تاریخچه:
بيش از  051سال است كه ژورنال كالب به عنوان يك
روش آموزش در علوم پزشكي استفاده ميشود .به نقل از
شريعت محرری و اصل سليماني در تاريخچه تدوين شده
توسط  Liznerاولين بنيانگذار ژورنال كالب جيمز پاژت
) (James Pagetجراح انگليسي بود .اولين گروهي كه

مجموعه آموزشی ژورنال کالب
شماره ()1
ژورنال کالب چیست؟

ميتوان از آن به عنوان ژورنال كالب ياد كرد ،تجربهای بود
كه در بيمارستان  Bartholomewلندن بين سالهای
 0585 -0551انجام ميشد ،به اين صورت كه عدهای از
دانشجويان به صورت اختياری در اتاق كوچكي باالی
نانوايي نزديك بيمارستان دور هم جمع ميشدند و مقاالت
مورد نظرشان را مطالعه و بحث مي كردند.

 Liznerذكر ميكند كه گروه منسجمتری در دانشگاه
 Mc Gillمونترال در سال  0585به سرپرستي ويليام اوسلر
) (William Oslerايجاد شد و چون به نتايج
موفقيت آميزی رسيد ،تجربه خود را به Johns Hopkins

تهیه و تدوین:

یکی از دانشگاههای اياالت متحده آمريكا در بالتيمور برد و

منصوره تقوی نیا

موجب شد ارزش ژورنال كالب روز به روز بيشتر شناخته

محمد حسن کشاورزی
دانشجویان دکترای آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزش پزشکی

شود و به طور گستردهای در دانشگاههای دنيا توسعه يابد.

تعریف:

منابع:

ژورنال كالب يك برنامه آموزشي جهت افزايش توانايي
ارزيابي انتقادی برمبنای شواهد است .در اين روش
يادگيری ،با ايجاد تعامل و بحث گروهي ،محتوای ارائه
شده يك تحقيق ارزيابي ميشود.
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اهداف:
در گذشته هدف از برگزاری ژورنال كالب به روز كردن
اطالعات شركتكنندگان بود ولي در حال حاضر به عنوان
روشهای زير بكار ميرود:
 )1آموزش تفکر انتقادی
فراگير به انجام اقدامات باليني بر مبنای روش Evidence

 Based Medicineتشويق ميشود.
 )2طراحی تحقیق
در ژورنال كالب مفاهيم تئوری به اقدامات عملي ربط داده
شده و يادگيری بلند مدت تقويت ميشود.

در مجموع با توجه به منابع و مطالب موجود در كل  8هدف
اصلي برای ژورنال كالب ذكر شدهاست:
)0
)7
)8
)1
)5
)6
)8

آموزش روش تحقيق ،اپيدميولوژی و آمار
تبادل بينشها بر اساس مشكالت
كسب مهارتهای ارزيابي نقادانه
ارائه مطالب مبتني بر شواهد
به روز نگه داشتن اطالعات
ارتقای تعامالت اجتماعي
آموزش مداوم

Bowles PFD, Marenah K, Rogers BA. How to
Prepare for and Present at a Journal Club.
British Journal of Hospital Medicine, October
3102: 42(01).
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