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تصمیم گیری چیست؟

ه انتخاب یک گزینه از گزینه های ممکن ک)عمل انتخاب -■
(به باور تصمیم گیر بهترین نتیجه را به همراه دارد

و تصمیم گیری یافتن راه حل بهینه برای مساله است-■
ل می دستیابی به پاسخ بهینه ، منطق کلی کار را تشکی

.دهد 



تصمیم گیری بالینی

است  شرایط متغیر و نامطمئن بیماران و محیط بالین، مستلزم آن■
ازهای که تصمیم گیران به درستی وارد عمل شده تا بتوانند به نی

.بیماران  خود پاسخ دهند



منابع اطالعاتی جهت تصمیم گیری

■(Basic Knowledge)

(Books)

■(Updated Knowledge)

(Periodicals) 



در علوم پزشکیمقاالتانواع 

■Original Article

■Review Article

■Case Reports

■Editorial 

■Short Communication (short 

papers)

■Letter to Editor

پژوهشی اصیلمقاله ■

مروریمقاله ■

گزارش موردمقاله ■

(سخن سردبیر)سرمقاله ■

مقاله کوتاه■

نامه به سردبیر■



پژوهشی اصیلمقاله 

 ساختاري يك  اصلي اجزاء
:دعبارتنمقاله تحقیقاتي 

مقدمه(introduction)

 هامواد و روش(Materials 
& Methods)

 هايافته(Results)

  بحث و نتیجه
 & Discussion)گیري

Conclusion)

 اختصاركهIMRAD  را براي
مقاله اصیل به كار  اجزاء

می برند

  مقاالت پژوهشي اصیل
مدارك علمي حاصل از پروژ  

می  تحقیقاتي ه هاي 
اين تحقیقات  . باشند

ممكن است بر روي

  انسان، حیوانات، سلول
ها، میكروب ها، مواد 

به  ... آزمايشگاهي و 
عنوان سوژه تحقیق انجام  

گیرند



مقاالت مروری

هدف مقاله مروری

بهدیدگاهیککردنفراهم
وشدهسازماندهیخوبی
انجامکارهایازکامل
موضوعیکدرشده

...تحقیقی

جزئیاتهمهنیستنیاز
بهبایداما.شودذکر

یکبهکارهاهمهجزییات
.شودپرداختهمیزان

همهکهباشیدمطمئن
راشدهانجامکارهای
دهیدپوشش

دانشمروریمقالهیک
آندرالزمایزمینه

یکعنوانبهراموضوع
بهوگیردمینظردرفرض

عوضدروپردازدنمیآن
تحقیقاتبندیطبقهبه

وموضوعآندرشدهانجام
موضوعایندورنمای

وآیندهدرتحقیقاتی
راهکارمقایسهوارزیابی

میموجودروشهایوها
.پردازد



 caseمقاالت گزارش موردی
report))

 انواع گزارش های
موردی

 گزارش های موردی معمواًل در
:می شودقالب های زیر ارائه 

 ارتباط غیر معمول بین عالیم و
بیماری

اتفاق نامعمول در طی روند درمان

ایی یافته هایی که به توجیه بیماری ز
یک بیماری خاص کمک می کند

 یافته های نامعمول و یکتا در یک
بیماری خاص

 روش های درمانی خاص به کار گرفته
شده

 پاسخ های غیرمعمول و عوارض
درمانی دارویی خاص

انواعازیکییموردگزارش
آندرکهاستپزشکیمقاالت

حاویکهرانادریموردپژوهشگر
قالبدررااستمبهموتازهنکات

.می کندگزارشتوصیفیپژوهش
بسیارقالبموردیگزارش های

گذاشتناشتراکبهبرایخوبی
یکدرجدیداطالعاتوتجربه ها

موردهاگزارش.استنادرمورد
نشانه هایوعالیمشاملمعمواًل
انجامآزمایش هاینتایجبالینی،

شدهارائهاحتمالیتشخیصوشده
دمورآنسرانجاموپیگیرینهایتًاو

.استخاص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C


سرمقاله

شاملخوبسرمقالههايويژگي:



دباشگیراوكوتاهبايدمناسبوخوبسرمقاله-1
كندپیگیريرامقصودوهدفيكباموضوعيكو

.
مخاطببرايروشنيبهمقالهنگارشدلیل-2

.شودبیان
رويدادهايوموضوعبابايدخوبسرمقالهيك-3

.باشدمرتبطروز



دراجمالطوربه(موضوع)رويدادسابقه-4
شودآوردهسرمقاله

.
دروشوندارائهنحويبهبايدمداركوشواهد-5

الهمقانتهايدرمخاطبكهبیايندسرمقالهتنظیم
نثر.بپذيردراآندرشدهارائهنظروشودمجاب
وشواهدازاستفادهبااستداللقدرتوقوي

.كندميحاصلرامطلباينمدارك



پیشنهادوچارهواصالحراهحتمًابايدسرمقاله-6
نوشتهآندربارهمقالهكه(استنتاج)حلراهو

.شودارائهاست،شده

يكدركهايمقالهازاستعبارتسرمقاله
وفصلنامهماهانه،ياهفتگينشريهياروزنامه

يایرسردبوسیلهبهتلويزيونوراديوگاهنامه،حتي
هدفباتواناومجربنگارانروزنامهازيكي

يكرخداد،يكموضوع،يكدربارهتحلیلواستدالل
ونظرديدگاه،ابرازصرفًايامسئلهيكرويداد،
به.شودمينوشتهخاصرويداديدربارهمواضع
يبانديشهوفكرآئینهسرمقالهترروشنعبارت

خاصموضوعيدربارهناشرياسردبیرغرضانه
.است



مقاله کوتاه

نتایجبهتحقیقاوقاتگاهی■
یافتهدستمحدودیاماجدید
/shortقالبدرکهاست brief
شودمیچاپوشدهارایه

ایندرچاپوداوریسرعت■
یهبقازبیشترمقاالتازدسته

آن هاعمدهمزیتکهبوده
می رودبشمار

هبنتایجمقاالت،ایندرواقعدر■
برهتکیبامفیدومختصرصورت
توضیحموضوعاهمیتونوآوری

مجالتازبرخی.می شودداده
مقاالتازدستهاینبرای

یاوکلماتتعدادمحدودیت
.دارندصفحاتتعداد

ارزش علمی این مقاالت از  ■
مقاالت اصیل کمتر است

معمواًل توسط پژوهشگران ■
برجسته نوشته می شوند، 



تصمیم سازی بالینی، الگوهای طبابت

■Traditional Medicine

■Evidence-Based Medicine

مدل سنتی■

مدل مبتنی بر شواهد■



EBM تاريخچه

هانقالب فرانسروش پزشکی مبتنی بر شواهد اولین بار پس از ■
به اعتقاد برخی از محققان در . استفاده شده استپاریسدر 

.نیز ریشه های آن دیده می شودطب سنتی چین

اپیدمیولوژیستتوسط 1۹۹2در سال EBMاصطالح امروزی ■
دانشگاه و همکارانش از ( Gordon Guyatt)گوردون گایاتکانادایی 

کانادامک مستر

شواهد علمی در مقابل تجربه بکار می رود که خوب است پزشک ■
حاصل از  به جای اینکه فقط به تجربیات خودش تکیه کند به نتایج

.پژوهش ها توجه نماید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1


What is Evidence?

Evidence is anything used to determine or demonstrate the truth of an 

assertion.

 هر چیزی که به کار می رود برای تعیین و یا نشان دادن حقیقت یک
(مدرک،شاهد)ادعا

Scientific evidence is evidence which serves to either support or counter 

a scientific theory or hypothesis.

راشواهدی که حمایت یا پشتیبانی می نمایدیک  نظریه یا فرضیه علمی

In scientific research evidence is accumulated through observations of 

phenomena occur in the natural world, or created as experiments in a 

laboratory

 طریق مشاهدات از پدیده های انباشته شده شواهد از تحقیقات علمی در
،می دهد و یا تحقیقات آزمایشگاهی رخ در جهان طبیعی 



EBMطب مبتني بر شواهد چیست 

ساده ترين تعريفي كه مي توان از طب مبتني بر شواهد ارائه داد عبارت■
است 

استفاده از بهترين شواهدعلمي موجود براي هدايت تصمیم گیري هاي: "■
."بالیني



What is 
Evidence-Based Medicine?

“Evidence-based medicine is the integration of best research evidence with 

clinical expertise and patient values” 

- Sackett & Straus

و پزشکی مبتنی بر شواهد ادغام بهترین شواهد پژوهش با تخصص بالینی
ارزش های بیمار است



طب مبتني بر شواهد

طب مبتني بر شواهد فرايندي است براي جستجو، انتخاب، ■
ارزيابي  نقادانه و کاربرد اطالعات یا شواهد علمی برای ارائه  

مراقبت  

طب مبتني بر شواهد از میان انبوه اطالعات پزشكي، شواهد ■
محكم ومتقنی را برای تصمیم گیری های بالینی فراهم می 

.سازد 



طب مبتني بر شواهد

ترینبهبهبالینيمشكليكحلمفهومبهشواهدبرمبتنيطبابت■
است،آمدهطبتاريخچهدرآنچهبراساسطبیعتًا.استممکننحو

ميبكاربالینيمشكالتحلبرايرامختلفيهايشیوهاطباء
صرفًاگروهياستداشتهوجودهمیشهثابتديدگاهدوامابردند،
ودداشتنتوجهخودبالینيمشاهداتبربیشتروبودندگراتجربه

گروهودادندميانجامرانظرمورددرمانياوتشخیصآنبراساس
بودندعالقمندكهروشنفكرديگربعبارتومستندگرديگر

خودبیماردرمستقیمًاراعلميهايپژوهشازحاصلنتايجعین■
میمتصكهاستواضحپر.ببرندكاربهبالینيمشكليكحلبراي
شاگگرهتواندنميتنهاييبهمشاهدهبرمبتنیبالینيگیري
دردونببالیندرتحقیقاتنتايجخامبكارگیريديگرسويازوباشد

سبتنآناثربخشيهزينهضرر،وزيانبهمنفعتنسبتگرفتننظر
رنظبهمنطقيبیمارانترجیحاتوارزشهاوديگررايجدرمانهايبه

.رسدنمي



فرايند طب مبتني بر شواهد

طب مبتني بر شواهد يك فرايند پنج مرحله اي است كه مراحل  ■
:آن عبارتند از

تنظم يك سئوال قابل پاسخ دادن■

جستجوي شواهد■

ارزيابي نقادانه شواهد■

كاربرد شواهد■

ارزشیابي عملكرد■



تنظیم یک سوال قابل پاسخ
دادن

واهد تنظیم يك سئوال بالیني نقطه آغاز فرايند طب مبتني بر ش■
سئوال بالیني معمواًل از درون برخورد هاي بالیني با . است

.بیماران يا موقعیت هاي آموزشي به وجود مي آيد

جوي سئوال بالیني بايد يك قالب مشخص داشته باشد تا جست■
بدين منظور از الگويي استفاده مي شود كه از  . آن آسان باشد

.ساختارمطالعات كارآزمايي بالیني به وجود آمده است



:اين الگو شامل چهار جزء زير مي باشد■

(population/problem)،مشكل/جمعیت■

(intervention)مداخله■

(comparison intervention)مداخلة مقايسه■

(outcome)پیامد■

از كنار هم قرار دادن حروف اول التین اين چهار جزء، الگوي■

■PICO



سوال بالینی

خانم شمسي منتظر است تا دو ماه ديگر اولین بچه اش متولد■
kاو درباره منافع و مّضار احتمالي تزريق ویتامین . شود

گزارش ها هشدار داده اند . در نوزادان، مطالبي را خوانده است■
او . موجب لوسمي دوران كودكي مي شود Kكه تزريق ويتامین 

از شما مي پرسد كه آيا اين مطلب درست است و اگر درست

.است خطر ابتال به لوسمي چقدر است■



اجزا پیکو

■P نوزاد تازه متولد شده

■I تزریق ویتامینk

■c عدم تزریق ویتامینk

■O لوسمی



جستجوي شواهد

زماني كه سئوال بالیني خود را براساس الگوي پیكو تنظیم■
كرديم بايد براي جستجوي شواهد در منابع وپايگاه هاي علمي

موجود اقدام كنیم



ارزيابي نقادانه شواهد

پس از جستجو و يافتن مقاالت مرتبط الزم است شواهد را  ■
نقادانه ارزيابي كنیم

قبل از هر چیز بايد مشخص كنیم كدام مقاالت را بايد ارزيابي■
.كنیم

وال اساسًا بايد مقاله يا مقاالتي را كه به سئوال نزديك به سئ■
بالیني ما

پاسخ داده اند، براي ارزيابي نقادانه انتخاب كنیم■



كاربرد شواهد

ئوال كمتر اتفاق مي افتد كه مطالعه اي عینًا به سئوال مشابه س■
حتي اگر چنین باشد انتقال نتايج يك. بالیني ما پاسخ دهد

مطالعه به يك بیمار منفرد بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي 
، زيستي احتمالي بیمار با جمعیت مطالعه و مالحظات فرهنگي
د اجتماعي و اقتصادي امكان پذير نمي باشداين مرحله از فراين
طب مبتني برشواهد يكي از تامل برانگیز ترين و دشوارترين

مراحل مي باشد



ارزشیابي عملكرد

فرايند طب مبتني بر شواهد يك فرايند يادگیري مستمر مي■
ه از  بايد با ارزشیابي منظم عملكرد خود دررابطه با استفاد. باشد

طب مبتني بر شواهد، مشخص كنیم چه چیزي به دانش  
تخصصي خود اضافه كرده ايم ومهارت هاي خود در زمینه طب 

.مبتني بر شواهد را چه مقدار افزايش داده ايم

ارزشیابي عملكرد، انباشت دانش و مهارت هاي ما را در زمینه ■
كاربرد طب مبتني بر شواهد نشان مي دهد كه فراتر از كاربرد 

موردي طب مبتني بر شواهد در رابطه با تك تك بیماران مي  
اساسًا ارزشیابي عملكرد هم پیشرفت ها و هم مشكالت. باشد

ز  با در دست داشتن نتايج ارزشیابي يك دوره ا. را نشان مي دهد
گري كاربرد طب مبتني بر شواهد، بابصیرت بیشتري وارد دورة دي

.از كاربرد طب مبتني بر شواهد مي شويم



نگاهی گذرا به طب مبتنی بر
شواهد

ن با اي. اين فرايند يك فرايند بسیار منطقي و قابل درك است■
ي توضیح كه با يك سئوال قابل پاسخ دادن شروع مي شود؛ برا

پاسخ دادن به آن سئوال شواهد الزم جستجو مي شود؛ شواهد 
علمي پیدا شده نقادانه ارزيابي مي شود تا نسبت به صحت

نتايج آن اطمینان حاصل كنیم؛ شواهد را بكار مي گیريم و 
ده با يك دوره استفا. باالخره، عملكرد خود را ارزشیابي مي كنیم

از طب مبتني بر شواهد و ارزشیابي عملكرد آن دوره، با بصیرت
حاصل از يادگیري وارد

تكرار . دوره ديگري از كاربرد طب مبتني بر شواهد مي شويم■
ك كاربرد و ارزشیابي عملكرد، فرايند طب مبتنیبر شواهد را به ي

اين آن چیزي است كه بايد در همه افراد  . عادت تبديل مي كند
بالیني آموزشي و غیرآموزشي اتفاق افتد


