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ست؟ گاه کاکرن چ پا
گردآورنده ي برترین شواهد پزشکی موجود، حاصل از پژوهش هاي علمی و تجربی  

صورت گرفته در حوزه ي بهداشت و درمان
.پایگاه کاکرن سابقه اي بیست ساله دارد

به منظور کمک به امر تصمیم گیري در حوزه ي بهداشت و درمان و تسهیل آن، از  
.طریق فراهم آوري اطالعات قابل اطمینان ایجاد شده است

اعضاي سازمان کاکرن مجموعه اي از محققان و متخصصان حوزه ي بهداشت و 
گروه تخصصی، با نام   52کشور دنیا، در قالب  120درمان هستند که در 

Cochrane Review Groups مستقر شده اند.
.پایگاه کاکرن از شش بانک اطالعاتی مختلف تشکیل شده است

ایجاد شده   The Cochrane Collaborationبانک اطالعاتی هفتمی با نام 
.گروه تخصصی پایگاه کاکرن است 52که دربرگیرنده اطالعات مرتبط با 
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گاه کاکرن  بانک های اطالعات پا
تعداد رکوردهاي موجودنام بانک اطالعاتی

بانک اطالعاتی مرورهاي نظام مند کاکرن
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

9.117

کارآزمایی هاي بالینی شاهدداربانک اطالعاتی ثبت و گزارش 
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

886.291

بانک اطالعاتی ثبت و گزارش متدولوژي هاي مرورهاي نظام مند
Cochrane Methodology Register (CMR)

15.764

روي اثرات بانک اطالعاتی چکیده هاي مرورهاي انجام شده
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

36.795

درمانی-اطالعاتی وارسی فناوري هاي بهداشتی بانک
Health Technology Assessment Database (HTA)

15.417

NHSارزیابی اقتصادي  بانک اطالعاتی
NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)

15.015

بانک اطالعاتی گروه هاي برّرس کاکرن
About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups)
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CDSRبانک اطالعات 
برجسته ترین منبع موجود براي دستیابی به مرورهاي نظام مند  

(Systematic Reviews) در حوزه بهداشت و درمان محسوب می شود.
.به صورت ماهانه به روز می شود
در اختیار مخاطبان   Cochrane Reviewsاین مرورهاي نظام مند با عنوان 

.قرار می گیرند
.شامل پروتکل هاي اجراي مرورها نیز می شود CDSRبانک اطالعاتی 

ها و پروتکل ها Cochrane Reviewو نظارت تمامی  (peer-review)بررسی 
انجام  Cochrane Review Groupsگروه تخصصی کاکرن، به نام  52توسط 
.می شود

:نحوه ي اجرا و نگارش مرورهاي کاکرن منطبق با دو مرجع زیر صورت می گیرد
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy Reviews



درس وب مراجع مربوط به نحوه اجرا و نگارش  ٓ ا
مرورهای کاکرن 

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

http://handbook.cochrane.org
Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy Reviews

http://dta.cochrane.org/handbook-dta-reviews

نظام مندبیشتر براي نویسندگان مرورهاي اطالعات 
http://training.cochrane.org/authors
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CDSRبانک اطالعات 
:CDSRاطالعات پشتیبان بانک اطالعاتی 

Colloquiaگردهمایی ساالنه 

Cochrane Methodsمطبوعه ي 

تحت نظارت هیأت تحریریه  کل کاکرن و به دو   (Editorials)سرمقاله هاي کاکرن 
:شکل تهیه می شوند

سردبیر کاکرن سفارش تنظیم یک سرمقاله را به یکی از گروه هاي برّرس کاکرن  
می دهد، یا

به اعضاي هیأت تحریریه   (topic)سردبیر کاکرن با توجه به مبحث مورد نظر 
.  سفارش تنظیم سرمقاله را می دهد) که زیر نظر وي کار می کنند(
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(Cochrane Reviews)مرورهای کاکرن 
مرورهاي کاکرن، مرورهاي نظام مندي هستند که در حوزه ي بهداشت و درمان و 

.همچنین سیاستگزاري هاي مربوط به آن انجام شده اند
مرورهاي کاکرن معیارهاي کیفی مشخص و خاص خود را براي اجرا دنبال  

این معیارها بر اساس برنامه ي از پیش تعیین شده اي به نام پروتکل در  . می کنند
مهمترین نکته در خصوص  . اختیار نویسندگان مرورهاي کاکرن قرار می گیرد

براي اجراي   (formulated question)پروتکل این است که سؤال فرموله شده 
که در آن مشکل بهداشتی و مداخله ي درمانی مورد پژوهش  – مرور نظام مند 
همچنین فرایند انجام مرور براي نویسنده  . در آن مندرج می گردد– مشخص شده 

.در پروتکل فهرست شده است
مرورهاي کاکرن به محض در دسترس قرار گرفتن شواهد جدید به روز می شوند،  
.چرا که ممکن است نتایج این مرورها بر پایه ي یافته هاي این مطالعات تغییر کند
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(Cochrane Reviews)مرورهای کاکرن 
  (meta-analysis)حکم یک فراتحلیل – در برخی موارد – مرورهاي کاکرن 

را دارد؛ این بدان معناست که داده هاي مطالعات منفرد و منفک از یکدیگر با هم  
ترکیب شده اند تا آماري کلی به منظور کاهش عدم قطعیت و باال بردن دقت در  

.برآورد اثرات مداخله ي درمانی ایجاد شود
 Summary of)غالب مرورهاي کاکرن شامل یک جدول خالصه ي یافته ها 

Findings) در مواردي که مرور مشتمل بر بیش از یک مقایسه  . می شوند
می شود، یا جمعیت هاي آماري متفاوتی را در بر می گیرد، تعداد جدول خالصه  

جدول هاي خالصه ي یافته ها حاوي اطالعاتی  . یافته ها بیش از یک عدد خواهد بود
:نظیر اقالم زیر می شود

کیفیت تحقیق ها،
اثرِ مداخله ي درمانیِ مورد آزمایش واقع شده، و) اهمیت(میزان بزرگی 

.کل داده هاي حاصل از نتایج تحقیق ها

توضیحات بیشتر در خصوص جدول خالصه یافته ها را روي 
:آدرس وبی زیر ببینید

www.cochranelibrary.com/abo
ut/explanations-for-cochrane-

summary-of-findings-sof-
tables.html
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(Cochrane Reviews)مرورهای کاکرن 
:مرورهاي کاکرن به پنج گروه تقسیم بندي می شوند

(Intervention reviews)مرورهاي مربوط به مداخله هاي درمانی   

 Diagnostic test)مرورهاي مربوط به صحت آزمایش هاي تشخیصی 
accuracy reviews)

(Methodology reviews)مرورهاي مربوط به متدولوژي 

(Qualitative reviews)مرورهاي کمی 

(Prognosis reviews)مرورهاي پیش شناختی 

:به سه طریق مرورهاي کاکرن را می توان مشاهده کرد
مبحث پژوهش  
گروه هاي برّرس در کاکرن  
جستجوي پیشرفته  
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مبحث 34
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گروه برّرسِ  52
کاکرن
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رس کاکرن  ّ گروه های بر

(Cochrane Review Groups)

گروه هاي تخصصی کاکرن

نویسندگان  مرورهاي 
نظام مند

مرورهاي کاکرن

ی کارشناس
بررس ها

 

 

ت فراند تحرر و 
مدر

ش
ورا

www.cochranelibrary.com/about/c
ochrane-review-groups.html
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برخی دالیلِ از رده خارج شدن مرورها
ادغام دو مرور در یک مرور جدید•
از اولویت خارج شدن سؤال فرموله•
نیاز مرور به تغییر و نبود نویسنده براي انجام آن•
شکست مرور به چند مرور جدید با توجه به مبحث•
انتشار مرور با عنوان جدید به دلیل تغییر متدولوژي•
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ژه  CDSRمجموعه های و
در برگیرنده ي مرورهاي کاکرن و دیگر منابع خارجی   CDSRمجموعه هاي ویژه 

هستند   -  Evidence Aidاز جمله منابع برگرفته شده از  - مرتبط با مبحث مرور 
.به آن مبحث ایجاد شده اند (overview)که به قصد فراهم آوردن نگاهی کالن 

غالباً به قصد کمک به امر تصمیم گیري در ارتباط با بالیاي رخ داده منطقه اي یا  
این مجموعه ها شکل  ) از منظر انسان دوستانه(شیوع یافته و وضعیت هاي اضطراري 

.می گیرند و دسترسی به اکثر این مجموعه ها رایگان است
  Cochrane Overviews، مجموعه CDSRیکی از مجموعه هاي مهمِ ویژه 

این مجموعه مرورهایی را که روي این پایگاه در مباحث مختلف و یا در  . است
گروه هاي برّرس مختلف طبقه بندي شده اند ولی به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند  

.را مشخص و معرفی می کند
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CENTRALبانک اطالعات 
اطالعات کتاب شناختی مقاله هاي مربوط به    CENTRALبانک اطالعاتی 

  EMBASEو  MEDLINEکارآزمایی هاي بالینی شاهددار که در پایگاه هاي 
.فهرست می شوند را در بر می گیرد

این بانک اطالعاتی در برخی موارد به غیر از اطالعات کتاب شناختی، چکیده مقاله  
.را نیز شامل می شود

– بسته به مباحث مربوط به حوزه ي کاري شان – گروه هاي برّرس کاکرن 
را مرتبط با کارآزمایی هاي   Specialised Registersگزارش هایی با نام 

  EMBASEو یا  MEDLINEبالینی مذکور منتشر می کنند که در پایگاه هاي 
در   CENTRALاین گزارش ها نیز از طریق بانک اطالعاتی . یافت نمی شوند

.اختیار مخاطبان قرار می گیرد
گردآوري پایگاهی   CENTRALاز آن جایی که هدف از ایجاد بانک اطالعاتی 

براي دسترسی یکپارچه به تمامی کارآزمایی هاي بالینی شاهددار تصادفی و 
شبه تصادفی است، اطالعات مربوطه فارغ از زبان و زمان انتشار در این بانک  

.ذخیره می شوند
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CENTRALبانک اطالعات 
.بازه انتشار و به روزآوري این بانک اطالعاتی هر ماه یکبار است

، واکشی اطالعات از  Specialised Reportsمتدولوژي تدوین گزارش هاي 
و همچنین یکپارچه سازي آن ها روي آدرس   EMBASEو  MEDLINEپایگاه هاي 

:وبی زیر شرح داده شده است
http://www.cochranelibrary.com/help/central-creation-
details.html

بر اساس فصل هاي موضوعیِ  EMBASEو  MEDLINEاطالعات برگرفته شده از 
(subheading)  کارآزمایی هاي شاهددار تصادفی(RCT)   و کارآزمایی هاي

.واکشی می شوند (CCT)شاهددار بالینی 
کارآزمایی هایی که مربوط به حوزه ي کاري هیچ از یک گروه هاي برّرس کاکرن  

نمی آیند، با عنوان  Specialised Registersنمی شوند و نتیجتاً در گزارش هاي 
شناخته و با کد   CENTRALکارآزمایی هاي حاصل از جستجوي دستی در 

HS-HANDSEARCH مشخص می شوند.
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CENTRALبانک اطالعات 
هاي مرتبط با یک کارآزمایی مورد  Specialised Registerبراي مشاهده 

مطالعه، ابتدا باید گروه برّرس مورد نظر و مرتبط با کارآزمایی مذکور را مشخص  
مورد انتشار توسط گروه مورد نظر را از طریق صفحه ي وبی   SRساخت و سپس 

.گروه مذکور بازیابی کرد
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CMRبانک اطالعات 
مشتمل بر اطالعات کتاب شناختی مطالعات و گزارش هایی   CMRبانک اطالعاتی 

است که متدولوژي هاي به کار گرفته شده در مرورهاي نظام مند کارآزمایی هاي  
.را مورد بررسی قرار داده اند (RCT)شاهددار تصادفی 

اطالعات کتاب شناختی مذکور از نشریات، کتاب ها، مقاالت کنفرانس ها، محتواي  
به دست می آیند که بر اثر   EMBASEو  MEDLINEموجود روي 

.استراتژي هاي مشخص و مدون و از طریق جستجوهاي دستی حاصل می شوند
 CMR (Index Terms)طبقه بندي اطالعات ذخیره شده روي بانک اطالعاتی 

:به شرح زیر است
Systematic reviews
Problem formulation
Study identification
Data collection
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CMRبانک اطالعات 
Critical appraisal
Meta-analysis
Applicability & recommendations
Presentation of reviews
Evaluation methodology
Other methodology

هم مرورهاي مربوط به مطالعات تحلیلی را شامل می شود و  CMRبانک اطالعاتی 
.هم مطالعات توصیفی

:به آدرس وبی زیر مراجعه کنید CMRبراي مشاهده فهرست تفصیلی نمایه هاي 
http://www.cochranelibrary.com/help/the-cochrane-
methodology-register-july-issue-2012.html
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ده های بانک اطالعات  مرورهای چک
انجام شده روی اثرات

Database of 
Abstracts of 
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(DARE)
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DAREبانک اطالعات 
تنها بانک اطالعاتی است که چکیده ي مرورهاي نظام مندي که به لحاظ ارزش  

.کیفی وارسی شده اند را شامل می شود
، نقد کیفیت مرور نظام مند مربوطه  DAREبه همراه هر چکیده در بانک اطالعاتی 

.نیز آورده شده است
را دارد و مرورهاي نظام مندي را   CDSRحکم مکمل  DAREبانک اطالعاتی 

.شامل می گردد که توسط گروه هاي برّرس کاکرن انجام نشده اند
، مرکز مرورها و اشاعهDAREمتولی و پشتیبان بانک اطالعاتی 

(Centre for Reviews and Dissemination) دانشگاه یورك است.
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نان شواهد قابل اطم
مات مبتن بر اطالعات تصم
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بانک اطالعات وارس فناوری های 
درمان- بهداشت

Health Technology 
Assessment 

Database (HTA)
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HTAبانک اطالعات 
در این بانک، اطالعات و جزئیات مربوط به وارسی هاي انجام شده و یا در حال  

.انجام در خصوص فناوري هاي حوزه ي پزشکی از سراسر دنیا گردآوري می شوند
:این است که HTAهدف از ایجاد بانک اطالعاتی 

اثربخشی هزینه کرد، و
کیفیت

.فناوري ها در حوزه ي بهداشت و درمان بهبود یابد
مرکز مرورها و اشاعه  ، HTAمتولی و پشتیبان بانک اطالعاتی 

(Centre for Reviews and Dissemination) دانشگاه یورك است.
اطالعات این بانک از طریق اعضاي شبکه ي بین المللی آژانس هاي وارسی  

و دیگر سازمان هایی که کار وارسی این گونه   (INAHTA)فناوري هاي بهداشت 
.فناوري هاي را انجام می دهند تأمین می گردد
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NHSEEDبانک اطالعات 
ابزاري است براي تعیین سیستماتیک ارزیابی هاي اقتصادي انجام شده در سراسر  

:دنیا به منظور
ارزشیابی کیفی، و

تعیین نقاط قوت و ضعف
.این ارزیابی ها

مرکز مرورها و اشاعه  ، NHSEEDاطالعات متولی و پشتیبان بانک 
(Centre for Reviews and Dissemination) دانشگاه یورك است.
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ABOUTبانک اطالعات 
اطالعات مربوط به گروه هاي برّرس کاکرن را روي این بانک اطالعاتی می توان  

.جستجو کرد
:اطالعات این بانک مشتمل است بر

اطالعات تماس گروه ها
اهداف و محدوده ي کاري گروه ها

متدولوژي هاي مرورهاي کاکرن
(Fields)زمینه ها 

مراکز کاکرن در سراسر دنیا
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نه ها  (Fields)زم
زمینه ها، حوزه هایی از بهداشت و درمان محسوب می شوند که نیازمند رصد مداوم  

.مشکالت و مسائل در آن حوزه ها به منظور حفظ سطح سالمت در جامعه هستند
بخشی را درون خود   Cochrane Collaborationسازمان بین المللی 

ساختاربندي کرده که وظیفه شان بررسی زمینه ها و اطمینان از انجام مرورهاي  
این بخش، بر اساس تقسیم بندي زیر  . مرتبط توسط گروه هاي برّرس کاکرن است

:به بررسی زمینه ها می پردازند
1. Child Health
2. Complementary Medicine
3. Consumer Network
4. Health Care of Older People
5. Neurosciences
6. Nursing Care
7. Pre-hospital and Emergency Care
8. Vaccines



گاه کاکرن  جستجو روی پا
امکانات ایجادشده براي کاربران به منظور  
بهبود کیفیت جستجو و ایجاد استراتژي 
جستجو
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سؤال؟

.را مشاهده نمایید ”How to use the Cochrane Library“براي کسب اطالعات بیشتر، لینک 


