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 دهیچک
معتبر  یبه منابع علم یعدم دسترس یرنظ یلیباشد. به دال یابعاد آموزش م یهدر کل یشواهد علم ینربهت یریبر شواهد به کارگ یآموزش مبتن: هدف

بع منا یابیارز یعیارهام یبرا یچارچوب یمطالعه با هدف طراح یندر آموزش وجود دارد. ا یکیاستفاده از شواهد الکترون به یکم یلو کمبود وقت تما
 است. یدهنجام گردد ابر شواه یآموزش مبتن یکیالکترون
بر شواهد،  یبتنم یمتخصصان و خبرگان گروه پزشک نفر از 12را  یجامعه آمار ی حاضر به روش دلفی انجام شد.کاربرد یفیمطالعه توص :هاروش

 و یزتبر یشکپز دانشگاه علوماطالعات سالمت  یریتو مد یپزشک یکانفورمات ی،پزشک رسانیو اطالع یکتابدار ی،اجتماع یپزشک ی،آموزش پزشک
 از هاداده یلو تحل یهبود. به منظور تجز ت محقق ساختهیسلداده چک یابزار گردآور تشکیل دادند.بر شواهد  یکشور مبتن یگرد یهادانشگاه یبرخ
حذف  یرضرویرغ اییارهنظرات حاصل مع یبندمحاسبه شد و براساس جمع CVIو  CVR شاخص هاتک دادهتک برای و شد استفاده Excel افزارنرم
 .یدگرد

ه و وارد چارچوب شدند. قرار گرفت ینمتخصص ییدمورد تا یارمع 60 یتبود در نها یهاول لیستچککه در  یاریمع 182 ینها از بیافتهبراساس  :یجنتا

راهنما  یبیارزاو  یوندپ یابیارز یی،راکا پوشش، هایگروه یارهایمورد توجه قرار گرفتند و مع یشترب سایتوبو خدمات  یابیمربوط به گروه باز یمعیارها
 .یدندحذف گرد ییکسب نمره الزم از چارچوب نها عدم یلبه دل

 یکشد تا به عنوان  یارعم 60بر شواهد با  یآموزش مبتن یکیمنابع الکترون یابیارز یارهایچارچوب مع ینمطالعه حاضر منتج به تدو :گیرینتیجه

 .یردبر شواهد مورد استفاده قرار بگ یآموزش مبتن یکیرونمنابع الکت یابیابزار در جهت ارز

 .یبر شواهد، آموزش پزشک یمبتن یک،آموزش الکترونها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 30/9/99پذیرش مقاله:  26/8/99اصالح نهایی:  10/6/1399 مقاله:دریافت 

ر علوم بر شواهد د یموزش مبتنآ یبرا یکیمنابع الکترون یابیارز یارهایچارچوب مع ینتدو. ولی زاده نیلوفر ندا، انشای، طیاری سیمینمسرت الهام، داودی سمیه، محمدزاده زینب،  :ارجاع

 .62-55 :6(3) ؛1398 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یپزشک
  

  مقدمه:

اطالعات  یو فناور یرساناطالع یابزارها یعدر جهان امروز، رشد سر

جامعه از جمله بخش  هایهمه بخش ینترنتا همراه با گسترش شبکه

 یالتاز تما یکی یگرد یی. از سو[1]قرار داده است  یرآموزش را تحت تأث

از شواهد  یدر حوزه آموزش، استفاده مدبرانه و منطق یجهان کنون یراخ

است. تمام عوامل ذکر شده سبب به وجود آمدن  یآموزش هایامهدر برن

 EBE: Evidence Based) بر شواهد یبه نام آموزش مبتن یمفهوم

Education) شواهد  ینبتوانند با استفاده از بهتر یانشده است تا دانشجو
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 و همکاران محمدزاده                                                                                                                                             بر شواهد یآموزش مبتن و یکمنابع الکترون 

 1399 پاییز، سومشماره  وره ششم،د رسانی پزشکی نوین،مجله اطالع 

 هایبرنامه ینبهتر یآموزش هاییوهاصول و ش ترینطبق مناسب و بر

 [.2] کنند یافترا در یآموزش

 ی،مطالعات مقطع ی،پزشک هایپرونده یهمنظور از شواهد، کل

ثبت شده، تجارب  هایتجربه یزیولوژیک،ات فمطالع ای،مطالعات مشاهده

 ی،است که در قالب مقاالت اصل بالینی مطالعات و مندنظامیرغ

 یقاتی،تحق هایها، طرحدستورالعمل یستماتیک،س هاییبررس

 یگاهپا یادر مجالت مختلف  هایشهما یدهها و چکگزارش ها،نامهیانپا

 یهافعالیتشواهد  ینا ینب . درشوندیمنتشر م یکیالکترون هایداده

از شواهد  یشده دارند، سطح باالتر کنترل هاییشکه آزما یقاتیتحق

 [.3] باشندیرا دارا م یگرنسبت به منابع د

به نام  یگریبر شواهد مفهوم د یمبتن یپزشک یو اجرا یناز تکو پس

سطح سالمت مردم و  یشجهت افزا« بر شواهد یمبتن یآموزش پزشک»

در  یاستفاده از نظرات شخص یشواهد به جا یناده از بهتراستف یجروت

بر  یاگرچه آموزش مبتن [.4] به وجود آمد یآموزش هایگیرییمتصم

و  یعلوم پزشک هایشد اما اکنون به همه عرصه عشرو یشواهد از پزشک

 یعلوم پزشک هایکه رشته ییسالمت نفوذ کرده است. از آنجا

به عموم مردم جامعه هستند و  یو درمان بهداشتی تخدما دهندگانارائه

الزم  کنندیم یفادر ارتقاء و حفظ سالمت جامعه ا یاتینقش مهم و ح

همگام  یاطالعات علم ینرا با آخر خود هارشته ینا یاناست تا دانشجو

 .را به مردم ارائه دهند یباالتر یفیتباک هاییسازند تا بتوانند مراقبت

روزانه  روزآوریو به یعات در حوزه پزشکاطال یاالتوجه به حجم ب با

علم موجود و  یشرفتها به دنبال پاز آن یاریاطالعات و منسوخ شدن بس

 یداسات نیز و هابودن زمان ورود اطالعات در کتب مرجع، کتاب یطوالن

 بنابراینباشند،  یطهح ینا یاندانشجو یبرا یمناسب یراهنما توانندینم

 یرابر شواهد به روز باشد، ز یکه مبتن ردیصورت بگ یالزم است آموزش

به شواهد  یازن یو پژوهش یدرمان یهامانند نقش ینقش آموزش یفایا

 تواندیم ینظرات و اعتقادات شخص یبر مبنا گیرییمدارد و تصم یعلم

بر  گیرییمسبب انحراف در آموزش شود و تنها آموزش و به تبع آن تصم

و ارتقا سطح  یاندانشجو یتصالح یشب افزاشواهد است که سب یمبنا

 [.5] سالمت جامعه خواهد بود

 یشواهد علم ینبهتر یریبه کارگ یبر شواهد به معن یمبتن آموزش 

در  یبا شواهد تجرب یدانش حرفه ا یقابعاد آموزش و تلف یهدر کل

بر  یآموزش مبتن [.6] باشدیدرباره نحوه ارائه آموزش م گیرییمتصم

سوال قابل  یموردن مهارت در پنج مرحله تنظبه دست آ یشواهد حاو

پاسخ دادن به  یشواهد برا یوجومشکل، جست یکپاسخ در ارتباط با 

 [.7] باشد یعملکرد م یابیشواهد، کاربرد شواهد، ارزش یابیسوال، ارز

با « بر شواهد یآموزش مبتن»به  ینگرش مثبت یانچند دانشجو هر

آموزش  یندشواهد در فرآ کارگیریبهو  دارند یکاستفاده از منابع الکترون

اما  شود،یم یآموزش یستمآنان از س یتو رضا ییتوانا یشموجب افزا

در  یرارا ندارند ز یستدر یسنت هایکنار گذاشتن روش یالزم برا یآمادگ

به  یابیدست هایمانند فقدان مهارت یذکر شده عوامل یایتمام مزا نارک

و ... موجب عدم  یمال یتم حماد وقت، عدمعتبر، کمبو یمنابع علم

 [.6،7] شودیاستفاده از شواهد م

 یازهاین یاندانشجو شوندیباعث م یکیمنابع الکترون هرچند

 یزو ن یاورندبدست ب یو زمان یمکان یتخود را بدون محدود یاطالعات

اگر  یرا ندارد، ول یمنابع سنت هاییتو محدود هایتاز محروم یاریبس

به سواالت  ییپاسخگو ییانتخاب شوند، توانا یبه درست یکیکترونمنابع ال

 یهدف مطالعه حاضر طراح[. 8] حوزه را خواهند داشت اینفعاالن در 

بر شواهد  یدر آموزش مبتن یکیمنابع الکترون یابیارز یارهایچارچوب مع

 .باشد یم یدر علوم پزشک
 

 :هامواد و روش

و با استفاده از روش  باشدیم یکاربرد -یفیمطالعه از نوع توص ینا

پژوهش  ینا یانجام شد. جامعه آمار یشمس 1398سال  در یمایشیپ

نفر از  12بر شواهد شامل  یمتخصصان و خبرگان در حوزه آموزش مبتن

 ی،اجتماع یپزشک ی،بر شواهد، آموزش پزشک یمبتن یگروه پزشک یداسات

اطالعات  یریتو مد یپزشک یکانفورمات ی،پزشک رسانیو اطالع یکتابدار

بوده و در  یاریسالمت بودند. شرکت متخصصان در مطالعه به صورت اخت

کم بودن  یل. به دلیدگرد یها ارسال مآن یپرسشنامه برا یل،صورت تما

انجام نشد و تمام متخصصان در مطالعه شرکت داده  یریگجامعه، نمونه

 .شد

 مقاالت در یمناسب، ابتدا جستجو یارهایمنظور استخراج مع به

،  Scopusمعتبر مانند یاطالعات هاییگاهجستجو و پا یموتورها

PubMed، Science Direct ، ProQuest ،Web of Science  و 

EBSCOhost   یدانجام گردبدون محدودیت زمانی و. 

 شامل یسیمورد استفاده در جستجو به زبان انگل هایکلیدواژه

Electronic Resource ،Evidence-Based Medicine ،Web-

Based Education، Electronic-Learning، Evaluation، 

Evidence Based Education In Nursing و Evidence-Based 
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1399 پاییز، سومرسانی پزشکی نوین، دوره ششم، شماره مجله اطالع   

Education  از عملگرهای بولی بودندAND  وOR  برای جستجوی

از  یزن رسیداده فا هاییگاهجستجو در پا یبرا ترکیبی استفاده گردید.

آموزش  ی،شواهد، آموزش علوم پزشکبر  یمبتن آموزش هاییدواژهکل

. پس یداستفاده گرد یکالکترون یادگیریو  یکیمنابع الکترون یکی،الکترون

عدم  یحت یاها به علت مطابقت کم از آن تعدادی هااز مطالعه کامل مقاله

 یلتکم یخارج شد و در ادامه برا یقمطابقت با موضوع از روند تحق

 یارهایمع یته انتخاب کردند؛ در نهامقال یعداداطالعات، پژوهشگران ت

 یارهامع ینا یدالزم بودند، استخراج گرد یکیمنابع الکترون یابیارز یکه برا

وجو، )جست یگروه اصل 14در  یفرع یارمع 182در قالب  یتدر نها

 یوندها،پ ،سایتوبخدمات  یابیارز یی،کارا ی،کاربرپسند یابی،باز یش،نما

و  یعلم یسنجامکان ی،آموزش یفیتش، کپوش یی،گراینیتراهنما، ع

 .شدند بندیطبقه( یارهامع یرسا

و  ییروا یینبه منظور تع ی،پژوهش یمتوسط ت یارهامع ییدپس از تا 

استفاده  در دو راند  یاز روش دلف یارهامع ینترو انتخاب مناسب یاییپا

با  یمورد بررس یهایتماز آ یکهر یبه ازا ییمحتوا ییانجام روا یشد. برا

 ینشد که ا یطراح لیستچک یکدر قالب  یمهپنج سوال ضم

فرستاده شد تا در مورد هر  یناز متخصص رنف 12به تعداد  لیستچک

و وضوح در  یتمرتبط بودن، ضرورت داشتن، اهم ی،راجع به سادگ یتمآ

منظور رعایت ضوابط بهپاسخ دهند.  یاینهچند گز یهاقالب پرسش

کافی در مورد هدف و نحوه اجرا و نیز استفاده از ، اطالعات اخالق پژوهش

مالحظات  شد. کنندگان قرار دادهپژوهش در اختیار شرکت یهاافتهی

شامل کسب رضایت آگاهانه کتبی، اطمینان از محرمانه بودن  نیز اخالقی

 در شرکت یا عدم شرکت در مطالعه، بوده است. اطالعات و آزاد بودن

و  CVIشاخص  ،مرتبط بودن یمده برابه دست آ یهابراساس پاسخ

و  یه. به منظور تجزیدمحاسبه گرد CVRشاخص  یزضرورت ن یبرا

  .استفاده شد Excelافزار ها از نرمداده یلتحل

 

 :هایافته

محور شامل جستجو،  15جامع مقاالت در کل  یبعد از بررس

 ،سایتوبخدمات  ییابارز یی،کارا یابیارز ی،کاربرپسند یابی،باز یش،نما

 ی،آموزش یفیتپوشش، ک گرایی،ینیتراهنما، ع یابیارز یوندها،پ یابیارز

 یارهایمع یرو سا یکیتکن یطراح ی،ساختار یطراح ی،علم یسنجامکان

بدست آمد که در مرحله اول محور  یکیمنابع الکترون رزیابیا یمربوط برا

ربوط م یارهایمع از ی)بعض یدمحورها حذف گرد یناز ب یساختار یطراح

 یمحورها ادغام شدند و برخ یرسا یارهایبا مع یساختار یبه محور طراح

 180مانده با  یمحور باق 14 یتحذف شدند( و در نها یارهااز مع یگرد

وجو در ابتدا محور جستبه  مربوط  معیارهای .وارد مطالعه شد یارمع

ان توسط متخصص ییروا ییدپس از تا یتبودند، که در نها یارمع 38شامل 

 انتخاب شدند ینتوسط متخصص 78/0  یباال CVR با شاخص یارمع 14

قابل ذکر است که اعداد درج شده در ردیف اول کلیه جداول  (.1)جدول 

 باشد.می مربوط به منابع استفاده شده
 

 

 وجوجستمربوط به  یارهایمع -1جدول 

CVI CVR (9-12)وجو معیارهای مربوط به جست 

 جستجوی ساده 78/0 88/0

 جستجوی پیشرفته 1 1

 امکان جستجوی عبارتی 78/0 1

 سازی(سازی )ریشهامکان استفاده از عملگرهای کوتاه 1 1

 عنوان مجله 1 1

 عنوان مقاله 1 1

 موضوع مقاله 1 88/0

 رتبه مجله 1 78/0

 موضوع مجله 1 1

 هیدچک 1 88/0

 هاارائه فهرست موضوعی نشریه 78/0 88/0

 های کنترل شدهزبان طبیعی منطبق با واژه 1 78/0

 های موضوعیجستجوی واژه 1 1

 هاسهولت محدود کردن مجموعه 1 78/0

 

بودند، که در  یارمع 21 شامل یشمربوط به محور نما معیارهای

ب انتخا ینخصصتوسط مت 78/0  یباال CVR با شاخص یارمع 9 یتنها

بودند، که در  یارمع 8در ابتدا شامل  یابیمربوط محور باز یارهایمع .شدند

انتخاب  ینتوسط متخصص 78/0 یباال CVR با شاخص یارمع 4 یتنها

 (.2شدند )جدول 
 

 یشمربوط به نما یارهایمع -2جدول 

CVI CVR (14،13،10)معیارهای مربوط به نمایش 

 عنوان مقاله 1 1

 عنوان مجله 1 1

 کلیدواژه 1 1

 سال انتشار 1 1

 تعداد استناد به مقاله 1 1

 بندیسازی و رتبهمرتب 1 1

 محدودیت تعداد استنادها 1 88/0

 وجوتاریخچه جست 1 88/0

88/0 1 
قابلیت تغییر پیش فرض نمایش پیشینه بر 

 ار و عنواناساس نویسنده، تاریخ انتش
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 یارمع 12در ابتدا شامل  یمحور کاربرپسند به مربوط معیارهای

توسط  78/0 یباال CVR با شاخص یارمع 2 یتبودند، که در نها

 (. 3انتخاب شدند )جدول  ینمتخصص

 یمربوط به کاربرپسند یارهایمع -3جدول 

 CVI CVR (9،16) معیارهای مربوط به کاربرپسندی

 1 1 صفحه در هر یاصل به صفحه وندیوجود پ

 1 1 به صفحات قبل و بعد حرکت

 

 یتبود، که در نها یارمع 6شامل  سایتوبمحور خدمات  یارهایمع

انتخاب شدند  ینتوسط متخصص 78/0 یباال CVR با شاخص یارمع 3

 (.4 دول)ج

 سایتوبمربوط به خدمات  یارهایمع -4جدول 

 سایتمعیارهای مربوط به وب

(9،10،16) 
CVI CVR 

 1 1 دانلود یهانهیگز

 1 1 انتقال و دانلود تیقابل

 1 1 مدرک لیتحو

 

ودند، ب یارمع 2در ابتدا شامل گراییعینیتمحور به مربوط  یارهایمع 

منبع  یدر محتوا ییاز سوگرا ی)وجود شواهد یارمع یتکه در نها

انتخاب  ینتوسط متخصص 78/0 یباال CVR ( با شاخصیکیالکترون

 (.5ول شدند )جد

 گراییعینیتمربوط به  یارهایمع -5 جدول

 CVI CVR (10،16،17) گراییمعیارهای مربوط به عینیت

 1 1 یکیمنبع الکترون یدر محتوا ییاز سوگرا یوجود شواهد
 

 ریامع 21در ابتدا شامل  یآموزش یفیتمحور ک به مربوط معیارهای

توسط  78/0 یباال CVRبا شاخص  یارمع 7 یتبودند، که در نها

 (. 6انتخاب شدند )جدول  ینصصمتخ

 یآموزش یفیتمربوط به ک یارهایمع -6جدول 

CVI CVR  (9،12،15،17،18) یآموزش یفیتکمعیارهای مربوط به 

 منابع یسازساد تیفیک 1 1

 شده انیبودن اهداف ب یابیدست قابل 1 1

 مخاطب، محتوا و اهداف نیب مطابقت 1 1

 رندهیادگیاف و اهد یموزشواضح اهداف آ انیب 1 1

1 1 

از  ایگسترده فیط یبرا یکیبودن منابع الکترون مناسب

انجام کار مستقل در  ییتوانا سیتدر /یریادگی هایسبک

 یکیتوسط منابع الکترون انیدانشجو

 مناسب منابع یابیارز یابزار مناسب برا ارائه 1 1
 

 اریعم 2 دا شاملدر ابت یعلم سنجیامکانمحور  به مربوط یارهایمع

نبع م یدر محتوا ییاز سوگرا ی)وجود شواهد یارمع یتبودند، که در نها

انتخاب  ینتوسط متخصص 78/0 یباال CVR( با شاخص یکیالکترون

 (.7شدند )جدول 

 یعلم سنجیامکانمربوط به  یارهایمع -7جدول 

 CVR CVI (9،15،17،19،20) سنجیامکانمعیارهای مربوط به 

 1 1 یمطالب آموزش و دانلود یسمکان دسترا

 

 ریامع 5در ابتدا شامل  یکیتکن یمحور طراحبه مربوط  یارهایمع 

توسط  78/0 یباال CVRبا شاخص  یارمع 2 یتبودند، که در نها

 (. 8انتخاب شدند )جدول  ینمتخصص

 

 یکیتکن یمربوط به طراح یارهایمع -8جدول 

 CVR CVI (17،18،21،22ی )کیتکن یطراحمعیارهای مربوط به 

 1 1 جالب و مؤثر ،یبصر یطراح

 1 1 راحت کاربران از منبع استفاده

 

در  ییکمنابع الکترون یابیارز یمربوط برا یارهایمع یرسا یتنها در

 یالبا CVRبا شاخص  یارمع17 یتبودند، که در نها یارمع 51ابتدا شامل

 (. 9انتخاب شدند )جدول ینتوسط متخصص 78/0

 یکیمنابع الکترون یابیربوط به ارزم یارهایمع یرسا -9جدول 

CVI CVR  (17،18،21،22ی )کیتکن یطراحمعیارهای مربوط به 
 منابع 1 1

 محتوا 1 1

 یصحت و درست 1 1

 و مخاطبان هدف 1 1

 یموضوع پوشش 1 1

 یموضوع یهمپوشان 1 1

 حق مولف مساله 1 1

 اطالعات یبخش اثر 1 1

 اعتبار ایاطالعات  ارزش 78/0 1

 زبان 1 1

 کاربر تیرضا 78/0 1

 استانداردها به صراحت و قابل استنباط بودن انیب 1 1

 ذکر منابع یهاو استاندارد بودن دستورالعمل متمرکز 1 1

ارائه شده در  یبودن از خطا و مطالب منسوخ در محتوا یعار 78/0 1

 منابع

 درسانم ینابع براقابل فهم و قابل استفاده بودن م منابع 78/0 1

 منابع یفن یارهایتوجه قرار گرفتن مع مورد 1 88/0

 محتوا تیفیک 78/0 1
 

 4(، محور راهنما )یارمع 5) ییمحور کارا یارهایکدام از معیچه

 یباال CVR( یارمع 2( و محور پوشش )یارمع 2) یابی(، محور ارزیارمع

 .نشدند ییچارچوب نهاکسب نکرد و وارد  را 78/0

نمایش داده  نااز نظر متخصص یارهامع یصد قبولدر 1دار نمودر 

 یدارا سایتو خدمات وب یابیباز یمعیارها ایشاناز نظر  شده است.

 ،گراییعینیت یو معیارها هستند یریننسبت به سا یشتریب یتاهم

 .دارند یکمتر یتاهم یکاربرپسند و یسنجی علمامکان
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 یناز نظر متخصص یارهامع یدرصد قبول  -1نمودار 

 

 گیری:نتیجهبحث و 

آموزش آن  یمناسب برا یبرشواهد و راهکارها یعملکرد مبتن

بر  ی. تاثیرات رشد فناوریدنما یتاثربخش را تقو ینیقضاوت بال تواندیم

یادگیری الکترونیکی در حوزه ی علوم پزشکی بسیار چشمگیر بوده است 

یکی در علوم پزشکی اهمیت بررسی منابع یادگیری الکترون  یو از طرف

 مداوم صورت به پزشکی آموزش که کندفراوانی دارد.  این امر ایجاب می

 .شود کوشش آن ارتقاء در هاکاستی رفع با و قرارگرفته بازنگری تحت

 یابیارز یارهایمع یبرا یستمیستحت عنوان  بیدختیمطالعه  در

مقاله،  یفیته، کسهولت استفاد ی،معیارها ،یوب آموزش ینترنتیمنابع ا

 یمعیارهانمره را کسب کرده بودند. و  یشترینب ییو کارا یدسترس یتقابل

را کسب کرده  یازامت ینکاربر و پلت فرم کمتر یترضا ی،سرعت دسترس

  [.8] بودند

در کتابخانه  یکیمنابع الکترون یابیبا عنوان ارز یگرد یامطالعه یدر ط

را از نظر  یکیمنابع الکترونو همکارانش  Idiegbeyan ،یآموزش یها

کاربر،  یترضا ینه،هز ی،پوشش موضوع ی،چون ارتباط موضوع ییمعیارها

قرار دادند. که  یاعتبار مورد بررس صحت و ینیت،آزاد، ع یدسترس

را از نظر پاسخ  یازامت یشترینو اعتبار ب یپوشش موضوع ینه،هز یمعیارها

 ینکمتر ینیتآزاد و ع یدسترس یمعیارهادهندگان کسب کرده بودند و 

 . [27] را کسب کرده بودند یازامت

 یاطالعات یهاپایگاه شو همکاران یاسکروچ پژوهشیدر 

Cochrane، Clinical Key  وUp to Date قرار دادند یبررس مورد. 

 ،سایتوبخدمات  یش،جستجو، نما یمعیارها یبررس ینها در اآن

ها، آن هاییافتهند؛ که با توجه به ترا در نظر گرف ییها، راهنما وکارایوندپ

 [.28] داشتندرا  یازامت یشترینب سایتوبجستجو، راهنما و خدمات 

 یهاو همکاران کتابخانه یشعاعیخمطالعه ش یدر ط یزن یرانا در

جستجو، بازخورد  ،سایتوببه  یدسترس یمعیارهااز نظر  یجیتالید

که از  قرار گرفتند یرد بررسواشتراک منابع م و ینکاربران، مشارکت آنال

بازخورد کاربران و جستجو  ،سایتوببه  یدسترس معیارها ینا ینب

 [.29] را کسب کرده بودند یازامت یشترینب

بر شواهد را  یمبتن یپزشک یگاهپا 12 خودو همکاران در  امتی

 ی،تخصص یساده، جستجو یجستجومانند جستجو  یهابراساس مولفه

جستجو با استفاده از انواع  ی،عبارت یجستجو ی،اهیدواژهکل یجستجو

با  یجستجو ینی،سؤاالت بال یجستجو با استفاده از الگو ینی،سؤاالت بال

 یری،پذجستجو، انعطاف یاستراتژ یرهذخ نیبول یاستفاده از عملگرها

قرار دادند.  یمورد بررس را ... سهولت خروج و یسندگان،نام نو یجستجو

 یجستجو با استفاده از عملگرها ین داد که مؤلفه هااها نشآن یهایافته

 یشترینجستجو، ب یسازیشهو ر یسازکوتاه ی،عبارت ویجستج ین،بول

 [.11] کسب کردند یینیپا یازمؤلفه ها امت یرو سا یازامت

 Ovid معیاربراساس انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد  میزان

پایگاه پزشکی  8گرفت که  رقرا یتوسط آزاده و همکارانش مورد بررس

مبتنی بر شواهد کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران را 

خدمات  یش،جستجو، نما یمعیارهااز نظر  Ovid یابیارز یاربراساس مع

 [.10] قرار گرفت یمورد بررس ییها، راهنما و کارایوندپ ،سایتوب

 یمعیارهاایی هن است که  در مطالعه حاضر چارچوب  یدر حال این

 ،بود یارمع 60 منتج ازبر شواهد  یآموزش مبتن یکیمنابع الکترون یابیارز

 50نمره ) یشترینب سایتوبو خدمات  یابیمربوط به باز یمعیارها

 یابیارز یی،کارا یارهایکسب کردند و مع ینمتخصص رنظ ( را ازدرصد

 .ردندک( را کسب درصد صفرنمره ) ینراهنما کمتر یابیو ارز یوندپ
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 یابیزبا یمعیارهااز نظر متخصصان  نتایج به توجه باشایان ذکر است 

و  هستند یریننسبت به سا یشتریب یتاهم یدارا سایتوبو خدمات 

 یتاهم یکاربرپسند و یعلم سنجیامکان ،گراییعینیت یمعیارها

 دارند. یکمتر

 

 تشکر و قدردانی:

علوم  دانشگاه یز،تبر یاز دانشگاه علوم پزشک ینوسیلهبدنویسندگان 

دانشکده  و ییدانشجو یقاتتحق یتهکم ینهرمزگان و همچن یپزشک

 یقدردان یزتبر یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یرسانو اطالع یریتمد

 ..یدنمایم

 

 اخالقی: ییدیهتأ

 .IR.TBZMED.VCRبه شماره  یاخالق ییدیهتا یمطالعه دارا ینا

REC.1398.254 است یزتبر یاز دانشگاه علوم پزشک. 
 

 :تعارض منافع

 وجود ندارد. یگونه تعارض منافع یچپژوهش ه یندر ا

 سهم نویسندگان:

کمک  ونگارش پروپوزال  یده،ارائه ا )نویسنده اول( محمدزاده ینبز

 یحطرا )نویسنده دوم و مسئول( مسرت الهامدرصد؛  25 به نگارش مقاله

 م()نویسنده سو یدودا سمیهدرصد؛  25 مطالعه و کمک به نگارش مقاله

 سیمیندرصد؛  20 ها، کمک به نگارش مقالهداده یزو آنال یآورجمع

 مقاله ها، کمک به نگارشداده یزو آنال یآورجمع )نویسنده چهارم( یاریط

ه نسخ ییدها و تاداده یآورجمع )نویسنده پنجم( یانشا ندا درصد؛ 10

ها و داده یآورمعج )نویسنده ششم( زادهیول نیلوفردرصد؛  10 یینها

 درصد. 10 یینسخه نها ییدتا

 

 حمایت مالی:

نشده و  یمال یتحما یاموسسه یاگونه نهاد  یچمقاله از طرف ه ینا

  .شده است ینتام یسندگاننو یااول  یسندهآن از طرف نو یتمام منابع مال
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Abstract 
 

Aim: Evidence-based education is the use of the best scientific evidence in all aspects of education and 

integration of professional knowledge with empirical evidence in education. There is little desire to use 

electronic evidence in education for reasons such as lack of access to credible scientific resources and 

lack of time. The purpose of this study was to design an electronic resources evaluation framework for 

evidence-based education in medical sciences. 

Methods: This applied descriptive study was performed by Delphi method. The statistical population 

consisted of 12 specialists in evidence-based medicine, medical education, social medicine, medical 

librarianship and information, medical informatics and health information management of Tabriz 

University of Medical Sciences and some other universities. The data collection tool was a researcher-

made checklist. The Excel software was used for analyzing the data and CVR and CVI indices were 

calculated for each data set. 

Results: Finally, of 182 criteria in the initial checklist, 60 criteria were approved by experts and entered 

the framework. The criteria related to the recovery and website services received the highest score by the 

specialists. The criteria of coverage, efficiency, hyperlink and guideline were omitted from the final 

framework due to not obtaining the required score. 

Conclusion: The present study resulted in developing a framework of criteria for evaluating electronic 

resources of evidence-based education with 60 criteria for evaluating electronic resources of evidence-

based education in medical sciences. 
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