الف) انتخاب هماهنگ کننده()Coordinator
جلسات:
علت انتخاب:
جهت موفقیت آمیز بودن جلسات ژورنال کالب و ادامه آنها
نیازمند فردی به عنوان مسئول سازماندهی جلسات می-
باشد.

مجموعه آموزشی ژورنال کالب
شماره ()3
اصول سازماندهی جلسات ژورنال کالب

تهیه و تدوین:
محمد حسن کشاورزی
منصوره تقوی نیا
دانشجویان دکترای آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
گروه آموزش پزشکی

ویژگی فرد منتخب:
میتواند یک عضو هیئت علمی یا دستیار ارشد
باشد.
باید در زمینه مورد بحث صاحب نظر باشد ،او
لزوماً نباید سخنران صرف باشد.
با اهداف جلسه آشنا باشد.
مسئول تنظیم زمان جلسات ،تهیه و تکثیر
مطالب جهت اعضای جلسات باشد.
با تکنیکهای جستجوی منابع و روش تحقیق و
آمار آشنایی الزم را داشته باشد.
به آموزش پزشکی عالقهمند باشد و بر مفید
بودن ژورنال کالب در آموزش پزشکی اعتقاد
داشته باشد.

به نقل از شریعت محرری و اصل سلیمانی
مطالعات نشان دادهاند اگر جلسات توسط اساتید
اداره شود به علت آموزش بیشتر ،حضور افراد
بیشتر است.
در جلسات هماهنگکننده میتواند به طور
چرخشی تغییر کند ولی وجود یک فرد ثابت
موفقیت بیشتری داشته است.

ب ) اعضا:
تعداد افراد:
تعداد ایده آلی جهت افراد شرکتکننده در ژورنال کالب
وجود ندارد ،چنانچه افراد حداکثر  21نفر باشند ،بهتر قابل
اداره خواهد بود.
دعوت از اساتید مجرب:
از تمام اساتید عالقهمند یا با تجربه در موضوع مربوطه
دعوت شود.

ج ) زمان برگزاری جلسات:

منابع:

منظم
در زمان مشخص
ترجیحاً اول صبح
تداوم جلسات
معموالً جلسات یک ساعته
زمانی مناسب برای همه افراد

جلسات عصرگاهی را میتوان در منزل

Bowles PFD, Marenah K, Rogers BA. How to
Prepare for and Present at a Journal Club.
British Journal of Hospital Medicine, October
3102: 46(01).

.

در کل عوامل مؤثر در موفقیت ژورنال کالب شامل

مجیدی ف ،بنی مهدی ف .چگونه ژورنال کالب برگزار کنیم؟ .معاونت
آموزشی .مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی
شهر کرد.

حضور اجباری فراگیران
وسایل پذیرایی مناسب
انتخاب مقاالت اصیل تحقیقاتی
آموزش مهارتهای ارزیابی نقادانه مقاالت
آموزش اصول آمار و اصول اپیدمیولوژی
اداره مناسب جلسات توسط مدیر
انتخاب موضوعات جذاب و جالب
ارائه بحث روی مسائل پیچیده
تعداد کم مقاالت مطرح شده در هر جلسه

مهرداد م .بیایید ژورنال کالب مؤثر برگزار کنیم .دفتر توسعه آموزش
بیمارستان رازی .مجموعه آموزشی داخل بیمارستان .دانشگاه علوم
پزشکی گیالن .شهریور.39

موارد زیر است:

یکی از اعضا یا در محیطی مثل یک
رستوران برگزار کرد.

برای به حداکثر رساندن مشارکت اعضا
روش های نشستن دایره وار و برقراری
تماس چشمی بین افراد مؤثر است.

معینی ب .Making an Effective Journal Club .دانشکده
بهداشت .معاونت آموزشی .دانشگاه علوم پزشکی همدان.

زمان و مکان مناسب

شریعت محرری ر ،اصل سلیمانی ح .چگونه ژورنال کالب را اداره کنیم؟
مجله پزشکی ارومیه .پاییز )9(23 :2931؛ .162-151
نقی زاده م م .چگونگی مدیریت و اداره ژورنال کالب .گروه پرستاری.
مرکز توسعه آموزش .دانشگاه علوم پزشکی فسا .مرداد.2931
ژورنال کالب مبتنی بر شواهد چیست؟ مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد

ایران ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
http://ircebm.tbzmed.ac.ir

