
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم 02517718687: ����

http://www.muq.ac.ir 

 :برنامه ريزي توسط مسئولين بخش -5 

ازتمام اساتيد عالقمند يا با تجربه در آن زمينـه خـاص     :  د��ت -ا��

 . دعوت شود

مقاالت از قبل در اختيار شـركـت   : ���د� ��ز� ���� �����ن   -ب

 . كنندگان گذارده شود

 :��&�&� %$#" ژور��ل ��ب -ج

براي به حـداكـثـر رسـانـدن           : توجه به چيدمان محل برگزاري 

مشاركت شركت كنندگان با استفاده از روشهايي مانند نشستن دايره وار   

 .و برقراري تماس چشمي بين شركت كنندگان توصيه ميشود

براي افزايش حضور شركت كنندگان برگزاري ژورنال كالب بايد : نظم 

 .به صورت منظم باشد تا همه بتوانند وقت خود را با آن تنظيم كنند

 .تداوم يك عامل مهم موفقيت ژورنال كالب است :تداوم 

شركت فعال دست اندر كاران بلند پايه آموزشي در ژورنـال      -6

 :كالب 

براي مشخص شدن اهميت ژورنال كالب و ايجاد عالقه در شـركـت       

كنندگان ، شركت فعال دست اندركاران مانند رئيس بخش ، سرپـرسـت   

آموزش دستياران و نيز دستيار ارشد و حمايت آنان از اين امر اهـمـيـت    

 . دارد

 گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

Email: edc@ muq.ac.ir 

:تهيه و تنظيم   

 روح اهللا صفايي پور

 دكتر عليرضا كوهپايي

عليرضا  شعوري    

 :  ارزشيابي ژورنال كالب -7

در نهايت ارزشيابي ژورنال كالب با هدف ارائه بازخورد بـه بـرگـزار      

. كنندگان جهت برنامه ريزيهاي آتي و ارتقاء كيفيت انجام مي شود   

بهترين راه، استفاده از پرسشنامه جهت آگاهي از ميزان رضايتمنـدي  

در مـورد دسـتـيـاران         .  شركت كنندگان در ژورنال كالب مي باشد 

درخواست از آنان براي خود ارزيابي در زمينه مهارتهاي مطالعه باليني 

در صورتـيـكـه    .  ، يك راه ديگر بررسي موفقيت ژورنال كالب است 

هدف ژورنال كالب بهبود توان تفكر نقادانه باشد ،  پاسـخ شـركـت      

كنندگان به سواالتي در مورد روش تحقيق و ارزيابي آماري نيز مـي    

 .تواند مفيد واقع شود

بادسترسي به اينترنت امروزه ميتوانيم از ژورنال كالبهاي روي شبكه 

استفاده نماييم براي نمونه ميتوان بـه سـايـت       Onlineبه صورت 

 org.jornalreview.www مراجعه كرد. 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی



 

 :تاريخچه

ژورنال كالب چهار چوب قابل انعطافي براي آموزش علوم          

سال است    100بيش از   .  پايه و مهارتهاي باليني مي باشد      

كه از ژورنال كالب به عنوان يك روش آموزش در پزشكي           

 . استفاده مي شود 

اولين بنيانگذار ژورنال كالب سر جيمز پاژت جراح انگليسي         

در اتاق كوچكي در طبقه        1835-54است كه د رسالهاي      

باالي يك نانوايي در نزديكي بيمارستان بارتولومو در لندن          

با گروه كوچكي مطالعه دسته جمعي ژورنالها را شروع كرد،           

اين روش به صورت كالسيك اولين بار توسط سر ويليام             

در دانشگاه مك گيل درمونترال كانادا        1875اسلر، در سال    

و سپس در دانشگاه جان هاپكينز جهت آموزش دستياران           

پزشكي به نحو فعال استفاده و از آن پس به عنوان                   

چهارچوبي براي مطالعه آخرين تحقيقات پزشكي و بحث در       

 . مورد آن به كار گرفته شد

اين . ژورنال كالب از آغاز تاكنون تغييرات زيادي كرده است

روش در حال حاضر در تمام مراكز آموزش پزشكي و برنامه       

در ژورنال مفاهيم   .  هاي آموزش دستياران ديده مي شود       

تئوري به اقدامات عملي ربط داده شده و يادگيري بلند               

 . مدت تقويت مي گردد

در گذشته هدف از برگزاري ژورنال كالب به روز كردن معلومات و             

اطالعات شركت كنندگان بود ولي در حال حاضر به عنوان روشي             

براي آموزش تفكر انتقادي ، تشويق به انجام پزشكي مبتني بر                

، طراحي تحقيق،     )Evidence Based Medicine(شواهد  

يكي ديگر از اهداف      .  آمار زيستي و اپيدميولوژي بكار مي رود          

برگزاري ژورنال كالب ميتواند ايجاد توان مكالمه و ارائه مقاالت             

علمي به زبان انگليسي باشد كه در اين حالت ژورنال كالب به زبان    

 .انگليسي برگزار مي گردد

 :مراحل برگزاري ژورنال كالب 

 :مشخص ) Curriculum(وجود برنامه درسي -1

ابتدا بايد يك برنامه درسي مشخص طراحي شود و سپس از ژورنال         

 .كالب به عنوان وسيله دستيابي به اهداف آموزش استفاده گردد

 :انتخاب يك گرداننده -2

گرداننده جلسه ميتواند يك دستيار ارشد يا يك عضو هيات علمي يا      

فرد گرداننده بر اساس تبحر از نظر         .  تركيبي از هر دو نفر باشد       

در جهت ايجاد طوفان    (  تخصص ، توان مديريت و هدايت جلسات        

 :.انتخاب ميشود) فكري 

 

قدم مهم بعدي مشخص كردن هدف ژورنال         تعيين اهداف      -3

براي مثال اين هدف ميتواند به روز كردن اطالعات     . كالب است

 .يا ارتقاي توان تفكر نقادانه باشد

 ):تعيين عنوان مقاالت (مرحله آمادگي ارائه دهندگان -4

هفته قبل از جلسه ژورنال كالب  3تا 2عنوان مقاالت براي مرور،

انتخاب ميگردد تا زمان كافي براي مرور مقاالت وجود داشـتـه     

انتخاب عنوان هاي جالب و مرتبط با مسـائـل شـركـت         .  باشد

در جايـي  .  كنندگان، بحث برانگيز و مورد مجادله توصيه ميشود 

كه هدف به روز كردن اطالعات باشد ، بحث درمورد چند مقالـه  

يا يك مقاله مروري توصيه مي شود و اگر هدف ارتقـاي تـوان     

تفكر نقادانه    مي باشد ،تعداد مقاالت كمتري انتخاب شده ولي 

 .با جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار ميگيرد

در انتخاب مقاالت توجه به سطح اطالعات قـبـلـي شـركـت          

ارائه دهندگان مقاله .  كنندگان در آمار و اپيدميولوژي اهميت دارد

بايد چند روز قبل از برگزاري ژورنال كالب مقاالت انتخاب شده 

را از نظر بحث، طراحي تحقيق ، آناليز داده ها ، روايي و غـيـره     

ارائه دهندگان مقاله بايد مطالعه بيشتري .  مورد بررسي قرار دهند

انجام داده و آمادگي الزم را   ....  بر روي بحث هايي نظير آمار و 

 .كسب نمايند

 


