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استناد به شواهد در طب سنتی ایران

ط ررزررر :رهرکرر ر7ر7

ناشر :المعی

تالیف :حوریه محمدیکناری ،شعله بیگدلی ،غالمرضا کردافشاری

پزشکی مبتی بر شواهد ( ) EBMمصداق تفکر نقادانه در عرصه پزشکی است زیرا هدف از پزشکی مبتنی بر شواهد،
استفاده از بهترین شواهد علمی در کنار تجربه افراد ماهر و مالحظه شرایط بیمار برای تصمیمگیری صحیح است.
این کتاب به شفافسازی مفهوم شواهد پژوهشی و طبقهبندی آنها در طب سنتی ایران میپردازد تا با پاسخگویی به
سواالت مطرح شده ،زمینهی کاربرد شواهد محکم و مستدل را در بخش آموزش ،درمان ،پژوهش و پایاننامهها فراهم کرده
تا موجب افزایش به کارگیری  EBMدر طب سنتی ایران شود.
این کتاب خالصهای از یافتههای پایاننامههای دورهی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی است.
کتاب حاضر شامل  9فصل به شرح ذیل میباشد:
فصل اول :کلیا ت ا ستناد به ش واهد
فصل دوم :مها ر ت های ال زم د ر به کا رگیری ش واهد
فصل سوم :د رجه بندی مستندا ت و ش واهد
فصل چهارم :و ض عیت به کا رگیری ا ستناد به ش واهد د ر طب ر و ز
فصل پنجم :ا ستناد به ش واهد د ر طب سنتی ایرا ن
فصل ششم :ض واب ط و ق وانین ا ستفاده ا ز ش واهد م وج ود د ر طب سنتی ایرا ن
فصل هفتم :ش واهد پژ وهشی طب سنتی ایرا ن
فصل هشتم :و ض عیت به کا رگیری ش واهد طب سنتی ایرا ن د ر حا ل حا ضر
فصل نهم :نتیجه گیری

در انتها این منبع دارای ”فهرست منابع“ میباشد و نیز دارای ”پیوستها“ است که دربردارندهی عالیم اختصاری و  3نمایه
که شامل .1 :نمایه اشخاص  .2نمایه نام کتاب  .3نمایه اصطالحات و واژگان تخصصی میباشد.
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