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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

انه، جلسات ژورنال کالب است. نقاد یابیارز یهامهارتو بهبود  یروز ماندن درعلوم پزشکبه  یبرا یمیقد یاستراتژ کی

ا تمرکز از ژورنال کالب ب یگزارش چیه باًیوجود دارد، اما تقر یو علوم بهداشت یاز کاربرد آن در پزشک یگزارشات متعدد

ت نقادانه مقاال یابیارز یتوانند توانمندمی یمشاهده نشده است. جلسات ژورنال کالب آموزش پزشک یبر آموزش پزشک

 جیرو(. ت3تا1)است یآموزش هیپژودانشاهداف  شبردیپ یبرا یدیو البته مکمل مف ندینما تیرا تقو یحوزه آموزش پزشک

 یکالب آموزش پزشک رنال(. ژو2جلسات ژورنال کالب است) یایو تبحر در بحث و تبادل نظر از مزا یتعامالت اجتماع

(MEJCًمعموال ) یدرس یزیربرنامه نهیشود و موضوعات مطرح شده در آن، در زممی صورت ماهانه برگزاره ب، 

 (.1)است ارانیو آموزش دست یابیارزش ،یاددهی – یریادگی یهاپژوهش در آموزش، روش د،یاسات یتوانمندساز

ات گزارش نیحال، معتبرتر نیاما با ا یسیانگل ای یآلمان یپزشک یهاگردد به دانشکدهیم ژورنال کالب بر یخیتار شهیر

 زیاد متمانه کیژورنال کالب را به عنوان  1875در سال  ییبزرگ کانادا ینیاوسلر، معلم بال امیلیاست که سر و نیاز ا یحاک

 یاد کمتعد رایبود، ز یکار، اقتصاد نیانجام ا یبرا یو یاصل زهیکرد. انگ سیدر مونترال کانادا تأس لیدر دانشگاه مک گ

نشگاه مک دا یدر آن دوران بودند. مرکز آموزش پزشک یاستفاده شخص یکتاب برا ای اتینشر دیاز پزشکان قادر به خر

 (:3)نموده است نیتدو یپزشک وزشاستقرار و توسعه جلسات زورنال کالب آم یرا برا یمونترال، کانادا چند استراتژ ل،یگ

هدف  -دیکن یخود بررس یجامعه دانشگاه ی( رابراMEJC) یجلسه ژورنال کالب آموزش پزشک کی ی: ارزش اجرا1 نکته

 یایدن یهاکندوکاو درتازه ،یارزشمند، تعامل اجتماع یریادگی یها)فرصت دیکن نییرا تب MEJC یاز برگزار

                                                 
. رانیا ،سنندج ،کردستان یدانشگاه علوم پزشک ،یمعاونت آموزش ،ی(، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)مرب یفرزانه زارع نویسنده مسؤول: *

siafar4149@gmail.com  
؛ (madjidshafiayan@gmail.com. )رانیا ،سنندج ،کردستان یدانشگاه علوم پزشک ،یمعاونت آموزش ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک ،(اری)استاد انیعیشف دیمج

گروه  ،(اری)استاد یعبد نی(؛ دکتر نسرmoaiery@gmail.com. )رانیا ،سنندج ،کردستان یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یگروه جراح ،(اری)استاد یریدکتر حسن مع

و آمار،  یمولوژیدیگروه اپ ،(اری)استاد ی(؛ دکتر خالد رحمانabdi_nasrin@yahoo.com. )رانیا ،سنندج ،کردستان یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یاجتماع یپزشک

 ،یسیگروه آموزش زبان انگل ،(اری)استاد انیامجد نیالد ی(؛ دکتر محkhaledrahmani111@yahoo.com. )رانیا ،سنندج ،کردستان یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک

 (mohiadin72@yahoo.com) .رانیا ،سنندج ،کردستان یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک دانشکده

 12/10/1400پذیرش: ، تاریخ 14/9/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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 (یآموزش پزشک

 .(یآموزش پزشک نهیدر زم قی)تحق دیخود را مشخص کن MEJC: اهداف 2 نکته

 .)جلسات ماهانه( دیکن یزیرجلسات منظم برنامه یو برا دیریبگ میتصم MEJC: در مورد تعداد جلسات 3 نکته

آموزش  نی)محققان و متخصص دیدر جلسه دعوت به عمل آورد یمختلف تخصص یهااز تمام رشته دیکن ی: سع4 نکته

 .(یپزشک انیو دانشجو ارانیدست ،ینیو بال هیعلوم پا دیاسات ،یپزشک

 یاعضا در انتخاب مقاله و آمادگ ریارشد و باتجربه به سا دی)اسات دیده رییخود را تغ MEJC ی: در هر جلسه رهبر5 نکته

 .نقد و ارائه کمک کنند( یبرا

ارتباط  ق،یتحق یو تازگ تیمحتوا، جذاب یموضوع تی)ماه دیکن انیبحث ب یمقاالت( را برا ایانتخاب مقاله ) یارهای: مع6 نکته

 .(و تخصص گروه قیمقاله با عال

 .دیکن هیته به عنوان راهنما()بحث در جلسات  ندیانجام فرا یرا برا ییها: دستورالعمل7 نکته

 .(نفر 15تا  5 نی)بدیریآل شرکت کنندگان را در نظر بگ دهی: تعداد ا8 نکته

 یابی)مثال در ارز در نظر گرفته شود MEJCبحث در هر جلسه  یکه چه تعداد مقاله برا دیریبگ می: از قبل تصم9 نکته

چند مقاله  ایدو  یبه شکل نظرسنج یاز آموزش پزشک یعیحوزه وس یهایمقاله و در بررس کی ،یفیو ک یانتقاد

 .مناسب است(

 .دیجلسات ژورنال کالب را منتشر کن جی: نتا10 نکته

 .دیرا مشخص کن یموضوع و طرح مختصرجلسه بعد ،یجلسه ژورنال کالب آموزش پزشک انی: در پا11 نکته

 .دیکن یابیرا به صورت مستمر ارز MEJC: برنامه 12 نکته

 یهااز طرح تیکردستان جهت حما یدانشگاه علوم پزشک یپزشک اساس مرکز مطالعات و توسعه آموزش نیبرهم

ششم  ارینمودن مع ییاجرا یبرا نیبر شواهد و همچن یمطالعات و اقدامات مبتن کردیرو تیو تقو یآموزش پژوهیدانش

 یزمان بر بود، طرح اریموضوع بس نیا اینداشتند  اکه صاحبان طرح نوآورانه امکان چاپ طرح خود ر یدر موارد کیگالس

 یآموزش یدانشگاه ارائه نمود. براساس مصوبه شورا یآموزش یبه شورا یژورنال کالب آموزش پزشک یبر اجرا یرا مبن

کردستان  یدر دانشگاه علوم پزشک یآموزش یپژوهتوسط واحد دانش یدانشگاه، جلسات ژورنال کالب آموزش پزشک

جلسات  نیا یبرگزار جیثبت و انتشار نتا نیو همچن یو کاربرد نهیاستفاده به یآموزش پژوهیدانش. هدف واحد دبرگزار ش

به عنوان  یآموزش پزشکبه خصوص  یدر حرفه پزشک تیژورنال کالب موضوع صالح نیجلسه ا نی(. در اول3است)

 قرار گرفت.  یموضوع مورد توجه و به روز مورد بررس

از جلسات ژورنال کالب آموزش  یکیبه عنوان موضوع مورد توجه و به روز در  "تعریف تحلیلی مفهوم صالحیت"مقاله  

مفهوم "کامل و جامع  فیمطالعه تعر نی(. نکات قوت ا4کردستان مورد استفاده قرارگرفت) یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 ریو به تصو اگرامید کی نیبود. تدو یحدواسط، وابسته و جعل لف،مخا میدر قالب مفاه نیگزیجا میو ارائه مفاه "تیصالح

شد، می یآن با خود توانمندساز سهیو مقا یاز توانمند یکه باعث درک بهتر تیچهار حوزه مفهوم صالح میمفاه دنیکش

ک استاد علوم ی یو توانمند یاز حوزه آموزش پزشک زین تیصالح یبود. مثال کاربردای قابل توجه اریکار ارزنده و بس

در مورد آن صحبت  اریکه بس یقابل تعمق است. هنر، مهارت و توانمند نیانتخاب شده بود و ا "یسخنران " یعنی یپزشک

و جذب عضو  یورود به عرصه آموزش علوم پزشک یبرا ازیمورد ن یاصل تیقابل ایفن  کیشده اما هنوز به عنوان 

 شود. نمی در نظر گرفته علمیهیأت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 3

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5378-en.html


 نامه به سردبیر و همکاران یفرزانه زارع
 

mui.ac.irijme.http://  539/  (55) 21: 1400مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / دی 

 یارتباط یهامهارتهمراه با  یو نگرش یعمل یهامهارتو  یشناخت یهامهارتاز ای مجموعه یتوانمنداین که به  با توجه

شود می که مطرح یسؤالنام برده شده است.  یادراک یهاییاشاره نشده و از توانا یمقاله به بعد نگرش نی(، در ا5است)

مترادف نگرش محسوب شده است؟ خواننده  یادراک ییتوانا ای دارد؟ن ییجا تیصالح فینگرش در تعر ایاست که آ نیا

داده  حیتوضتر بیششود موضوعات باز شوند و می اشاره یدر متن به چهار حوزه مفهوماین که انتظار دارد عالوه بر 

 یکامل تر حاتیتوض " یادراک ییتوانا"خواننده در مورد تر بیش افتیدر یرسد الزم بود برامی به نظر نیشوند. همچن

 شدند. می انیب یکاربرد یهاهمراه با مثال یادراک ییارائه و تفاوت نگرش و توانا

و علوم  ینیبال دیاسات دگاهیاز د یدیمف اریبس یباعث شد تا بحث و گفتگو یمقاله در ژورنال کالب آموزش پزشک نیطرح ا

گرانقدر، به اختصار  سندگانینو یبرا قیتوف یرزومطرح نمودند که ضمن آ زیرا ن یو نظرات جالب ردیصورت بگ هیپا

 گردد:می خدمتتان ارائه

 یارتباط یهامهارتهمراه با  یو نگرش یعمل یهامهارتو  یشناخت یهامهارتاز ای مجموعه یتوانمنداین که با توجه به  -

 ندارد؟  ییجا تیصالح فی(، چرا نگرش در تعر5است)

 وجود دارد؟ یدر حوزه آموزش علوم پزشک تیصالح یابیارز یبرا یچه مدل رانیدر ا -

از موارد  یکیمهارت در ) هیاول یهاتی( براساس صالحیجراحبه خصوص ) ارانیدست رشیتا پذ دهیزمان آن نرس ایآ -

 رد؟یکار و تبحر در استفاده از انگشتان دست صورت بگبه خصوص ( و یدست یهنرها ای یقیموس ،ینقاش

باسابقه تر  علمیهیأت یشود، چرا به اعضامی اتریتر و پایبا تجربه غن ت،یصالح نیاست و ا تیاگر دغدغه ما صالح -

 .(رانیموجود در ا نیگردد؟)براساس قوانمی محول یترکم سیتدر یواحدها
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