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  چكيده
هاي پزشكي مبتني بر شواهد را بر مدارج  تأثير مداخالت آموزشي كاربرد مهارت ،بسياري از مطالعات :مقدمه

اين . ات كمي از تأثير اين مداخالت در مدارج پايين پزشكي وجودداردگزارش ليو اند باالي پزشكي سنجيده
را بر مهارت بكارگيري آن  مبتني بر شواهد مطالعه با هدف تعيين تأثير يك برنامه آموزشي كارگاهي پزشكي

  .توسط دانشجويان مقطع باليني پزشكي انجام گرفت
هاي داخلي يا جراحي را  كه بخش 5 و 4الدانشجويان پزشكي س 24تجربي،  در يك مطالعه پيش :ها روش

ساعته در مورد  5كارگاهي در قالب سه جلسه . به صورت غير تصادفي آسان انتخاب شدند ،گذرانده بودند
نگرش دانشجويان نسبت به برگزاري كارگاه از طريق . براي آنان برگزار گرديدپزشكي مبتني بر شواهد 

آزمون با  آزمون و پس ال كلينيكي توسط پيشؤها در زمينه طراحي ساي با مقياس ليكرت، مهارت آن پرسشنامه
نتايج با . ليست بررسي شد هاي اطالعاتي توسط چك اي و نحوه جستجو شواهد از بانك دو سؤال چهار گزينه

  .دگرديتحليل  SPSSافزار  توسط نرم استفاده از آزمون ويلكاكسون
 كه ندغلط داشت 8آزمون  پس ازو  23آزمون  يشپانشجويان از د ،نمره مهارت طرح سؤال باليني 40از  :نتايج

از كل نمره  100آزمون  و در پس 40آزمون  نمره جستجوي منابع دانشجويان در پيش .دار بود اين اختالف معني
نتايج پرسشنامه نگرش نشان داد كه نگرش دانشجويان در مورد . داري افزايش يافته بود و بطور معني 100

  .ه استبت بودكارگاه مث
در نگرش دانشـجويان  . اين مداخله آموزشي باعث پيشرفت طراحي سؤال، جستجوي منابع اطالعاتي شد :گيري نتيجه

از جمله كارگاه را در بين دانشـجويان،   ،تاثير مداخالت زودهنگام ،شود كه مطالعات آتي پيشنهاد مي. مثبت بودمورد آن 
  .بي نمايندارزيا هيأت علميو  رانكارورزها، دستيا

  

 .دانشجويان پزشكي، كارگاه ،پزشكي مبتني بر شواهد :هاي كليدي واژه
  .78تا  71 ):2(6؛ 1385ستان پاييز و زم/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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  مقدمه
پيچيدگي آنها باعث  رشد روزافزون اطالعات پزشكي و

الين شده تا پزشكان نتوانند بطور مناسب از اين اطالعات بر ب
استفاده از روشي  ،به همين دليل. بيمار استفاده كنند

 ،كاربرد مناسب مدارك و شواهد جديد برايساختاردار 
  ).1(رسد مطابق با نيازهاي بيمار ضروري به نظر مي

-Evidence Based Medicine(پزشكي مبتني بر شواهد 

EBM(  گيري باليني با استفاده  تصميم برايروشي است
 اهد و مدارك در دسترس حاصل از جستجوياز بهترين شو

ساختاردار و تلفيق آن با تجربه كلينيكي كه امكان درمان 
  ).2(كند مناسب يك بيمار را فراهم مي

EBM تعريف مسأله،  :كه شامل داردمرحله  پنج
جستجوي اطالعات مورد نياز، بررسي نقادانه اطالعات و 

بي اثر آنها مدارك، كاربرد شواهد در درمان بيمار، ارزيا
اين روش براي اولين بار در  ).3(شود در بالين بيمار مي

گذاري  توسط گروهي از پزشكان در كانادا بنيان 1990سال 
در حال ). 4(كردشد و به سرعت بين پزشكان رواج پيدا 

به عنوان قسمتي از برنامه آموزشي  EBMآموزش  ،حاضر
از  ،اوتمتف هاي هاي پزشكي در قالب بسياري از دانشكده

 )morning report session(جلسات گزارش صبحگاهي 
  ).6و5(شود تا راندهاي تشخيص باليني آموزش داده مي

مطالعات بسياري تأثير مداخالت آموزشي در بهبود 
را مورد بررسي  EBMهاي  استنباط و كاربرد مهارت

 EBMاين مطالعات در زمينه آموزش ). 8و7(اند قرار داده
هاي جستجوي شواهد  ، تدريس مهارتبه روش كارگاهي

هاي اوليه پزشكي و همچنين بررسي دانش  در طول سال
طراحي  EBMنگرش و عملكرد پزشكان در كاربرد 

هاي موجود حاصل از اين  بيشتر يافته). 12تا9(اند شده

                                                                   
در مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي تصويب  284022اين طرح با شماره 

از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  و هزينه آن
  .پرداخت شده است
اصالح  24/7/85به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  28/1/85اين مقاله در تاريخ 

 .پذيرش گرديده است 26/7/85شده و در تاريخ 

 EBMهاي اصلي  بر كاربرد مهارت ،ها گونه بررسي
رك، ال كلينيكي، جستجوي شواهد و مداؤشامل طراحي س

هاي بررسي نقادانه تأكيد  انتخاب مدارك مناسب و روش
گزارش متخصصين،  بنا بر ،با اين وجود ).8و7(اند داشته

ضعيف  EBMكيفيت منابع براي ارزيابي شيوه آموزش 
 EBMهاي ارزيابي درست آموزش  است و تدوين روش
  ).14و13(رسد ضروري به نظر مي

بر مدارج  هاي آموزشي را مطالعات قبلي تأثير روش
و همچنين آموزش مداوم پزشكي  انباالي پزشكي، دستيار
اما گزارشات كمي از ) 16و15،11(اند مورد بررسي قرار داده

شامل  ،تأثير اين مداخالت در مدارج پايين پزشكي
هاي اول  دانشجويان سال كارآموزان، دانشجويان باليني و

ه انجام تحقيقات در اين زمينه ضروري ب و دارد وجود
  ).17و12،7(رسد نظر مي

اين مطالعه با هدف تعيين تأثير يك برنامه آموزشي 
گيري آن توسط دانشجويان  مهارت بكار بر EBMكارگاهي 

انجام  1384مقطع باليني پزشكي سال چهارم و پنجم در سال 
  .شد

  
  ها روش

با جمعيت ) pre experimental(تجربي  مطالعه پيشاين 
ه باليني در نيمه اول سال هدف دانشجويان پزشكي دور

در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام  1384-85تحصيلي 
كه ) پنجم پزشكي سال چهارم و(دانشجويان باليني . گرفت
توسط  ،هاي آموزشي داخلي يا جراحي را گذرانده بودند بخش

از برنامه كارگاه مطلع شدند و دو هفته ) يك ماه قبل(اطالعيه 
هاي  اه، از آنها در كميته پژوهشبرگزاري كارگ از پيش

بيست و . دانشجويان دانشكده پزشكي ثبت نام به عمل آمد
نفر از دانشجويان به صورت غير تصادفي آسان وارد  چهار

نامه  شركت در كارگاه رضايت براياز كليه آنها  مطالعه شدند و
اي  دانشجويان در جلسه ،روز قبل از برگزاري كارگاه. گرفته شد
دانشجويان با نحوه اجراي  ،اين جلسه در. شركت كردندتوجيهي 

پزشكي ( EBMدوره، لزوم آشنايي دانشجويان پزشكي با 
 EBMو وضعيت كنوني آموزش و اجراي ) مبتني بر شواهد
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در ابتداي . هاي داخل و خارج از كشور آشنا شدند در دانشگاه
ال باليني برگزار شد و در ؤآزمون طراحي س پيش ،جلسه
ارزيابي مهارت  برايبرنامه كارگاه و سناريويي  ،جلسه انتهاي

د گرديتوزيع ) آزمون جستجو پيش(كنندگان  جستجوي شركت
يك نسخه از خالصه  ،جستجو از و از آنها خواسته شد پس

  .ولين ارائه دهندؤجستجو را به مس
محتواي كارگاه شامل چهار جلسه سخنراني دو ساعته بود 

، طراحي سؤال EBMگانه  پنج كه شامل آشنايي با مراحل
و چگونگي نقد مقاالت ) Search(باليني، جستجوي منابع باليني 

)Crirical appraise (كارگروهي در قالب چهار گروه . شد مي
نفره زير نظر گروهيار در چهار جلسه يك ساعته برگزار شد،  6

  .ساعته تشكيل گرديد 5مجموعاً كارگاه به صورت سه جلسه 
رح، پزشكان عمومي مطلع در اين حيطه بودند كه گروهياران ط

اي توجيهي با اهداف  هفته قبل از برگزاري كارگاه در جلسه يك
در اين جلسه كه با حضور . كلي و نحوه اجراي برنامه آشنا شدند
اي آموزشي شامل مباحث  يكي از مدرسين برگزار شد، جزوه

ي و ، اهداف كارگروه)2((Socket)انتخابي از كتاب ساكت 
هاي مربوط به  ليست چك بندي آن، سناريوهاي كارگروهي و زمان

  .كارگروهي نقد مقاالت به گروهياران داده شد
سناريوي بيماري  ،)طراحي سؤال باليني(در كارگروهي اول 

با  آنهاكنندگان داده شد، سپس  كه از قبل تهيه شده بود به شركت
ث گروهي سؤال مرتبط با سناريو را طي بح ،كمك گروهيار
  .طراحي كردند

هر كدام از اعضاي  ،)جستجوي باليني(در كارگروهي بعدي 
اطالعاتي گروه در مورد شواهد مورد نياز به جستجو در منابع 

دانشكده پزشكي  رايانهاين بخش دوره در مركز . پرداختند
و منابع اطالعاتي مربوط  اينترنتامكان استفاده از . برگزار شد

دانشجويان يك  ،در پايان. فراهم شده بود كنندگان براي شركت
ول كارگاه تحويل ؤنسخه از خالصه جستجوي خود را به مس

تعدادي مقاله مرتبط  ،هر گروه با كمك گروهيار ،در ادامه. دادند
بررسي در كارگروهي بعدي نقد مقاالت از  برايبا موضوع را 

  .بين تمام مقاالت به دست آمده انتخاب كردند
هاي تهيه  ليست ، چك)نقد مقاالت( سهشماره  در كارگروهي

به نقد  آنانبه اعضاي گروه داده شد و  EBMهاي  شده از پايگاه
در ادامه . پرداختند دومقاالت انتخاب شده در كارگروهي شماره 

تمرين بيشتر، سناريوي جديدي به اعضاي گروه ارائه  براي ،كارگاه
  .انجام گرفتشد و كارهاي گروهي بعدي نظير موارد قبلي 

سؤالي با  15وسيله يك پرسشنامه ه نگرش دانشجويان ب
در پايان ) كامالً موافقم=5 تاكامالَ مخالفم =1(مقياس ليكرت 

روايي صوري و محتوايي . دگردياجرا ارزيابي  دوره به شيوه جمع
پايايي  رسيد و ضريب ينمتخصصاز سؤاالت به تأييد سه نفر 

  .د قابل قبول بودو در حآلفاي كرونباخ محاسبه 
هاي قبل و بعد  مهارت طراحي سؤال باليني توسط آزمون

ارزيابي  برايچهار سؤال  ،در ابتدا. دگردياز دوره بررسي 
. توانايي دانشجويان در طراحي سؤال مناسب باليني طرح شد

آزمون و دو سؤال  دو سؤال براي پيش ،سپس بطور تصادفي
سؤاالت به صورت . آزمون در نظر گرفته شد به عنوان پس
هاي نادرست بر اساس  گزينه .دگردياي طرح  چهار گزينه

  .خطاهاي رايج در طرح سؤال باليني انتخاب شده بودند
به منظور بررسي عملكرد دانشجويان در زمينه جستجوي 

كنندگان داده  منابع، سناريويي در جلسه توجيهي به شركت
كه با توجه به در همان جلسه از آنها خواسته شد . شده بود
دقيقه به جستجوي منابع مربوط بپردازند  90در مدت  ،سناريو

جستجوي خود را به مسؤولين ) history(و يك نسخه از خالصه 
هر  ،در كارگروهي سوم نيز). آزمون جستجو پيش(ارائه دهند 

كدام از افراد مجددا يك نسخه از خالصه جستجوي خود را ارائه 
خالصه شيوه جستجو قبل و بعد از . )آزمون جستجو پس(دادند 

توسط دو نفر از همكاران ) 18(دوره به وسيله چك ليست موجود
اين دو نفر نسبت به اينكه نسخه موجود مربوط به . ارزيابي شد

  .اطالع بودند بي ،قبل يا بعد از دوره است
آزمون توسط آزمون ويلكاكسون  آزمون و پس نمرات پيش

 SPSSافزار  ها از نرم تحليل دادهبراي تجزيه و . مقايسه شد
مهارت طراحي سؤال باليني با ميانگين و . دگردياستفاده 

انحراف معيار و توزيع فراواني مجموع موارد موافقم و كامالً 
  .دشموافقم تجزيه و تحليل 

  
  نتايج

 23±8/0ميانگين و انحراف معيار سن شركت كنندگان 
) نفر 9(درصد  37دختر و ) نفر 15(درصد  63سال بود كه 
هاي قبل و بعد از  كنندگان به آزمون تمامي شركت. پسر بودند

  ).درصد 100گويي  ميزان پاسخ( دوره پاسخ دادند
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ارزيابي مهارت طرح سؤال  برايآزمون ويلكاكسون 
داري ميان پاسخ دانشجويان قبل و  تفاوت معني ،باليني

پاسخ  تعداد ،پاسخ داده شده 48از . نشان داد بعد از دوره
آزمون كاهش يافت  در پس 8آزمون به  در پيش 23غلط از 

)004/0P= ،88/2z=  14وmean rank=.(  
تفسير نتايج بررسي عملكرد انجام جستجوي باليني 

 ليست با توجه به چك ،نشان داد كه از كل نمره قابل اخذ

 40باالترين نمره اخذ شده در ابتداي دوره  ،اي نمره 100
ترين نمره اخذ شده نيز  پايين .بود 100 و در انتهاي دوره

ه آزمون افزايش يافت در پس 45آزمون به  در پيش 15از 
نمره عملكرد دانشجويان در اين حيطه در  ،بطور كلي. بود

. پايان دوره نسبت به ابتداي دوره افزايش يافته بود
)001/0P= ،31/4z=  5/12وmean rank=( . آلفاي

محاسبه شد  72/0ش برابر براي پرسشنامه نگر كرونباخ
نگرش دانشجويان در و تحليل اين بخش نشان داد كه 

 است مثبت EBMدوره آموزش برگزاري مورد 
)7/0±76/3.( 

نگرش دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به نمرات و ميانگين و انحراف معيار نظرات موافق فراواني  :1جدول 
  ي بر شواهدكارگاه آموزش پزشكي مبتن

   كامالً موافقم تا موافقم  ميانگين

  .براي دانشجويان دوره باليني الزامي است EBMبرگزاري دوره آشنايي با  3/83%  93/0±0/4
.براي عملكرد درست باليني الزامي است EBM دانستن مراحل  2/79%  63/0±8/3
.يش دادگيري باليني افزا اين دوره توانايي مرا در تصميم 8/70%  80/0±9/3
.دارم در پايان دوره در طرح سؤال باليني با استفاده از اطالعات بيمار ضعف 3/8%  71/0±3/3
.اين دوره توانايي مرا در جستجو در منابع افزايش داد 8/95%  72/0±5/4
.عالقمند شوم EBM اين دوره باعث شد به مطالعه در زمينه 5/62%  10/1±6/3
.ده بيش از نياز معمول يك پزشك استمطالب ارائه ش 8%  71/0±8/4
.اين دوره باعث شد به اهميت استفاده درست از مقاالت در طبابت واقف شوم 2/79%  58/0±7/3
.در طبابت با توجه به شرايط كشور مشكل است EBM اجراي اصول  5/12%  86/0±1/2
 .از بيمار افزايش يافت ثرؤگيري م توانايي من در شرح حال EBM با دانستن اصول 3/33%  70/0±1/3

  .كنم را به دوستان خود توصيه مي EBMموزش آهاي  شركت در دوره  3/83%  89/0±1/4
.كوتاه است بسيار EBMاين دوره براي يادگيري اصول  7/66%  10/1±3/2
.ام پايان دوره به اهداف مورد نظر دست يافته در  3/53%  63/0±1/3
.گيري باليني تغيير داد را در تصميماين دوره ديدگاه م 5/65%  81/0±6/3
  .دارد تا عملي مطالب ارائه شده در اين دوره بيشترجنبه تئوري 2/54%  05/1±5/3

 
توزيع فراواني پاسخ موافق و كامالً موافق دانشجويان 

همراه با ميانگين و انحراف به سؤاالت پرسشنامه نگرش 
آنست آمده است و بيانگر  يكدر جدول  معيار نمرات آن

درصد دانشجويان در موارد توانايي  80كه بيش از 
برگزاري كارگاه براي دانشجويان باليني و  جستجو، لزوم

  .اند توصيه آن به ديگران نظر كامالً موافق داشته

  
  بحث

مطالعه اخير با هدف بررسي اثر يك دوره آموزش 
گيري آن  مهارت بكار بر (EBM) پزشكي مبتني بر شواهد

  .يان مقطع باليني پزشكي طراحي شده بودتوسط دانشجو
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بر  EBMنتايج نشان داد كه برگزاري دوره آموزش 
دانشجويان نسبت به اهميت و كاربرد  ي مثبت درنگرش

اين نكته در . در پي خواهد داشتپزشكي مبتني بر شواهد 
دانشجويان  .)21تا19(مطالعات ديگر نيز مطرح شده است

منابع  يت استفاده ازضمن آگاهي از اهم ،كننده شركت
گيري  هاي بيمار در تصميم بر اساس يافته ،اطالعاتي

آنها از . اند عالقمند شده EBMبه مطالعه در زمينه  ،باليني
احساس رضايت داشتند و به نظر  ،شركت در دوره

براي دانشجويان پزشكي  EBMاكثريت آنها آشنايي با 
 ،بر اين اساس. باشد عملكرد درست باليني ضروري مي براي
هاي تكميلي و  توان انتظار داشت كه برگزاري دوره مي

  .مدت مورد استقبال دانشجويان قرار خواهد گرفت طوالني
در برنامه آموزش  EBMدوره  پيشنهاد شدكه  آن از پس

 ،دهندگان پزشكي ، آموزش)22(ديدانشجويان پزشكي گنجان
 هاي صبحگاهي، تلفي را در قالب كارگاه، گزارشهاي مخ روش

). 5(بكار گرفتند Journal club)( ژورنال كالب راندها و
ها به عنوان يكي از اجزاي آموزش  بيشتر اين روش

EBM  حايز اهميت هستند ولي به تنهايي در ارتقاي دانش
در ). 24و23(ثر نخواهند بودؤو نگرش دانشجويان م

آموزش كارگاهي  ،آيد نتايج بر مي طور كه از همان ،مقابل
EBM عملكرد  در القاي نگرش مثبت و ارتقاي دانش و

  ).25(كسب كرده استموفقيت دانشجويان 
با فراهم آمدن امكانات الزم آموزش  ،در اين مطالعه

EBM  شامل منابع الكترونيك ، امكانات آموزش گروهي
 هاي اطالعاتي، جستجوي منابع و دسترسي به بانك

جويان طراحي سؤال باليني مناسب بر اساس اطالعات دانش
جستجوي منابع  بيمار را فراگرفته، عملكرد آنها در زمينه

اين امر نشان . براي پاسخ به سؤاالت باليني پيشرفت نمود
دهد كه دوره حاضر توانسته است با كيفيتي مشابه  مي

هاي دنيا  هايي از اين دست در ساير دانشگاه آموزش
در  ،)25(وب و مشابه را همراه داشته باشداثرات مطل

هاي آموزشي  برنامهيك درصد از  64تا  31كه تنها  حالي
  ).26(اند عناصر فوق را فراهم كرده

 هاي آموزش مهارت براييافتن زمان مناسب  ،له ديگرأمس
EBM آنچه مسلم است آموزش . استEBM  و ارزيابي

تجربيات  گيرندگان و آن بايد بر اساس نيازهاي آموزش
مقطع (هاي چهارم و پنجم  ها سال گزارش اكثر. آنها باشد

اند كه شايد به دليل افزايش تجربه  را پيشنهاد كرده )باليني
با توجه ). 27و18(برخورد با بيمار و محيط باليني باشد

به نظر دانشجويان در باره اثر اين دوره بر افزايش 
موضوع گيري باليني و مناسب بودن  توانايي تصميم

توان نتيجه گرفت  ميها براي مقطع تحصيلي آنها،  آموزش
كه در نظام آموزش پزشكي ايران نيز دوره باليني زمان 

رسد  هاست، هرچند به نظر مي مناسبي براي آغاز اين آموزش
. هاي قبل نيز قابل آموزش هستند سالها در  برخي مهارت
بخشي  شود كه برگزاري اين كارگاه به عنوان پيشنهاد مي

از آموزش رسمي دوره باليني دانشجويان پزشكي در 
  .نظر گرفته شود

آشنايي  برايبرگزار شده شروع خوبي  EBMكارگاه 
هاي مختلف آن نيز بايد شناخته  است ولي محدوديت

تنها در يك مركز  اين مطالعه با حجم نمونه كم و. شود
آموزشي انجام شده است كه البته در ساير مراكز 

 ،اين مطالعه همچنين در. باشد نيز قابل اجرا ميآموزشي 
ز اتمام كارگاه ا  بالفاصله پس EBMهاي  ارزيابي مهارت

مدت آن اطالع درستي در  انجام شد و از نتايج طوالني
 بررسي ،ها به منظور ارزيابي درست اين دوره. دست نيست
مدت آنها بر تغيير رفتار دانشجويان، نحوه  اثر طوالني

بهبود كيفيت  ،تر ي باليني آنها و از همه مهمگير تصميم
  ).28(مراقبت و درمان بيماران نياز است

به علت فراهم نبودن فرصت و امكان  ،در اين مطالعه
كافي براي دانشجويان باليني در زمينه تمرين بيشتر 

گيري آن بر بالين بيمار، مهارت  مهارت نقد مقاالت و بكار
ورت جداگانه ارزيابي نشد دانشجويان در اين زمينه به ص

پذيري اثر اين مداخله در  كه اين امر به نوبه خود از تعميم
  .كاهد اين زمينه مي
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نشـان داد   ،برگزاري اين دوره به صورت فوق برنامـه 
توانــد در برنامــه آموزشــي  مــي EBMهــاي  كــه مهــارت
 هـاي  در نظر گرفته شود ولي شبيه بيشتر مهارتدانشجويان 

به تقويت از طريق تكرارهاي كامل  EBMشناختي، اصول 
دارد تـا بتوانـد    حمايت ساير مـداخالت آموزشـي نيـاز    و

  .تغييرات پابرجا در نگرش دانشجويان ايجاد نمايد
  

  گيري نتيجه
اين مداخله آموزشي باعث افزايش مهارت طراحي سؤال، 

ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان در زمينه  جستجوي منابع و
كنيم كه مطالعات  پيشنهاد مي. اهد شدپزشكي مبتني بر شو

به  EBMهاي زودهنگام  مدت آموزش ثير طوالنيأآتي ت
هاي مختلف و اثر آن بر بهبود مراقبت و درمان بيماران را  رده

ارزيابي نمايند و برگزاري اين كارگاه به عنوان بخشي از 
  .آموزش رسمي دانشجويان پزشكي در نظر گرفته شود

 
  قدرداني

به خاطر  ،كننده از كليه دانشجويان شركت نويسندگان
همچنين از آقايان  .ندكن مي همكاري صميمانه آنها تشكر

اربابي، گروهياران طرح و كليه فرشيد كبيري، دكتر پيام دكتر 
 .ندنماي قدرداني مي همكاران
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The Effect of an Evidence Based Medicine Workshop on 
Undergraduate Medical Students’ Skills in Applying EBM 

 
Taheri H, Mirmohammad Sadeghi M, Adibi I, Ashourioun V, Sadeghizadeh A, Adibi 

P 
 

Abstract 
 
Introduction: The effect of educational interventions concerning the use of Evidence Based 
Medicine (EBM) on post graduate medical students has been assessed in many studies. But, 
there are few studies concerning these interventions in undergraduate medical education. 
This study was performed to determine the effect of an EBM workshop on under graduate 
medical students’ skill in using EBM. 
Methods: In a pre-experimental study, 24 forth and fifth year medical students who had 
passed their internal medicine and surgery wards were selected through convenience 
sampling. A three session workshop about EBM, each session lasting for five hours was 
held for them. Students' attitude towards workshop was assessed using a questionnaire with 
Likert scale. Also, their abilities in formulating a clinical question and using effective search 
strategies were measured using pre-test/post-test and check list, respectively.. Wilcoxon test 
was performed in order to compare pre and post tests by SPSS software. 
Results: Students had 23 mistakes in pre-test and 8 in post test, out of 40 questions about 
designing clinical question which showed a significant difference. The students’ score in 
search strategies was 40 in pretest and 100 in post test out of the total score 100, which had 
increased significantly. In general, the students’ attitude towards workshop was positive.  
Conclusion: This intervention improved clinical question development, and searching 
strategies. The students’ attitude was positive in total. More studies are recommended to 
assess the effects of early interventions such as workshop, on students, interns and residents.  
 
Key words: Evidence Based Medicine, Medical students, Workshop.  
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