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 کاکرین به منظور تصمیم گیری بهتر در حوزه سالمت شکل گرفته است

شناخته میشد. این موسسه با Cochrane collaborationکاکرین در گذشته به نام موسسه همکاری های کاکرین یا 

 کند تا نسبت به درمان خود آگاهانه تصمیم بگیرید. جمع آوری و تحلیل بهترین شواهد پژوهش به شما کمک می

 هخاطبیي کاکریي

همه کسانی که عالقه مند به استفاده از اطالعات با کیفیت باال در تصمیم گیری های درمانی هستند جزو مخاطبین 

 کاکرین به حساب می آیند.

 یری های سالمت شما را فراهم میکند.مستندات و مقاالت کاکرین یک ابزار قدرتمند برای ارتقای دانش و تصمیم گ

کاکرین یک شبکه مستقل جهانی متشکل از محققان ، متخصصان ، مدیران ، بیماران و مردم عالقه مند به حوزه 

 سالمت می باشد.

 ّوکاراى کاکریي

ترس ، کشور دنیا با همکاری یکدیگر در حال تولید اطالعات پزشکی معتبر و قابل دس 071هزار نفر از بیش از  73

مستقل از حمایت های مالی و سازمانی می باشد که شامل حوزه های مختلف علوم پزشکی، سیاست گذاری سالمت، 

 روش تحقیق و حمایت از مصرف کننده می شود.

 عولکرد کاکریي

وابستگی سازمانی همکاران کاکرین از طریق گروه های کاکرین است : گروه های مروری مرتبط با موضوعات 

 شبکه های موضوعی، گروه های مرتبط با روش شناسی مرورهای ساختار مند و مراکز منطقه ایسالمت، 

 هاهَریت کاکریي

ارایه اطالعات پزشکی معتبر و قابل دسترس است تا از تصمیمات آگاهانه در حوزه سالمت حمایت کرده و از این 

 طریق به پیشرفت سالمت عمومی در جهان کمک کند.

 هعرفی پایگاُ

در وب قابل دسترس می باشد همچنین پایگاه کاکرین ایران www.thecochranelibrary.comپایگاه با آدرس این 

 قابلیت دسترسی را داردwww.Cochrane.irهم به آدرس 

              این پایگاه شامل موارد زیر در نوار باالیی میشود :                                                                             

our evidence  شواهدabout usدرباره ماjoin Cochrane جوین شدنnew and jobs  اخبار و مشاغل 

 ترجمه شده است. زبان زنده دنیا 01این پایگاه به 

http://www.thecochranelibrary.com/
http://www.cochrane.ir/


در نوار باالیی می توان زبان مورد نظر را انتخاب کرد و جهت استفاده از آیتم رسانه ، ارتباط با ما ، جامعه استفاده 

 کننده و وارد شدن به اکونت به نوار آبی رنگ باال دسترسی پیدا کرد.

 About us 

 در این بخش پایگاه شامل قسمت هایی چون : 

 دیدگاه ما

 ما ماموریت

 آنچه ما انجام می دهیم

 چطور این کار را انجام دهیم

 چرا باید این کار را انجام داد

 جامعه جهانی استفاده کننده

 و ...

 دیذگاُ ها

چشم انداز ما دنیایی از سالمت بهبود یافته است که در آن تصمیمات مربوط به سالمت و مراقبت های بهداشتی توسط 

 ، مرتبط و به روز به دست می آید شواهد تحقیقاتی با کیفیت باال

 هاهَریت ها

ماموریت ما این است که تصمیم گیری های مربوط به سالمت شواهد علمی را با ارائه گزارش های سیستماتیک با 

 کیفیت باال ، مرتبط ، قابل دسترس انجام دهیم.

ورد اثر بخشی مراقبت های بهداشتی کار ما در سطح بین المللی به عنوان معیار برای اطالعات با کیفیت باال در م

 شناخته شده است.

 آًچِ ها اًجام هی دّین

 هدف است: 1شامل 

 تولید شواهد که بررسی های سیستماتیک را توضیح داده است.

 شواهد ما قابل دسترسی است.

 حمایت از شواهد

 ایجاد یک سازمان موثر و پایدار

 ًَار پاییي صفحِ

 ارتباط با ما

 جامعه

 انتشارات و

 درباره کاکرین 



 ارتباط با ها

 ایجاد سوال

 پیوستن به جامعه استفاده کننده

 اشتراک گذاری

 آدرس و تلفن قید شده است

 پرسش های متداول

 فرمی ایجاد شده که شامل نام و آدرس ایمیل، موضوع مورد نظر و متن پیام می شود.  email usهمچنین در قسمت 

 کاکریي ایراى

 xmlفرمت  2تعداد مقاالت منتشر شده به صورت  :وری بر اساس سال انتشار مقاالت مر -0  : بخانه کاکرین شاملکتا

تعداد مقاالت و گروه موضوعی       :مقاالت مروری بر اساس گروه موضوعی کاکرین  -2فراهم شده است  rssو  

تجو، تنظیمات مشاهده جستجوی واژه ها، محدود کردن جس:جستجوی فارسی خالصه مرورهای کاکرین که شامل  -7

 نتایج و جستجو در محتوای پایگاه می شود

 پر بازدیذ تریي هرٍرّای کاکریي

 شامل مقاالت منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده

 پادکست های مرورهای پر بازدید

 آهَزش

کتب و منابع مرجع                                                                                        -2 آموزش آنالین -1  ه شامل :کارگاه ها و دوره های آموزشی ک

 رویدادهای آموزشی در سایر کشورها -1 ده   آموزش زن -7

 ت.شامل وبینار های گذشته که هر وبینار به صورت لینک در اختیار پژوهشگران قرار داده اسمنابع آموزشی :   

در بخش اخبار و رویدادها تازه ترین اخبار را در مورد کاکرین و موضوعات دیگر در حوزه سالمت ارائه کرده 

 است.

 ّوکاری با ها

پژوهشگر در این قسمت می تواند با فواید، فرصت ها، طریقه مشارکت، چگونگی پیوستن به کاکرین و شرایط و 

 قوانین مربوط به حوزه سالمت آشنا شود.

 

 ِ کٌٌذُ : تْی

 هصطفی صادقی

 کتابذار بیوارستاى رازی


