
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 پیام ویدیویی مدیر اجرایی کاکرین 

 کاکرین ایران  افتتاح مرکز

 عملکرد گزارش

 ایران کاکرین مرکز فعالیت سال اولین

 باال بازدید با جذاب سایت وب دو 

آموزش آبشاری گسترده در سطح کشور 

کتابخانه کاکرین به زبان فارسی 

http://iran.cochrane.org 
http://cochrane.ir/ 
 

info@cochrane.ir 
 

@CochraneIran 

 تحقیقات قابل اعتماد.

گیری آگاهانه.تصمیم  

  سالمت بهتر.
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 کاکرین جهانی شبکه از جدید عضوی ایران، مرکز

 کاکرین دنیا مرکز  مین46 به عنوان 1396خرداد  20 تولد:

گیری مبتنی بر شواهد در کشور با تولیدد، انتشدار، ترجمدان بهتدرین     کمک به تصمیم: هدف

مستندات علمی برای طیف وسیعی از مخاطبین اعم از مردم، دانشجویان، محققدین، اعضدای   

 سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه سالمت کشورهیئت علمی و 

 (NIMAD) ایران پزشکی علوم تحقیقات توسعه ملی مؤسسه: خاستگاه

و دانشدجویان   د و متاآنالیز کشور و تمدامی محققدان  شبکه علمی مرورساختارمن حامی علمی:

 عالقمند در علوم پزشکی کشور

 بهداشت در مراسم افتتاحیه وزیر هاشمی، دکتر

 و ایدران  در را شدواهد  بدر  مبتندی  هدای  رویده  از حمایت بنای سنگ مرکز این من، اعتقاد به»
 جوان دانشمندان هزاران جانبه همه حضور به توجه با موضوع این و گذاشت خواهد منطقه

  «است. برخوردار زیادی اهمیت از کشور سرتاسر در ایرانی استعداد با

 در مراسم افتتاحیه ، مدیر اجرایی کاکرینمارک ویلسون آقایپیام ویدیویی 

“I am delighted we are announcing the launch of Cochrane Iran, which will 

deepen and expand the scope, reach, and impact of Cochrane activities in 

Iran.” 
 کاکرین رسمی سایت در ایرانکاکرین  مرکز افتتاح انعکاس

 به زبان فارسی و انگلیسی iran.cochrane.orgسایت کاکرین ایران به نشانی وب

 ایران کاکرین مرکز آموزشی هایبرنامه

 در کداکرین  اسدتاندارد  مطالب از استفاده با مقدماتی سطح در کاکرین ساختارمند مرور کارگاه 7 برگزاری•

 مناطق کالن پزشکی علوم هایدانشگاه در

 مناطق کالن پزشکی علوم هایدانشگاه در شواهد بر مبتنی پزشکی کارگاه 8 برگزاری•

 وب در نیدز  و مرکدز  آپدارات  کاندال  در مرکدزی  کداکرین ( وب تحدت  سمینارهای) وبینارهای هایفیلم ارایه•

  کاکرین سایت

 اجتماعی هایشبکه در آن پاسخ ارایه و ساختارمند مرور زمینه در ایگزینه چند آموزشی سؤاالت طرح•

https://www.aparat.com/v/g763R


     

 نگاه یک در ایران کاکرین وبسایت

 (صدفحه  97)به زبان فارسی و انگلیسی شامل  iran.cochrane.orgسایت کاکرین ایران در دو نشانی وب

 یامحتوصفحه( قابل دسترسی است  1311)به زبان فارسی با  Cochrane.irو 

 کاکرین و رویدادهای اخبار آخرین•

 بازدید 332000با بیش از  کاکرین مقاله خالصه1200 ترجمهشامل  کاکرینالین آنکتابخانه •

 سایتهای فارسی و کل مطالب وبجستجو در خالصهامکان •

 های فارسی کاکرین خالصهدر میان  مرور پربازدید 50فهرست •

 به زبان فارسی مرورهای پربازدید کاکرین پادکست•

بدا بدیش از    مرکزی کاکرین( وب تحت سمینارهای) وبینارهای فیلمشامل  آموزش زنده کاکرین•

 بازدید 7600

 نحوه همکاری با کاکرین•

http://iran.cochrane.org/
http://www.cochrane.ir/
http://iran.cochrane.org/fa/news
http://cochrane.ir/browse.php?slc_lang=fa&slct_pg_id=91&sid=1
http://cochrane.ir/search.php?slc_lang=fa&slct_pg_id=92&sid=1
http://cochrane.ir/tops.php?load_stat=vnum&get_num=50&sid=1&slc_lang=fa&slct_pg_id=95
http://cochrane.ir/page/96/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://iran.cochrane.org/fa/training
http://iran.cochrane.org/fa/training
http://iran.cochrane.org/fa/get-involved
http://iran.cochrane.org/fa/get-involved


 

 اجتماعی هایشبکه در ایران کاکرین

 جدید مطالب رویدادها، خصوص در رسانیاطالع هدف با  CochraneIranتلگرامی کانال اندازیراه•

 :آموزشی محتوای ارایه و سایتوب

هدای مرکدز کداکرین    کارگاهمرکزی و   پست با محتوای اعالم برگزاری وبینارهای کاکرین 62ارسال -

ایران، اعالم در دسترس قرار گرفتن ویدیوهای وبینارهای کاکرین، اخبار و رویدادهای کداکرین،  

 ای در زمینه مرور ساختارمند و ارایه پاسخ آنطرح سؤاالت آموزشی چند گزینه

 های کانال در طول یک سال هزار بار مشاهده از پست 85بیش از ، عضو 731جذب -

 عضو 998 با LinkedIn در ایران کاکرین مرکز شبکه اندازیراه•

 بله و ایتا سروش، ،گپآی گپ، داخلی رسان پیام پنج در ایران کاکرین کانال اندازیراه•

 اینستاگرام در ایران کاکرین کانال اندازیراه•

 داوطلبان مشارکت جلب و ایران کاکرین

  منجر شد.نفر  6که در نهایت به همکاری داوطلبانه  نفر در آزمون 14ترجمه کاکرین و قبولی تقاضای مشارکت در  33دریافت •

 عمومی پزشکی جوان التحصیالنفارغ از یکیبا مدیریت داوطلبانه  TaskExchange بستراز طریق  کاکرین مرور المللیبین هایتیم برای فارسی مقالهها ده ترجمه یا کیفی بررسی و داده استخراج•

 نیز کاکرین ایران و ISYREN شبکه در همکاری به مندانعالقه و متخصصان شناسایی برای on-line application form اول نسخه تهیه•

 کشور در کاکرین شواهد کارگیری به ترویج

های عمومی به شرح زیربرنامهها( در سمینارها و ایران )اقدامات و برنامه کاکرین مرکز معرفی 

 1396سمینار کمیته تحقیقات دانشجویی کشور، قزوین، شهریور سال -

 1396شواهد، تهران، مهر سال  بر مبتنی درماتولوژی سمینار هشتمین-

 1396سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، آذر سال -

 1397تهران، اردیبهشت سال درماتولوژی،  المللیبین انجمن ایقاره کنگره -

 1397سمینار دندانپزشکی مبتنی بر شواهد، کرمان، اردیبهشت سال -

  1397ارومیه، خرداد سال  سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی-

  1397سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، خرداد سال -

های ساده کاکریناده و عمومی از خالصهنامه سالمت برای انتشار مطالب سجلب همکاری هفته 

 2020 سال در کاکرین هایاستراتژی به دستیابی

 :کاکرین المللیبین مجامع در حضور•

 1396 سال فروردین ،ژنو در دنیا کاکرین مراکز رؤسای سالیانه همایش-

 1396 شهریور در ،ژوهانسبورگ در Global Summit Evidence کنفرانس-

 1396 سال فروردینن،لیسبو در دنیا کاکرین مراکز رؤسای سالیانه همایش-

  :ایران کاکرین مرکز هایفعالیت ارزیابی•

 ایران کاکرین مرکز( impact evaluation) تأثیر ارزیابی» انجام طرح پژوهشی-

 دارویدی  های مراقبت سازی پیاده در( ISYREN) ایران ساختارمند مرور شبکه و

  «شواهد بر مبتنی

https://t.me/CochraneIran
https://www.linkedin.com/in/cochrane-iran-70519b159/
https://www.instagram.com/cochraneiran/
https://taskexchange.cochrane.org/

