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 نیا .مینکیم یفرعم ار نیرکاـک رد )inclusion( ندــــش هدـناـجنگ و )diversity( عونت دروم رد شرازگ نیا هـک میلاـحـــشوخ اـم

 و عونت دوبهب رتینالوط دـنور کـی زاـغآ هـک ،دـنکیم هــــصالخ ار »يریگداـی و نداد شوگ« نیرمت ياـههـتفاـی هـک تــــسا یـــشرازگ

 	.تسا نیرکاک رد ندش هدناجنگ

 ام و تـسا رتریگارف و رتعونتم ینامزاـس یتح و نیرکاک داجیا لابند هب هک تـسا رتهدرتـسگ يراک همانرب کی رد ماگ نیلوا نیا

 .تفرگ دهاوخ رارق سرتـسد رد بـسانم نامز رد هک میتـسه نیرمت نیا هب خـساپ رد مادقا همانرب کی هعـسوت لاح رد نونکا

 دروم رد ار هـیلوا ياـههدـیا زا یخرب اـت مینک هـیارا اـجنیا رد ار زکرمت ياـههزوح زا یخرب یلک ياـمن میهاوخیم اـم ،ناـیم نیا رد

 	.میهد ناشن همانرب رد تامادقا رب زکرمت لحم

 يربهر رد عونت و ؛یتکراــشم عونت زا تیامح ؛ینابز عونت :میــشاب هتــشاد يدیلک همانرب هــس ادتبا رد هک مینکیم ینیبشیپ ام

 	.ام

 لماــش ار تــسین یــسیلگنا اهنآ یلــصا نابز هک یناــسک زا يرتــشیب دارفا نیرکاک میهاوخیم ام ،ینابز عونت هزوح رد .1

 ،دــش حرطم نیرکاک )anglo-centric( يروحم -یــسیلگنا تیهام دروم رد يدایز ياهینارگن شرازگ نیا رد .دوــش

 ياهتـصرف ریاـس و تاـسلج ،اهدادیور هب یـسرتـسد رب هیلوا راک .میزادرپب عوـضوم نیا هب هک تـسا مهم نیاربانب

 	.دوب دهاوخ زکرمتم تسین یسیلگنا اهنآ یلصا نابز هک يدارفا يارب لماعت

 یناـسک زا هکنیا رگم ،میهد شیازفا ار لومـش و عونت میناوتیمن اریز ،تـسا مهم حوـضو هب یتکراـشم عونت زا تیامح .2

 تیامح )LMIC( طـسوتم و مک دمآرد اب ياهروـشک رد نکاـس دارفا هژیوهب ،دناهتـشادن نیرکاک رد تکراـشم تـصرف هک

 نآ هک ،میدرک ییاــسانــش )mentoring( يرگیبرم ای )buddying( تقافر حرط کی زا يوق تیامح نینچمه ام .مینک

 شیپ ،دنراد هبرجت و تراهم بـسک هب زاین نامزاـس رد تکراـشم يارب و دنتـسه رتگرزب هعماج رد هک یناـسک يارب ار

 .درب میهاوخ

 هب ندــش کیدزن لاح رد نیرکاک هک ییاجنآ زا و ،مینک تفرــشیپ نآ رد میناوتیم هک تــسا يدیلک هزوح کی يربهر .3

 هدنیآ ناربهر هک مینک لـصاح نانیمطا میناوتیم هنوگچ مینک رکف نیا هب ات تـسا یتـصرف ،تـسا مهم تارییغت هرود

 فیط و نیرکاـک یماـح یناـهج هـعماـج زا يرتهب هدـنیاـمن اـم یتیریدـم و یتیمکاـح ياـهراـتخاــــس نورد زا و هـعماـج ناـیم زا

 هنوگچ هک میریگب رظن رد دیاب نینچمه ام .میتــسه اهنآ ندرکعلطم لابند هب ام هک دنتــسه يدهاوــش ناربراک یناهج

 مینک لــصاح نانیمطا ات مینکیم هیبعت حطــس نیرتالاب رد دوخ ياهيریگمیمــصت رد ار ندــش هدناجنگ و عونت گنهرف

 	.دوشیم راک شور هب لیدبت ،هناگادج يراک هزوح کی ياج هب هک

 زا ام .تفرگ میهاوخ رظن رد ار نیرکاک رد ندــش هدناجنگ و عونت دوبهب رد دوخ تفرــشیپ كرد يارب اهرایعم هدیا نینچمه ام

 تـسا ناـسآ نآ يریگهزادنا هک ییاهزیچ يور نآ رد هک دـشاب شرامـش نیرمت کی نیا میهاوخیمن هک میاهدوب ممـصم ،ادتبا

 تهج رد دوخ تفرــشیپ يریگهزادنا يارب یــشور هب ام ،لاح نیا اب .دراد تیمها ام اب لماعت زا مدرم هبرجت اریز ،مینک زکرمت

 اـم هـب هـک ،دـنکیم تـیاـمح دارفا لـیاـفورپ رد عونت ياـههداد زا یخرب يروآعمج هدـیا زا یجنـــسرظن دروخزاـب .میراد زاـین دوبهب

 يدرف تادهعت يریگهزادنا ياههار دروم رد دیاب ام اما ،دنتـسه عونتم ردقچ ام ینابیتـشپ هاگیاپ و اـضعا میمهفب ات دنکیم کمک

 مینک يریگهزادـنا هـک يزیچ ره .مینک یباـیزرا ار میهدیم ماـجنا هـک يراـک میناوتیم هـک مینک لــــصاـح ناـنیمطا اـت مینک رکف زین

 .تفرگ دهاوخ رارق مومع سرتسد رد

 حــضاو .مینک تفرــشیپ هب عورــش يراک مهم هنیمز نیا رد میناوتیم هنوگچ دهدیم ناــشن هک دنتــسه ياهیلوا ياههدیا اهنیا

 کی ناونع هب میناوتیم ام هک تـشاد دهاوخ دوجو یلمع تارییغت هک یلاح رد نیاربانب ،تـسا گنهرف رییغت کی نیا هک تـسا

 نآ زا همه هک دـــشاب عونتم ًاعقاو نامزاـــس کی ات دوـــشیم داجیا راک ياهشور و اهراتفر رد یتارییغت ،مینک داجیا نامزاـــس

 	.دننکن رکفت و راک رگید شور ره ای روحم -یسیلگنا درکیور اب قابطنا هب زاین ساسحا دارفا و دننک لابقتسا
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 ییاوتحم رد عونت ،لاثم ناونع هب ،تـسا هدـشن هراـشا نادب الاب رد هک رگید ياههنیمز زا يرایـسب رب تـسا يدیکأت شرازگ نیا

 ار شرازگ رد هدـــشهـتـــسجرب ياـهشلاـچ هـمه نیارباـنب ،میهد رییغت هراـبکـی هـب ار زیچ هـمه میناوتیمن اـما ؛مینکیم دـیلوت هـک

 هب ،دنتـسین ام يروف تامادقا زا یـشخب اهنآ رگا ؛میهد رارق رظن دم ار اهنآ هک درک میهاوخ رکف ییاههار هب و هدومن ییاـسانـش

 	.میریگیم رظن رد تدمدنلب همانرب زا یشخب ناونع

 يدـعب لـحارم رد صاـخ یـــشور هـب دـیهاوخیم اـی دـیراد يدروخزاـب رگا .دــــشاـب هدوب دـیفم اـمـــش يارب شرازگ نیا میراودـیما

 ماگنه رد ات دوشیم يدنبعمج نارگید اب امش تارظن .دینک هبتاکم support@cochrane.org اب ًافطل ،دیشاب هتشاد تکراشم

 	.دوش هتفرگ رظن رد مادقا همانرب هعسوت

 فیط زا دادنورد همه نیا هک تـسا هداعلاقوف نیا .مینکیم رکـشت دندرک تکرـش دنیآرف نیا رد هک یناـسک همه زا نایاپ رد

 ،دـیدرک رتریگارف و رتعونتم یناـمزاــــس هـب نیرکاـک لـیدـبت فرـــص ار دوخ تـقو هـکنیا زا .میـــشاـب هـتـــشاد دارفا زا یعیـــسو

 	.میرکشتم
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