
 

  پایگاُ کاکطى چیست؟

ی  گطفتِ زض حَظُ ّای ػلوی ٍ تدطتی غَضت ی تطتطیي ضَاّس پعضکی هَخَز، حاغل اظ پژٍّص گطزآٍضًسُ

 ای تیست سالِ زاضز. پایگاُ کاکطى ساتقِ تْساضت ٍ زضهاى

آٍضی اقالػات  زضهاى ٍ تسْیل آى، اظ قطیق فطاّنی تْساضت ٍ  گیطی زض حَظُ تِ هٌظَض کوک تِ اهط تػوین

 قاتل اقویٌاى ایداز ضسُ است.

 ۰۲۱ی تْساضت ٍ زضهاى ّستٌس کِ زض  ای اظ هحققاى ٍ هترػػاى حَظُ اػؿای ساظهاى کاکطى هدوَػِ

 اًس. هستقط ضسُ Cochrane Review Groupsگطٍُ ترػػی، تا ًام  5۲کطَض زًیا، زض قالة 

 ص تاًک اقالػاتی هرتلف تطکیل ضسُ است.پایگاُ کاکطى اظ ض

ایداز ضسُ کِ زضتطگیطًسُ اقالػات  The Cochrane Collaborationتاًک اقالػاتی ّفتوی تا ًام 

  .گطٍُ ترػػی پایگاُ کاکطى است 5۲هطتثف تا 

 

  CDSRتاًک اقالػاتی 

زض حَظُ  (Systematic Reviews) هٌس طای زستیاتی تِ هطٍضّای ًظامتطیي هٌثغ هَخَز ت تطخستِ

 ضَز. تْساضت ٍ زضهاى هحسَب هی

 ضَز. ضٍظ هی تِ غَضت هاّاًِ تِ

 گیطًس. زض اذتیاض هراقثاى قطاض هی Cochrane Reviewsهٌس تا ػٌَاى  ایي هطٍضّای ًظام

 ضَز. ّای اخطای هطٍضّا ًیع هی ضاهل پطٍتکل CDSRتاًک اقالػاتی 

 



 

گطٍُ ترػػی  5۲ّا تَسف  ّا ٍ پطٍتکلCochrane Reviewٍ ًظاضتِ تواهی  (peer-review)تطضسی 

 ضَز. اًدام هی Cochrane Review Groupsکاکطى، تِ ًام 

 گیطز: ی اخطا ٍ ًگاضش هطٍضّای کاکطى هٌكثق تا زٍ هطخغ ظیط غَضت هی ًحَُ

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy Reviews  

ی اًدام کاض هطتول تط هطاحل ظیط است: ّای زضهاًی، ًحَُ تطای ًَضتي هطٍضّای هطتَـ تِ هساذلِ  

ّای اًتراب هكالؼات تؼطیف سؤال هطٍض ٍ تؼییي ضاذع. ۰  

خستدَ تطای یافتي هكالؼات. ۲  

ّا زازُآٍضی  اًتراب هكالؼات ٍ خوغ.3  

ضسُ ٍاضسی ضیسک تَضش زض هكالؼات اًتراب.4  

ّا ٍ اًدام فطاتحلیل )حسة هَضز( تحلیل زازُ.5  

ضسُ ّای گعاضش تؼییي ٍ اضاضُ تِ تَضش.6  

ّا اضائِ ًتایح ٍ تْیِ خسٍل ذالغِ یافتِ.7  

تٌسی تفسیط ًتایح ٍ اًدام خوغ.8  

 

 

 



 

  (Cochrane Reviews)هطٍضّای کاکطى 

ّای  ی تْساضت ٍ زضهاى ٍ ّوچٌیي سیاستگعاضی هٌسی ّستٌس کِ زض حَظُ هطٍضّای ًظامهطٍضّای کاکطى، 

اًس. هطتَـ تِ آى اًدام ضسُ  

کٌٌس. ایي هؼیاضّا تط اساس  هطٍضّای کاکطى هؼیاضّای کیفی هطرع ٍ ذاظ ذَز ضا تطای اخطا زًثال هی

گیطز. هْوتطیي  هطٍضّای کاکطى قطاض هی ای تِ ًام پطٍتکل زض اذتیاض ًَیسٌسگاى ضسُ ی اظ پیص تؼییي تطًاهِ

ضسُ  ًکتِ زض ذػَظ پطٍتکل ایي است کِ سؤال فطهَلِ (formulated question) تطای اخطای هطٍض  

زض آى هٌسضج  –ی زضهاًی هَضز پژٍّص هطرع ضسُ  کِ زض آى هطکل تْساضتی ٍ هساذلِ –هٌس  ًظام

پطٍتکل فْطست ضسُ است. گطزز. ّوچٌیي فطایٌس اًدام هطٍض تطای ًَیسٌسُ زض هی  

ضًَس، چطا کِ هوکي است ًتایح  ضٍظ هی هطٍضّای کاکطى تِ هحؽ زض زستطس قطاض گطفتي ضَاّس خسیس تِ

ّای ایي هكالؼات تغییط کٌس.  ی یافتِ ایي هطٍضّا تط پایِ  

گعیٌصِ اظ هؼیاضّای  اضظضیاتی ٍ ازغام ضَاّس تدطتی کِهٌس تالش تط آى زاضًس تا تا تؼییي،  هطٍضّای ًظام

ضسُ( پاسد زٌّس. ساظًس، تِ یک سؤال تحقیق هفطٍؼ )سؤال فطهَلِ ای ضا تطآٍضزُ هی ضسُ هطرع پیص  

( تؼییي هكالؼات هطتثف اظ هیاى هٌاتغ هرتلف کِ ضاهل ۰ی اغلی زاضز:  فطایٌس اًدام هطٍض چْاض هطحلِ

تطای اضظیاتی ًقاـ قَت ٍ  ضسُ ( اًتراب اظ هیاى هكالؼات تؼییي۲ضًَس،  هٌاتغ هٌتططًطسُ ًیع هی

ّا  ( گطزآٍضی سیستواتیک زاز3ُضسُ،  تؼییي ی هؼیاضّایی ضفاف ٍ اظ پیص هحسٍزیتْای آًْا تط پایِ

ّا. ( ازغام هتٌاسة زاز4ُی زضهاًی(، ٍ  ّای تیواضی یا هساذلِ )زازُ  

 

  CDSRّای ٍیژُ  هدوَػِ

ّای ٍیژُ  هدوَػِ CDSR اظ  -گط هٌاتغ ذاضخی هطتثف تا هثحث هطٍض ی هطٍضّای کاکطى ٍ زی زض تطگیطًسُ 

ضسُ اظ  خولِ هٌاتغ تطگطفتِ Evidence Aid ّستٌس کِ تِ قػس فطاّن آٍضزى ًگاّی کالى  -  (overview)  



 

 

ای یا  زازُ هٌكقِ گیطی زض اضتثاـ تا تالیای ضخ غالثاً تِ قػس کوک تِ اهط تػوین اًس. تِ آى هثحث ایداز ضسُ

گیطًس ٍ زستطسی تِ  ّا ضکل هی زٍستاًِ( ایي هدوَػِ ای اؾكطاضی )اظ هٌظط اًساىّ یافتِ ٍ ٍؾؼیت ضیَع

ّا ضایگاى است. اکثط ایي هدوَػِ  

ّای هْنِ ٍیژُ  یکی اظ هدوَػِ CDSR ِهدوَػ ،Cochrane Overviews است. ایي هدوَػِ هطٍضّایی  

اًس ٍلی تِ ًَػی تا  تٌسی ضسُ ثقِّای تطّضس هرتلف ق ضا کِ ضٍی ایي پایگاُ زض هثاحث هرتلف ٍ یا زض گطٍُ

کٌس. یکسیگط هطتثف ّستٌس ضا هطرع ٍ هؼطفی هی   

 

  CENTRALتاًک اقالػاتی 

CENTRAL تاًک اقالػاتی  ّای تالیٌی ضاّسزاض کِ  ّای هطتَـ تِ کاضآظهایی ضٌاذتی هقالِ اقالػات کتاب 

ّای  زض پایگاُ MEDLINE   ٍ EMBASE گیطز.ایي تاًک اقالػاتی زض تطذی  ضًَس ضا زض تط هی فْطست هی 

ضَز. ضٌاذتی، چکیسُ هقالِ ضا ًیع ضاهل هی هَاضز تِ غیط اظ اقالػات کتاب  

ّایی تا ًام  گعاضش –ضاى  ی کاضی تستِ تِ هثاحث هطتَـ تِ حَظُ –ّای تطّضس کاکطى  گطٍُ Specialised 

Registers ّای  کٌٌس کِ زض پایگاُ تالیٌی هصکَض هٌتطط هی ّای ضا هطتثف تا کاضآظهایی  MEDLINE ٍ یا  

EMBASE ّا ًیع اظ قطیق تاًک اقالػاتی  ضًَس. ایي گعاضش یافت ًوی  CENTRAL زض اذتیاض هراقثاى قطاض  

گیطز. هی  

خایی کِ ّسف اظ ایداز تاًک اقالػاتی  اظ آى CENTRAL گطزآٍضی پایگاّی تطای زستطسی یکپاضچِ تِ  

تػازفی است، اقالػات هطتَقِ فاضؽ اظ ظتاى ٍ ظهاى  ّای تالیٌی ضاّسزاض تػازفی ٍ ضثِ آظهاییتواهی کاض

ضًَس. اًتطاض زض ایي تاًک شذیطُ هی  



 

ّا  ظهیٌِ (Fields)  

ضًَس کِ ًیاظهٌس ضغس هساٍم هطکالت ٍ هسائل زض آى  ّایی اظ تْساضت ٍ زضهاى هحسَب هی ّا، حَظُ ظهیٌِ

سكح سالهت زض خاهؼِ ّستٌس.ّا تِ هٌظَض حفظ  حَظُ  

الوللی  ساظهاى تیي Cochrane Collaboration ضاى  ترطی ضا زضٍى ذَز ساذتاضتٌسی کطزُ کِ ٍظیفِ 

ّای تطّضس کاکطى است. ایي ترص، تط  ّا ٍ اقویٌاى اظ اًدام هطٍضّای هطتثف تَسف گطٍُ تطضسی ظهیٌِ

پطزاظًس: ّا هی تٌسی ظیط تِ تطضسی ظهیٌِ اساس تقسین  
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