
 



تاریخچِ، تعریف ٍ : کتابذاری بالیٌی
 ضرٍرت



 سیر تحَل شَاّذ بالیٌی

 

 
Evidence-based medicine 

Evidence-based librarianship 

Evidence-based medical / health librarianship 

Evidence-based health care, practice, dentistry, nursing etc. 



 تاریخچِ کتابذاری هبتٌی بر شَاّذ

تبسیخچِ ثش گزسا هشٍسی هستلضم اثتذا ضَاّذ ثش هجتٌی سٍیکشد ثیطتش ضٌبخت  
 سسبًی، اعالع ٍ کتبثذاسی دس هَضَع ایي عشح اص قجل سبلْب .است آى پیذایص

 .ثَد ضذُ هغشح پضضکی حَصُ دس «ضَاّذ ثش هجتٌی پضضکی» ثحث

اعالػبتی هتخصصبى ٍ کتبثذاساى کِ کشد پیطٌْبد «لوت» خبًن ،1971 سبل دس  
 هطبثِ ثبضٌذ، ثْذاضتی هشاقجت ّبی تین دس فؼبلی اػضبی ثبیستی دیذُ آهَصش
  ثیوبس هشاقجت ّبی تین کبس ضبهل ٍ ثبلیٌی پضضکی دیذگبُ

ٍُداًطگبُ دس سا ثبلیٌی پضضکی کتبثذاس ثشًبهِ اٍلیي اٍ ،ّذف ایي ثش ػال  
 کشد ضشٍع (پضضکی داًطکذُ) کبًضاس ضْش دس هیسَسی

ثیوبسستبى دس سا ثشًبهِ دٍهیي 1974 سبل دس Health Center in 

Harford کشد ضشٍع. 

 



             

             

   

 سا  داًطگبُ ٍیشجیٌیب ثشًبهِ کتبثذاسی پضضکی ثبلیٌی کبلج پضضکی  1994دس سبل
آغبص کشد ٍ کتبثذاساى ثِ داًطجَیبى پضضکی ضیَُ دستشسی ثِ اعالػبت ٍ هٌبثغ 

 .پضضکی سا دس دٍسُ پضضکی داخلی خَد آهَصش دادًذ

 سِ سیستن تَسؼِ یبفتکتبثخبًِ پضضکی اسکبتلٌذ پس اص آى دس : 

 اٍلی هَجت تبهیي خذهبت ثبلیٌی کتبثذاساى ثِ کبسهٌذاى ثبلیٌی 

دٍهی ایي خذهبت سا ثِ هحققبى پضضکی اسائِ کشد 

 ٍ سَهی اجبصُ داد تب کتبثذاساى سَال ّب سا پبسخ دادُ ٍ هَقؼیت ّبی پضضکی
 ّوچٌیي اصغالحبت پضضکی سا ثشای ثیوبساى ٍ ػوَم تَضیح دٌّذ

 تاریخچِ کتابذاری هبتٌی بر شَاّذ



اًتطبس ثب ًیَهکضیکَ داًطگبُ استبدیبس «الذسج جبًبتبى» دکتش ۲۰۰۰ سبل دس 
 هجلِ دس «ضَاّذ ثش هجتٌی کتبثذاسی ثش هشٍسی» ػٌَاى تحت ای هقبلِ

  حشفِ دس سٍیکشد ایي اجشای ثشای ًظشی چْبسچَثی اهشیکب پضضکی کتبثذاسی
 هَلفِ ّفت ٍ هشحلِ پٌج ضبهل ٍی ًظشی چبسچَة .کشد پیطٌْبد کتبثذاسی

 .ثَد

 تاریخچِ کتابذاری هبتٌی بر شَاّذ



 ضرٍرت حضَر کتابذار بالیٌی

هحیظ ّبی خبظ پیچیذگی ّبی پضضکی، حَصُ اًتطبسات سٍصافضٍى گستشش 
  ٍ کبسکٌبى هؼوَال کِ صهبًی هحذٍدیت ّبی ٍ صهبى هسئلِ ٍیژُ ثِ ٍ دسهبًی

 هَثش جستجَی ّستٌذ، سٍ سٍثِ آى ثب ّوَاسُ دسهبى دس دخیل پضضکبى
 ثِ تجذیل سا هٌبست صهبى دس کبسآهذ ٍ هَثق اعالػبت ثِ دستشسی ٍ اعالػبت

 .است کشدُ دسهبًی اهَس هذیشاى ٍ پضضکبى اّذاف ٍ آسهبًْب اص یکی

ّبی دس ِ   ّن ٍ ثیوبساى تَسظ ّن اعالػبت ثِ دستشسی ثشای تقبضب اخیش دّ
 سا ثبلیٌی کتبثذاس ضشٍست .است یبفتِ افضایص سالهت حَصُ هتخصصبى
  ٍ پضضکبى ًیض ٍ آًْب ّبی خبًَادُ ثیوبساى، ثشای اعالػبت فشاّن آٍسی
 اًذ ًوَدُ ثیبى ثْذاضتی هتخصصبى

سالهت ًظبم دس اعالػبتی هطبٍس ػٌَاى ثِ ثبلیٌی کتبثذاس ثِ تَجِ سٍ ایي اص 
 .است ضشٍسی

 



کتابذار بالیٌی فاصلِ هیاى هتَى پسشکی ٍ فعالیتْای کادر بالیٌی را 
 پَشش هی دّذ



 اطالعات هبتٌی بر شَاّذ

 ،اص اًتخبة سیبست ّب تصوین گیشًذگبى ثشای پطتیجبًی دس فشایٌذ هشاقجت ّبی دسهبًی
 .  ًیبصهٌذ ضَاّذ ػلوی ثب کیفیت ّستٌذخظ هطی ّبی سالهت ٍ خذهبت ثبلیٌی ٍ 

 لزا تصوین ّبی هسبئل پیص ثیٌی ًطذُ هحیظ دسهبًی هحیغی است کِ ّوَاسُ ثب ٍ
 .  هجتٌی ثش ػذم قغؼیت ّوشاُ است

 هکبى یبثی اعالػبت ثبلیٌی ٍ دستشسی ثِ آى دس هحل اسائِ خذهبت ثبلیٌی هی تَاًذ
 . ضَدػذم قغؼیت ّب هبًغ ثشٍص چبلص ّبی حبصل اص ػول ثش اسبس 



 کتابذاری هبتٌی بر شَاّذ چیست؟



 تعریف کتابذاری هبتٌی بر شَاّذ

کتبثذاسی گشایص دس اثتذا سضتِ ایي دس کِ ضَاّذ ثش هجتٌی سسبًی اعالع ٍ کتبثذاسی  
  ٍ تذٍیي دس هَجَد پژٍّطی ّبی یبفتِ اص ثْیٌِ استفبدُ هؼٌبی ثِ ضذ، هغشح پضضکی
 .است سسبًی اعالع هتخصصبى ٍ کتبثذاساى ای حشفِ فؼبلیتْبی ثبصًگشی

  سضتِ ایي دس ًَیي ًسجتبً سٍیکشدی سبلِ، دُ ای سبثقِ ثب ضَاّذ، ثش هجتٌی کتبثذاسی 
 ػلوی ّبی یبفتِ تفسیش ٍ گشدآٍسی ثِ کتبثذاساى اثتذا آى اسبس ثش کِ ضَد، هی هحسَة

 خَد ای حشفِ فؼبلیتْبی دس جذیذ داًص تلفیق ثشای سا الصم صهیٌِ سپس ٍ پشداصًذ هی
   .آٍسًذ هی فشاّن

ِػولکشد ٍ خذهبت ثْجَد ثشای تالش یؼٌی ضَاّذ ثش هجتٌی کتبثذاسی تش، سبدُ صثبًی ث  
  ایي ثِ .ػول ٍ ًظش ػشصِ دٍ هیبى پیًَذ عشیق اص سسبًی اعالع هشاکض ٍ ّب کتبثخبًِ
 داسد، پژٍّطی ای پطتَاًِ ضَد گشفتِ ضَاّذ ثش هجتٌی سٍیکشد ثب کِ تصویوی ّش تشتیت،

 ثبضذ هطبثِ ضشایظ دس هطبثِ تصویوْبی ثشای الگَیی تَاًذ هی خَد ٍ



 جایگاُ کتابذاراى بالیٌی در کادر بْذاشتی ٍ درهاًی 
(هذل هشارکت تیوی)  

کتابذار 
 بالیٌی

 پرستاراى

 پسشکاى

 بیواراى

هتَى  
پسشکی ٍ  

 شَاّذ

سَال 
 بالیٌی

اطالعات  
هبتٌی بر 

 شَاّذ

 اقذام درهاًی صحیح

 خطای پسشکی



 فشاّن آٍسی سشیغ اعالػبت هشتجظ، هٌبست ٍ هَثق ثب ًیبص کبدس دسهبًی ثیوبسستبى

 تبثیشگزاسی دس سفتبس اعالع یبثی کبدس پضضکی ٍ ثْجَد آى

 ًقص آفشیٌی ثِ ػٌَاى ػضَی اص گشٍُ دسهبًی ثیوبسستبى

 (خبظ)تسشیغ دستشسی پضضکبى ثِ ضَاّذ هشثَط ثِ ثیوبساى 

 پبسخگَیی ثِ سَاالت ایجبد ضذُ دس رّي پضضکبى ثش اسبس ضَاّذ هؼتجش

 کبّص آلَدگی اعالػبت اص عشیق فشاّن آٍسی اعالػبت هشتجظ

 ٍظایف کتابذار بالیٌی



 هْارت ّای هَرد ًیاز کتابذار بالیٌی 

 پبیِ ٍ کبسثشدی ػلَم پضضکی هفبّینآضٌبیی ثب 

 حَصُ پضضکی ٍ ضَاّذ ثبلیٌیپبیگبُ ّبی اعالػبتی آضٌبیی ثب 

 استجبعبتفٌبٍسی اعالػبت آضٌبیی ثب ٍ 

 ػوَهی ٍ تخصصی حَصُ پضضکیصثبى اًگلیسی آضٌبیی ثب 

 اعالػبت ٍ سٍضْبی آىهْبست جستجَ ٍ ثبصیبثی 

 ػلوی اعالػبت ثبصیبثی ضذُتَاًبیی اسصیبثی 

 ًوبیِ سبصیسبصهبًذّی اعالػبت ٍ چکیذُ ًَیسی آضٌبیی ثب اصَل ٍ 

 اصَل تذسیس ٍ آهَصشآضٌبیی ثب 

 استجبط هَثش ثب دیگشاىتَاًبیی ثشقشاسی 



  ًقش کتابذار بالیٌی در فرایٌذ پسشکی هبتٌی بر شَاّذ



 کتابذار بالیٌی ٍاسط هیاى اطالعات رٍزآهذ ٍ هْارت ّای بالیٌی پسشکاى است



 بیوار
 

 پسشک
 

 اطالعات
 

سَال یا هشکل 
 بالیٌی

«پسشکی هبتٌی بر شَاّذ»سِ بعذ اصلی   

کتابذار 
 بالیٌی



کتابذار بالیٌی بایذ تَجِ داشتِ باشذ کِ ٍیژگی ّای ّر بیوار با بیوار دیگر 
 هتفاٍت است کِ ایي اهر در بازیابی اطالعات بایذ هَرد تَجِ قرار گیرد

است« هَقعیت ٍ ٍیژگیْای بیوار»هْوتریي ًکتِ در پسشکی هبتٌی بر شَاّذ   



Clinical Librarian: Connector, Creator, Collaborator 
رابط اطالعاتی، خالق اطالعاتی ٍ یاٍر اطالعاتی: کتابذار بالیٌی  

 فشصت ّب استجبط ّب



 (شبکِ ارتباطی کادر درهاًی)رابط : کتابذار بالیٌی

کتابذار  
 بالیٌی

 رزیذًت ّا

سَاالت 
 بالیٌی

 داًشجَیاى

چگًَِ 
کیفیت را 
افسایش 

 دّن؟

اعضای ّیات 
 علوی

سَاالت 
 رفرًسی

بیوار دارای 
...  عالین 

است چِ 
 کٌن؟

سَاالت 
چگًَِ  پژٍّشی

 بازیابی کٌذ؟

چگًَِ 
ّوراّی 

 کٌذ؟

سَاالت 
 فسایٌذی



خالق: کتابذار بالیٌی  

 تؼبهل                    اسصش

 

 هشاقجت ثْیٌِ اص ثیوبس                                                  ثْشُ ٍسی ٍ دقت 

 

 پضضکبى آگبُ                کبسثشاى آهَصش دیذُ 

 

 تذسیس ٍ آهَصش         ثشًبهِ ّبی دسسی

 

 سَاالت ثبلیٌی                                      استجبعبت

 

 داًص                   هٌبثغ

 

 

 

 

 

 



یاٍر ٍ ّوکار: کتابذار بالیٌی  

پیگیشی هَاسد ٍ ثیوبساى خبظ ٍ فشاّن ًوبیی ضَاّذ ٍ هٌبثغ ثشای : گضاسش ّبی صجحگبّی
 سَاالت

ساٌّوب ٍ پبسخگَی سَاالت ثبلیٌی: حضَس دس ساًذّبی آهَصضی 

آهَصش هْبست ّبی اعالػبتی: کٌفشاًس ّبی ًین سٍصی 

آهَصش هٌبثغ ٍ سَاالت ثبلیٌی: آهَصش سسوی 

خلق کٌٌذُ پَستبلْب ٍ هٌبثغ آهَصضی ثشخظ ثِ هٌظَس گستشش ػول هجتٌی : حضَس دس ٍة
 ثش ضَاّذ

فشاّن آٍسی جستجَّبی تخصصی ثشای گستشش کیفیت هَاسد ثبلیٌی: هذیشیت 

 تْیِ ساٌّوبّبی آهَصضی 



پرسیذى سَال بالیٌی درست ٍ داشتي درک صحیح از 
 سَال پیوَدى ًیوی از هسیر است



FOREGROUND QUESTIONS 

BACKGROUND QUESTIONS 

 قصذ دارین کجا برٍین ٍ چگًَِ بایذ بِ آًجا برسین؟

 

 ها کجا ّستین ٍ چِ هسیری پیش رٍی هاست؟

 سَاالت بالیٌی



“LOOKING BACK” 

Historical Review or 

Investigation 

“LOOKING FORWARD” 

Future Results 

The Great Unknown 

PRESENT PAST FUTURE 

In what direction is it headed? 

RETROSPECTIVE PROSPECTIVE 



 بازیابی بْتریي شَاّذ تَسط کتابذار بالیٌی



LITERARY SEARCH:  

IDENTIFY YOUR RESOURCES 
 

Colleagues 
Consultation, Discussion 

(Caution: Response may be an outdated “This is what we do”) 

 

Paper resources 
books, reports, journals 

 

Electronic databases 
 

Health Literature Services  

specialized librarians, staff 

 

Review services, Abstract Services, etc. 



SEARCH AND RETREIVE THE BEST EVIDENCE 
 

 

 

 

 

Learn and Practice various SEARCH STRATEGIES: 

• To find useful information quickly 

• To eliminate irrelevant, inappropriate or weak information 



ELECTRONIC RESOURCES, DATABASES, INTERNET 

 

Bibliographic Database 

Example: Medline, PubMed 

 

Medical Information Services: Medscape, HDCN 

 

Review Services 

Subjective  

Systematic Reviews 

Meta-analysis  

 

 Examples:  

• Cochrane,  

• Best Evidence,  

• Up to Date 



OTHER RESOURCES 

 

Tapes 

 

Videos 

 

CD-ROMs 

 

Specialty seminars 

 

Product information and comparisons 

 

 



A closer look at some Internet Resources… 



با سپاس از حسه توجه شما  
 سروران گرامی


