
 دا�� ���م ���� و ���ت ��ا�
� و ����� �� 

 � ,+�و*( )'�زش $#"! �ت و ���ور
 :نكاتي چند در ارتباط با ژورنال كالب

تعداد شركت كنندگان اصلي ژورنال           -1

 .نفر باشد 12كالب نبايد بيش از 

امكان اعمال ساير الگوهاي مديريتي در          -2

بحث گروهي اعم از برگزاري به               

 .صورت پنل وجود دارد

توان در   جلسات ژورنال كالب را مي          -3

هاي آموزشي تعريف      قالب سر فصل     

 .كرد

-تواند شركت جلسه ژورنال كالب مي       -4

 .نيز داشته باشد) شنونده(كننده فرعي 

 :آمادگي براي ژورنال كالب

تعيين يك ساختار معين زماني و مكاني         -1

 براي ژورنال كالب 

نتخاب يك يا دو هدايت كننده به              -2ا

 منظور رهبري و مديريت بحث

 تعيين مقاله سه هفته قبل از برگزاري  -3

ي مورد نظر و مسئول           مرور مقاله    -4

ژورنال كالب قبل از ارسال آن براي         

 شركت كنندگان

ارسال مقاله براي شركت كنندگان دو         -5

 هفته قبل از برگزاري ژورنال كالب

تشويق و ترغيب شركت كنندگان            -6

ي مقاله و ايجاد آمادگي       براي مطالعه 

  جهت بحث روي مقاله

ژورنال 

 كالب



 :اهداف رايج ژورنال كالب

 به روز كردن سطح دانش افراد -1

 بهبود عملكرد باليني  -2

ي آموزش و ارتقاء مـهـارت ارزيـابـي نـقـادانـه               -3
 مقاالت 

 تقويت زبان انگليسي -4

بدست آوردن ايده هاي جديـد بـراي اهـداف        -5
 تحقيقاتي

 ي علوم پزشكيمرور يك موضوع ويژه -6

مراحل الزم جهت برگزاري موفق يك           مراحل الزم جهت برگزاري موفق يك           مراحل الزم جهت برگزاري موفق يك           مراحل الزم جهت برگزاري موفق يك           

    ::::ژورنال كالبژورنال كالبژورنال كالبژورنال كالب

 انتخاب يك گرداننده  -1

 تعيين هدف -2

كردن اهميت شركت در ژورنال      مشخص  -3
 كالب براي افراد شركت كننده

در نظر گرفتن عوامل انگيزشي براي ارائه         -4
 دهنده و شركت كنندگان

 

ي هاي ارزيابي نقادانه  آموزش تكنيك   -5

 مقاالت

 ي ژورنال كالب برگزاري جلسه-6

ي مناسب براي    خصوصيات مقاله 

 :ژورنال كالب

بهتر است تنها يك مقاله مورد             -1

 .ارزيابي و نقد قرار گيرد

سطح   IFمقاله از لحاظ استناد و          -2

 .بااليي داشته باشد

هاي علمي سطح   مقاله از نظر يافته     -3

 .بااليي داشته باشد

متناسب با هدف ژورنال كالب         -4

 .انتخاب شود

روز تا حد امكان از مقاالت به          -5
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اي است كه در آن افراد به       ژورنال كالب جلسه  
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 مجالت پزشكي، در فواصل منظم زماني گرد       
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ي مورد بحث، مهارت نقد يك مقاله را         مقاله

 .كنندكسب مي

در سال    Sir William Oslerفردي به نام    

روز رساني دانش   با هدف ارتقاء و به      1875

تئوري دانشجويان و ايجاد مهارت تحليل و       

به نقد گذاشتن مقاالت در آنان، در كانادا         

پس از  .  ژورنال كالب را پايه گذاري كرد     

سال از برگزاري اولين           150گذشت   

ژورنال كالب مهمترين هدفي كه دنبال        

روز ساختن  شود، به غير از ارتقاء و به       مي

ي عملي از دانش      دانش افراد، استفاده   

-هاي باليني مي   كسب شده در عرصه     

 . باشد

 


