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 *ییغمای نویم

 
 50تا  49 (:7)22؛ 1401 فروردين آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 

Medical Teacher نیترنامو صاحب نیکه از معتبرتر 

 یادر جهان است، مجله یمجالت حوزه آموزش پزشک

اروپا  یانجمن آموزش پزشک اتیو از نشر یالمللنیب

(AMEEاست که توسط گروه ت )از  سیو فرانس لوری

( Informa Healthcareکر )هلث نفورمایا یهارمجموعهیز

منتشر  1979آن در سال  ارهشم نی. اولرسدیبه چاپ م

است. در  افتهیشد و انتشار آن تاکنون بدون وفقه ادامه 

صورت به یو چاپ کیحال حاضر مجله در دو قالب الکترون

. هدف شودیرونالد هاردن منتشر م یریماهانه به سردب

آموزش حوزه  رانیداشتن مدرسان و مدمجله بروز نگاه

 یتیعلوم ترب انسالمت و حفظ ارتباط آنها با متخصص

 ل،یاص یعالوه بر چاپ مقاالت پژوهش هینشر نیاست. ا

( short communication) یو نامه علم ر،ینامه به سردب

 Personal ) َیشخص یهادگاهیمانند د ییهابخش یدارا

views( دوازده نکته ،)Twelve Tipsی(، راهنما 

(BEME GUIDE) BEMEی، و راهنما AMEE 

(AMEE GUIDE)  است. در هرTwelve Tip  دوازده

مانند  شودیم انیموضوع خاص ب کینکته کوتاه در مورد 

. «یآموزش یهابرنامه یابیارزش یدوازده نکته برا»

BEME GUIDEکه  آوردیامکان را فراهم م نیها ا

 گریو د یو مدرسان حوزه آموزش پزشک رانیمد

                                                 
ی، دانشگاه علوم ، دانشکده پزشکگروه زنان(، استاد) ییغمای نویدکتر م نویسنده مسؤول: *

 yaghmaeim@yahoo.comپزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 

 اهپژوهش نیآخر جیاز نتا یریگسالمت با بهره یهاحوزه

 گری. درندیرا بگ ماتیتصم نیمند بهترنظام یو مرورها

 یمبتن یراهنماها گسترش فرهنگ آموزش پزشک نیهدف ا

( Best Evidence Medical Educationبر شواهد )

 یمبتن یریادگی ییکارا»به  توانیآن م یهااست. از نمونه

اشاره کرد. « مندان سالمتبر مورد در آموزش حرفه

 راهنماها منتشر شده است. نیاز ا هشمار 66تاکنون 

AMEE GUIDE نیتردهو پرخوانن نیها که از مشهورتر 

شماره آن منتشرشده  144مجله است و تاکنون  یهابخش

سالمت  یهاحوزه گریو د یروز آموزش پزشکمباحث به

 یهاهیورد آنها اطالعات و توصرا پوشش داده و در م

 یاندرکاران آموزش علوم پزشکتا دست دهدیارائه م یعمل

راهنماها در شش  نیکنند. ا دایپ یترشیب یهایتوانمند

 ،یابیارز ،یبرنامه درس یطراح ،یاددهیو  یریادگی حوزه

و  ،یپژوهش در آموزش پزشک ،یآموزش تیریمد

. الزم به ذکر شوندیمنتشر م یآموزش پزشک یهاهینظر

از جمله  گرید یهاها به زبانراهنما نیاز ا یاست که تعداد

آدرس  قیطر زاند و اترجمه شده یفارس

https://amee.org/publications/translations  قابل

 هستند. یدسترس

 ISI, Indexاز جمله  یمتعدد یهاگاهیمجله در پا نیا

 93011/۱۴۰۰، تاريخ پذيرش: 24/11/۱400مقاله:  تاریخ دریافت
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 منجمی و همکارعلیرضا  نامه به سردبیر
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Medicus/MEDLlNE, ERIC بیو ضر شودیم هینما 

( آن در سال دو هزار و هجده Impact Factorنفوذ )

 بوده است. 706/2
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