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 عولکردّبی هبتٌی بر شَاّذ

Evidence Based Practice 

 تعریف

ٍ اسائِ خذهبت ثبليٌي هَثش، فشايٌذي اػت ديٌبهيك كِ ثش هْبست پضؿكي تكيِ هي  ػولكشدّبي هجتٌي ثش ؿَاّذ

لبدس اػت ؿَاّذ خوغ آٍسي ؿذُ اص هٌبثغ گًَبگَى سا ثشاي كوك ثِ تلوين گيشي ٍ پبػخ هٌبػت ثِ كبس  كٌذكِ

بْتریي عولکردّبی ببلیٌی بِ دست ثب  شرایط بیوبرٍ  تجربِ هتخصصهؼتلضم آى اػت كِ  اهش ايي. ثگيشد

دس يك اص پظٍّـْب ٍ هشٍسّبي ػيؼتوبت هؼوَالي كِ ثِ آى اؿبسُ ؿذؿَاّذ. ثِ دسػتي ادغبم ؿَد شَاّذ آهذُ از

ّوچٌيي كبسآصهبييْبي ثبليٌي كِ ثِ كَست دسػت عشح . دهي آيٍ تبثيش دسهبى ثِ دػت يؾ آگْي صهيٌِ تـخيق، ح

. سيضي ؿذُ ٍ هؼيبسّب ٍ اػتبًذاسّبي الصم سا سػبيت كشدُ ثبؿٌذ هي تَاًٌذ ثِ ػٌَاى ؿَاّذ هؼتجش دس ًظش گشفتِ ؿًَذ

دس آخشيي هشحلِ ٍ دس  .پشداخت يؼت، ثبيؼتي ثشاي ثِ دػت آٍسدى ؿَاّذ ثِ پظٍّؾاگش ؿَاّذ دس دػتشع ى

 .دس صهيٌِ هشثَط اتكب ًوَد تَافق هتخصصیيكَست دس دػتشع ًجَدى ؿَاّذ، هي تَاى ثش 

 سطح شَاّذ

مذاخالت تشخیصی ي در پسشکی مبتىی بر شًاَذ، آوچٍ اَمیت فسایىذٌ ای دارد تعییه قذرت شًاَذ برای وًع 

شًاَذ َماوطًر کٍ اشارٌ شذ، از پژيَشُای بالیىی بذست می . درماوی بکار گرفتٍ شذٌ در بالیه بیمار می باشذ

در شکل زیر َرم . آیىذ ي در وتیجٍ وًع پژيَشی کٍ مىجر بٍ پیشىُاد شًاَذ می شًد، اَمیت زیادی دارد

 :آمذٌ است ،ی کٍ ارائٍ می کىىذشًاَذ کٍ در آن اوًاع مطالعات از وظر قذرت شًاَذ

 

 

 

 

 



 

 .ػغح ؿَاّذ سا هي تَاًيذ دسّشم ؿَاّذ هـبّذُ ًوبييذ

 ػغح ؿَاّذ -1ؿكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، هغبلؼبت ، هشٍس ػيؼتوبتيك، كبسآصهبيي ثبليٌي(دس ثبالتشيي ػغح ؿَاّذ )ّشم ؿَاّذ ثِ تشتيت ؿبهل هتبآًبليض

 .ٍ دس ًْبيت گضاسؿْبي هَسد اػت ، هغبلؼبت هَسد ؿبّذيكََّست

دس هتبآًبليض  ػؼي هي ؿَد . ثِ ػٌَاى ثبالتشيي ػغح ؿَاّذ دس ًظش گشفتِ هي ؿًَذ ّوبًغَس كِ ديذُ هي ؿَدهتبآًبليض

تَػظ يك اػتشاتظي  (هخلَكب كبسآصهبييْبي ثبليٌي كَست گشفتِ  )ّوِ پظٍّـْبي كَست گشفتِ دس صهيٌِ خبف

حتي همبالت هٌتـش ًـذُ دس خْت پشّيض اص ػَگشايي  )تفبدُ اص ّوِ ػبيتْب ٍ اػتفبدُ اص ّوِ طٍسًبلْبهتمي، ثب اع

يك گشٍُ هتخلق همبالت ثِ دػت آهذُ سا هَسد ًمذ لشاس دادُ ٍ همبالتي كِ  . خوغ آٍسي ؿًَذ (اًتـبس

 متا آناليز   

 مرور سيستماتيك

 كارآزمايي باليني              

 مطالعات كوهورت                   

 مطالعات مورد شاهدي                       

 گزارشهاي موردي



ًتبيح ايي پظٍّـْبي اًتخبة  سا سػبيت كشدُ ثبؿٌذ، اًتخبة هي كٌٌذ ػپغ اػتبًذاسدّبي الصم ثشاي اًدبم پظٍّؾ

الصم ثِ . ؿذُ ثِ ٍػيلِ سٍؿْبي آهبسي هؼتجش دس ّن ادغبم ؿذُ ٍ يك ًتيدِ گيشي ٍاحذ اص آى اػتخشاج هي ؿَد

 )تزكش اػت كِ هتبآًبليضّب هَلؼي كَست هي گيشًذ كِ ًتبيح پظٍّـْبي  هختلف ثبيكذيگش ّوخَاًي ًذاؿتِ ثبؿٌذ 

ٍ يب ايي كِ پظٍّـْبي  ("ة"ػخي ثگَيذ ٍ پظٍّـْبي ديگش اص داسٍي  "الف"هثال چٌذ پظٍّؾ اص ثشتشي داسٍي 

ثشاي هَاسدي كِ تَافك دسثيي پظٍّـْبي هختلف ثب  دس حدن ًوًَِ سًح ثجشًذ ٍگشًِ اص هحذٍديتكَست گشفتِ 

تب لجل اص تشكيت  هشٍسّبي ػيؼتوبتيك. حدن ًوًَِ كبفي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ديگش لضٍهي ثِ اًدبم هتبآًبليض ًيؼت

ايي تفبٍت كِ ثشاي تشكيت ًتبيح اص سٍؿْبي آهبسي  ًتبيح ثِ ٍػيلِ سٍؿْبي آهبسي، ّوبى هتبآًبليض هي ثبؿذ ثب

 .اػتفبدُ ًوي ؿَد

 هراحل پسشکی هبتٌی بر شَاّذ

 

 يك هـكل ثبليٌي يب يك ػئَال دس رّي ًمؾ هي ثٌذد-ثب ثيوبس ؿشٍع كٌيذ . 

 دس اداهِ آٍسدُ ؿذُ اػت اخضاي كليذي يك ػئَال ثبليٌي خَة. يك ػئَال ثبليٌي خَة هغشح كٌيذ 

 هٌبثغ هٌبػت سا اًتخبة كشدُ ٍ خؼتدَ سا تشتيت دّيذ 

 هَسد اسصيبثي لشاس دّيذ ؿَاّذ ثذػت آهذُ سا اص لحبػ اػتجبس 

 ادغبم كشدُ ٍ آًْب سا دس ػول  ثِ ثيوبس ثشگـتِ ٍ ؿَاّذ ثِ دػت آهذُ سا ثب تخلق ثبليٌي، اٍلَيتْبي ثيوبس

 ثِ كبسثگيشيذ

 اسصيبثي كٌيذس لكشدتبى سا ثش سٍي ثيوبػن 

 PICO :اجسای کلیذی یك سئَال ببلیٌی خَة ایٌْب ّستٌذ

 

  ((Population = pخوؼيت 

 )ثبؿذ چگًَِ ثِ دًجبل يك هغبلؼِ ثگشدين كِ خوؼيت ٍاسد ؿذُ دسآى هغبلؼِ، ؿجبّت ثب ثيوبس هَسد ًظش داؿتِ

 (....ٍضؼيت ٍؿشايظ ثيوبسي ، ػي ، خٌغ 



 (I=Intervention) هذاخلِ

اص هذاخالت خذيذ ٍ هَثش،كذاهيك سا ثشاي ثيوبس هَسد ًظش اًتخبة كٌين؟ ثِ ّش حبل سٍؿْبي دسهبًي هتفبٍتي ثشاي 

ثشاي ثيوبس هَسد ًظش  هذاخلِ دس ثيي ايي سٍؿْبي خذيذ ٍ اثشثخؾ كذام. يك ثيوبسي هوكٌؼت ٍخَد داؿتِ ثبؿذ

 كبسايي ثيـتشي داسد

 ايي هذاخالت ؿبهل داسٍ يب الذاهبت دسهبًي ديگش هي ثبؿذ

 (Comparison) همبيؼِ

دسكبسآصهبييْبي ثبليٌي هؼوَال داسٍ  (پالػجَ يب دسهبى اػتبًذاسد؟)لشاس هي گيشد، چيؼت؟ خبيگضيٌي كِ هَسد همبيؼِ

ثِ دًجبل چِ پظٍّـْبيي اص ايي حيث هي ثبؿين؟ آيب فمظ . ثب پالػجَ يب ثب دسهبى اػتبًذاسد ٍ يب ثب ّش دٍ همبيؼِ هي ؿَد

ًذاسد ٍخَد داسد ٍ هب ثِ دًجبل دسهبًْبي اثشثخؾ تبثيش سٍؿْبي ًَيي دسهبًي هذ ًظش اػت ٍ يب ايي كِ دسهبًْبي اػتب

 .تش ٍ كبساتش هي ثبؿين

 (Outcome)پيبهذ 

 اهيذٍاسين چِ كبسي سا اًدبم دّين ٍ يب چِ چيضي سا اًذاصُ گيشي كٌين؟ ثْجَد يب تبثيش؟

 هي ثبؿذ؟آيب ّذف فمظ عَالًي كشدى هذت صهبى صًذگي ثيوبس اػت ٍ يب ايي كِ كيفيت صًذگي ًيض ثشاي هب هْن  

 .ثشاي ثِ خبعش ػپشدى اخضاي فَق هفيذ هي ثبؿذ PICOثب كٌبس ّن ًْبدى حشٍف اٍل اخضاي فَق كلوِ اختلبسي 

 تریبد شَاّذ
 

تشيبد ؿَاّذ دس ؿكل صيش ثِ ًوبيؾ دس آهذُ اػت 

 ًوَداس تشيبد ؿَاّذ

 تشيبد ؿَاّذ 3-3ؿكل 



 

آًچِ هْن اػت پظٍّـْبي هؼتجش ػلوي،  تدشثِ ثبليٌي هتخللي كِ ثِ اسائِ خذهت هي  دس پضؿكي هجتٌي ثش ؿَاّذ

پشداصد ٍ دس ًْبيت ًمغِ ًظشات گيشًذگبى خذهت كِ دس ّوِ هشاحل اسائِ خذهت دس ًظبم ػالهت ثب اّويت هي 

 .ثبؿذ

 سبیتْب برخی
 

ثِ ثؼضي اص   3-1دس خذٍل . ػبيتْبي صيبدي ٍخَ داسًذ كِ هي تَاى ثشاي خوغ آٍسي ؿَاّذ ثِ آًْب هشاخؼِ كشد

الصم ثِ ركش اػت ػبيتْبيي ٍخَد داسًذ كِ هخلَف پضؿكي هجتٌي ثش . هٌبثغ اعالػبتي پضؿكي اؿبسُ ؿذُ اػت

 (evidence based medicineتحت ػٌَاى  )ٍل صيش ثِ آًْب اؿبسُ ًـذُ اػتهي ثبؿٌذ كِ دس خذ ؿَاّذ

 

 

 

 

ارزشهاي 
بيمار

شواهد 
از تحقيق

تجربه 
باليني



 ثشخي اص هٌبثغ اعالػبتي 1-3خذٍل 

 هٌبثغ اعالػبتي  آدسع ايٌتشتٌي

www.ncbi.nlm.nih.gov MEDLINE     

www.ovid.com Ovid       

www.cochrane.org  COCHRANE Library 

www.embase.com EMBASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیذیًکبت 

ٍسّبي ػيؼتوبتيك ٍ كبسآصهبييْبي ثبليٌي خَة عشاحي ؿذُ ٍ ثب حدن ًوًَِ كبفي، ثِ هتبآًبليضّب، هش

 ػٌَاى ثبالتشيي ػغح ؿَاّذ دس ًظش گشفتِ هي ؿًَذ

ػولكشدّبي هجتٌي ثش ؿَاّذ فشايٌذي اػت ديٌبهيك كِ ثش تجحش كبسكٌبى ًظبم ػالهت دس خؼتدَي ػويك 

ٍ همبالت،  لذست آًْب دس اًتخبة دسػت ؿَاّذ ٍ ثِ هتَى ػلوي، تَاًبيي دس ًمبدي كبسؿٌبػبًِ هتَى 

 كبسگيشي آًْب ٍ دس ًْبيت اسصيبثي ػولكشد خَد تبكيذ داسد 

،  هذاخلِ ((Population = pخوؼيت : اخضاي كليذي يك ػئَال ثبليٌي خَة ؿبهل

(I=Intervention) ِهمبيؼ ،(Comparison) پيبهذ ،(Outcome) 

PICO         

 ثِ دػت آهذُ اص پظٍّؾ هي ثبؿذ ّبي يجوبس، تدشثِ هتخلق ٍ ؿَاّذاسصؽ: تشيبدؿَاّذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 پژٍّش

 دس ػيؼتن ػالهت، كبسكٌبى ثخؾ تَػؼِ ٍ تحميك ثبيذ. تَليذ داًؾ خذيذ، ثش اػبع ؿَاّذ هٌتـش ؿذُ هي ثبؿذ

الصم اػت افشادي كِ دسصهيٌِ پظٍّؾ . ثشاي حوبيت اص پظٍّـگشاى دس چْبسچَة حبكويت پظٍّؾ، اّتوبم ٍسصًذ

ثِ كبس گشفتِ ؿذُ تب ثتَاًٌذ اص ايي حيث ثِ كبسكٌبًي كِ فشكت كبفي ثشاي  تجحش داسًذ دسػبصهبًْبي هشالجت ػالهت

دُ آل آى اػت كِ ّوِ كبسكٌبى ثب پبيِ ّبي تحميك آؿٌبيي داؿتِ ٍ ثتَاًٌذ اي. كبسّبي پظٍّـي ًذاسًذ كوك كٌٌذ

 .همذهبت اثتذايي يك پظٍّؾ سا فشاّن ًوبيٌذ

 راٌّوبّب

ي ثشاي هي ثبؿذ كِ ثِ عَس ػيؼتوبتيك، تَضيحبت ٍ ػولكشدّبي هجتٌي ثش ؿَاّذ ؿَاّذ ثِ دػت آهذُ اص پظٍّؾ

ػولكشدّبي ثش پبيِ ؿَاّذ، اص . كوك ثِ تلوين گيشي دس خْت هشالجت هٌبػت دس ؿشايظ ثبليٌي ٍيظُ اسائِ هي دّذ

ًوًَِ اي اص  .حبكل هي ؿًَذ (دس خْت كوك ثِ اسائِ ثْتش هشالجت ػالهت) افتِ ّبي پظٍّؾهشٍس ػيؼتوبتيك ي

 :ؿكل دس دػتشع هي ثبؿٌذ  4ّؼتٌذ كِ ثِ  NICEايي ساٌّوبّب، ساٌّوبّبي 

 ساٌّوبّبي ثبليٌي (1

Clinical Guideline =CG 

 . ة ثشاي ثيوبسيْب ٍ ؿشايظ ٍيظُتَكيِ ّبيي ّؼتٌذ خْت دسهبى ٍ هشالجت هٌبع

 اسصيبثي تكٌَلَطي (2

Technology Appraise = TA 

 . تَكيِ ّبيي سا ثشاي تكٌَلَطي ّبي خذيذ ًظيش داسٍّب ٍ اثضاسّبي پضؿكي فشاّن هي كٌٌذ



 ساٌّوبّبي ػالهت ػوَهي (3

Public Health Guidance 

 .فشاّن هي ًوبيٌذثشاي ػبصهبًْبي ػالهت  ثيوبسيػالهت، پيـگيشي اص  استمبي اٌّوبّبيي سا دس خْتس

 اي دػتَالؼولْبي هذاخلِ (4

Interventional Procedure 

اػتفبدُ اؿؼِ هَاسدي كِ اص  هـتول ثش ساٌّوبّبي ايوٌي ٍ كبسايي اثضاسّبي خشاحي ثَدُ ٍ ثشاي الذاهبت تْبخوي ٍ

 .هي ؿَد، كبسثشد داسد

 


