براي كساني كه تمايل دارند 

براي امتياز دهي به گزارشات نمي باشد. گزارشات ممكن است بدون وجود همه اين معيارها معتبر و ابزاري ذكر است كه اين فرم به عنوان 

  مفيد باشند.

تا   بله  مورد

  حدي

  خير

  اوليه

بيشتر وجود  آيا جزييات مناسب از اطالعات تماس مجريان ارزيابي براي تهيه اطالعات .1

  ؟دارد

      

افرادي كه گزارش ارزيابي فناوري سالمت را آماده كرده اند به عنوان نويسنده و ياساير  .2

  همكاران معرفي شده اند؟

      

        در گزارش وجود دارد؟ "تضاد منافع"آيا عبارتي مبني بر روشن نمودن وضعيت   .3

جي مورد بررسي (داوري) آيا عبارتي وجود دارد كه مشخص نمايد گزارش به صورت خار .4

  قرار گرفته است يا خير

      

        آيا يك خالصه كوتاه وجود دارد كه افراد غير متخصص بتوانند از آن استفاده كنند؟ .5

  چرا؟

آيا در گزارش به سوال سياستي مورد نظر كه ارزيابي براي پاسخ به آن تانجام شده است،  .6

  اشاره شده است؟

      

وهش مورد نظر كه ارزيابي براي پاسخ به آن انجام شده است، آيا در گزارش به سوال پژ .7

  اشاره شده است؟

      

        آيا محدوده ارزيابي مشخص شده است؟ .8

        آيا در گزارش بخش توصيف فناوري سالمت مورد ارزيابي وجود دارد؟ .9

  چگونه؟

  در انجام ارزيابي فناوري سالمت از چه منابع اطالعاتي  استفاده شده است؟ .10

  ساير منابع اطالعاتي  اطالعات اوليه  محدوديت زبان  بازه زماني  پايگاه داده  راتژي جستجواست

            

  

فهرست كاملي از مطالعات 

  وارد شده

  معيارهاي خروج  معيارهاي ورود  ليست مطالعات خارج شده

        

  است؟ گزارش بيان شده ، در ارزيابي و تفسير داده هاي انتخاب شده ي مبني بر نحوهآيا اطالعات .11

توصيف روش ارزيابي   توصيف روش استخراج داده

  نقادانه

ارائه نتايج شفاف مانند جداول   توصيف روش تركيب داده ها

  شواهد



        

  (ممكن است در همه گزارشات وجود نداشته باشد) زمينه

پزشكي قانوني  پيامد

  لحاظ شده است؟

ارزيابي اقتصادي 

  صورت گرفته است؟

اخالقي مورد  يامدپ

توجه قرار گرفته 

  است؟

ساير ديدگاهها(ذينفعان،   اجتماعيموردتوجهقرارگرفتهاست؟پيامد

بيماران، مصرف 

كنندگان) لحاظ شده 

  است؟

          

نسب  بله  سپس چه مي شود؟

  تا

  خير

        آيا يافته هاي ارزيابي مورد بحث قرار گرفته اند؟ .12

        شني بيان شده است؟آيا نتيجه گيري از ارزيابي به رو .13

        آيا پيشنهاد براي اقدام بيشتر وجود دارد؟ .14

 


