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 مقدمه:

با افزافش امعیت امتال ابهابتع یشا  البت ا افمعت افیفههاددم  ابهامقل ا اریام اما ی اب ف ایتگااا ت  ا ال ال تاااااد افش ا

زم نا اما نام  سباریافدالت یابتع یفنال فیارمد،ابست یامقیراتقمهافس .اابتع ی ،افیفههایفما یم ش الهابالقفیداددم  امقیرایت زایفاری

ریاسا ها  افدت اددم  ام فلت افزایف ار یاب افبافیم  امتالب اریایت اسساال ر اف افزالگاقیم ابدش ام  قیافیفههااد ا امع هی  ا

ح ضااا ام  یای  فام دامع هی  افیزش ب ازش ر اب ف اساا   ام تهام  افلالداا ر ا اب هت  اننافی  فاس زالهافساا .امدعامع هیها

ایفش اب ف ابتعاا اما فلاتاالاااا  اسااا ال ا  ایف اماقاا شسااااه اری ار ی ایف  افساااا .افلاالداااا ر اما فلاتاا افز ا یفنالبت اع  ل ا

 ی شال ی:

فی ع  امقیرایت زاب افسالف ر افزالبتدا فژ اا7931م دافس الهاریاس تا¬فش ایژ م اشکام  یاساتساالع تتکافس الهابهایقیای  ف

فزای ش  ما  ااdisease, cost benefit analysis, economic evaluationاTelemedicine, cardiovascularم  ا

,Magiranا ,Irandoc, ISC, Iranmedix ,CinAHLا ,ااPubmed, Scopus, web of science, Google scholarا

Global Health, EconLit, Medline, Embasمع ان ی اس رشد.اب ز ازم ی افیالت باااد اب ف امساال ق امق   اس ها  اا

فیزش ب ااcheersبقر.ایال ش اب افساالف ر افزاککاهتسا ام تتمامساالت داااد.التفت امق   اب افسالف ر افزاککاهتس اا022-0271

 اد.ا

 یال ش :ا

ا ت  اف هتها اث یقشه،ال ال تا ام یتالقیش گ،امگ  ی ،یال ش امع هی  اب یسا اااد ایگ نارفرافلی ش امع هی  اریالبتهازمت هام  ایتگ

دقرامدش شال ،اب زتقفی ا اسا م شهاسافی ،ام فلت افزایف ار یایفاب ف ابتع یفنالبت اع  ل اماش هافث بت ا اش امقمبار زهامقش اریا

مقش اریا¬ت ا اش ارفیف اراا زهمع هی  اماش هافث با%58س رر.ام فلت افزایف ار یاب ف اتقفیتتگاا ابتع یفنالبت اریا¬ماش هام ام 

فزامع هی  افی  فاااد اریازمت هال ال تا ایتگا ت  ازگ یادقنابهاع قفناشکاز لالقیادع اریافش  رابتع ی اا%18م افسا .ا¬ماش ه

فزامع هی  افی  فااااد اب ف ای ش ا ال ال تابتع یفنالبت اا%58م افساا .ا¬لبت ،اماش هافث بت ا اش ارفیف اراا زهامقش اریاماش ه

م افسااا .امعن ت اریالبتهامع هی  افی  فاااااد اب ف ای ش ا امدش ش ا¬مقش اریاماش اه¬هافث بت ا اشا ارفیف ارااا زاهماش ا

اماا ار ی ایف  اماا فلااتاا افز الاابااتاا ، ابااتااعاا یفن اری ابااتاا افساااا .ارشاافااتااتاا شاا تااقیماا  الاا یسااافاااااالااه افثاا  ااشاا ااه

 یالت هاست  :ا

 ع  ل ،افیفههایفما یم ش ا-اتقعابتع یشا  البت م  ام فلت اس م افزاشکاسقا ایتاا ب اتقمهابهای یدازافش د اماش ها

ب شسا اما اف هقشالا  ای  ما  اس م ا ما افزافش ارساال سا افز فرابهام فلتالا  ابهام   فااسا م ا ایتاال م اماش هام ،ام 

ف ا¬مقش ال بلام ح هب ااد.ایال ش افش امع هیهایگا نارفرام فلت افزایف ار یامتالقفیداریال  یاباتقرایت مدم  اب هت  ،امقمبار زها

م اس رر.اب افش اح تاس کهام فلت افزایف ار یامتالقفیدایفما یام  ساات اب ف ام ش اش  اب ام فلتالا  امالدف تا ایفش اب اااد،ا¬ریاماش ه

ناب ات افزام ش اش  ال ملان فم افیفههامعام ناددم  اساا م اب افسااالف ر افزام فلتالا  افزایف ار یا ااااتقما  ایفش ،اماش هافث ابت 

افیشا اس¬بهاعب ایتقرامع هی  افلالد ر ال ز اب اا فشمامع  اتیعتمایال ش ا افسالف ر افزانیا اریاست س م  امالی یعافسا .ا ااتق 

ب شداب افحالت طا افی  فامع هی ت اب ااااا فشمابقم اراااقی ایاش ر.اع   اب افش اماش هافث ابت ایتقرنام فلت افزایف ار یایتاایت زابها

ر،ازش فافیدکامع هی ت الهایف ابهاماش هافث بت ایتقرنافش امدفدبهایفارفرید،ابیضاا اننایفافث بت افم ای اماش هاب یساا ابتگااال ارفی

بهافزف ام اااQALYرفیسااالها اش ار ی امقیرامع هیهانیا القت  امد ابقر ا امعن ت اریاب د افزامقفیر،اب ن یراماش هام ا امس سااتها

  ای ب  ابقر افس .ابتع یاریامع هی  انیا ااب ای فیعت  ی



 


