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  بسمه تعالي  
 

 ؟بخوانيممند  نظامچگونه یک مقاله مروری   برگزاری کارگاهنامه  شيوه

 (How to read a systematic review?) 

 9318ها در سال  در برنامه عملياتی مشترک دانشگاه

 

 (How to read a systematic review paper?) میبخوانمند  نظام یمقاله مرور کیچگونه عنوان کارگاه: 

 یعلوم پزشکبالینی های  رشتهو دستیاران متخصصان  اعضای هیات علمی،گروه هدف: 

است. کارگااه  ساعت  8روز و به مدت  نیم ۲ که مدت آنار عملی از مجموعه تدریس تئوری و کآموزشی  یا کارگاه دوره مدت کارگاه:

 .است یمان آن کار عملز درصد 03 حدود و استتوزیع بین شرکت کنندگان قابل برنامه مدون  یدارا

 کیا  یبا اجزا ینیمتخصصان بال ییآشنا د،ینما یو اجرا م یزیر آن را برنامه رانیا نیکارگاه که مرکز کاکر نیا یهدف از برگزار :مقدمه

کارگااه   یا. محتواستها  در شناسایی، مدیریت و درمان بیماری ینیبال یریگ میو کاربرد آن در تصم (کیستماتیسمند )نظام یمقاله مرور

در سال  کارگاه نیاست. ا یعمل یها نیو تمر یگروه یها  بحث به صورت سخنرانی، (،interactive) یتعامل های آموزشاز  یبیشامل ترک

ارتقای دانش بالینی همکاران در و نقش موثر آن در  با توجه به کاربردی بودن این کارگاه شده است. یزیر برنامه دانشگاه 3 یبرا 7031

 شود. به همکاران پزشک و پيراپزشک توصيه میموکدا  شرکت در آن، اده از بهترین شواهد در طبابتاستف

 شوند. های محل برگزاری معرفی می انتخاب و به دانشگاه)مؤسسه نیماد( اساتید کارگاه توسط مرکز کاکرین ایران اساتید کارگاه: 

 اگیر بتواند:رود در پایان این کارگاه، فر انتظار می اهداف آموزشی:

 گیری بالیتی آشنا شود. ها در تصمیم مند، اجزا، ساختار و اهمیت آن با مطالعات مروری نظام -7

 را فراگیرد.  PICOبندی یک سوال بالینی در فرمت  مراحل تدوین و قالب -۲

 ود.مند آشنا ش های آماری و شیوه تفسیر و درک نمودارها در مطالعات مروری نظام با انواع شاخص -0

 .را نقد و ارزیابی علمی نمایدمند  مروری نظامبتواند مقاالت  -4

 ها و منابع اطالعاتی مرتبط فرا گیرد. مند را در بانک شیوه جستجو و بازیابی مطالعات مروری نظام -5
 

 ی درمانیها گیری استفاده از راهنماهای بالینی در تصمیم مواردی که در این کارگاه تحت پوشش قرار نخواهند گرفت:

شود  از طریق استاد مربوطه به دانشگاه برگزار کننده داده میو  هتهی توسط مرکز کاکرین ایران اسالیدهای کارگاهمنابع و مواد آموزشی: 

 .گیرد قرار  گان تکثیر و در اختیار آنهاکنند شرکتتا به تعداد 

)به نشانی ر وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران دمربوطه  نیال نام آن فرم ثبت ستیبا یم انیمتقاض نام کارگاه: ثبت

nimad.ac.ir  /ميبخوانمند  نظام یمقاله مرور کیچگونه   یها سلسله کارگاهبخش آموزش پژوهش (?How to read a 

eview papersystematic r)) ندیپرداخت نما نیال را به صورت آن هینموده و شهر لیبه طور کامل تکم را ۸۹/ سال.  

 نفر 03نفر و حداکثر  ۲5در شرایط بهینه  ظرفیت کارگاه:

منظور  دینبگیرد.  میقرار  یکیفیت تدریس صورت گرفته، کارگاه مورد ارزیاب یو ارزشیاب یبا هدف سنجش نحوه برگزار ارزیابی کارگاه:

کنندگان تکثیر و در فولدر آنهاا   تا به تعداد شرکت نام کارگاه در وب سایت مؤسسه ارایه شدهصفحه ثبتدر  ها لیست ارزیابی کارگاه چک

 2/۱ويرايش 
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برای تکمیل شرکت کنندگان در بادو   نام کارگاههم در صفحه ثبت رانیا نیمرکز کاکر یپرسشنامه معرفدر نظر داشته باشید  قرار گیرد.

 ورود به کارگاه ارایه شده است که باید پس از تکمیل به موسسه برگردانده شود.

 سیرئا  یشرکت در کارگاه که به امضا یکه دو روز کامل کارگاه شرکت داشته باشند، گواه یکنندگان شرکت امتیاز شرکت در کارگاه:

باه عاالوه، از دانشاگاه     خواهناد کارد.   افتیاست، در دهیرس رانیا نیمرکز کاکر سیو رئ رانیا یعلوم پزشک قاتیتوسعه تحق یمؤسسه مل

  شود جهت کسب امتیاز بازآموزی این کارگاه اقدام نماید. درخواست می

ن از التادریس مدرساا  و حاق  تخصیص بودجه از معاونت تحقیقات و فناوری وزارتاز طریق کارگاه  برگزاری  هزینههای کارگااه:   هزینه

  .شدتأمین خواهدطریق مؤسسه نیماد 

 

 بخش عمومی
  مشخصات حداقلی محل برگزاری کارگاه: -۱

 ها به صورت  مناسب ترجیحا با چیدمان صندلیبا ظرفیت  کارگاه یسالن برگزارU  و یاO شکل 

 سیم در سالن همایش، ویدئوپرژوکتور، ماژیک و وایت بورد  امکان دسترسی به اینترنت بی 

 سرمایش/گرمایش مناسب فصل برای سالن تهویه و 

  سالن مجهز به کامپیوتر جهت انجام کار عملی )یک عدد به ازای هر دو نفر( یا اینکه از شرکت کنندگان درخواست شود با خود

 تاپ به همراه بیاورند. لپ

پشتیبانی نقلیه و و نیز زمان آن با اساتید( )با مشورت و هماهنگی اقامت آنها به شهر محل برگزاری کارگاه از محل اساتید وسیله سفر  -۲

  تأمین گردیده باشد.به بهترین نحو اسکان به محل برگزاری کارگاه بایستی از محل آنها جابجایی 

باشد که از عصر روز ستاره )اتاق تک نفره(  4استاد/اساتید کارگاه )چنانچه ساکن شهر محل برگزاری نباشند( هتل حداقل محل اسکان  -0

 از شروع کارگاه تا ظهر روز برگزاری کارگاه تأمین شده باشد. قبل

 در طول مدت اسکان بایستی به رایگان تأمین شده باشد.اساتید صبحانه، ناهار، شام  -4

پس از روز و  در یک نیماساتید های تاریخی منطقه برای  در صورت امکان، تدارک برنامه تفریحی و بازدید از شهر، کتابخانه و یا مکان -5

 ساعات برگزاری کارگاه فراهم گردد.

بایست هماهنگی نام کنندگان توسط مؤسسه نیماد به اطالع نماینده دانشگاه محل برگزاری رسانده شده و دانشگاه میزبان میاسامی ثبت -۶

درصد  33گواهی حضور در  جهت دریافت نام کنندگان در محل کارگاه را به عمل آورد.جهت حضور ثبتنامه الکترونیک تلفنی/ پیامک/

 زمان کارگاه الزامی است.

)قابل  )فولدر( حاوی خودکار، دفترچه یادداشت، برنامه کارگاه، فرم ثبت اطالعات فردی، فرم نظرسنجی  برای هر شرکت کننده پوشه -1

 روز اول کارگاه بین ایشان توزیع گردد.، تهیه و مرکز اطالع رسانی دانشگاه میزبان، پمفلت کتابخانه و نام کارگاه(دانلود از صفحه ثبت

 یدانشگاه و محل یها کارگاه در رسانه یو نیز پوشش خبر یمناسب کارگاه از طریق نصب بنر و تراکت در محل برگزار یپوشش تبلیغات -8

 یورود یدر ابتدا یتمرتبط است، بایس یکه دربرگیرنده نام کارگاه و منطقه آمایش یدر حد امکان صورت پذیرد. دو عدد اِستند عمود

 کارگاه تهیة شده و قرار داده شود. یو نیز داخل سالن برگزار اهکارگ یسالن محل برگزار

( به انجام 38شهریور  77، دوم)ویرایش  ۱3۸۹راهنمای برنامه عملياتی سال اقدامات الزم برای انجام این فعالیت را مطابق سایر  -3

 رسانید. 


