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Summary of the Introduction 

 

 
 

 

 

Trusted evidence 

Informed decisions. 

 Better health. 

 



 

 

 Cochrane  ینمبت یریگ میدارد تصم تیاست که مأمور محققان و یو اجتماع یبهداشتان مراقب ،از پزشکان یشبکه جهان کی 

 د.قا دهارت یبیترک قیشواهد تحق ری، و ساباال تیفیبا ک کیستماتیو س یمنظم ، قابل دسترس یمرورها دیبر شواهد را با تول

(www.cochrane.org )  یتجار یمال تیاز حما یآن قصد دارند اطالعات معتبر و عار یاست که اعضا یرانتفاعیسازمان غ کی 

 .(Bero 2018) کنند دیتعارضات منافع را تول ریو سا

 یبرا (WHO) یمانند سازمان بهداشت جهان یالملل نیب یهاگذاران و سازمان استی، سمتخصصان بهداشت یبا همکار کوکرن

ها لدستورالعم نیاز ا یاریبس نیکاکر یهایکند. بررسیم یبر شواهد همکار یمبتن یهااستیها و سدستورالعمل نیاز تدو تیحما

در مورد  WHO یرهنمودها یبرا یبه عنوان شواهد Cochrane Review ها مقالهده، لکند. به عنوان مثامی یبانیرا پشت

و  WHO یضرور یداروها ستیو ل (WHO 2015) ایو ماالر (WHO 2017) مادر ریبا ش هیتغذ یموضوعات مهم بهداشت عموم

 .استفاده شد یضرور یهاصیتشخ ستیل

 دهایتروئکواسیکورت رگذاریتأث یوجود دارد. بررس یاجتماع یهابر بهداشت و مراقبت نیکاکر یهایبررس ریاز تأث یاریبس یها نمونه

( و 2014ماکوال )موجا و همکاران  ونیدژنراس ی( ، درمان ها2017زودرس )رابرتز و همکاران  مانیزنان در معرض خطر زا یبرا

مداخالت  رییرا نشان داده است تغ یزندگ نیا دی( فوا2015دهنده )کر و همکاران  یزیخونر ییتروما مارانیب یبرا دیاس کیترانکسام

-Lafuente) یزیدهل ونیالسیبریف یبرا یتمیضد آر یدر مورد داروها گرید یهایدر سراسر جهان. بررس ریتحت تأث ینیو اعمال بال

Lafuente et al 2015را در مورد  یمهم یدهای( ترد2014آنفلوانزا )جفرسون و همکاران  یبرا دازینینورآم یها( و مهارکننده

 کرده اند. جادیمداخالت در استفاده معمول ا یاثربخش

 تیفیاز شواهد مستقل با ک یانواع مختلف یداده است که حاو یهاگاهیاز پا ی( مجموعه اISSN 1465-1858) کتابخانه کوکران

 یلیمتعلق به کوکران است و توسط و نیاست. کتابخانه کوکر یبهداشت یمراقبت ها یریگ میدر مورد تصم یاطالع رسان یباال برا

 شود. یمنتشر م



 

 

 بانک های اطالعاتی کتابخانه کوکرن

 کیستماتیس یها یبانک اطالعات کوکران از بررس

Cochrane Database of Systematic Review (CDSR) در  کیستماتیس یبررس یداده برا گاهیمجله و پا نیشروتریپ

 Cochrane ی( و پروتکل هاکیستماتیس یها ی)بررس Cochrane Reviewشامل  CDSRاست.  یبهداشت یمراقبت ها

Review سرمقاله ها و مکمل ها است. نیو همچن 

CDSR مرور  کی ویویر نیکوکران است. هر کاکر یبررس یشده توسط گروه ها هیکوکران )و پروتکل ها( ته یها یبررس هیشامل کل

 نیکتاب کاکر ایمداخالت  کیستماتیس یبررس یبرا نیکتاب کاکر کیشود و طبق یم یبررسان است که توسط همکار کیستماتیس

 نیهمچن CDSRو نظارت شده است.  هی( تههیریتحر می)ت نیکوکر یبررس هگرو کی، توسط یصیصحت تست تشخ یبررس یبرا

 ها است.مکملها و شامل سرمقاله

 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) بانک

 یکنترل شده تصادف یها شیآزما یکامالً متمرکز در گزارش ها ی( منبعCENTRAL) نیکنترل شده کوکر شاتیآزما یثبت مرکز

 دهیاغلب شامل چک ی( سوابق مرکزرهی، عنوان ، منبع ، سال و غ سندهی)نو یکتابشناخت اتیاست. عالوه بر جزئ یتصادف مهیو ن

 .باشد یمقاله )خالصه مقاله( م

 Cochrane Clinical Answers کوکران ینیبال یپاسخ هابانک 

از  قیدق قاتیتحق یرا برا ینینقطه ورود قابل خواندن ، قابل هضم و با تمرکز بال کی Cochrane (CCA) ینیبال یپاسخها

Cochrane Review مربوط به مراقبت را آگاه سازند.  ماتیباشند و تصم یشده اند که عمل یطراح یکند. آنها به گونه ا یفراهم م

 شتریاست که به نظر ب Cochrane یحاصل از بررس جینتا یکوتاه ، و داده ها برا اسخپ کی،  ینیسوال بال کیشامل  CCAهر 

ود ش یداده م شیکاربر پسند نما ی، مخاطبان هدف ما است. شواهد در قالب جدول بند یبهداشت یمربوط به متخصصان مراقبت ها

و  Cochrane Innovationsتوسط  Cochrane ینیبال یاست. پاسخ ها کیبه گراف وندهایها ، داده ها و پ تیکه شامل روا

Wiley شده است. هیته  

 

 

 

 



 

 

What is a systematic review  ?  

 کیپاسخ به  یرا برا طیواجد شرا یارهایکه مع پردازدیم یتمام شواهد تجرب دیو تول یابی, ارزییبه شناسا کیستماتیمرور س کی

استفاده  کیستماتیو س حیصر یهااز روش کیستماتیس یهای. محققان در حال انجام بازنگرکنندیخاص برآورده م قیسوال تحق

 کنند. جادیا یریگمیتصم یبرا یقابل اعتماد یهاافتهیتا  شوندیانحراف انتخاب م دنکه با هدف به حداقل رسان کنندیم

What is a Cochrane Review? 

کران منتشر کو یاست که در بانک اطالعات یبهداشت استیو س یبهداشت یهامراقبت نهیدر زم قاتیاز تحق کیستماتیس یبررس کی

 است.شده

Types of Cochrane Review 

 یها استیو س یبهداشت یمداخالت مورد استفاده در مراقبت ها  یناش و مضرات ایمزا ای مداخلههای  یبررس 

 کند. یم یابیرا ارز یبهداشت

 یماریب کی شناسایی  و صیرا در تشخ یصیتشخ شیعملکرد آزما زانیم یصیتشخ شیصحت آزما یها یبررس 

 کند. یم یابیخاص ارز

 کندیو گزارش م یرا بررس ینیبال یهاییو کارآزما کیستماتیس یهایبررس یمربوط به چگونگ لیمسا ,یشناسروش. 

 کندیارائه م یاز اثربخش ریمداخالت غ یهاها درباره جنبهبه پرسش ییپاسخگو یرا برا یفیشواهد ک یفیک یهایبررس.  

 دهد یرا نشان م یمشکل سالمت یافراد دارا ندهی( آجی)نتا جهینت ای یاحتمال ریس یآگه شیپ یها یبررس . 

What is a meta-analysis? 

 یاری. بسشودیم دهینام )متا آنالیز( لیامر معموالً فرا تحل نیشوند، ا بیترک یآمار کل کی دیبه منظور تول یمطالعات فرد جیاگر نتا

 یها را براو آن کنندیم یابیرا ارز یریگو صدمات اندازه ایمزا ،شیآزما کیاز  شیها از بداده یآوربا جمع Cochrane بررسی هااز 

مداخله و کاهش عدم  کیاز اثرات  ترقیبرآورد دق کی هیارا نوع مقاالت نی. هدف از اکنندیم بیمتوسط ترک جهینت کی جادیا

 .باشدیم تیقطع

 شیمطالعات ب یهااگر طرح .ستیمتا ن لیو تحل هیتجز یحاو کیستماتیس یهایها در بانک اطالعات کوکران از بررسیهمه بررس

ود داشته مطالعات وج تیفیدر مورد ک ییهاینگران ایمشابه نباشند ،  یشده به اندازه کاف یریاندازه گ جی، اگر نتااز حد متفاوت باشد

 در کل مطالعات ممکن است مناسب نباشد. جهیدار بودن نت یمعن ی، براباشد

 



 

 

 مجله ریتأث بیضر

شده  هیمجالت نما هیژورنال را در کل ریعوامل تأث Clarivate Analyticsاست.  CDSR 7.890 یبرا 2019ژورنال  ریتأث فاکتور

مربوط  یگذشته ، همراه با گزارش ها یمربوط به سالها یکند. اطالعات واقع یمنتشر م InCitesژورنال  یاستناد یدر گزارش ها

 .ر آمده استی، در ز نیکاکر یگروه بررسبه هر 

 

 مراجعه فرمایید.زیر برای اطالعات بیشتر در این خصوص به لینک 

Journal Impact factor 

Cochrane Review Groups. 

InCites Journal Citation Reports 

 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/
https://www.cochranelibrary.com/about/cochrane-review-groups
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/about-cdsr
https://www.cochranelibrary.com/about/cochrane-review-groups


 

 

 

می  دار راپاسخ های بالینی زیر  مرور و   Cochrane کتابخانه Dentistry & Oral healthبخش در حال حاضر 

 باشد.

Cochrane Reviews 

مرور، که شامل  203متشکل از 

 عناوین

Dental caries Oral pain Halitosis Oral lesions Oral leucoplakia 

Craniofacial 

anomalies 
Oral hygiene 

Dentistry 

practice & 

systems 

Cosmetic 

therapy 
Taste disturbances 

Oral & 

maxillofacial 

surgery 

Anaesthesia Dental anxiety Dry mouth 
Oral submucous 

fibrosis 

Periodontal 

disease 

Antibiotic 

therapy 

Oral lichen 

planus 
Oral ulcers Gingivostomatitis 

Oral cancer Oral mucositis 
Burning mouth 
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Cochrane Protocols 

 عنوان در حوزه  51متشکل از 

Dentistry & oral health 

Dental caries 
Dentistry practice & 

systems 
Anaesthesia Antibiotic therapy 

Craniofacial 

anomalies 
Dental anxiety Cosmetic therapy Maintenance 

Periodontal disease Oral hygiene Oral cancer Oral ulcers 

Oral pain 
Oral & maxillofacial 

surgery 
Oral lesions Oral candidiasis 

 

Clinical Answers 

پاسخ کلینیکی در  67متشکل از 

 کتابخانه کوکران است.
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 :میو تنظ هیته

 مسئول کتابخانه
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 1399مهر ماه 
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