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 خالصه 

این با وجود اهمیتي که ژورنال کالب در درک مطالب دارد اما معضالتي آن را تهدید مي نماید.  : مقدمه

بالیني در دانشگاه علوم پزشكي  مختلفدر گروه های  کالب برگزاری ژورنال کیفیت بررسي هدف مطالعه با

 .دیدگاه دستیاران و اعضای هیات علمي صورت پذیرفت از مشهد

 

در گروه های بالیني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم   1394توصیفي مقطعي در سال  این مطالعه : روش کار

مشغول به تحصیل و اعضای هیئت  4و  3پزشكي مشهد انجام شد. افراد مورد مطالعه تمامي دستیاران سال 

با بودند. اطالعات  با سابقه بیش از دو سال حضور ثابت در بخش علمي در تمامي رشته های تخصصي بالیني

  ارزیابي شد. spssاستفاده از آزمون های کای دو،من ویتني و نرم افزار 

 

 ( بودند.%55نفر دستیار ) 163( و %45نفر هیات علمي ) 201نفر وارد مطالعه شدند که  372در مجموع : نتایج

بود. بیشترین امتیاز  3/15 ± 2/3میانگین امتیاز داده شده به نحوه برگزاری ژورنال در دانشكده پزشكي مشهد 

در مورد کیفیت برگزاری ژورنال کالب از منظر اعضای هیات علمي مربوط به گروه پزشكي هسته ای  و از 

به جلسات توسط دستیاران و اعضای منظر دستیاران مربوط به گروه طب کار بود. میانگین امتیاز داده شده 

هیات علمي در اغلب گروه ها تفاوت معني داری نداشت. با این حال در گروه های ارتوپدی، گوش و حلق 

و بیني، اطفال، پاتولوژی، پوست و بیهوشي امتیاز داده شده به ژورنال کالب توسط دستیاران به طور معني 

 داری کمتر از اعضای هیات علمي بود.

 

پیشنهاد مي شود گروه های آموزشي با اصالح روند برگزاری، در مسیر پربارتر برگزار کردن  : جه گیرینتی

 این جلسات گام بردارند.

 

 ژورنال کالب،آموزش بالیني،ابزار آموزشي: کلمات کلیدی
 

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

ژورنال کالب به عنوان یک جلسههه آموزشههي که در آن تعدادی 

به بحث درباره ی مقاالت روز مي پردازند،تعریف شهههده  افراد 

اسههههت، هم نین بههه عنوان پلي بین طمههابههت عملي و پ وهش 

-(. ژورنال کالب از زمان پیدایش خود 1محسهههوب مي شهههود )

. این تا امروزه تغییرات زیادی کرده است -سال قمل 150بیش از 

روش در حال حاضههر در برنامه آموزشههي دسههتیاران پزشههكي در 

تمامي رشته ها استفاده مي شود. هر چند در اوایل پیدایش، هدف 

کت  عات شهههر مات و اطال به روز کردن معلو نال کالب  ژور

با  طاف و تطمیق این روش  یت انع قابل یل  به دل ما  ندگان بود ا کن

ان روشي برای آموزش بسیاری از اهداف آموزشي، امروزه به عنو

تفكر نقههاد، آموزش آمههار و روش تحقیق، اپیههدمیولوژی، و نیز 

شواهد در اقدامات بالیني  شكي ممتني بر  ستفاده از پز شویق به ا ت

کار مي رود. ) به  یت مورد آخر همین بس 2،3روزمره  ( در اهم

که از ژورنال کالب به عنوان قلب پزشههكي ممتني بر شههواهد یاد 

این وجود با نگاهي وسهههیع تر برگزرای ژورتال  ( با4مي شهههود. )

کالب مي تواند دسهههتدوردهای زیر را در پي داشهههته باشهههد: قرار 

گرفتن در جریان پیشرفت های علمي روز جهان، آموزش مهارت 

های ارزیابي نقادانه متون، اثربخشهههي مفید بر مهارت های بالیني، 

حانات خط آغاز برای اهداف تحقیقاتي، آماده شهههدن جهت امت

صصي شنامه تخ شكي، بحث در دان ضوع وی ه پز ، مرور یک مو

مورد کنتراورسي، تداوم آموزش پزشكي پس از پایان تحصیالت 

آکادمیک، ایجاد یک جمع دوسهههتانه خارز از محیط معمول و 

شان مي دهند که این روش 5جدی کاری ) (. برخي از مطالعات ن

 (. 6ي شود )حتي برای اساتید نیز، یک روش آموزشي محسوب م

 بر ممتني پزشههكي پزشههكي، های اصههلي دغدغهامروزه یكي از 

فاصههله بین  کاهش برای تواند کالب مي اسههت. ژورنال شههواهد

 و بالین با دانشههجویان تر آشههنایي بیش و عملكرد با پ وهش

شكالت ستفاده به مربوط م ساس عموما 7کرد) آن ا (. بر همین ا

سطح باال از نظر  بالیني و کاربردی و کیفي انتخاب مي مقاالت با 

شهههود. حتي آموزش ممتني بر ژورنههال کالب منجر بههه افزایش 

(. شههاید به دلیل 8رعایت ادب در برخورد با بیماران شههده اسههت )

حتي به صورت مجازی  فواید بسیاری این روش آموزشي، از آن

 (. 9در بسیاری از مراکز آموزشي و دانشكده ها اجرا مي شود )

ست، با و شده ا سیاری که در این خصوص انجام  جود مطالعات ب

تردیدی در اهمیت برگزاری ژورنال کالب در دانشكده پزشكي 

باقي نمي ماند. اما مسهههاله مهی کیفیت برگزاری ژورنال کالب 

قانون کلي، برای سهههنجش هر 11،10اسههههت ) یک  به عنوان   .)

بع از . بر همین اسههاس برخي مناهسههتمتغیری، به مقیاس احتیاز 

سنجش کیفیت برگزاری ژورنال کالب نام  شاخص ها برای  این 

شخص بودن شخص، دهي سازمان اهداف، برده اند: م  اطالع م

 با مقاالت انتخاب و مقاالت صههحیح مناسههب، تحلیل رسههاني

 و کالب ژورنال جلسات بودن مؤثر و تداوم، پیوستگي کیفیت،

 (.12غیره )

انجام ارزیابي به با این وجود مانند هر روش آموزشههي دیگر، تنها 

صههورت مداوم مي تواند تضههمین کننده دسههتیابي به اهداف مهی 

با وجود (. به طور مثال نشان داده شده است که  14،13آن باشد )

اهمیتي که ژورنال کالب در درک مطالب دارد اما معضهههالتي 

لسههات، کممود زمان جلسههه، مانند بي نظمي و غیر مسههتمر بودن ج

آمادگي ناکافي برگزار کننده، نداشههتن هدف معین و عدم عالقه 

 (.2،15و مشارکت فراگیران کیفیت آن را تهدید مي کند )

با توجه به اهمیت موضوع و وجود شكاف اطالعاتي در این زمینه 

 کیفیت بررسهههي هدف این مطالعه بادر دانشهههكده پزشهههكي، 

شگاه د کالب برگزاری ژورنال ر گروه های مختف بالیني در دان

شهد شكي م ضای هیات علمي  از علوم پز ستیاران و اع دیدگاه د

 .صورت پذیرفت
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 روش کار

در گروه های بالیني   1394این مطالعه مقطعي توصههیفي در سههال 

شد. افراد  شهد انجام  شكي م شگاه علوم پز شكي دان شكده پز دان

مشههغول به تحصههیل و  4و  3مورد مطالعه تمامي دسههتیاران سههال 

با سابقه  اعضای هیئت علمي در تمامي رشته های تخصصي بالیني

 بودند.  بیش از دو سال حضور ثابت در بخش

بعد از مرور مطالعات انجام شده، چک لیستي از تمامي متغیرهای 

با  عد از هماهنگي  نال کالب تهیه شههههد. ب مهی در برگزاری ژور

سهههب اجازه این چک گروه های مختلف آموزشهههي بالیني و ک

سابقه بیش  ضای محترم هیئت علمي با  ست در اختیار تمامي اع لی

سال  ستیاران  ضور در بخش و د سال ح قرار گرفت.  4و  3از دو 

یل بود که یكي از مالک های  به این دل علت انتخاب این معیار 

 2مورد ارزیابي برگزاری بدون وقفه ژورنال کالب برای بیش از 

و گرفتن وقفه پیش آمده به دلیل امتحانات( )بدون در نظر سهههال 

تاثیر آن در تغییر سههطح آگاهي، نگرش و عملكرد دسههتیاران مي 

باشههد. یكي از محققین در زمان تكمیل چک لیسههت ها در محل 

ت نیاز به سواالت شرکت رگروه مربوطه حضور داشت و در صو

 کنندگان در طرح پاسهههی مي داد. به دلیل فعالیت های بالیني، در

برخي از بخش ها امكان دسترسي به تمام افراد در بار اول مراجعه 

شت. به همین دلیل در برخي موارد چندین بار به بخش  وجود ندا

 های مربوطه مراجعه شد.

چک لیست طراحي شده دارای سه حیطه اصلي بود که هر کدام 

سي مي کرد:  سه ژورنال کالب را برر صي از جل وی گي های خا

مكان، زمان،  طول مدت جلسههههه، وضهههعیت حیطه سههههاختار )

ند مقاالت، ارزیابي )  پذیرایي(، حیطه محتوایي قد سههههاختارم ن

پایاني هر جلسهههه( ، حیطه فرآیندی )نحوه ارسهههال مقاالت برای 

شهههرکت کنندگان،  میزان مشهههارکت گروه مخاطب، برگزاری 

طب، تقویی  خا مه علمي فرد مسهههئول، گروه م فه، مرت بدون وق

برگزاری جلسات(.در انتها نیز از افراد پاسی دهنده خواسته شد تا 

 اختصاص دهند.  20از نمره ای الب گروه خود به ژورنال ک

ارتماط یفي بود. آمار توص یبه کمک شاخص ها توصیف داده ها

قایسههههه  یفيک یرهایمتغ ینب کای دو و م فاده از آزمون  با اسهههت

. توسط آزمون من ویتني بررسي شد متغیرهای کمي در دو گروه

در کلیه  .شههدانجام  SPSS با اسههتفاده از نرم افزار یآمار یلتحل

 در نظر گرفته شد. %5ر از آزمون ها سطح معناداری کمت

 نتایج

نفر هیات علمي  201نفر وارد مطالعه شهههدند که  372در مجموع 

، 117( بودند. به ترتیب استادیاران )%55نفر دستیار ) 163( و 45%)

سال 32% ش%26، 98) 3( و دستیاران  شرکت کننده ( بی ترین طمقه 

یت برگزاری  ند. مسهههئول مذکور بود های  یک از گروه  در هر

مورد بر عهده اعضهههای هیات  303جلسهههات ژورنال کالب در 

( به %4مورد ) 16( و در %9مورد دسهههتیاران ) 30(، در%87علمي )

صهههورت مشهههترک بود. در مورد انتخاب مقاالت برای ژورنال 

مورد  25(، %87لمي )مورد اعضههههای هیهات ع 253کالب، در 

( به صهههورت مشهههترک این %4مورد ) 13( و در %9دسهههتیاران )

فعالیت را انجام داده بودند. مخاطب نیمي از جلسات برگزار شده 

ستیاران) شي، د ( و در رتمه %54، 210در گروه های مختلف آموز

شجویان پزشكي ) ( بودند. در اغلب %41، 153بعد دستیاران و دان

ضر مي  (%74، 271موارد ) سه حا بیش از نیمي از مخاطمان در جل

 شدند. 

( 48)%13( ژورنال کالب در اتاق کنفرانس، 302موارد ) %82در 

( نیز به صههورت متناوب در یكي از 15) %4در کالس درس و در 

( جلسهات ژورنال کالب به صهورت 214) %58این دو مكان بود. 

( هر دو هفته یک بار برگزار مي شههدند. با این 98) %27هفتگي و 

ال در دو سال اخیر بدون ( برگزاری ژورن197) %64وجود تنها در 

، %19( و پس از آن شهههنمه ها )136، %37وقفه بود. پنجشهههنمه ها )
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( عمههده ترین روزهههای هفتههه برای برگزاری ژورنههال کالب 69

سات ) %98بودند.  صمح ها و تنها 358جل شكیل 9) 2%(  ( ظهرها ت

برگزار مي شد.  8:30تا  8مي شدند. نیمي از جلسات بین ساعت 

سات بین  میانه طول مدت ساعت بود و نیمي از جل سات یک  جل

 یک تا یک ساعت و نیی به طول مي انجامیدند. 

( از جلسات پذیرایي انجام مي شد که میانه زمان 55) %15تنها در 

انجام پذیرایي پس از شروع جلسه یک ساعت بود. هم نین نیمي 

از جلسهههات بین نیی تا یک سهههاعت و ربع بعد از شهههروع جلسهههه 

خاطمین در پذیرایي ر به م نال  ئه ژور ند. ارا جام مي داد  %49ا ان

سال اینترنتي، 166) صورت ار ستي، 45) %13( به   %10( تحویل د

( ارائه در 11) %3( قرار دادن در محل خاصههي در بخش و در 35)

( ترکیمي 83، %25زمان برگزاری جلسههه بود. در سههایر موارد نیز )

( مقاله مورد 237رد )موا %69از موارد فوق به کار مي رفت. در 

ئه مي شهههد. از طرف  به مخاطمین ارا مل  نظر حداقل یک هفته ق

( در همههان روز 17) %5( دو هفتههه قمههل و در 58)%17دیگر در 

ژورنال کالب مقاله به مخاطمین ارائه مي شهههد. نحوه ارائه نیز در 

 ( به صورت سخنراني با پاورپوینت بود.350) 97%

مي دهد رشهههته های رادیوتراپي و نشهههان  1همانگونه که نمودار 

نال کالب را  فه ژور بدون وق مدت دو سههههال  به  مان  نان و زای ز

گروه های  %74برگزار نموده اند. تحلیل نتایج نشهههان داد که در 

شي ماژور ) شي مینور ) %60( و 66آموز ( به 129گروه های آموز

مدت دو سههال بدون وقفه برگزاری ژورنال کالب وجود داشههته 

(. از منظر دیگر، این شهههاخص در  گروه های p >02/0اسهههت)

های غیرجراحي 74) %67جراحي  ( بود 123) %62( و در گروه 

نداشههههت ) فاوت معني داری بین این دو وجود  (. p=34/0که ت

هم نین دسههته بندی بر اسههاس گروه هایي که دانشههجو را برای 

( نشههان دهنده 158، %63پزشههک عمومي بودن آموزش مي دهد)

معني دار از نظر شهههاخص مذکور با گروه هایي بود  عدم تفاوت

ها آموزش نمي  که دانشهههجو برای پزشهههک عمومي بودن در آن

 (.p=48/0( )39، %68بیند)

نشان مي دهد در رشته های پزشكي هسته  2همانگونه که نمودار 

مامي جلسههههات بیش از  کار در ت طب   %50ای، رادیوتراپي و 

شتند. تحلیل نتایج گروه  %77نشان داد که در  مخاطمین حضور دا

گروه های آموزشهههي مینور  %74( و 91های آموزشهههي ماژور )

ند %50( بیش از 180) حاضهههر مي شهههو خاطمین در جلسههههه       م

(45/0= p از منظر دیگر، این شهههاخص در  گروه های جراحي .)

( بود کههه 165) %72( و در گروه هههای غیرجراحي 106) 77%

(. هم نین p=26/0جود نداشت )تفاوت معني داری بین این دو و

ساس گروه هایي که فرد را برای پزشک عمومي  سته بندی بر ا د

( نشان دهنده عدم تفاوت معني 211، %72بودن آموزش مي دهد)

دار از نظر شهههاخص مذکور با گروه هایي بود که دانشهههجو برای 

( 60، %82پزشههههک عمومي بودن در آنههها آموزش نمي بینههد)

(07/0=p.) 

متیاز داده شهههده به نحوه برگزاری ژورنال در دانشهههكده میانگین ا

شهد  شكي م شترین امتیاز در مورد کیفیت  3/15 ± 2/3پز بود. بی

برگزاری ژورنال کالب از منظر اعضهههای هیات علمي مربوط به 

سته ای  و از منظر دستیاران مربوط به گروه ( 19)گروه پزشكي ه

به جلسههات توسههط بود. میانگین امتیاز داده شههده  (18) طب کار

دسههتیاران و اعضههای هیات علمي در اغلب گروه ها تفاوت معني 

داری نداشههت. با این حال در گروه های ارتوپدی، گوش و حلق 

و بیني، اطفال، پاتولوژی، پوسههت و بیهوشههي امتیاز داده شههده به 

به طور معني داری کمتر از  یاران  نال کالب توسهههط دسهههت ژور

 (.1 اعضای هیات علمي بود )جدول
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برگزاری بدون وقفه ژورنال کالب به -1نمودار 

 سال در رشته های مختلف 2مدت بیش از 

میزان حضور مخاطمین در جلسه  -2نمودار 

 ژورنال کالب بر حسب رشته های مختلف
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( توسط اعضای هیات علمي و دستیاران در گروه های مختلف 20مقایسه میانگین نمرات داده شده به ژورنال کالب )از  -1جدول

 آموزشي

 سطح معنی داری دستیاران اعضای هیات علمی گروه آموزشی

 10/0 4/15 ± 2/1 3/14 ± 5/0 روانپزشکی

 50/0 8/13 ± 2/2 8/12 ± 1/3 جراحی عمومی

 90/0 17 ± 1 7/16 ± 3/1 زایمانزنان و 

 10/0 6/13 ± 9/5 8/16 ± 2/2 قلب و عروق

 39/0 5/13 ± 5/3 2/14 ± 5/3 داخلی

 56/0 3/12 ± 2 13 ± 3 عفونی

 03/0 2/14 ± 9/1 8/16 ± 5/2 اورتوپدی

 02/0 8/12 ± 3/5 7/16 ± 6/1 گوش و حلق و بینی

 93/0 2/17 ± 8/0 1/17 ± 1/1 چشم پزشکی

 39/0 5/16 ± 1 6/14 ± 7/3 رادیولوژی

 008/0 14 ± 4/3 4/17 ± 1/1 اطفال

 01/0 16 ± 5/1 1/18 ± 4/1 پاتولوژی

 001/0 3/13 ± 5/1 8/17 ± 7/0 پوست

 07/0 15 ± 7/2 2/17 ± 3/1 مغز و اعصاب

 99/0 7/15 ± 4/4 8/16 ± 8/0 جراحی مغز و اعصاب

 09/0 8/14 ± 9/3 7/17 ± 3/1 اورولوژی

 16/0 17 ± 3/1 19 پزشکی هسته ای

 04/0 4/13 ± 9/2 17 ± 6/1 بیهوشی

 87/0 16 ± 8/1 17 ± 6/2 رادیوتراپی

 99/0 18 18 طب کار

 13/0 8/14 ± 9/2 17 ± 4/1 پزشکی اجتماعی
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 بحث

نال کالب از  یت برگزاری جلسههههات ژور عه وضهههع طال در این م

گاه  ید بالیني  372د یاران  یات علمي و دسهههت نفر از اعضههههای ه

سال  شهد در  شكي م شكده پز شد. میانگین امتیاز  94دان ارزیابي 

برای برگزاری جلسهههات  "متوسهههط"نشهههان دهنده وضهههعیت  15

 ژورنال کالب مي باشد. 

عه ای در ایران برا ی بررسهههي وضهههعیت برگزاری تا کنون مطال

ژورنال کالب در دانشكده های پزشكي انجام نشده است. با این 

وجود چندین مطالعه خارجي به بررسههي وضههعیت ژورنال کالب 

 .(16-18در مراکز خود پرداخته اند )

در مطالعه حاضههر مسههئولیت انتخاب مقاالت و برگزاری جلسههات 

ضای هیات علمي بود %90در حدود  شده موارد با اع شان داده  . ن

 مسهههؤولیت تنظیی با فرد مدیریت کننده یک اسهههت که وجود

سات،  تهیه زمان ضای مطالب جهت جل صاحب نظر  اع سه و  جل

به منجر ند  حث مي توا نه مورد ب  آمیز موفقیت به بودن در زمی

ضو 9ژورنال کالب گردد ) بودن ستیار یا ع (. این فرد مي تواند د

ت مختلف نظرات مختلفي بین هیات علمي باشهههد. هرچند مطالعا

این دو دارند، اما به نظر مي رسهههد حضهههور اسهههتاد باعث تداوم و 

شود. الزم به  سات ژورنال کالب مي  شتر افراد در جل شرکت بی

ذکر اسههت که الزم نیسههت که مدیریت کننده جلسههات سههخنران 

سلط بر  شد با این وجود عالقه او به آموزش پزشكي و ت صرف با

منابع و آمار پزشكي مي تواند باعث بهممود تكنیک های جستجو 

 (.19کیفیت جلسات گردد )

حضههور مداوم از عوامل مهی در موفقیت جلسههات ژورنال کالب 

(. به همین دلیل ژورنال کالب باید در 20محسهههوب مي شهههود )

فواصهل منظی برگزار شهود تا همه شهرکت گنندگان بتوانند وقت 

ند. هر چند عمد با آن تنظیی کن لت برگزاری یه ترخود را  حا ن 

جلسههات به صههورت یک جلسههه در ماه اسههت اما برگزاری یک 

جلسه در هفته تا یک جلسه در فصل نیز در برخي مراکز گزارش 

ست ) ضر در 21،13،2شده ا موارد در هر ماه  %85( در مطالعه حا

سي نظرات  شد. در مطالعه ای که به برر سه برگزار  حداقل دو جل

ی ژورنال کالب در دانشههكده های اسههاتید در خصههوص برگزار

% از وضههعیت برگزاری  93پرسههتاری ایران مي پرداخت، بیش از 

نامطلوب ارزیابي کرده  مل را  های ق منظی جلسههههات طي سههههال 

سه نیز اکثر مطالعات طول مدت 10بودند.)  60( در مورد زمان جل

دقیقه را گزارش کرده اند و برخي دیگر تاکید نموده اند  90الي 

برگزاری در ساعات اداری روزانه باشد تا حضور مستمر  که زمان

 (.2،12،22،23) افراد افزایش یابد

حاضهههر در کمتر از  عه  طال له در روز  %5در م قا موارد تحویل م

به ای در  عه مشهههها طال ند م نال کالب بود. هر چ برگزاری ژور

ست اما در مطالعه ای که  شده ا شكي گزارش ن شكده های پز دان

 %80رسههتاری ایران انجام شههده بود، بیش از در دانشههكده های پ

پاسخگویان وضعیت ارائه مقاله قمل از جلسه را نامطلوب ارزیابي 

گان به نند(. بدیهي است که دسترسي شرکت ک10کرده بودند )

مقاله و آگاهي از موضوع آن قمل از جلسه نه تنها موجب حضور 

پر رنگ تر در جلسههه مي شههود بلكه شههرکت در مماحث مطرح 

 شده در حین جلسه نیز افزایش مي یابد.

سات ژورنال کالب گروه های  شی جل ش هرچند تنها حدود یک 

آموزشي بالیني دانشكده پزشكي مشهد دارای پذیرایي مي باشند 

مي  %95اما این شاخص در دانشكده های پرستاری ایران بیش از 

(. هرچند تعداد ایده آلي برای شرکت در جلسات تعیین 10باشد )

نفر برای ایجاد بحث و  12شده است اما به نظر مي رسد حداکثر ن

 %50مشهههارکت مناسهههب باشهههد، از منظر دیگر حضهههور حداقل 

مخاطمین به عنوان یكي از عوامل موفقیت ژورنال کالب تعریف 

(. مطالعه حاضههر نشههان داد که تنها در یک 20،12شههده اسههت )

ز افراد چهارم جلسهههات تعداد شهههرکت گنندگان کمتر از نیمي ا
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ضای  ستیاران و اع ست. با توجه به تعداد تخمیني د شده ا دعوت 

هیات علمي مي توان اسهههتنماط کرد که جلسهههات با تعداد نفراتي 

بیش از مقدار ذکر شههده تشههكیل مي شههوند. عالوه بر این وجود 

کارآموزان و کارورزان باعث شهههلوغي بیشهههتر این جلسهههات مي 

ست که اگر تعدا شده ا شنهاد  ست، گردد. پی ضا خیلي زیاد ا د اع

(. 19عاقالنه اسههت که به گروه های با تعداد کمتر تقسههیی شههود )

ستاری حاکي از این بود که  شكده های پر نتایج مطالعه ای در دان

موارد این شههاخص را نامطلوب گزارش کرده بودند  %90بیش از 

(10 .) 

عه زمان محدود برای تكمیل  طال های این م یكي از محدودیت 

شغله  ستیاران و اعضای هیات علمي به دلیل م شنامه توسط د پرس

های بالیني و درماني ایشهههان بود. عالوه بر این اسهههتفاده از مطالعه 

مقطعي نمي تواند رابطه علیتي را بین عوامل مختلف بررسي شده 

نه گ با این وجود، نمو هد.  های نشههههان د مامي گروه  یری از ت

آموزشههي بالیني، پوشههش نظرات دسههتیاران تخصههصههي به عنوان 

گیرندگان خدمات آموزشهههي در کنار اعضهههای هیات علمي به 

عه مي  قاط قوت این مطال ئه دهندگان این خدمات از ن عنوان ارا

شكاف کیفیت  شي که  شود گروه های آموز شنهاد مي  شد. پی با

صالح در برگزاری ژورنال کالب در آن شد، با ا ها معني دار مي با

روند برگزاری به خصهههوص حرکت به سهههمت برگزاری ژورنال 

بارتر برگزار کردن این  هد، در مسهههیر پر کالب ممتني بر شهههوا

 (. 24جلسات گام بردارند)

 نتیجه گیری

صالح روند برگزاری،   شي با ا شود گروه های آموز شنهاد مي  پی

 ات گام بردارند.در مسیر پربارتر برگزار کردن این جلس

 تقدیر و تشکر

شهد جهت   شكي م شگاه علوم پز شي دان از معاونت محترم پ وه

جام این طرح تشهههكر میشهههود. مامي هم نین  حمایت در ان از ت

اسههاتید و دسههتیاران گروه های بالیني به جهت همكاری در انجام 

 این طرح تقدیر و تشكر میشود.
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 Abstract 

Background: Despite the importance of the journal club in eduction, 

but problems threaten the quality of journal clubs. This study aimed to 

evaluate the quality of journal clubs in clinical groups in Mashhad 

University of Medical Sciences from the perspective of residents and 

faculty members. 

Subjects&Methods: This cross-sectional study was conducted  in 

2016 in the Medical School. The sapmle was all the third and fourth 

year residents and faculty members with more than two years 

experience 

Results: A total of 372 subjects were enrolled which 201 were faculty 

members (45%) and 163  were assistants (55 %). The average score 

given to the conduct of the Journal club in Mashhad University of 

Medical Sciences was15.3±3.20.The highest score from the  

perspective of faculty members belonged to the Department of Nuclear 

Medicine (19) and  from the perspective  of residents belonged to the 

Department of Occupational Medicine (18). Average scores in 

residents and faculties was not significantly different in most groups. 

However, in orthopedic, ENT, pediatrics, pathology, dermatology and 

anesthesia, assistants rated the Journal club significantly less than 

faculty members. 

Conclusion: It is suggested that with reforming the journal club, make 

this training tool more productive. 

Keywords: Journal club, Clinical training, Training tool 
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