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 ضواهذ آموزش پسضکی مبتنی بر
Evidence-Based Education (EBE) 

 :تلفیق داًص حزفِ ای تا تْتزیي ضَاّذ تجزتی در تصوین گیزی درتارُ ًحَُ ارائِ آهَسش است. در  آهَسش هثتٌی تز ضَاّذ تعریف

 تؼزیفی دیگز، کارتزد َّضوٌذاًِ تْتزیي ضَاّذ، تزای تصوین گیزی درتارُ ًَع تجزتِ آهَسضی قاتل دستزسی تزای داًطجَیاى است.

  

 آموزش پسضکی مبتنی بر بهترین ضواهذ

BEsT Evidence in Medical Education (BEME) 
کِ ارسیاتی استزاتضی ّای هختلف در حَسُ  هی تاضٌذ سزتاسز جْاىًْادی هتطکل اس اػضایی اس  آهَسش پشضکی هثتٌی تز تْتزیي ضَاّذ،

ّذف غایی ایي ّذ تسْیل گزدد. آهَسش پشضکی را تا استفادُ اس هزٍر ًظام هٌذ تز ػْذُ دارد تا اس ایي طزیق فزآیٌذ استفادُ اس تْتزیي ضَا
  .ًْاد، ایجاد ٍ تزٍیج فزٌّگ استفادُ اس تْتزیي ضَاّذ تِ جای استفادُ اس ًظزات ضخصی در تصوین گیزی ّای آهَسضی است

 :آهَسش پشضکی هثتٌی تز تْتزیي ضَاّذ، یؼٌی ایي کِ رٍضْا ٍ رٍیکزدّای آهَسضی تز پایِ تْتزیي ضَاّذ هَجَد، اًتخاب ٍ  تعریف
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تزای درک تْتز هفَْم آهَسش پشضکی هثتٌی تز تْتزیي ضَاّذ، هی تَاى طیفی ّزهی ضکل را در ًظز گزفت کِ در قاػذُ )پاییي تزیي 

اًجام هی گیزی تز هثٌای ًظزات ضخصی ٍ ػقایذ است ٍ در قلِ طیف، تصوین گیزی تز هثٌای تْتزیي ضَاّذ هَجَد ن سطح( آى تصوی
قاتل  ذضَد. در تیي دٍ سَی طیف، تحقیقاتی کِ هٌثغ ایجاد ضَاّذًذ تز حسة ًَع هطالؼِ ٍ هیشاى قَت ًتایج آى، تِ تزتیة در ّزم ضَاّ

تَسیغ اًذ. تِ کارگیزی ضَاّذ در تاالتزیي سطح آى ٍ در آخزیي سوت طیف، یؼٌی تصوین گیزی تزاساط ًتایج یک هزٍر ًظام هٌذ 
(Systematic Review) .یا هطالؼات هتؼذد، احتوال خطا را هی تَاًذ تا حذ سیادی کاّص دّذ ٍ 

 



 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 :بخاطر داضته باضیم 
ایفای ًقص آهَسضی ًیش هاًٌذ ًقص درهاًی ٍ پضٍّطی ًیاس تِ ضَاّذ ػلوی دارد ٍ تصوین گیزی تز هثٌای ًظزات ٍ اػتقادات ضخصی هی 

 تَاًذ هٌجز تِ اًحزاف آهَسش ضَد.
 

 مراحل به كارگيري آموزش پسشكي مبتني بر بهترين شواهد

 كلیذيطراحی پرسص  -1

  تا طزاحی یک سَال دقیق ٍ هطخص کزدى کلوات کلیذی سَال تایذ تِ دًثال جستجَ در هٌاتغ

 هٌاسة تاضین.

 منابعجستجو در  -2

  ِیافتي تْتزیي ضَاّذ اتتذا تا جستجَی هقاالت هزٍری ًظام هٌذ ضزٍع هی ضَد. دستزسی ت

تِ آدرط  BEMEهطالؼات هزٍری ًظام هٌذ اس طزیق هزاجؼِ تِ پایگاُ 

http://www.bemecollaboration.org  .اهکاى پذیز است 

BEME Collaboration   یک ساسهاى تیي الوللی است کِ تا در دستزط قزار دادى هقاالت

  دارد. BEMEهزٍری سیستواتیک در آهَسش پشضکی، ًقص هْوی در حوایت ٍ گستزش 

 ضواهذارزیابی نقادانه  -3

  در ٌّگام تِ کارگیزی ضَاّذ تا تَجِ تِ ایي کِ هقاالت هزٍری تاالتزیي سطح ضَاّذ ّستٌذ، هی

اطویٌاى تیطتزی تز هثٌای آى ّا هذاخالت را هذیزیت کزد. اها تایذ تَجِ داضت کِ تز خالف تَاى تا 

حَسُ پشضکی، در حَسُ آهَسش ٌَّس تحقیقات در هزاحل اٍلیِ هی تاضذ ٍ کیفیت پضٍّص ّای اًجام 

 ضذُ تا تَجِ تِ هتذٍلَصیْای تِ کارگزفتِ ضذُ در آى ّا تسیار هتفاٍت است.

 ًِرٍضی ساختارهٌذ تزای تزرسی هقاالت حاصل اس جستجَ است. تزای قضاٍت در ارسیاتی ًقادا ،

کیفیت اًجام هطالؼِ  ؛(QUESTS) هجوَػِ ای اس هؼیارّا پیطٌْاد ضذُ است ،هَرد ضَاّذ

(Quality ،)هیشاى تکارگیزی یک رٍش یا هذاخلِ آهَسضی در هَقؼیت دیگز (Utility ،) سطح

اس جولِ ایي ( Target) سطح ّذف ٍ (Strength)استحکام هطالؼِ ، (Extentرٍش هطالؼِ )

  هؼیارّا هی تاضٌذ.

http://www.bemecollaboration.org/
http://www.bemecollaboration.org/


 

 

  ػلی رغن ایي کِ ًقذ هقاالت تا استفادُ اس هؼیارّای کیفیت، سطح رٍش هطالؼِ، استحکام ٍ سطح اّذاف هطالؼِ تِ اًتخاب

ًتایج هذاخلِ تأثیز گذار است دقت ضَد کِ فزٌّگ ساسی تْتزیي ضَاّذ کوک هی کٌذ ٍلی تایذ تِ فاکتَرّای هتؼذد هحیطی کِ تز 

  ٍ ایجاد هحیط هٌاسة تزای تغییزات اس جولِ ضزایط هَفقیت هذاخلِ است.

 

  پیاده سازي ضواهذ، ایجاد تغییر و ارزضیابی -4

 هٌاسة است؟هحیطی کِ هی خَاّذ در آى هذاخلِ اًجام دّذ،  استاد تایذ قضاٍت کٌذ کِ آیا ضَاّذ تزای سهیٌِ یا 

   ٍ هزاحل پیادُ ساسی ضَاّذ پضٍّطیBEME در هحیط ٍاقؼی: 

در ایي هزحلِ، هسؤٍلیت تصوین گیزی تِ استاد ٍاگذار هی ضَد. در ٍاقغ در :  Contextتزآٍرد ّن خَاًی هحیط ٍ سهیٌِ  -1

تزرسی کزدُ است، ٍ تز پایِ قاتلیت رٍش هطالؼِ ایي هزحلِ تز اساط تزرسی هطاتقت سهیٌِ یا هحیط ػولکزد فزد تا هحیط هطالؼاتی کِ 

 . تزای استفادُ در هَقؼیت جذیذ تذٍى آًکِ ًیاس تِ دستکاری در رٍش هطالؼِ تاضذ اًتقال پذیزی ضَاّذ را در هَقؼیت جذیذ هی سٌجذ

  اساط آى تزآٍرد اهکاى پیادُ ساسی تغییز ٍ تزًاهِ ریشی تز  -2

 ضَاّذ اجزای تغییز تز اساط تَهی ساسی -3

  ارسضیاتی تغییز اًجام ضذُ تز اساط تزٍى داد -4

 تزًاهِ آهَسش پشضکی هثتٌی تز ضَاّذ، تایذ تِ ػٌَاى قسوت هْوی اس آهَسش داًطجَیاى در ًظز گزفتِ ضَد؛ در ایي قسوت ّن

 داًص پشضکی هثتٌی تز ضَاّذ ٍ ّن هْارت تایذ تِ داًطجَیاى آهَسش دادُ ضَد.
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