کارگاه آموزشی زپشکی مبتنی رب شواهد ()EBM
مسول ربگزاری :معاونت تحقیقات و فن آوری

مح
ل ربگزاری :سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فن آوری طبقه دوم
گروه مدرسین :خانم دکتر خدا م و آاقی دکتر دانش و آاقی محمدی
زمان:

12و55/21/11

روز اول کارگاه – 55/21/12
 -2مقدمهای بر طب مبتنی بر شواهد و تنظیم یک سؤال بالینی

مسؤول

رديف

زمان

عنوان

1

8:::-8::5

قزائت آیاتی اس کالم يحی

2

8::5-8:2:

خيز مقذم ي افتتاح کارگاٌ

دکتز خذام

3

8:2: – 8:45

سخىزاوی  :1مقذمٍای تز طة مثتىی تز ضًاَذ :تعزیف ي ضزيرت

دکتز خذام

4

8:45 – 9:15

سخىزاوی  :2تىظيم یک سؤال تاليىی

دکتز خذام

5

9:15 – 1:

6

1: – 1::45

کار گزيَی :1تىظيم یک سؤال تاليىی
تمزیه  -1استخزاج سؤال تاليىی اس سىاریًی تاليىی
تمزیه  -2تىظيم سىاریًی تاليىی تزاساس سؤال تاليىی

دکتز خذام

تمزیه  -3استخزاج سؤال تاليىی اس خالصٍ مقالٍ
ارایٍ گشارش کار گزيَی  1ي استزاحت ي پذیزایی

گزيٌ مذرسيه

-1جستجوی شواهد

1::45-11:15
11:15 – 12

سخىزاوی  : 3جستجًی ضًاَذ
سخىزاوی  :4ساسماوذَی ضًاَذ در پایگاٌَای دادٌای ي معزفی
پایگاٌَای دادٌای پاتمذ ي کاکزان

12 - 13

آقای محمذی
آقای محمذی

وماس ي واَار
کار گزيَی  :2جستجًی ضًاَذ

13 - 14

تمزیه  -4راتطة تيه سؤال تاليىی ي وًع مطالعٍ
تمزیه  -5تُيٍ یک راَثزد جستجً ي جستجً در

آقای محمذی

پایگاٌَای دادٌای پاتمذ ي کاکزان
14 - 14:45

ارائٍ گشارش کار گزيَی 2
-3ارزیابی نقادانه شواهد

گزيٌ مذرسيه

14:45 – 15:15

سخىزاوی  :5آیا سًال مطالعٍ تٍ سًال تاليىی ما وشدیک است؟

دکتز خذام

سخىزاوی  : 6مطالعٍ چقذر خًب اوجام ضذٌ است؟
15:15 – 16

الف)افزاد مطالعٍ چقذر مىصفاوٍ اوتخاب ضذٌ اوذ؟
ب) افزاد مطالعٍ چقذر مىصفاوٍ تٍ گزيَُای مطالعٍ اختصاص

دکتز خذام

یافتٍ اوذ؟

زمان 55/21/11 :
برنامه روز دوم کارگاه

قزائت آیاتی اس کالم يحی

8:::-8::5

سخىزاوی  :7مطالعٍ چقذر خًب اوجام ضذٌ است
(ادامٍ)؟
8::5 – 8:45

ج) گزيٌ َا در طًل مطالعٍ چقذر مىصفاوٍ درمان ي

دکتز داوص

پيگيزی ضذٌاوذ؟
د) پيامذَا چقذر مىصفاوٍ اوذاسٌگيزی ضذٌاوذ؟
8:45 – 9:15
9:15 – 1:
1: - 1::45

سخىزاوی  :8وتایج چٍ معىی میدَىذ؟
کارگزيَی :3ارسیاتی وقاداوة ضًاَذ
تمزیه  -6ارسیاتی وقاداوٍ یک مطالعٍ کارآسمایی تاليىی
ارایٍ گشارش کار گزيَی ي استزاحت ي پذیزایی

دکتز داوص
دکتز داوص
گزيٌ مذرسيه

-4کاربرد شواهد

1::45 – 11:15
11:15 – 12
12 - 12:3:

سخىزاوی : 9اثز درمان چقذر است ي آیا تٍ لحاظ تاليىی
حایش اَميت است؟
سخىزاوی : 1:تزآيرد اثز درمان چقذر دقيق است؟

دکتز داوص

سخىزاوی  : 11آیا تعذاد حذفضذگان اس مطالعٍ تيص

دکتز داوص

اس حذ سیاد است؟

12:3: – 13:3:
13:3: – 14
14 - 14:45
14:45 – 15:3:
15:3: – 16

دکتز داوص

وماس ي واَار
سخىزاوی  :12اثز درمان مطالعٍ ،چٍ وتایجی تزای تيمار

دکتز داوص

مه دارد؟
کارگزيَی :کارتزد ضًاَذ

دکتز داوص

تمزیه  -7کارتزد وتایج یک مطالعٍ کارآسمایی تاليىی
ارایٍ گشارش کار گزيَی
ارسیاتی کارگاٌ ،جمغ تىذی ي اختتاميٍ کارگاٌ

گزيٌ مذرسيه

