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 عنوان کارگاه: مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

 مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار کننده:

 نبوتی احسان آقای دکتر مدرس:

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دستیار تخصصی( مخاطبین:

 (1397ماه  تیر 13و  10) روز دوساعت طی  8 مدت:

 پروپوزالنمونه  یک تدوین و، نحوه انجام آنها عات مرور نظام مندمطالآشنایی مخاطبین با  هدف:

 روز اول

 ساعت نحوه انجام توضیح عنوان ردیف

 ارائه تعریف، ویژگی ها و مقایسه با سایر مطالعات معرفی مطالعه مرور نظام مند  (1

45:9-00:8  
 ارائه ذکر مراحل الزم جهت انجام مطالعه مرور نظام مند مراحل انجام مطالعه مرور نظام مند  (2

تدوین پروتکل مطالعه مرور نظام   (3

 مند

تشریح اجزای مربوط به پروتکل مطالعه مرور نظام مند از 

 ، شرایط ورود و خروجPICOجمله سئوال مطالعه بر اساس 

ارائه و کار 

 گروهی

00:10- 45:9استراحت و پذیرایی  

 طراحی استراتژی جستجو جستجوی مقاالت  (4

انتخاب پایگاه های اطالعاتی و نحوه انجام جستجو در 

 پایگاه داده ها

 EndNoteدریافت مقاالت و تجمیع آنها در نرم افزار 

ارائه و کار 

 یعمل

-00:10

00:12  

انتخاب مطالعات و شرایط ورود و   (5

 خروج 

 تعریف شرایط ورود و خروج 

نحوه انتخاب مقاالت از روی عنوان، خالصه و متن کامل بر 

 اساس شرایط ورود و خروج

 ارائه

 نوع اطالعات و روش استخراج آنها از مقاالت انتخاب شده استخراج اطالعات از مقاالت  (6

 )تهیه چک لیست و نحوه تکمیل آن(

 ارائه

برای  یک پروپوزال آماده سازی  (7

 و ثبت آن مرور نظام مند

 تکمیل آناجزای یک پروپوزال برای مرور نظام مند و نحوه 

 PROSPEROنحوه ثبت در 

 ارائه

 روز دوم

شرکت کنندگان در روز اول پروپوزال خود برای انجام یک  ارائه پروپوزال  (8

و در مورد آن بحث می  مرور نظام مند را ارائه می نمایند

 شود.

 ارائه گروهی

8:00-9:45 

 10:00- 9:45استراحت و پذیرایی
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روش های ارزیابی کیفیت متودولوژیکی مطالعات انتخاب  ارزیابی کیفیت مطالعات  (9

 و ارزیابی کیفیت یک نمونه مطالعه شده

ارائه و کار 

 گروهی

-00:10

00:12  

نحوه تجمیع اطالعات استخراج شده از مقاالت و نحوه  تجمیع و تفسیر نتایج  (10

 تفسیر آنها

 ارائه

 آن نحوه نوشتناجزای مقاله مرور نظام مند و  مرور نظام مند گزارش مطالعه  (11

   PRISMAمعرفی و توضیح اجزای دستورالعمل 

 ارائه

 


