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 تعامل هدایت شده در محیط بالین

ّذف هب ایي است کِ داًطجَیبى ثؼذ اس ایٌکِ داًص پبیِ را یبد گزفت ثتَاًذ تؼبهل 

ثبضٌذ. ٍاقؼیت ایي است کِ کٌتزل اسبتیذ ثز  ّذایت ضذُ ای را در هحیظ ثبلیي داضتِ

داًطجَیبى در هحیظ ٍاقؼی کن است. ثِ ّویي دلیل در سبل ّبی اخیز  تجزثِ یبدگیزی

سؼی ضذُ است  اس رٍش ّبی آهَسضی استفبدُ ضَد تب اسبتیذ کٌتزل ثیطتزی ثز فزآیٌذ 

 یبدگیزی در هحیظ ّبی ٍاقؼی ثیوبرستبى ٍ جبهؼِ داضتِ  ثبضٌذ.

 هشابَ هحیط در تجربیات تفاّت

اگز قزار است داًطجَیبى تجزثیبت هتفبٍتی داضتِ ثبضٌذ هب چگًَِ هی تَاًین اعویٌبى 

حبصل کٌین کِ داًطجَی هب ثب یک حذاقل تَاًوٌذی ایي ثخص یب دٍرُ ّب تزک 

 خَاٌّذ کزد. ایي یک چبلص است کِ اسبتیذ را ثِ سوت الگ ثَک ّذایت کزدُ است. 

 CORE OBJECTIVEهِن یادگیری اُداف



ثحث اسبسی دیگز ایي است کِ هب ضَاّذ دارین کِ داًطجَیبى ػلیزغن ایي کِ در 

هحیظ ّبی هختلفی قزار دارًذ هب هی تَاًین توْیذاتی فزاّن کٌین کِ داًطجَیبى ثِ 

Core objective  اّذاف یبدگیزی هْن ٍ ضزٍری( کِ در ثزًبهِ آهَسضی آًْب(

 قزار دارد، ثزسٌذ. 

 

 بْک؟ الگ چرا

الگ ثَک در ٍاقغ یک ٍقبیغ ًگبر است آًچِ کِ داًطجَ تجزثِ هی کٌذ یب ٍقبیؼی کِ 

هَرد استفبدُ خَد  "ثب آى هَاجِ ضذُ است را هی ًَیسیذ ٍ ایي تجزثِ ثجت ضذُ ثؼذا

داًطجَ ٍ استبد ٍ هزثی اٍ قزارهی گیزد ٍ ثزای ایٌکِ پی ثجزین فزد چِ تجزثِ ای را یبد 

حقیقت الگ ثَک ضَاّذی اس دستیبثی ثِ اّذاف آهَسضی در حیغِ  گزفتِ است. در

 داًص، ًگزش ٍ هْبرت در دستزس استبد قزار هی دّذ. 



 چک کردن الگ بوک 

اٍ  Log Bookثْتز است استبد یب هزثی ّز چٌذ ٍقت یک دفؼِ ثب داًطجَ ثٌطیٌذ ٍ

 "هثال را چک کٌذ ٍ ًقبط قَت ٍ ضؼف داًطجَ را ثِ صَرت کالهی ثبسخَرد دّذ

ثگَیذ کِ در ایي قسوت ایي تجزثِ ی هْن ثَد کِ ضوب ًذاضتی یب ایي کبری کِ رٍی 

 ثِ جبی آى کِ یک ثبسخَرد هکتَة ثذّذ. آى توزکش کزدی هْن ًجَدُ است. 

 شکلهای متفاوتی از الگ بوک

( درست هثل دفتزچِ خبعزات است.  diaryگبّی ضکل ٍقبیغ ًگبر پیذا هی کٌذ ) 

کِ فزد احسبسبت ٍ ػَاعفص را خیلی راحت تز ثیبى هی کٌذ کِ ایي  هٌظَر ایي است

ثِ هب ًذّذ. اهب  Log bookهی تَاًذ اعالػبت خیلی هفیذی ثِ هب ثذّذ کِ یک 

ٍقتی داًطجَ ّب سیبد ّستٌذ ٍ ًیزٍی اًسبًی ثزای ثزرسی الک ثَگ کن است یب سهبى 



داضتِ  Log bookهحذٍد است، ثْتز است کِ اس رٍسًگبر اجتٌبة کٌین ٍ یک 

 ثبضین.

 بالیٌی هحیط در ُا بْک الگ

ثؼٌَاى یک اثشار ثزای ثزرسی فؼبلیت ّبی رٍسهزُ یبدگیزی  "ّز چٌذ الگ ثَکْب اصَال

هحیظ ثبلیٌی  پشضکی است. اس الگ ثَک ّن  سبختِ ضذُ اًذ اهب کبرثزد اسبسی ضبى در

هی تَاًین در دٍرُ ػلَم پبیِ داًطجَیبى پشضکی ّوچٌیي داًطجَیبى دًذاًپشضکی ٍ 

 پزستبری ٍ هبهبیی ّن استفبدُ کٌین. 

 بالیٌی عولکرد بر ًظارت

 (HCFA  ِثیبى هی کٌذ در کطَر آهزیکب اگز یک فؼبلیت درهبًی یب کلیٌیکی ک )

داًطجَ ٍ اًتزى اًجبم دّذ، ًظبرت ًطَد دٍلت پَلی ثزایص پَلی پزداخت ًوی کٌذ، 

 تب ایي حذ آًْب ثزای ًظبرت اّویت قبئل ّستٌذ.



ي ثِ یک سَال: آیب هب هی تَاًین ثز رٍی توبم فؼبلیت ّبی داًطجَیبى ًظبرت کٌین؟ ای

ایي هؼٌی است کِ هب در توبم سبػبت ضجبًِ رٍس ثِ تؼذاد داًطجَیبى یک ًفز ارسیبة 

داضتِ ثبضین ٍ سبیِ ٍار داًطجَّب را دًجبل کٌین خَة ایي ّویطِ اهکبى پذیز ًیست. 

در ٍاقغ یک ًظبرت غیز هستقین است. ایٌجب ثحث الگ ثَک هغزح هی ضَد. در ٍاقغ 

 برت غیز هستقین ػولکزد ثبلیٌی داًطجَیبى.الگ ثَک اثشاری است ثزای ًظ

 آهْزشی اُداف بَ ًیل هیساى بررسی

ًِ تٌْب اس الگ ثَک ثزای ثجت فؼبلیت ّبی داًطجَ استفبدُ هی ضَد ثلکِ هب هی تَاًین 

اس الگ ثَک ثزای اصالح سبختبر ثزًبهِ آهَسضی خَدهبى ّن استفبدُ کٌین ایي یؼٌی 

 چِ؟

ِ غیز اسایٌکِ هی تَاًذ یک ثبسخَرد ثبضذ ثزای ایٌکِ اسهشایبی الگ ثَک ایي است ک

داًطجَ تجزثِ یبدگیزی خَدرا اصالح کٌذ یب عجق ثزًبهِ آهَسضی  پیص رٍد. هی تَاًذ 



یک ثبسخَرد ثبضذ ثزای ثزًبهِ ریشاى کِ ثجیٌٌذ آیب ثِ اّذاف ثزًبهِ آهَسضی خَد هی 

 رسٌذ یب خیز؟

 هْثر بازخْرد

 یذثک  ثبیذ چِ هطخصِ ای داضتِ ثبضذ؟کذام ثبسخَرد هَثز است ؟ ف

 ثبسخَرد ثبیذ ضزایظ خبصی داضتِ ثبضذ. 

  .ّوِ جبًجِ ثبضذ 

 .خبلی اس استزس ثبضذ 

 .پیص داٍری اًجبم ًطَد 

  حتی االهکبى جٌجِ ی اصالحی داضتِ ثبضذ یؼٌی فقظ جٌجِ ی ایزاد گیزی

 ًذاضتِ ثبضذ.

 .ثِ سبدگی در دستزس ثبضذ 

ثبسخَرد هٌبست راهی ضٌبسین ٍ دٍست دارین کِ اس آى استفبدُ کٌین اهب یک سئَال:  هب 

 چگًَِ هی تَاًین یک ثبسخَرد  ثب ایي ّوِ هطخصبت داضتِ ثبضین ؟؟!

 

 بازخْرد برای آل ایدٍ رّشِای از یکی

 است. بْک الگ از استفادٍ  دادى



هی تَاًین اس الگ ثَک ثزای یک ثبسخَرد سبختبرهٌذ استفبدُ کٌین . داًطجَ ثزای 

ًیبسهٌذ ًبظز ًیست یؼٌی در خیلی اس  "ثبسخَرد گزفتي اس فزآیٌذ یبدگیزی خَدش الشاهب

 Self-adjustment , self- feedbackداًطگبّبی هغزح دًیب، ثحث 

هطخص هی ضَد ثؼذ هی گَیٌذ هغزح ّست . یؼٌی ثزای داًطجَیبى اّذاف یبدگیزی 

تجزثِ ی خَدتبى را ثجت کٌیذ آخزّفتِ ایي تجزثِ ّب را ثب اّذاف  آهَسضی هقبیسِ 

 کٌیذ، ثجیٌیذ چقذر هَفق ثَدُ ایذ؟

 هٌاسب بازخْرد شرایط

داضتِ ثبضذ یؼٌی تکَیٌی ٍ ثِ  formativeثبسخَرد در عَل تزم ثبیذ جٌجِ ی 

ٍ در  Summativeهٌظَر اصالح داًطجَیبى ثبضذ. در صَرتی کِ فیذ ثک جٌجِ ی 

ًوزُ پبیبًی داًطجَیبى هَثز ثبضذ. در آًْب تزس ٍ استزس ایجبد هی کٌذ ٍ ثبػث هی 

 ضَد اثز ثخطی فیذثک کبّص یبثذ.

 بْک الگ هسایای

ًذ کِ ٍقتی حجن الگ ثَک ّب سیبد ضذ، در داًطکذُ ی پشضکی داًطگبُ هبسزیخ دیذ

ثزًبهِ ریشاى تَاًستٌذ ثجیٌٌذ کِ ثیي ثیوبرستبًْبی هختلف ضبى چِ تفبٍتی ٍجَد دارد. 

اس قجل ًوی داًستٌذ کِ داًطجَیبى در چِ ثیوبرستبًی ثْتز یبد هی گیزًذ یب تجزثِ ی 

آًْب کوک کزد کِ ثْتزی دارًذ یب کذام ثیوبرستبى آهَسضی تز است. اهب الگ ثَک ّب ثِ 

ثتَاًٌذ در هَرد تفبٍت ثیوبرستبى ّبی آهَسضی قضبٍت کٌٌذ ٍ هطکالت ثزًبهِ ّبی 

 آهَسضی  ثیوبرستبى ّب را اصالح کٌٌذ.



 بْک الگ براساش کْریکْلْم تغیرات

در هغبلؼِ هتبآًبلیش خَد کِ حبصل هقبیسِ هغبلؼبت هختلف است، ثیبى Ferrellآقبی 

ي رٍش ّب ثزای اػوبل تغییزات در کَریکَلَم آهَسضی، ًوَد کِ کِ یکی اس ثْتزی

 استفبدُ اس تحلیل دادُ ّبی هزثَط ثِ  الگ ثَک ّب ّست. 

ایي هَضَع در داًطکذُ ی دیگزی ّن تجزثِ ضذُ است ٍ دیذًذ کِ سبختبر ثزًبهِ 

 ّبی آهَسضی ثبلیٌی اس عزیق الگ ثَک هی تَاًذ ثْجَد ٍ ارتقبء پیذا کٌذ.

 بْک الگ از جْیاىداًش تبعیت لسّم

یک هَضَع ثسیبر هْن ایي است کِ الگ ثَک خَة است تب سهبًی کِ داًطجَ اس آى 

تجؼیت کٌذ ٍ ثتَاًذ اس آى استفبدُ کٌذ. یک الگ ثَک خَة اگز استفبدُ ًطَد. الگ 

 ثَک ثی فبیذُ ای خَاّذ ثَد.

دارًذ؟  یک سئَالی پیص هی آیذ ٍ آى ایي است کِ آیب داًطجَیبى الگ ثَک را دٍست

ثزرسی کزدُ ٍ دیذُ است کِ اغلت  Vanekٍ اس آى استفبدُ هی کٌٌذ یب خیز؟ آقبی 

اٍقبت داًطجَیبى اّویت ٍ تَجِ کبفی را ثزای پزکزدى الگ ثَک قبئل ًیستٌذ ٍ ّویي 

 اهز هَجت ػذم دستیبثی ثِ اّذاف الگ ثَک هی ضَد.

چگونه دانشجویان را ترغیب کنیم تا از الگ بوک 
کنند؟استفاده   



در ثزرسی خَد یکسزی هَارد را پیذا کزدُ ٍ ثیبى ًوَدُ کِ اگز ایي  Vanekآقبی 

 هَارد رػبیت ضَد، اّویت الگ ثَک ثزای داًطجَیبى سیبد هی ضَد:

 الگ ثَک ّب حتی االهکبى سبدُ ثبضذ.

 کذگشاری ّبی هتؼذد ًذاضتِ ثبضذ.

ِ ثبضین سهبى دادى ٍ تحَیل یک فزآیٌذ استبًذارد ثزای استفبدُ اس الگ ثَک ثبیذ داضت

 دادى الگ ثَک ّوچٌیي ضیَُ پزکزدى آى.

 (استفبدُ ضَد. Closed questionsحتی االاهکبى اس پزسص ّبی ثستِ )

الگ ثَک خیلی سزیغ تحلیل ضَد. ٍ ثبسخَرد هٌبست ٍ ثِ هَقغ  ثِ داًطجَ دادُ ضَد. 

ٍسظ تزم تحلیل ضذُ ٍثبسخَرد   خیلی هْن است کِ داًطجَ حس کٌذ کِ الگ ثَک

 هی گیزد.

کٌذ اس الگ ثَک ّب ثزای تصوین گیزی ّبی هزثَط ثِ  اس آى هْوتز داًطجَ اگز حس

در پز کزدى الگ ثَک تَجِ ثیطتزی  "کَریکَلَم آهَسضی استفبدُ هی ضَد، قغؼب

 خَاّذ ًوَد ٍ ثب آى ثِ صَرت جذی تزی ثزخَرد خَاّذ کزد.

 Log BOOKدستورالعمل تهیه 

 ……دانشگاه علوم پزشکی

LOG BOOK .................ثخص.......       ثیوبرستبى 

 

 ًبم: .1

 ًبم خبًَادگی: .2



 داًطجَی رضتِ: .3

 ترم تحصیلی: .4

 ضوبرُ داًطجَیی: .5

 عَل دٍرُ آهَزضی: .6

 تبریخ ضرٍع کبرآهَزی: .7

 تبریخ خبتوِ کبرآهَزی: .8

 هرثی : .9

 هذیر گرٍُ: .11

 

 
 :LOG BOOKاهذاف 

ثجت دقیق ٍ کبهل تجرثیبت ػولی کِ هٌجر ثِ هستٌذ سبزی کوک ثِ داًطجَ جْت  .1

 تجرثیبت، ًوبیبى ضذى کوجَدّب ٍ تالش در جْت رفغ آًْب هی گردد.

کوک ثِ اسبتیذ در ارزیبثی رًٍذ آهَزش ّر دستیبر ٍ تؼییي ٍ فراّن آٍردى  .2

 تجبرة هکول ٍ هَرد ًیبز در حیغِ ّبیی کِ داًطجَ ًیبز ثیطتری دارد.

ي داًطکذُ جْت ارزیبثی هیساى هَفقیت ثخص آهَزضی در ایجبد کوک ثِ هسئَلی .3

 زهیٌِ کست تجبرة ػولی داًطجَیبى

تبهیي اعالػبت هَرد ًیبز جْت ثررسی هجوَػِ تجبرة ّر داًطجَ در پبیبى ترم  .4

 تحصیلی ّوچٌیي پبیبى دٍرُ آهَزضی

 

 مقررات :

را در قبلت  توبهی داًطجَیبى هی ثبیست اعالػبت هرثَط ثِ تجرثیبت ػولی خَد .1

LOG BOOK .جوغ آٍری ًوبیٌذ 



 تکویل ًوبیذ. "خَد را ضخصب LOG BOOKّر داًطجَ هی ثبیست  .2

خَد را ثِ  LOG BOOKّر داًطجَ هَظف است کلیِ اعالػبت ثجت ضذُ در  .3

 تفکیک ثِ تبییذ استبد هرثَعِ ثرسبًذ.

 هی ثبیست از اثتذای دٍرُ آهَزضی ضرٍع ضَد.LOG BOOK تکویل .4

را جْت  LOG BOOKی هی تَاًذ در ّر زهبى کِ تطخیص دّذ استبد ٍ هرث .5

 ثررسی یب ًسخِ ثرداری در اختیبر داضتِ ثبضذ.

تکویل هحل در ًظر گرفتِ ضذُ جْت تبییذ استبد، ثر ػْذُ ی استبد ًبظر ثر اقذام  .6

 ػولی هی ثبضذ.

 

 :LOG BOOKاصول کلی تکمیل 

خَد را در توبم اٍقبت ثِ ّوراُ  LOG BOOKتَصیِ هی گردد داًطجَیبى  .1

داضتِ ثبضٌذ ٍ اعالػبت را ثب ًظن هطخص در آى ثجت ًوبیٌذ. ایي رٍش سجت 

ثب خغب ّوراُ  "کبّص هَارد ثجت اعالػبت از عریق رجَع ثِ حبفظِ کِ هؼوَال

 است، خَاّذ گردیذ.

اعالػبت هرثَط ثِ ّر اقذام ػولی یب فؼبلیت ػلوی هی ثبیست در اٍلیي زهبى  .2

 .کي تَسظ داًطجَ در جذاٍل هرثَعِ ثجت ٍ سپس ثِ تبییذ استبد ثرسذهو

 ًِایت دقت را بَ عول آّرید. LOG BOOK" در حفظ ّ ًگِداری ایي لغفب .3

 

 لیست اقذامات تشخیصی درمانی ضروری جهت بخش...
 )تؼذاد ٍ ًَع ّر اقذام تَسظ اػضبی گرٍُ ثب تَجِ ثِ سرفصل درٍس هطخص هی ضَد(

 اقذام تطخیصی ٍ درهبًیًَع  ردیف
حذاقل تؼذاد اقذام هَرد 

 ًظر

   

   



 

 جذول ثبت اقذامات تشخیصی درمانی

ف
دی

ر
 

سي ٍ  تبریخ

جٌس 

 ثیوبر

 تبییذ استبد ًَع ًظبرت ًَع اقذام

      

      

 راهنمای تکمیل جذول:
 ًَضتِ ضَد. /49Mصَرتسبلِ ثِ  49سي ٍ جٌس ثیوبر ثِ صَرت خالصِ ًَضتِ ضَد. ثِ ػٌَاى هثبل آقبی 

 ًَع ًظبرت: 

A  هطبّذُ اقذام:B کوک جْت اًجبم اقذام ثِ استبد :C اًجبم اقذام ثب ًظبرت استبد :D اًجبم اقذام ثِ صَرت:

 : آهَزش ثِ سبیر داًطجَیبىEهستقل

 

 جذول ثبت کنفرانس
ػٌَاى  ًبم کٌفراًس دٌّذُ تبریخ ردیف

 کٌفراًس

 تبییذ استبد

 

     

 

 Morning Reportجذول ثبت شرکت در 

 تبییذ استبد تبریخ ردیف

   

 

 Journal Clubجذول ثبت شرکت در 

 تبییذ استبد ًبم ارائِ دٌّذُ ػٌَاى هقبلِ تبریخ ردیف

     

 

 Case Reportجذول ثبت 

سي ٍ جٌس  تبریخ ردیف

 ثیوبر

 تبییذ استبد تطخیص ثیوبری



     

 
 

 ارزشیابی استاد:

خبًَادگی داًطجَ: ًبم ٍ ًبم  

  اهتیبز

 سغح هؼلَهبت 5 4 3 2 1

 تَاًبیی ػولی  ٍ هؼبیٌِ فیسیکی 5 4 3 2 1

ارتجبعی ّبی  هْبرت 5 4 3 2 1  

 ًظن ٍ ترتیت  5 4 3 2 1

 اًگیسش 5 4 3 2 1

ػبلی 5  

خَة 4  

هتَسظ 3  

قبثل قجَل 2  

غیر قبثل قجَل1  

 ارزضیبثی کلی از داًطجَ:         اهتیبز

 ٍ ارزیبثی کلی ضوب: LOG BOOKارزیبثی ضوب از کبر داًطجَ ثر اسبس هحتَیبت 

 ًقبط قَت:

 ًقبط ضؼف:

 اهضبء ٍ هْر استبد

 ثِ صَرت خالصِ ًقغِ ًظرات ٍ تجرثیبت خَد را در ایي ثخص آهَزضی ثیبى فرهبییذ. "لغفب

 

 اهضبء داًطجَ
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