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  چگونه تكميل شده است؟) ره(خميني 

  
  حسين اصل سليماني، ٭شروين فرهمند

  
  

  چكيده
هاي يكسان آموزشي و منطبق با اهداف، از  و قرار دادن دانشجويان در برابر فرصتاز پيش تعيين نمودن اهداف آموزشي عملي  :مقدمه

بررسي چگونگي تكميل . براي كارورزان به عنوان بخشي از نمره ارزيابي نهايي آنان است) logbook(طريق كتابچه گزارش روزانه 
  .مطالعه بودهاي مختلف كتابچه گزارش روزانه توسط كارورزان بخش اورژانس هدف اين  بخش
هاي گزارش روزانه كارورزان بخش اورژانس  كتابچهنگر بر روي كليه   مقطعي گذشته-اين مطالعه به صورت توصيفي :ها روش

 و SPSSافزار  هاي آن توسط نرم داده.  انجام گرفت1386 تا ارديبهشت 1385، در فاصله زماني فروردين )ره(بيمارستان امام خميني 
  .صورت فراواني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتآمارهاي توصيفي به 

كارورز زن )  درصد04/43( نفر 167كارورز مرد و )  درصد96/56 (221 كتابچه گزارش روزانه كارورزي، مربوط به 388در مجموع،  :نتايج
 درصد از كارورزان يك بار كمتر از 36/49 درصد از كارورزان حداقل يك بار، 98/75هاي مورد نظر،  با در نظر گرفتن تمامي فعاليت. بررسي شد

  .اند هاي مورد نظر بخش را انجام داده، يا مشاركت داشته و يا آن را مشاهده كرده  درصد بطور كامل هر يك از فعاليت25/32تعداد مورد نظر و 
هاي مورد نظر بخش هدايت  اليتتوان كارورزان را در انجام فع با بكار بستن كتابچه گزارش روزانه در بخش اورژانس مي :يريگ جهنتي

رش روزانه، نيازمند آشنايي بيشتر كارورزان با اين ابزار و اعمال نظارت بيشتر بر نحوه تكميل آن انمود ولي استفاده مؤثر از كتابچه گز
 كارورزي و پوشش نواخت نمودن آموزش در كل دوره به منظور يك. كتابچه گزارش روزانه فعلي نيازمند اعمال تغييراتي است. باشد مي

  .شود تمامي اهداف آموزشي عملي در آن، طراحي كتابچه گزارش روزانه جامعي براي كل دوره كارورزي پيشنهاد مي
  

  . اورژانس، اهداف آموزشيبخشكارورز، كتابچه گزارش روزانه،  :هاي كليدي واژه
  .63  تا55 ):1(10؛ 1389 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  قدمهم 

-تغيير در الگوهاي آموزشي، دادن ديدگاه به آموزش
 گيرندگان و جلب مشاركت آنها در زمينه آموزش خودشان 

 نيل به اين برايي بهينه ها روشدر كنار استفاده از 

                                                 
، گروه طب اورژانس و مدير )استاديار(دكتر شروين فرهمند  :نويسنده مسؤول *

، دانشگاه علوم )ره(يمارستان امام خميني آموزش كارورزي گروه طب اورژانس، ب
  shfarahmand@sina.tums.ac.ir. پزشكي تهران، بلوار كشاورز، تهران

گروه داخلي و مدير گروه طب اورژانس، ) دانشيار(دكتر حسين اصل سليماني 
، دانشگاه علوم پزشكي تهران )ره(بيمارستان امام خميني 

)soleimani@sina.tums.ac.ir.(  
 اصالح شده و 31/1/89 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 11/9/87له در تاريخ اين مقا

  . پذيرش گرديده است8/2/89در تاريخ 

اهداف، براي تمام بخش هاي دخيل در عرصه آموزش 
 باشد و سعي بر آن است تا با استفاده پزشكي يك وظيفه مي

ي جديد بتوان ميزان اثربخشي آموزش پزشكي ها روشاز 
  .)1(را بهتر نمود

گردد تا اهداف آموزشي را از   تالش مي،در اين راستا
هاي  پيش تعيين نمود و دانشجويان را در برابر فرصت

يكسان آموزشي و منطبق با اهداف مشخص شده قرار 
آنها را در طول دوره به صورت محسوس و و داد، 

د تا از مسير اهداف تعيين شده نامحسوس پايش نمو
خارج نگردند، براي اصالح به آنها باز خورد داد و در 

 آنها را مورد ارزيابي ،پايان دوره با ابزاري مناسب
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  شروين فرهمند و همكار  كتابچه گزارش روزانه كارورزان چگونه تكميل شده است؟
 

 استفاده از ها، روشيكي از اين . صحيح و دقيق قرار داد
  .)2(باشد مي) logbook(كتابچه گزارش روزانه 

 ليني پزشكي،در يك بررسي در طي يك دوره آموزش با
تفاوت چشمگيري در بين دانشجويان مختلف در زمينه 

مختلف وجود  )procedures (هاي عملي مواجهه با فعاليت
 راهنمايي دانشجويان براي طراحي روشي اگر و شتدا

 بود، ممكن شد  نميبايد فرا گيرند در زمينه آنچه كه مي
در مواردي . برخي از آنها تجارب الزم را كسب ننمايند

دهندگان در  دانشجويان از آموزش)  درصد10(اندك 
  .)3(ندفته بوداند باز خورد گر خصوص آنچه انجام داده

 اي دانشجويان در نقطه اول آموزش، همچنين در مطالعه
 الزم كارآييبخصوص در زمينه آموزش كارهاي عملي، 

يي براي هدايت در زمينه آنچه ها روش و نياز به شتهرا ندا
  .)4(ندا شتهد، دا بياموزنبايد

ثير منفي أاز جمله عوامل داراي تاي ديگر  هدر مطالع
،  را بخصوص آموزش كارهاي عملي،در آموزش پزشكي

عدم وجود برنامه و نامشخص بودن اهداف آموزشي 
 - كه اين مسأله در الگوهاي آموزشي استاداند  دانسته

هاي آموزشي  شاگردي، همانند آنچه كه بيشتر در بخش
تر   پررنگشود، شورهاي در حال توسعه اجرا ميپزشكي ك

  .)5(است
  :logbook با استفاده از ،بر طبق اين مطالعه

جهت دادن و آگاه كردن دانشجويان از اهداف آموزش  -
  .گيرد عملي، توسط مسؤول آموزش عملي صورت مي

امكان دادن باز خورد رو در رو در خصوص ميزان  -
هندگان فراهم د صحت اقدامات عملي توسط آموزش

  .شود مي
گذارد،  دانشجويي كه قدم در صحنه آموزش مي -

تواند بداند چه چيزي بايد فراگيرد و چگونه و از چه  مي
  .شود طريق سنجيده مي

هاي باليني  دانشجو ليستي از اهداف آموزشي و مهارت -
كه بايد كسب نمايد و نوع بيماراني را كه بايد ببيند، در 

  .اختيار خواهد داشت
 ساختار و تمركز در زمينه يادگيري و ،ترتيب به اين

  .شود ميارزيابي در يك محيط تجربي حقيقي فراهم 
با وجود تفاوت در محيطي كه دانشجوها در يك زمان 

با استفاده اند كه  هگيرند، نشان داد خاص در آن قرار مي
  .)6(توان آموزش آنها را يكنواخت نمود  ميlogbook از

 logbook  كه در بخش اورژانس بر روياي در مطالعه
 مشخص هدش انجام sub-internship دانشجويان در دوره

ند در ا  دريافت كردهlogbook دانشجوياني كه هگرديد
 بيماران بيشتري ديده، ،مقايسه با دانشجويان فاقد آن

جراحي بيشتري انجام داده و در عين  هاي عملي فعاليت
  .)7(واجه شده بودندتري م  با بيماران بدحال،حال

 استفاده ، ذكر شدlogbook با تمامي آنچه در خصوص
 اي از جمله در مطالعه. در پي داردرا ي يها از آن محدوديت

 ،هاي دانشجويي دانشگاه ناتينگهامlogbookبر روي 
 هنوز برخي از ، كه با وجود بهبود روند كلياند هدانشان د

 logbook استفاده ازاساتيد و دانشجويان با اهداف و اهميت 
 تا دانشجويان در هدشد و اين مهم حتي باعث نآشنا نيست

 گرفتن امضا از اساتيد براي تأييد اقدامات انجام شده خود، با
همچنين برخي از دانشجويان از . ندشومشكل مواجه 

  .)8(دان شتهگرفتن امضا و ثبت اقدامات خود اكراه دا
 دانشجويان  ديدگاه بسياري ازاي ديگر  مطالعهدر

 كه اين ابزار قدرت كافي در بوده اين logbookنسبت به 
هاي اصلي يادگيري يا دادن  ايجاد ديدگاه نسبت به فعاليت

  .)3(بازخورد از عملكرد آنها را ندارد
 logbook در مرور مقاالت در خصوص نتايج بكارگيري

 تجارب بسيار اندكي در دسترس ،در آموزش كارورزان
اي كه در دانشكده پرستاري و مامايي  طالعهدر م. باشد مي

ليست و  دانشگاه قزوين در مقايسه دو روش ارزيابي چك
logbookزان مامايي صورت گرفته، ر در ارزيابي كارو

 با رضايتمندي logbook كه استفاه از هنشان داده شد
تري را نيز  ارزيابي عينيو بيشتر كارورزان همراه بوده، 

  .)9(آورده است فراهم
 موارد مواجهه خود با بيماران مختلف را ،دانشجويان

 و نيز جز) 10(نمايند در بخش كمتر از ميزان حقيقي ثبت مي
بنابراين، . اند كردهها را كامل نlogbook ،در موارد لزوم

logbook ييد اهداف أهاي آموزشي يا ت تغيير برنامهدر ها
جهت به همين . ي الزم را ندارندي روايي و پايا،آموزشي

،  بودنارزان قيمتعالوه بر  دل بايآ  ايدهlogbookيك 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1154-fa.html


  كتابچه گزارش روزانه كارورزان چگونه تكميل شده است؟  شروين فرهمند و همكار
 

قابل اجرا و مورد قبول دانشجويان باشد و امكان 
هاي مرتبط با اهداف   صحيح داده وآوري سريع جمع

 تحليل به موقع و دادن بازخورد به برايآموزشي را 
  .)11(دانشجويان فراهم نمايد

در همين ) ره( بيمارستان امام خميني  اورژانسبخش
 نواخت نمودن كيفيت آموزش راستا سعي نموده تا براي يك

 دانشكده كارورزان خود، به عنوان اولين بخش آموزشي در
 كارورزي طراحي logbookپزشكي دانشگاه تهران، 

 هاي در گام نخست براي ارزيابي و اطالع از محدوديت. نمايد
 بر آن شديم كه چگونگي ها،logbook اجرايي و نواقص

بيني ها توسط كارورزان را مورد بازlogbookكميل اين ت
  .قرار دهيم

  
  ها روش

نگر   مقطعي و گذشته-اين مطالعه به صورت توصيفي
  اورژانسهاي كارورزان بخشlogbookبر روي كليه 

فاصله زماني فروردين  ، در)ره(بيمارستان امام خميني 
  . انجام گرفت1386 ارديبهشت تا 1385

 باشد  ماه مي18پزشكي عمومي،  يدوره كارورز طول
 پزشكي علوم دانشگاه در  اورژانسطب بخش سهم كه

 ماهه طب دو دوره در آموزش فرايند. است  ماهدوتهران 
 ساعته 12 شيفت باليني 16، شامل حضور در اورژانس

 در بخش اورژانس در هر ماه، آموزش بر بالين بيمار توسط
 عملي  آموزشت علمي در هر شيفت باليني،أهياعضاي 

ت أهياعضاي در اطاق عمل سرپايي و بالين بيمار توسط 
 و آموزش در قالب  اورژانسعلمي و دستياران بخش

  .باشد  كارگاه تئوري و عملي ميچهار
  اورژانسجامعه پژوهش شامل كارورزان بخش

فروردين فاصله زماني  ، در)ره( خميني بيمارستان امام
 دهان را گذربخش اورژانس بود كه 1386 تا ارديبهشت 1385
  .ندبود

. كارورزان بود logbook، آوري اطالعات ابزار جمع
 و با توجه به  اورژانسابتدا با اجماع نظر اساتيد بخش

آنچه كه مورد تصويب شوراي راهبردي آموزش 
كارورزي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
بود، اهداف آموزشي عملي توسط شوراي آموزش 

 تصويب شد و بر اساس  اورژانسورزي گروه طبكار
 براي procedural logbookاين اهداف اقدام به طراحي 

  بعد از اجماع نظر بر سر،ترتيب  به اين.كارورزان گرديد
 در قدم بعدي مشخص شد كه كدام يك ،هاي عملي فعاليت

 كارورز به صورت مستقل انجام بايدها را  از اين فعاليت
هايي كه بر طبق برنامه آموزش دوره   فعاليت،دهد

كارآموزي، آموزش عملي آنها را بر روي مانكن براي 
از در انجام كدام يك كفايت  شود؛ ميكارورزان ارائه 

هايي كه پزشك   فعاليتالزم است؛ ي كارورزهاي مشاهده
عمومي در موارد خاص بايد اقدام به انجام آنها نمايد و 

ه كارآموزي، آموزش عملي براي در حال حاضر در دور
 آنها در نظر گرفته نشده است و در كدام يك صرفاً

 ؛نمايد مشاركت در انجام آن براي كارورز كفايت مي
باشد  هايي كه در حيطه عملكرد پزشك عمومي نمي فعاليت

ولي پزشك عمومي نياز به آشنايي با چگونگي انجام آنها 
 مجاز به ،در بخشه مشاهده بندين مرتاز چدارد يا بعد 

 و تعداد مورد نظر براي ؛باشد مشاركت در انجام مي
  ).1جدول (انجام هر يك تعيين شد 

 با اجماع نظر اساتيد بخش logbook روايي محتوايي
)expert consensus (هر كارورز موظف . دگرديييد أت

عضو بود كه اقدام انجام شده را تحت نظارت دستيار يا 
در  ار انجام دهد و در صورت موفقيتهيأت علمي مسؤول بيم

 logbook انجام فعاليت مورد نظر، در جدول مربوطه در
اطالعات الزم شامل نام و نام خانوادگي و شماره پرونده 
 بيمار را ثبت كند و به امضاي عضو هيأت علمي يا دستيار

ارائه كنفرانس در . برساندمسؤول به منظور تأييد مورد 
ت علمي أهياعضاي ور كارورزان، هر شيفت بالين با حض

پذيرفت و ارائه آن   صورت مي اورژانسو دستياران بخش
ت علمي همان شيفت باليني يا دستيار أهياعضاي توسط 

 شركت در جلسات. رسيد حاضر با مهر و امضا به تأييد مي
 گزارش صبحگاهي براي تمامي كارورزان حاضر در شيفت

 شنبه، پنجبه جز  ساعته شب قبل، در تمامي روزها 12
 جمعه و روزهاي تعطيل، در نظر گرفته شده بود و با امضاي

  .گرفت عضو هيأت علمي مسؤول جلسه مورد تأييد قرار مي
 نمره ارزيابي پايان بخش كارورزان، 20از مجموع

  نخست در روز. تعيين شد logbook چهار نمره براي تكميل
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مورد ) procedures (هاي عملي    فهرست و تعداد فعاليت    :1جدول  
 نظر بخش اورژانس

 مشاركت مشاهده مستقل نوع فعاليت رديف

a air way management    
1) a( use of sedation 2 - - 
2) a( insertion of oral 

airway  
2 - - 

3) a( bag mask 3 - - 
4) a( intubation in OR 5 - - 
b CPR    
5) b( cardiac massage 2 - - 
6) b( DC shock 2 - - 
7 ECG performance 4 - - 
8 ABG 5 - - 
9 veniopuncture 5 - - 

10 IM injection  3 - - 
11 SC injection 3 - - 
12 IV injection 5 - - 
13 intravenous 

catheterization 
5 - - 

14 NG tube placement 
and gastric washing 

3 - - 

15 rectal tube placement 1 - - 
16 catheterization of 

bladder 
4 - - 

17 simple suturing 3 - - 
18 digital block 1 - - 
19  thoraco centesis 1 - - 
20 abdomino centesis 2 - - 
21 lumbar puncture - - 1 
22 wound cleansing and 

dressing  
5 - - 

23 extremities splint 1 5 - 
24 cast removing 1 2 - 
25 chest tube - - 1 
26 central vein 

catheterization 
- 2 1 

27 intern's conference 1 - 6 
28 morning report 1 - 12 

  
شروع هر دوره چرخشي دو ماهه بخش اورژانس 

، مسؤول آموزش كارورزي )ره(بيمارستان امام خميني 
 م در براي كارورزان توضيحات الز اورژانسگروه طب

 در آموزش، نحوه تكميل و logbookخصوص نقش 

ثير آن در ارزيابي نهايي را ارائه أ و تlogbookارزيابي 
هاي تهيه شده توسط منشي آموزشي logbook نمود و مي

در ميانه دوره، . گرفت بخش در اختيار آنها قرار مي
logbookشد  آوري مي  توسط منشي آموزشي بخش جمعها

نمود و به   ميورزي آنها را ارزيابيو مسؤول آموزش كار
كارورزان بازخورد مكتوب در خصوص نواقص تكميل 

logbookبا ارزيابي نهايي،،در پايان دوره. شد  داده مي  
 به چهار گروه خيلي ،هاlogbook هاي ميزان تكميل بخش

 89 تا 75تكميل (، خوب ) درصد100 تا 90تكميل (خوب 
 25تكميل (و بد ) درصد 74 تا 50تكميل (، متوسط )درصد

تقسيم )  درصد25تكميل كمتر از (و خيلي بد )  درصد49 تا
هاي  داده. گرديد دهي مي ، نمرهصفر تا 4ترتيب از ه شده، ب

 logbookهاي موجود در  مربوط به هر كدام از فعاليت
 ،هاي مورد درخواست  در صورتي كه تمامي بخشاًصرف
ره پرونده بيمار و  نام و نام خانوادگي بيمار، شماشامل
ت علمي يا دستيار مسؤول ثبت شده أ هيي عضوامضا

ها وارد و با  بود، مورد تأييد محققان بود و آن داده
 به صورت توصيفي  آمار وSPSS-10 افزار نرماستفاده از 

  .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد فراواني توزيع
  

  نتايج
  كارورزي بررسي شد كهlogbook 388در مجموع 

 نفر 167مرد و )  درصد96/56( كارورز 221از اين تعداد، 
  .زن بودند)  درصد04/43(

هاي  دهنده وضعيت هر يك از فعاليت  نشاندوجدول 
 شامل فراواني عدم انجام، يك،مورد نظر بر طبق جدول 

مشاركت يا مشاهده فعاليت، كمينه يك بار، يك بار كمتر 
و انجام، از تعداد مورد نظر شوراي آموزشي بخش 
  .باشد مشاركت يا مشاهده فعاليت به تعداد مورد نظر مي

گذاري هوايي  لولهبا توجه به فراهم نشدن امكان انجام 
هوشي  در اتاق عمل بي) oral intubation (از راه دهان

براي كارورزان در فاصله زماني انجام مطالعه، اطالعات 
نگام در ه) sedation (بخشي آراماين فعاليت و انجام 

 .انجام انتوباسيون در مطالعه وارد نشد
 98/75گفت، بطور ميانگين،  با توجه به نتايج پيش
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   كارورزانlogbook در هاي مورد نظر  وضعيت انجام فعاليت:2جدول 
كد 
 فعاليت

يك بار كمتر از  كمينه يك بار نوع فعاليت عملي
 تعداد مورد نظر

به تعداد مورد 
 نظر

 عدم انجام

1 insertion of oral airway )354(2/91% )300(2/77% )6(5/1% )34(8/8% 
2 bag mask )358(3/92% )275(9/70% )13(4/3% )30(7/7% 
3 cardiac massage )306(9/78% )306(9/78% )208(6/53% )82(1/21% 
4 DC shock )307(1/79% )307(1/79% )222(2/57% )81(9/20% 
5 ECG performance )298(8/76% )218(2/56% )175(1/45% )90(2/23% 
6 ABG )314(9/80% )200(5/51% )161(5/41% )74(1/19% 
7 veniopuncture )356(8/91% )296(3/76% )30(7/7% )32(2/8% 
8 IM injection )270(6/69% )177(6/45% )136(1/35% )118(4/30% 
9 SQ injection )299(1/77% )299(1/77% )4(1% )89(9/22% 

10 IV injection )229(59% )115(6/29% )0(0% )159(41% 
11 intravenous catheterization )313(7/80% )176(4/45% )144(1/37% )75(3/19% 
12 NG tube placement and gastric washing )362(3/93% )283(9/72% )6(5/1% )26(7/6% 
13 rectal tube placement )99(5/25% )289(5/74% )99(5/25% )289(5/74% 
14 catheterization of bladder )359(5/92% )265(3/68% )21(4/5% )29(5/7% 
15 simple suturing )358(3/92% )275(9/70% )13(4/3% )30(7/7% 
16 digital block )216(7/55% )172(3/44% )216(7/55% )172(3/44% 
17 thoraco synthesis )305(6/78% )305(6/78% )220(7/56% )83(4/21% 
18 abdomino synthesis )273(4/70% )172(3/44% )273(4/70% )115(6/29% 
19 lumbar puncture )323(2/83% )65(8/16% )323(2/83% )65(8/16% 
20 wound cleansing and dressing )331(3/85% )225(58% )170(8/43% )57(7/14% 
21 extremities splint )290(7/74% )154(7/39% )118(4/30% )98(3/25% 
22 cast removing )168(3/43% )168(3/43% )106(3/27% )220(7/56% 
23 chest tube )256(66% )132(34% )256(66% )132(34% 
24 central vein catheterization )312(4/80% )312(4/80% )205(8/52% )76(6/19% 

  
هاي   يك از فعاليتدرصد از كارورزان كمينه يك بار هر

مورد نظر بخش را انجام داده، مشاركت يا مشاهده 
 درصد از كارورزان يك بار كمتر از 36/49اند،  نموده

 بطور كامل و به تعداد  درصد25/32تعداد مورد نظر و 
ها را انجام داده، مشاركت يا  مورد نظر بخش فعاليت

 همچنين ميانگين عدم اقدام به. ند بودمشاهده نموده
  . بوده است درصد01/24هاي مورد نظر بخش،  فعاليت

 به تعداد مورد فعاليتي كه بيشترين موارد انجامپنج 
 lumbar puncture ،thoraco :را داشتند، شاملنظر 

centesis ،chest tube placement، DC shock و 
abdomino centesis2/83ترتيب با درصد فراواني   به ،

  .بودند 7/56 و 2/57، 66، 4/70
 به تعداد هايي كه كمترين موارد انجام در مقابل، فعاليت

 IV :ترتيب شامل ، به)1طبق جدول  (را داشتند مورد نظر
injection ،subcutaneous injection ،insertion of 

oral airway ،NG tube placement ،bag mask و 
simple suturing1، صفرترتيب با درصد فراواني   به ،

  .بودند 4/3 و 4/3، 5/1، 5/1
 بود انجام نشده هايي كه در بخش اصالً در بين فعاليت

 rectal tube :ترتيب متعلق بهه نيز بيشترين فراواني ب
placement ،cast removing ،digital block ،IV 

injection و chest tube placementترتيب با   به
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 و ،34 و41، 3/44، 7/56، 5/74درصد فراواني 
ميزان يا عدم انجام را به خود كمترين سيجرهايي كه پرو

، nasogastric tube placement :اختصاص دادند شامل
catheterization of bladder ،simple suturing ،

veniopuncture و insertion of oral airwayترتيب   به
  .بود 8/8 و 2/8، 7/7، 5/7، 7/6با درصد فراواني 

 9/38 نفر يا 151 ، در كله،به دست آمدطبق نتايج 
 از كارورزان كمينه يك بار در بخش كنفرانس درصد

ت أهيعضو علمي در مورد مباحث تعيين شده توسط 
 نفر 102كه اند   ارائه داده،علمي حاضر در شيفت باليني

)  درصد6/12( نفر 49قل، تكنفرانس مس)  درصد3826(
 نفر 237اند و  كنفرانس با مشاركت ساير كارورزان داشته

چهار دهم و دو  سي و. كنفرانس نداشتند)  درصد1/61(
ها با مشاركت با ساير كارورزان   از اين كنفرانسدرصد

  .بودشيفت باليني آماده شده 
 276،  اورژانسهر دوره دو ماهه حضور در بخشدر 

 كمينه يك بار در جلسه گزارش صبحگاهي)  درصد2/71(نفر 
 6/35( نفر 138عداد، كه از اين تند  بودشركت نموده

 6/35( نفر 138بطور مستقل بيمار معرفي كردند، ) درصد
دويست و . در جلسه معرفي بيمار حضور داشتند) درصد

بيش از يك بار در جلسه )  درصد2/58(بيست و شش نفر 
اصالً شركت )  درصد86/28( نفر 112 و دحضور داشتن
  .نكرده بودند

  
  بحث

هاي  ونگي تكميل بخش بررسي چگ،هدف از اين مطالعه
 اورژانس  توسط كارورزان بخشlogbookمختلف 
  .بود) ره( بيمارستان امام خميني اورژانس

با وجود عدم تجربه كارورزان در خصوص استفاده 
هاي باليني، به عنوان اولين  در ساير بخش logbookاز 

 كمينه يك بار هر  اورژانس كارورزان بخشتربيش ،تجربه
ي مورد نظر بخش را انجام داده، يا در ها يك از فعاليت

 انجام برخي را مشاهده و ياانجام آنها مشاركت نموده 
 يك بار كمتر از  نيمي از كارورزان صرفاًو تقريباً كرده

ها را به انجام  ، فعاليت اورژانستعداد مورد نظر بخش
 بيش از يك ، بطور ميانگين،در اين بين. ند بورسانيده

هاي مورد نظر بخش را بطور  عاليتسوم از كارورزان ف
هايي كه بيشترين  همچنين، فعاليت. ند بودكامل انجام داده

 از جمله ، را داشتند اورژانسموارد انجام در بخش
lumbar puncture ،thoraco centesis ،chest tube 

placement ،abdomino centesis ،central vein 
catheterization ،insertion of oral airway ،DC 
shock delivery و cardiac massage ،bag mask 

ventilation  هاي اساسي مورد نظر در  از فعاليتكه
 باشند، و خوشبختانه كارورزان آموزش پزشكان عمومي مي

ند در مدت دو ماهه آموزش بود توانسته  اورژانسبخش
، آنها را به ميزان مورد نظر به انجام  اورژانسدر بخش
 اساسي به ميزان يها  ولي هنوز برخي از فعاليت،برسانند

توان عللي از جمله   كه ميه بودمورد نظر انجام نشد
تداخل عملكرد دستياران سال اول را از جمله عوامل 
تأثيرگذار دانست و خود نياز به بررسي در قالب مطالعه 

 استاين نتايج منطبق با نتايج مطالعات قبلي . ديگر دارد
 موجب جهت دادن و آگاه كردن logbookكه نشان داده 

همچنين،  .)5(گردد  اهداف آموزش عملي ميدردانشجويان 
توان آموزش دانشجويان را   ميlogbookبا استفاده از 
دهد كه   بررسي فعلي نيز نشان مي).4(يكنواخت نمود

توانسته است ) ره( بيمارستان امام خميني  اورژانسبخش
هاي   را با غالب فعاليتس اورژاناكثريت كارورزان بخش

د هر چند انجام مشاركت يا كن روبرومورد نظر بخش 
  . با تعداد مورد نظر بخش فاصله دارد،مشاهده
رغم توضيحات كامل در روز ابتدايي ورود به  علي

 و نحوه logbookبخش در خصوص اهميت استفاده از 
 كارورزان با ،تكميل نمودن آن، در بسياري از موارد

هاي  ام مشاركت يا مشاهده بسياري از فعاليتوجود انج
 يا بطور ،اهميت دانستن ، آنها را يا از روي بيگفت پيش

 يا اسامي بيماران و ه وسهوي در كتابچه وارد نكرد
شماره پرونده را ثبت ننموده و يا مهر فرد ناظر را 
دريافت نكرده بودند كه تمام اين موارد به عنوان موارد 

 نشان داده اي در مطالعه. ر گرفته شدييد نشده در نظأت
 كه دانشجويان موارد مواجهه خود با بيماران هشد

نمايند و  مختلف را در بخش كمتر از ميزان حقيقي ثبت مي
حتي برخي از دانشجويان از گرفتن امضا و ثبت اقدامات 
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  ).10(خود اكراه دارند
 هايي كه اصالً توسط كارورزان به انجام در بين فعاليت

 cast removing و rectal tube placementاند،  سيدهنر
در مورد فعاليت اول مشخص شد كه . باشند در صدر مي

در غالب موارد ، rectal tube تعبيه  اورژانسدر بخش
گيرد و پزشكان چندان  توسط كمك بهياران صورت مي

  .مانند مايل به انجام آن نبوده، از انجام آن به دور مي
ها، از  خارج كردن گچ از اندامهمچنين در مورد 

 و توسط  اورژانسآنجايي كه موارد انجام آن در بخش
براي حصول   محدود است، اورژانسمتخصصين طب

گردد تا  نتايج منطبق با اهداف آموزشي، پيشنهاد مي
  اورژانس در شوراي آموزشي گروه طباهداف مجدداً

ر مورد بازنگري قرار گيرند، آن دسته از اهدافي كه د
 تري براي آموزش هاي تخصصي امكان مناسب ساير بخش

هاي مورد نظر  تواند از مجموعه فعاليت  مي،ستهآنها 
 كه cast removingمانند (ود ش خارج  اورژانسبخش

ورتوپدي  اگيري ساده، بخش شايد در كنار آموزش گچ
، تعداد دفعات )تر براي آموزش آن باشد محيطي مناسب

ي دوره و ارائه بازخورد به ها در طlogbookبررسي 
د گردكارورزان توسط مسؤول آموزش كارورزي افزوده 

ت علمي و دستياران را بر انجام أهياعضاي و نظارت 
  .دبايهاي باليني افزايش  هاي مورد نظر در شيفت فعاليت

هاي باليني توسط كمتر از  ارائه كنفرانس در طي شيفت
 توجه به شلوغي  كه بابودنيمي از كارورزان انجام شده 

 در اكثر ساعات شبانه روز، استفاده از  اورژانسبخش
، روشي مناسب به  اورژانساين روش آموزشي در بخش

 همچنين با توجه به شيوه حضور كارورزان. رسد نظر نمي
 12هاي باليني   كه به صورت شيفت اورژانس،در بخش
 ههاي شبان باشد، و خستگي كارورزان بعد از شيفت ساعته مي

 ساعته فعال و بدون ساعت استراحت، امكان حضور 12
. نمايد بيشتر كارورزان در جلسه صبحگاهي را محدود مي

 كارورزان گردد تا حضور براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي
  .گردد شيفت شب قبل و روز بعد، هر دو گروه الزامي

 logbook، مشخصات يك در بررسي مروري مقاالت
ودن، قابل اجرا بودن و مقبوليت نزد مناسب، ارزان قيمت ب

 صحيح  وآوري سريع دانشجويان است و بايد امكان جمع

 تحليل بموقع برايهاي مرتبط با اهداف آموزشي را  داده
هاي logbook .و دادن بازخورد به دانشجويان فراهم نمايد

 كه با هزينه بسيار كم در بخش و در  اورژانسبخش
 امكان اجرايي شود، ميتهيه اندازه جيبي براي كارورزان 

توان در هر لحظه با استفاده از آن،  الزم را دارد و مي
  .)6(آورد هاي آموزشي بخش را به دست نمايي از فعاليت

  
  گيري نتيجه

توان   مي اورژانس در بخشlogbookبا بكار بستن 
 ،هاي مورد نظر بخش هدايت كارورزان را در انجام فعاليت

هاي مورد نظر را  زان با فعاليتو ميزان مواجهه كارور
، نيازمند logbookد، ولي استفاده مؤثر از كرپايش 

 آشنايي بيشتر كارورزان با اين ابزار و اعمال نظارت بيشتر
، با وجود از سوي ديگر. باشد بر نحوه تكميل آن مي

فعلي نيازمند  logbook رسد مشكالت اجرايي به نظر مي
  .دبازنگري و اعمال تغييراتي باش

همچنين به منظور يكنواخت نمودن آموزش در كل 
دوره كارورزي، پوشش تمامي اهداف آموزش عملي در 

 ماهه، ايجاد امكان تمركز كافي تمامي 18كل دوره 
هاي چرخشي براي آموزش  هاي آموزشي در طي دوره بخش
 در ها هاي مختلف و جلوگيري از تكرار آموزش فعاليت
 logbookگردد  شنهاد ميهاي آموزشي متفاوت، پي بخش

جامعي براي كل دوره كارورزي طراحي شود و مشخص 
 به كدام يك از اهداف بايدگردد كه كارورز در هر بخش 

 به عنوان سند قابل logbookآموزش عملي دست يابد و 
  .مراجعه در پرونده تحصيلي كارورز ثبت گردد

  
  قدرداني

 ه محتواياز آقاي دكتر اصل سليماني كه در تنظيم و تهي
logbook اماني و ها هاي علمي فراواني نمودند و خانم كمك 

 هاي آموزشي گروه طب اورژانس عبادي كه به عنوان منشي
ها كمك حال logbookآوري  در تكثير، توزيع و جمع

  .مي بودند، تشكر فراوان دارپژوهشگران
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How Interns' Logbook Is Completed in Emergency Ward of Imam 
Khomeini Hospital? 

 
Farahmand Sh, Asl Soleymani H. 

 
Abstract 
 
Introduction: Predetermining practical educational objectives and confronting students with equal 
educational opportunities based on the objectives, thorough logbook is regarded as part of their final 
evaluation. Investigating the manner of completing different parts of the logbook by interns in emergency 
ward is the aim of this study.  
Methods: This descriptive cross-sectional retrospective study was performed on all logbooks filled by 
interns from April 2006 to May 2007 in emergency ward of Imam Khomeini Hospital. Data was analyzed by 
SPSS software using descriptive statistics.  
Results: In total, 388 internship logbooks were investigated which belonged to 221 male (56.96%) and 167 
female (43.03%) interns. Considering all concerned activities, 75.98% of interns at least one time, 49.36% 
one time less than expected, and 32.25% completely performed, participated, or observed the activities 
expected in the ward. 
Conclusion: By using logbook in emergency ward, interns could be guided in performing activities expected 
in the ward; but effective use of logbook requires further familiarization of interns with logbook as well as 
proper supervision on the manner of its completion. The present logbook needs some modifications. It is 
recommended to design a comprehensive logbook in order to have a uniform education throughout the entire 
internship course and cover all practical educational objectives. 
 
Keywords: Logbook, Intern, Emergency Ward, Educational Objectives. 
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