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Supervised Interaction 
 Murray highlights that students perceived supervised 

interaction with patients and teaching by doctors as 
the most educational activity in both community and 
hospital environments. 
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Different Experiments in The Same setting 
 Individual students have very different experiences 

even with apparently similar timetables 
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Core Objectives 
 It is important for both students and faculty to 

recognize that although their learning experiences 
may be very different, core objectives can still be 
attained.  
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Why logbooks? 
 As we move towards community teaching and 

decentralized clerkships, logbooks can be used to 
track the activities of students as they learn in 
different environments, providing feedback for 
program planning. 
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Why logbooks? 
 Logbooks are also extremely useful in focusing 

students on important objectives that must be 
achieved within specific time frames. 
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Clinical Supervision 
 One of the factors influencing the effectiveness of 

clinical teaching is clinical supervision which includes 
providing constructive and supportive feedback and 
identifying the students' individual needs.  
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Feedback and Clinical education 
 Feedback contributes towards a better structuring of 

clinical education because it can redirect the students' 
learning activities towards areas of deficiencies. 
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Effective Feedback 
 In order to be effective, feedback should be provided 

frequently, under conditions that are stress-free, 
should be non-judgmental, should be complete and as 
rapid as possible and remedial action should readily be 
available.  
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Benefits of Logbooks 
 In a study conducted by Vanek et al. the use of log 

systems at three medical schools were compared, 
showed that log data:  

 Can inform clerkship directors about how well the 
program goals are met,  

 Can verify the breadth of student experience 

 Can facilitate comparative program research among 
institutions. 
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Student compliance with logbooks 
 Although student compliance is critical to the success 

of a log, Vanek et al. and Dent and Davis found that 
student participation or compliance in the completion 
of a log is poor.  
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Student compliance with logbooks 
 Policies and procedures proposed by Vanek et al. to 

encourage compliance were:  
1. To create a log that is simple to use,  

2. To use log forms that require limited numbers of 
coding decisions,  

3. To standardize data-collection procedures,  

4. To use closed questions,  

5. To provide rapid analysis of data and timely feedback 
to students and faculty, and  

6. To integrate the data into the curricular decision-
making process.  
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 چه ثبت فعالیت های یادگیری دفتر 
 ی مقایسه ، بالینی تجربیات آموزشی، های داد درون محتوای پایش  منظور به

 دستیابی میزان تعیین ، مختلف بالینی آموزش های مکان در دانشجویان تجربیات
 .رود می کار به درسی ی برنامه اهداف به فراگیران

 :  عالوه بر این الگ بوک 
 دانشجویان کاری عادات و توانایی و یادگیری تجارب عمق و وسعت ارزیابی به بوک الگ

 .است  آموزشی  فرایند ی کننده بازگو

 الگ بوک چیست ؟
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 .کنندالگ بوک ابزاری است که فراگیران به وسیله ی آن تجربیان یادگیری خود را مستند می 
 :دفتر چه شامل محتوای  
 در مورد مواجهه با بیمار اطالعاتی  

 بیماری آموزش داده شده موارد 
 های انجام شده پرسیجر 

 تجربیاتاطالعات مربوط به مکان و زمان رخداد  
نحوه  (تظاهرات بیماری، مهارت ها و پرسیجر ها )بیان دیگر در این روش ارزیابی محتوای یادگیری به 

به عنوان مشاهده گر، مشارکت کننده یا انجام دهنده یک فعالیت؛ثبت شرح حال بیمار و  )یادگیری 
شرکت در دوره ها و کالس های نظری ، راند )و نیز محل وقوع یادگیری ( دریافت بازخورد از استادان 

 .شوندمستند می ... (درمانگاه وبالینی ، آموزش بر بالین بیمار ، 
 
 

که انتظار می رود موارد و تظاهرات بیماری و مهارت های بالینی دوره ، اهداف آموزشی به این منظور الزم است بر اساس  
 را در آن بدست آورند ، در الگ بوک فهرست شوندمورد نظر توانمندی فراگیران در انتهای دوره 
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 الگ بوک چیست ؟



 انواع الگ بوک

 :سه فرم تقسیم می شود الگ بوک ها به از لحاظ ساختار 

 صورت به را اطالعات باید که هستند هایی دفترچه ، کتبی های بوک الگ :کتبی
 در حداقل استفاده  مورد فرم ترین شایع کتبی انواع کرد وارد های آن در دستی
 . هستند آموزی کار مقطع

 از لیستی چک بر متشمل که هستند هایی دفترچه :اسکنر توسط تصحیح قابل
 برای اسکنر توسط مستقیما که ها تشخیص و بیمار مشکالت ، پرسیجر انواع

 . شوند می آماده ها داده نحلیل

 ، کامپیوتر بر مبتنی های دفترچه ، الکترونیکی های بوک الگ : نیکی الکترو
 جویان دانش که هستند pda بر مبتنی یا اینترنت بر میبتنی ، شبکه بر مبتنی

 موجب دیجیتال فناوری از اسنفاده کنند می ها آن وارد را ها داده مستقیما
 یا دانشکده یک مختلف آموزشی های دوره در یکسان سیستم از استفاده

 سازی ذخیره اطالعات آوری جمع این بر عالوه شود می مختلف های دانشکده
   است تر آسان ها ده دا گزارس و تحلیل
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 مزایای الگ بوک 
 
 الگ بوک به مثابه یک راهنما است که از همان ابتدا برای فراگیران مشخص می

 .کند چه چیزی را و چگونه باید یاد بگیرند 
 
 فهرستی از اهداف آموزشی تظاهرات و بیماری ها و مهارت های بالینی که باید تا

انتهای دوره ی توانمندی الزم در آن را کسب کنند در اختیار فراگیران قرار می 
 .دهد

 
 فعالیت ها و تجربیات یاد گیری را مستند می کند. 

 
 امکان ارائه ی باز خورد از عملکرد فراگیر در خصوص میزان دستیابی به اهداف

 .  دوره ها فراهم می کند
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 مزایای الگ بوک 

 امکان ارزیابی فراگیران و نیز ارزشیابی دوره را فراهم می کند. 
 
 ظرفیت تغییر و اصالح برنامه درسی را دارد. 

 
موجب یکسان نمودن تجربیات یاد گیری فراگیران و نظام مند نمودن آموزش می شود. 

 
بخشی از مسئولیت یادگیری را به فراگیران واگذار می کند. 
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 محدودیت های الگ بوک  
 
 دانشجویان و استادان با اهداف و اهمیت استفاده از آن آشنایی کافی ندارند و در

 .نتیجه در تکمیل آن  مشارکت الزم را ندارند 
 
 روایی وپایایی دفترچه ها به دلیل عدم اطمینان از دقت اطالعات وارد شده در آن زیر

سوال است؛ فراگیران به غیر از موارد ضروری اطالعات را در دفترچه ها وارد نمی 
کنند و موارد مواجهه را کمتر از میزان واقعی ثبت می کنند بنا بر این از اطالعات 

موجود در الگ بوک نمی توان به آسانی در ارزشیابی برنامه آموزشی به ویژه اهداف 
 .آموزشی و تغییر یا تایید آن استفاده نمود 

    

mha325@yahoo.com 20 



 محدودیت های الگ بوک 

 به طور معمول تعداد حداقل مهارت ها ، پرسیجر ها ، و مواجهه های مورد نیاز به
 صورت سلیقه ای تعیین می شود که تایید کننده ی عملکرد آتی فرد نیست  

 
 حجم تجربیات ثبت شده لزوما با عملکرد فرد در دوره در ارتباط نیست در واقع

هنوز شواهد محکمی در برقراری ارتباط بین فرایند های ثبت شده در دفترچه ها و  
 پیامد های آموزشی یافت نشده است  
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 گام های طراحی و اجرای الک بوگ مطلوب

 محتوای الگ بوک بر اساس اهداف  دورهتعیین . 1

 بر شوند واقع استفاده مورد آن در ها دفترچه است قرار که بخشی یا دوره اهداف است الزم
 گیران فرا که یادگیری تجربیات آن اساس بر سپس شوند تعیین درسی برنامه اهداف اساس

 . شود مشخص کنند کسب باید
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 گیری در خصوص فرمت الگ بوکتصمیم . 2

 قابل کتبی، فرم سه به ساختار لحاظ از بوک الگ شد اشاره که طور همان
  در امکانات به توجه با که دارد وجود الکترونیکی و اسکنر توسط تصحیح
  .کرد گیری تصمیم آن مورد در توان می موسسه فرهنگ و دسترس
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حداقل سطح مشارکت مورد انتظار از فراگیران در هریک از فعالیت تعریف . 3
 های یادگیری

 فراگیران که دارد وجود احتمال این بالینی محیط در یادگیری و آموزش تصادفی ماهیت به توجه با
  آن شاهد مکرر طور به است نیاز مورد ها آن در نظری دانش کسب تنها که هایی فعالیت از برخی در

  که را هایی فعالیت از برخی اما دهند انجام را ها آن مستقال حتی و شوند آن اجرای گیر در باشند
  نمودن یکسان منظور به براین بنا نکنند تجربه دوره طول در اصال کنند اجرا مستقل صورت به باید

 در فراگیران از انتظار مورد مشارکت میزان دوره آموزشی اهداف به دستیابی از اطمینان و تجربیات
 .گردد مشخص باید یادگیری تجربیات از یک هر

 
  پزشکی علوم دانشگاه)خمینی امام بیمارستان اورژانس طب کارورزان بوک الگ در مثال عنوان به 

 (1389 سلیمانی اصل و فرهمند) است شده تعریف سطح سه در مشارکت میزان( تهران
 

   پرسیجر انجام مشاهده
  پرسیجر انجام در مشارکت

 پرسیجر مستقل انجام
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 حداقل تعداد مهارت پرسیجر و مواجهه مورد نیازتعیین . 4

  از پس و متخصصان توسط  یادگیری فعالیت هر از انتظار مورد موارد تعداد معمول طور به
  الزم های پرسیجر و ها بیماری تعداد مورد در اکثرا چه اگر شود می تعیین اجماع به رسیدن

 نیست اختیار در محکمی شواهد باشد فرد آتی عملکرد کننده بینی پیش که طوری به

mha325@yahoo.com 25 



 گیری در مورد تناوب تکمیل اطالعاتتصمیم . 5

  موارد از برخی ودر باشد دوره پایان در یا هفتگی روزانه صورت به تواند می اطالعات تکمیل زمان
 .است موارد این از تلفیقی صورت به

  بیماری موارد و روزانه صورت به سرپایی بیماران مانگاه در به مربوط بیماری موارد مثال عنوان به 
 شوند می ثبت دفترچه در هفتگی صورت به بخش رد بستری
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 گیری در مورد تناوب و نحوه ارائه بازخورد در تکمیل اطالعات تصمیم . 6

 تکمیل برای . باشد مشاور استادان وبازخورد راهنمایی با تواند می اطالعات تکمیل
  یا هفتگی صورت به تواند می راهنمایی شود مشخص باید آن نحوه و زمان اطالعات

  صورت به راهنمایی معمول طور به باشد دوره انتهای در سپس و دوره وسط در بار یک
 .گیرد می صورت  آن باره در بازخورد ارائه و شده وارد اطالعات بررسی

  در منظور همین به ها دفترچه در که فضایی در کتبی صورت به تواند می بازخورد ارائه
 . باشد می حضوری صورت به یا شده گرفته نظر
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 راهنما های تکمیل الگ بوک تهیه  .7

 است الزم کنند تکمیل را خود بوک الگ باید چگونه بدانند دانشجویان اینکه برای
  خصوص در دوره ابتدای از و شود تدوین ایشان برای منظور همین به راهنماهایی

 .شوند توجیه آن مختلف های قسمت
  تعبیه آن از استفاده راهنمای عنوان به بخشی دفترچه ابتدای در شود می توصیه 

 استفاده نحوه مورد در الزم های آموزش  شفافی توضیحات است الزم چند هر شود
 .گیرد قرار فراگیران اختیار در دوره ابتدای همان از ها دفترچه وتکمیل
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 الگ بوک توسط فراگیر و بررسی آن تکمیل . 8

 فرا اختیار در کافی رسانی اطالع و راهنمایی با همراه دوره ابتدای در ها دفترچه این
  روزانه صورت  به شده تهیه قبل از دستورالعمل مطابق اطالعات. گیرد می قرار گیران

  باز و راهنمایی از فرایند یک طی است ممکن شود می تکمیل دانشجویان توسط وهفتگی
  زمانی ی دوره یک انتهای در ها دفترچه نهایت در شود استفاده نیز مشاور استادان خورد

 .گیرد می قرار بررسی مورد آن در شده ثبت اطالعات و شوند می آوری جمع مشخص
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 کیفیت الگ بوک های تکمیل شده بررسی . 9

  موثر بسیار بوک الگ کیفیت ارتقای در شد ذکر اجرا و طراحی در که مواردی تمام
 . است
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 از بذل توجه شما متشکرم


