
ثسن اهلل الرحوي الرحین



Knowledge is of two 
kinds:
We know a subject ourselves, or we know 

where we can find information upon it.

Source: http://www.samueljohnson.com/twokinds.html



اًتظبر هی رٍد در پبیبى ایي جلسِ ثتَاًیذ

 ثب هْن تزیي هٌبثع آهَسػ پشؽکی آؽٌب ؽَیذ.

 ثب هْن تزیي چبلؼ ّبی دعتزعی ثِ ؽَاّذ آهَسػ پشؽکی آؽٌب

.ؽَیذ

  یک اعتزاتضی خغتدَی هٌبعجی ثزای یک هَضَع تذٍیي کٌیذ.

  ٍ دعتزعی ثِ هتي کبهل هقبالت آهَسػ  غیر قبًًَی ثب رٍػ ّبی قبًًَی

☺پشؽکی آؽٌب ؽَیذ 



چبلص ّبی دسترسی ثِ ضَاّذ آهَزش پسضکی

عذم ٍخَد پبیگبُ اطالعبتی خبهع ٍ تخصصی

 ًجَد اصطالحٌبهِ ٍ تبکغًََهی خبهع ٍ اختصبصی

پزاکٌذگی ًؾز هقبالت آهَسػ پشؽکی در هدالت هختلف

 (هخصَظ ایراى)عذم دعتزعی قبًًَی ثِ هتي کبهل هقبالت



راحل ّبی پیطٌْبدی

اس دیتبثیظ ّبی هختلف اعتفبدُ کٌیذ.
اعتزاتضی خغتدَی هٌبعجی تذٍیي کٌیذ.
ثِ غیز اس دیتبثیظ ّبی رٍػ ّبی دیگز ثبسیبثی اطالعبت را اهتحبى کٌیذ هثال

خغتدَی دعتی
ُثزرعی رفزًظ هقبالت ثبسیبثی ؽذ
ُثزرعی اعتٌبدّبی هقبالت ثبسیبثی ؽذ
ُپزعؼ اس افزاد هتخصص در آى حَس
ثب رٍػ ّبی غیز قبًًَی داًلَد هتي کبهل هقبالت در ایي کبرگبُ آؽٌب ؽَیذ!



دیتبثیس ّب

 Medline/PubMed

 EMBASE

 CINAHL

 ERIC

 Education Research Complete

 PsycINFO

 Scopus

 ISI Web of Science

لیغت کبهل در فبیل هعزفی هٌبثع



دیتبثیس ّبی ایراًی



سبیت ًبضراى شٍرًبل ّب ٍ کتبة ّبی ػلوی



هجالت هرتجط ثب آهَزش پسضکی

 هجالتی کِ در ّوِ حَزُ ّبی آهَزش ػلَم پسضکی هقبلِ هٌتطر
هی کٌٌذ هثل

 Medical Education

 Medical Teacher

 Academic Medicine

 BMC Medical Education

 Advances in Health Sciences Education

 Perspectives in Medical Education

 Medical Science Educator
 ……………………….



هجالت هرتجط ثب آهَزش پسضکی

  هجالتی کِ داهٌِ فؼبلیت آًْب در حَزُ یب هقطغ خبصی از آهَزش
.ػلَم پسضکی است

 Journal of graduate medical education

 Journal of Interprofessional Care

 Simulation in Healthcare

 BMJ Simulation & Technology Enhanced Learning

 …….



هجالت هرتجط ثب آهَزش پسضکی

  هجالتی کِ پَضص هَضَػی آًْب دیسیپلیي ّب یب سبیر رضتِ ّبی
.ػلَم پسضکی است

 Anatomical Sciences Education

 Advances in Physiology Education

 Journal of Dental Education

 European Journal of Dental Education

 The American Journal of Pharmaceutical Education

 Journal of Nursing Education

 Nurse Education Today



هجالت هرتجط ثب آهَزش پسضکی

هجالت ثبلیٌی کِ هقبالت آهَزضی ًیس چبح هی کٌٌذ.



پسضکیهجالت هرتجط ثب آهَزش 

ABC of learning and teaching in medicine

Applying educational theory in practice

Problem based learning

 Learning and teaching in the clinical environment

Work based assessment
……..



هجالت ثب ٍیصگی ّبی خبظ

 Medical Teacher

 AMEE Guides

 BEME Guides

 Twelve Tips

 How We...



هجالت ثب ٍیصگی ّبی خبظ

 The Clinical Teacher is acutely aware of the demands on 

clinicians’ time. All papers are concise, and focus on the 

topics that matter.



سبیر هٌبیغ

عبسهبى ّبی حزفِ ای
عبیت ّبی علوی
فیلن ّبی آهَسؽی
هبصٍل ّبی آهَسؽی
کَرط ّبی رایگبى
...

در فبیل هؼرفی هٌبثغ هطبلؼِ فرهبییذ



گبم ّبی تذٍیي یک استراتصی جستجَی هٌبست

ِکیظ آهَسؽی ثِ یک عَال قبثل پبعخگَیی/ عٌبریَ/تجذیل هغئل
 هثال ثب اعتفبدُ اسPICO

ؽکغتي ّز یک اس هفبّین عَال ثِ کلیذٍاصُ ّبی هٌبعت
 ٍ ٍاصگبى کٌتزل ؽذُ، ٍاصگبى آساد، هتزادف ّب، هؾتقبت....
َفزاّن کزدى  فْزعتی اس هٌبثع ٍ رٍػ ّبی خغتد

پبثوذ، اریک، خغتدَی دعتی، خغتدَی گذؽتِ ًگز، خغتدَی آیٌذُ ًگز
تذٍیي اعتزاتضی ثزای ّز دیتبثیظ

چزا؟. یک اعتزاتضی ثزای ّوِ دیتبثیظ ّب خَاة ًوی دّذ
َارسیبثی ًتبیح خغتد
در صَرت لشٍم اصالح فزایٌذ خغتدَ ٍ تکزار آى



پبسخگَیییک سَال قبثل هسئلِ ثِ تجذیل 

ایؾبى در  . آقبی دکتز احوذی، هغئَل آهَسػ ثزًبهِ دٍرُ دعتیبری خزاحی عوَهی اعت
کٌفزاًغی ؽزکت کزدُ اعت کِ در آى کٌفزاًظ ادعب ؽذُ اعت کِ اعتفبدُ اس ؽجیِ عبسی  

اٍ  . رٍػ هَثزی ثزای ارتقبی هْبرت ّبی تکٌیکی ٍ غیز تکٌیکی دعتیبراى خزاحی اعت
ثِ ایي هَضَع عالقوٌذ هی ؽَد ٍ ثب خَد فکز هی کٌذ اگز هطبلعبت تدزثی،  عَدهٌذی  

آى را تأییذ کٌٌذ ثب ّوکبری گزٍُ خزاحی ثزًبهِ آهَسػ هجتٌی ثز ؽجیِ عبسی را ثزای  
ٍلی قجلؼ ؽٌیذُ کِ آقبی دکتز هیزساسادُ، گزاًت  . دعتیبراى طزاحی ٍ اخزا خَاّین کزد

خَثی ثِ طزح ّبی تَععِ ای اعطب هی کٌذ ثٌبثزایي قصذ دارد آى را در قبلت پزٍپشٍال 
.ارعبل ًوبیذ EDCیک طزح تَععِ ای ثِ 

قبثل پبسخگَیی؟



PICO Framework

P I C O

Problem, 
participants, 
Population

Intervention
Exposure

Comparison
Control Group

Other 
intervention

Outcomes

Undergraduate
ME

Post graduate 
ME

Medical students

Educational 
aspects 

PBL
OSCE
TBL

simulation

-

Knowledge
Attitude 

Skills
Behavior

Patient outcomes



تجذیل هسئلِ ثِ یک سَال قبثل پبسخگَیی

P= general surgery 

I= simulation based education
C= ?
O= Technical and non-technical skills

دستیبراى جراحی در آهَزش هجتٌی ثر ضجیِ سبزی آیب استفبدُ از 
هی افسایص هْبرت ّبی تکٌیکی ٍ غیر تکٌیکی ثبػث ػوَهی 

ضَد؟



ضکستي ّر یک از هفبّین سَال ثِ کلیذٍاشُ ّبی 
هٌبست

هتزادف ّبی هختلف-
اهالّبی هختلف-
هؾتقبت-
اصطالحبت اعن ٍ اخص-
اصطالحبت کٌتزل ؽذُ-
؟-



ضکستي ّر یک از هفبّین سَال ثِ کلیذٍاشُ ّبی 
P: هٌبست

 General surgery

 General Surgical Residency

 Surgical residents

 Postgraduate medical education

 Graduate medical education

 Physicians-in-Training



ضکستي ّر یک از هفبّین سَال ثِ کلیذٍاشُ ّبی 
I :هٌبست

 Simulation
 Simulations
 Simulator
 Simulators
 Mannequin
 Manikin
 Virtual reality
 Part task trainer
 Hybrid simulators
 Surgery simulation
 Simulation based 

education

 Simulation based 
training

 Simulation based 
learning

 Simulation based 
teaching

 Simulation based 
medical 
education/training/t
eaching

 Simulation in 
medical education

 Simulation in 
health care 
education

 Simulated patients
 Standardized 

patients
 simulated hospital
 Patient 

simulation[Mesh]



ضکستي ّر یک از هفبّین سَال ثِ کلیذٍاشُ ّبی 
O :هٌبست

 Technical skills
 laparoscopic cholecystectomy

 colonoscopy/sigmoidoscopy

 …

 Non-technical skills
 Leadership skills

 Communication skills

 crisis resource management skills

 Team-working

 ….



ضکستي ّر یک از هفبّین سَال ثِ کلیذٍاشُ ّبی 
ًکتِ هْن-هٌبست

 ِدر خغتدَی ؽَاّذ آهَسػ پشؽکی، اکثز اٍقبت فقط ثP  ٍI  اکتفب هی کٌین

 حتی در خغتدَی ؽَاّذ ثبلیٌی ًیش ایي دٍ تب کفبیت هی کٌذ الجتِ ّوزاُ ثبS 

Study Designیعٌی 

 PIS



فراّن کردى  فْرستی از هٌبثغ ٍ رٍش ّبی جستجَ

دیتبثیس ّب ٍ ایٌترفیس ّبی آى
 (رایگبى)هذالیي از طریق پبثوذ
هذالیي اس طزیق اٍیذ؟
ایوجیظ
اریک
اعکَپَط
....
َسبیر رٍش ّبی جستج

خغتدَی دعتی
خغتدَی گذؽتِ ًگز
خغتدَی آیٌذُ ًگز



دیتبثیستذٍیي استراتصی ثرای ّر 

اهکبًبت خغتدَی ّز دیتبثیغی ثب ّن هتفبٍت اعت.
ٍاصگبى کٌتزل ؽذُ هتفبٍتی دارًذ.

  کلیذٍاصُ ّبی اعتخزاج ؽذُ هوکي اعت ثب کوی تغییز در ّوِ دیتبثیظ ّب هَرد
.اعتفبدُ قزار گیزد ٍلی اعتزاتضی ًْبیی خغتدَ قطعب هتفبٍت خَاّذ ثَد

ثب پبثوذ کبر را ضرٍع هی کٌین



تذٍیي استراتصی ثرای ّر دیتبثیس

 How to put all words together and make the 

database understand what we want?

استفبدُ از ػولگرّبی ثَلی (Boolean Operators)
گیَهِ، ثزاکت،  -استفبدُ از سبیر ػولگرّبTruncation  ،

wildcards ،adj

استفبدُ از پراًتس



ػولگرّب در پبثوذ ٍ اٍیذ



کبر ػولی



ثب آرزٍی ثْتریي جستجَّب 
!ثرای ضوب


