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آموزش پزشکیيدکترا:ي تحصیلیرشتهو مقطع پزشکیآموزش:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده
ندارد:یش نیازپنظري:دنوع واح1:تعداد واحدآموزش پزشکی مبتنی بر شواهد:نام درس

حمید رضا برادران عطار مقدمدکتر :مسئول درس
:شرح دوره

در عرصع علوم مختلف منجمله علوم پزشکی تصمیم تولید اطالعات فراوان و غیر قابل کنترلتوجه به اامروزه ب
آموزش پزشکی هم  از جمله مواد . گیري صحیح و درست را برا ي تصمیم سازان با مشکل مواجهه ساخته است 

رویکردهاي آموزشی بر پایه و آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد، یعنی این که روشها. خاص این موضوع می باشد 
.انتخاب و به کار گرفته شودبهترین شواهد موجود،

: هدف کلی
آموزش پزشکی مبتنی بر شواهدو هم چنین بکار گیري اصولبا مفاهیم کلیدي و پایهدانشجویانآشنایی
:اختصاصیاهداف 

:در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود
را شرح و انجام دهدبر شواهدیمبتنیشکپزمراحل بکار گیري آموزش 

کلیدي را طراحی کندیک سوال
منابه اطالعاتی را جستجو کند

شواهد را نقادانه ارزیابی کند
سطح روش مطالعه را بداند

کیفیت انجام مطالعه را یاد گیرد
استحکام مطالعه را بررسی کند

سطح اهداف را بررسی کند
شواهد را پیاده سازي کند

ن تغییر و نحوه ارزشیابی را در محیط واقعی انجام دهدامکا

:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم*)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی

:وظایف و تکالیف دانشجو
شرکت فعال در کالس

بحث گروهی
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:  آموزشیوسایل کمک
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمره10)درصد50(کالسی و تکالیف فعالیت 
نمره10)درصد50( آزمون 

نوع آزمون
QUESTارزیابی یک مقاله بر اساس مدل 

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

Articles:

BEME Guide No. 1: Best Evidence Medical Education; Harden eat al : Medical
Teacher, Vol. 21, No. 6, 1999

WHAT IS EVIDENCE-BASED EDUCATION? PHILIP DAVIES,BRITISH
JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES, VOL. 47, NO. 2, JUNE 1999, PP 108–
121

Book

Evidence-Based in Education Edited by Gray Thomas & Richard Pring Open
University Press 2004
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد عنوان مطالبجلسه

حمید برادراندکتر شواهد علمیتعریف مفاهیم پایه و کلیدي 1
حمید برادرانتر دکBEME and EBMو تفاوت تاریخچه 2
حمید برادراندکتر استراژي هاي جستجو و منابع اطالعاتی3
حمید برادراندکتر انواع مطالعات اصول طراحی 4
حمید برادراندکتر انواع مطالعاتنحوه ارزیابی نقادانه 5
حمید برادراندکتر مطالعات مرور نطام مند و گایدالین هااصول طراحی 6
حمید برادراندکتر زیابی مطالعات ثانویه نحوه ار7
حمید برادراندکتر کار گروهی8
حمید برادراندکتر آزمون9


