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 اهداف وکاربرد برگزاري ژورنال كالب

 (مبتدی ترین هدف)به روزکردن اطالعات پزشکی-1•

به عنوان روشي در حال حاضر درمراکزپزشکی مهم دنیا-2•

 :براي آموزش  موارد زیربكار مي رود

  ( critical apraisal )تفکرانتقادي دربررسی مقاالت•

•Evidence- Based Medicine آموزش عملی  

 روش تحقیق•

 آمار زیستي واپیدمیولوژي •

 (مهمترین هدف وجدیدترین روش)•

 

 

 



 

 

 افزایش مهارتهای بالینی-3

 خط آغاز تحقیقات جدید-4•

 ربط مفاهیم تئوري به اقدامات عملي -5•

 تقویت یادگیری بلندمدت -6•

مكالمه و ارائه مقاالت علمي به زبان -7•
 (درایران)انگلیسي

 در حال حاضر در تمامی مراكز آموزشی پزشكي معتبر دنیا•

 .و برنامه هاي آموزش دستیاران دیده مي شود•

 

 

 

















 :مراحل برگزاري یك ژورنال كالب

•(Curriculum) -1  یک الگوی مشخص دربرگزاری ژورنالوجود 

 تعیین اهداف -2•

 leaderانتخاب یك گرداننده یا  -3•

 مرحله آمادگي ار ائه دهندگان-4•

 :برنامه ریزي توسط مسئولین بخش-5•

مدیریت جلسه  -ج كنندگان آماده سازي شركت  -دعوت  ب –الف •
 كالبژورنال 

 آموزشي در ژورنال كالبفعال دست اندركاران بلند پایه شركت -6•

 كالبارزشیابي ژورنال  -7•

 



 وجود برنامه درسي مشخص

 currriculum))بایدژورنال کالب دربرنامه آموزشی  ابتدا •

تثبیت شود واساتید ودستیاران نقش آموزشی آن را کامال •

اوقات به آن به عنوان و ( جزالینفک آموزش)بپذیرند

 .از فعالیتهای بالینی نگاه نکنند فراغت 

اساتید باید مرتب دراین زمینه مطالعه ویادگیری داشته باشند •

 ژورنال كالب به عنواندر این صورت می توان از 

 .وسیله دستیابي به اهداف آموزشي استفاده گردد•



 تعیین اهداف -3

 



 انتخاب یك گرداننده
 (Coordinator)جلسهگرداننده •

 عضو هیأتیا یك دستیار ارشد یك  مي تواند •

 . یا تركیبي از هر دو نفر باشد علمي•

 فرد•

 توان, براساس تبحر از نظر تخصص’ ننده”گردا•

 در جهت ایجاد)مدیریت و هدایت جلسات •

•Challenge clinical )انتخاب میشود. 



 مرحله آمادگي ار ائه دهندگان

 :تعیین عنوان مقاالت•
از جلسه ژورنال كالب انتخاب هفته قبل  3تا  2مقاالت براي مرور، عنوان •

 میگردد تا

 .براي مرور مقاالت وجود داشته باشدزمان كافي •

 هاي جالب و مرتبط با مسائل عنوان•

 .مبتال به بخش یا مباحث بحث انگیز و مورد مجادله انتخاب شود•
 

 باشد،هدف به روز كردن اطالعات جایي كه در •

 systematic review))مروريمقاله بحث در مورد چند مقاله یا یك •
 وتوصیه مي شود •

مي باشد، تعداد مقاالت تفكر نقادانه دربررسی مقاالت هدف ارتقاي توان اگر •
 مي گیردكمتري انتخاب شده ولي با جزئیات بیشتري مورد بررسي قرار



 :ارائه دهندگان مقاله باید
از برگزاري ژورنال كالب مقاالت انتخاب شده را چند روز قبل -1-–

 از نظر

 و غیره موردبحث، طراحي تحقیق، آنالیز داده ها، روایي •

 (قبل ازقرارگرفتن دراختیار شرکت کنندگان.)بررسي قرار دهند•

قبلي شركت كنندگان در سطح اطالعات در انتخاب مقاالت  -2•

 .رادرنظر بگیرند لوژيآمار و اپیدمیو

آمار  قبل از جلسه مطالعه بیشتري بر روي بحث هایي نظیر-3•

انجام داده وخودشان آمادگي الزم را را و متدولوژی تحقیق

 .كسب نمایند

 

 

 

 



 
 

یك : تداوم جلسات -•

 عامل مهم موفقیت

ژورنال كالب درامر •
آموزش پزشکی وتربیت 

پزشکان متخصص با 
 autorityکفایت و دارای

درتفکروتصمیم گیری 
 .بالینی است

 

 



 برنامه ریزي توسط مسئولین بخش-

در زمینه موضوع مورد بحث از تمام اساتید عالقمند یا با تجربه : دعوت -الف •
 .درژورنال کالب دعوت شود

 

در اختیار شركت كنندگان هفته قبل 3تا 2ازمقاالت : آماده سازي شركت كنندگان -ب•
 .گذارده شود

 
 :مدیریت جلسه ژورنال كالب -ج •

 :توجه به چیده مان محل برگزاري -* •

به حداكثر رساندن مشاركت شرکت کنندگان استفاده ازروشهایي مثل براي   •
 و برقراري تماس چشمي بین شركت كنندگان توصیه میشود  نشستن دایره وار

 

 :نظم -* •

، برگزاري ژورنال كالب باید به صورت براي افزایش حضور شركت كنندگان  •
 باشد تا همه بتوانند وقت خود را با آن تنظیم كنند منظم

 
 



 شركت فعال دست اندركاران بلند پایه ي-6

 آموزشي در ژورنال كالب

 

 شدن اهمیت ژورنال كالب و ایجاد عالقه در براي مشخص •

 :  شركت كنندگان•

 مانند فعال دست اندركارانشركت •

رئیس بخش، سرپرست آموزش •
و حمایت دستیار ارشد نیزدستیاران، و 

 آنها از این امر، اهمیت

 .دارد•



 مدلهای ارایه ژورنال کالب



 1مدل
بیان کامل مقاله اعم ازمقدمه واهداف •

 ومتدولوژی ونتایج وبحث ونتیجه گیری

  سپس•

بحث روی دقت وصحیح  بودن ای موارد •
درروش تحقیق   expertتوسط افراد 

 criticalانجام )ومقاله نویسی
(appraisal 



 2مدل 
بیان موضوع بالینی مدنظر درمقاله اصلی •

 وبیان هدف ونتیجه نهایی

طراحی متدولوژی مطالعه توسط شرکت •
 کنندگان

 سپس•

مقایسه روش پیشنهادی حضار جلسه با •
 متدولوژی مقاله اصلی

 



 ارزشیابي ژورنال كالب
 

 هدف ارائه بازخورد بهبا •

 ریزیهاي آتي و ارتقاءبرنامه برگزاركنندگان جهت •

 . كیفیت انجام مي شود•

پرسشنامه مرتبط بامتن ازراه، استفاده بهترین •
جهت آگاهي از میزان دریافت مطلب شركت  مقاله

 دستیارانكنندگان از ژورنال كالب مي باشدبه خصوص 
در زمینه  کسب مهارت هاي مطالعه بالیني هدفمند، یك راه 

 دیگر بررسي موفقیت ژورنا ل كالب است

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 اگرهدف ژورنال كالب بهبود توان•

 ( critical appraisal)تفكر نقادانه•
روش تحقیق و ارزیابي باشد، طرح سؤاالتي در مورد •

 .نیز میتواند مفید واقع شودآماري 
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 عوامل موفقیت ژورنال کالب
 حضوراجباری دستیاران-1•

 وسایل پذیرایی-2•

 originalانتخاب مقاالت تحقیقی -3•

 مقاالت critical appraisalآموزش -4•

آموزش آمارحیاتی واصول اپیدمیولوژی -5•
 بالینی

 



 

 

 اداره جلسات توسط لیدر-6•

 انتخاب موضوع جذاب وجالب-7•

 بحث روی مطالب کنتراورسی یا پیچیده-8•

 تعداد کم مقاالت درهرجلسه-9•

 زمان ومکان مناسب-10•





 انتخاب مقاالت 
مناسب درانتخاب مقاله ارزش واقعی ژورنال کالب •

 .است

 :انواع مختلف طراحی مطالعه به ترتیب قدرت علمی•

•Randomized control trial (RCT) 

•Cohort study 

•Case control study 

•Cross sectional study 

•Case series reports 



 
 

 باتشکرازتوجه شما•


