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 هدف

و تقویت بنیه هارت ها ، مافزایش دانشبرای ب یکی از روش های مؤثر ژورنال کالبرگزاری و ارائه 

روش می بایست تمامی جزئیات  انشجودراین کارگاه ها د . است علمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

توان وی در نحوه صحیح خواندن مقاله و استفاده از مقاالت در مطالعاتی را بیان نماید لذا  های 

مقاالت ضمنا ارایه مرتب . یافتافزایش خواهد  همچنین ارزابی مقاالت ل های مطالعاتیدطراحی م

خود سطح علمی  همچنینآنها خواهد شد.  بیان و استدالل قدرتدانشجویان منجر به افزایش توسط 

 مخاطبین و شنوندگان را نیز افزایش خواهد داد. و همچنین 

برنامه ریزی  توسط شخصی به نام ویلیام اوسلر در کشور انگلستان 1875سال  ب درژورنال کالبرنامه 

ت بهداشت در وزارب استاندارد مصوب شده ای در خصوص ژورنال کال. در حال حاضر و پیگیری شده 

راهنمایی  انجام شده ، با توجه به مطالعات مروریولیکن  موجود نمی باشدو درمان و آموزش پزشکی 

تنظیم و جهت جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی  دانشکده پرستاری یمعاونت پژوهشطرف  زا

 استفاده دانشجویان و عالقه مندان ارائه می گردد.

 



 انتخاب مقاله 

را  موفقی می باشد. قاعدتا یک مقاله خوب ارایه کالبترین قسمت در ژورنال انتخاب مقاله مهم (1

 بدنبال خواهد داشت. 

ب مقاله، عالقه فردی دانشجو است و توصیه می شود موضوعی باشد که مهمترین فاکتور در انتخا(2

قاله قاعدتا چنانچه موضوع مدرگیر است. بیشتر نسبت به آن عالقه مند بوده و یا با آندانشجو 

همچنین برای دانشجویات دانشجو باشد ارایه بهتر ی از آن مقاله خواهد داشت.متناسب با عالقه 

تحصیالت تکمیلی اگر موضوع زورنال کالب مرتبط در راستای موضوع پایان نامه خود باشد،کمک 

 بسیار خوبی برای تفهیم موضوع پایان نامه خواهد بود. 

اشد و حرفی برای گفتن داشته باشد. انتخاب یک مقاله خوب جالب بوپرمحتوا(مقاله می بایست 3

. مقاله ای را می توان خوب رتبه دادخواهد  در اختیار مخاطبان قرارهای قابل مطرحی را داده قاعدتا 

 علم و فناوری و با توجه به بررسی نموده همچنیندر مقاله  موجود را  بندی کرد که بتواند چالش های

 تحوالت روز باشد.

و نیازهای  موجود قابل فهم بوده و حتی االمکان راه حلی برای رفع چالش هایبرای مخاطبان مقاله  (4

 .مطرح نماید روز جامعه 

دون دخالت اساتید و صرفا توسط دانشجویان صورت خواهد ؛ این کار باید  بانتخاب مقالهبرای  (5

مامی ارائه ژورنال کالب در کنار دانشجو یکی از اساتید به عنوان استاد راهنما در ت البته  پذیرفت.

 خواهد بود تا راهنمایی های الزم را در این خصوص به دانشجو بدهد .

با توجه به انتخاب نوع ارائه ) ژورنال کالب محتوایی یا نقد و سایر موارد ،  چند مقاله ) در نوع  (6

پرداخته مقاله  ها جزئیات آنبه  و هدانتخاب شتوسط دانشجو در نقد مطالعاتی یک مقاله محتوایی( و 

 شود.

  .نباشد مقاله مروری بوده و تحقیقاتیاز نوع باید مقاله در نوع نقدمقاله؛   (7



زیر یک بهتر است از آن اخذ می گردد مقاله مجله ای که  IF مقاله از مجالت معتبر انتخاب شود.(8

 نباشد.

 مقاله نحوه ارایه 

 درحین ارائهداشته باشد. نباید اختصاصی خود حاطه کامل به مقاله ا دانشجو موقع ارایه می بایست (1

باید توجه نمود حتما از و خوانندگان را سرگردان نماید. پرداخت از یک موضوع به موضوع دیگر

 .گرددو از حاشیه ها خوداری  جمالت رسا و گویا استفاده شود

 قرائت و خوانده نشود برای شنوندگان   نوشتهتوضیح داده شود و از روی توسط دانشجو مقاله باید (2

 اسالید تهیه شود.و بایستی 

در ابتدا مقدمه ای . می بایست مورد بررسی قرار گیردتمامی بخش های مقاله به هنگام ارائه ، (3

 زیرا همین بخش است که مخاطبین را بهارایه شود.شیوا و گویا در خصوص تحقیقمختصر و مفید 

 می کند. جلب ادامه  شنیدن مطلب 

 شرح داده شود. مندرج در مقاله و چالش ها اهداف ، فرضیات (4

نحوه  احیاناً روش های کلیه متغیرها و نوع مداخله، ، نوع مطالعه، نحوه طراحی  ، مدل مطالعاتی(5

سواالت زیر به دقت می بایست پاسخ همچنین به شرح داده شود.و آنالیز آماری داده ها نمونه برداری 

 ؟داده شود

 متغیرهای ذکر شده در مقاله قابل اعتماد و کافی هستند؟  سخنران،یا از نظر آ -

 ست؟ادارد شده نیا طراحی مطالعه استاآ -

 ی؟ا کرد؟ چه استفادهمی توان از نتایج استفاده آیا  -

ترجیحا از  داده شود.توضیح باشد، قابل فهم  برای مخاطبان به نحوی که ، شفافجداول و تصاویر  -

 جداول و تصاویر اسالید تهیه گردد. ایکیک



 دست یافته اند و یا به عبارتی نتیجه گیری نیز ارایه گردد. به آن به اهدافی که نویسندگان مقاله -

به ویژه در داخل  از سوی دانشجوچگونگی استفاده از نتایج تحقیقات  ضمنا پیشنهاداتی در خصوص

 د. ارایه گردکشور با توجه به چالش های کنونی 

 پاسخ داده شود. و در انتهای سخنرانی دقیقا  شرکت کنندگان به سواالت -

 و نحوه برگزاری  ارایهنکات مرتبط با

کارشناسان، همکاران با حضور اساتید،  بصورت هفتگی یا ماهیانه  ژورنال کالب برگزاری جلسات

یش های مرتبط ( در محل تحصیالت تکمیلی)گرا و دانشجویانبالینی، پرستاران و اعضا هیات علمی  

سالن آموزشی بیمارستان عالمه بهلول در طبقه پنجم بیمارستان و یا در سالن رازی دانشکده 

پرستاری صورت خواهد پذیرفت. فراخوان و دعوتنامه ها بر روی سایت دانشکده و تابلو اعالنات 

ابتدای ترم  پزوهشی و تحصیالت تکمیلی  قرار  می گیرد، دانشجویان موظف هستند که در

کننده ژورنال کالب اطالع داده تا و زمان بندی مناسبی برای ارایه  هماهنگ موضوعات خود را به 

 تمام دانشجویان تدوین گردد. 

 زمان ارائه برای هر ژورنال کالب :

یات ئخیلی کوتاه نباشد که به جز نیز خارج شود و مخاطبانکه از حوصله خیلی طوالنی باشد  نباید

   دقیقه در نظر گرفته شود . 50حدود  رداخته نشود.مقاله پ

 ارزیابی و ارزشیابی 

خواهد گذاشت و نمره دریافت کسری مراحل ارزیابی را پشت سر دانشجو پس از ارایه مقاله ی(1

 از اساتید مرتبط با موضوع مقاله به عنوان هیت داوران دعوت بعمل می اید. .خواهد نمود

 صورت خواهد پذیرفت و شامل موارد زیر خواهد بود هیت داورانط توسارزیابی و ارزشیابی (2

 :نمره ( 20) مجموع 

 نمره( 4)حوه بیانن  -



 نمره( 4)مرتبط بودن موضوع -

 نمره( 4)جدید بودن موضوع -

 نمره( 4)آماری روش اجرا و آنالیزهای پرداخت کامل به تصاویر و جداول و مباحث -

 نمره(4بحث و نتیجه گیری ) -
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