
 
   

 

 
 دفتر توسعه آموزش

 دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 
 

 ویسنده : سعیده علیزادهن
 

 

 (LogBook) کتابچه ثبت مهارتهای کارورزی

 ای یلآ وزش را تس    یتوانداس  ک  م   یروش  لوگ بوک  تعریف :

در ورد دانشجو  یقضاوت ارزش یا یابیدر ارز تواند  ی و ند  یکهدا

 . یرداستفاده قرار گ  ورد

 در نگار اس  ک دانش  جو تجربم اش را یعوقا یکبوک در واقع  لوگ

تجربم روزانم بعداً  ینا و یس   دنو یروزانم   یجدول ز ان یکقالب 

ستفاده خود و  ورد بوک  مک  لوگ .گیردیقرار   یو یزرواسوپر ا

  یآنچم برا .یمدانش  جو را بم س  مک  وارد   م  تمر ز  ن  ندی 

با آنچم توس  ف درد  جرم   م  ش  ود ی  یدانش  جو   م ت   یک

  ندیبوک  مک   لوگبم همین ج ک  تفاوت دارد. شودی  یت  

چم و  یس   ک  م چ یادگیریدرک دانش   جو ازاهدا   یمتا بف م

 ار او یدبکبا د و یمبعد بم او  مک  ن و داندیرا   م   یاتجربم

هداد بم م دارد  یوقت در تا یم ن یکهدا گاه م از د یا ادراد  ید

 برسد. ، جرم وضع شده

با ی پربرادانش   جو  یرشپذ یشادزا ج ک بم  ید ردن لوگ بوک 

 توجم داشک: زیر یها یمتوص

 لوگ بوک ها ساده باشند. *

 تن از  د  یبجا اسک و یصفحم ا یک م باشد  عموالً  ینگ د *

باش   د دانش   جو  یچیدهپ ی یحال اگر دها خ یم ن یاس   تفاده  

 استفاده نخواهد  رد. 

 ز ان دادن و .اس   تاندارد باش   د یداطالعات با یروش جمع آور* 

 استاندارد باشد. یدآن با یلتکم یوهش گردتن و یلتحو

 اال کان از سوال بستم استفاده شود. یحت *

 داده شود. یدبکد شود و یلتح  یعلوگ بوک سر *

ند د * هدی م در لوگ بوک   یدبکیاگر دانش   جو حن    در د

بم  یردگی ورد اس   تفاده قرار   یکولوم ور ییرتغ و یریگ یمتص   م

 .د نیآن   یلتکم در یشتریدقک ب و یسع برده و یآن پ یکاهم
 

 اشکال لوگ بوک:

 یعوقا ( نگار روزانمDaily) 

  لوگ بوک ساختار ند (Structured) 

 

 مزایای لوگ بوک :

 یگزارشخود  

 هم گروه یابیارز 

  درس یابیارز 

 ب بود یبرا ییبرنا م ها جادیا 

 

 :لوگ بوک  بیعام

 ز ان بر بودن  

 یتکرار 

 لیاضطرام دانشجو در تکم 

 بم روز نبودن اطالعات آ وزش نا م ها 

 
 

گ از بر یک مکمل هم هستند و یوفولپورت وگ بوک ول

که جدول  دهدیم یلرا لوگ بوک روزانه تشک یوفولپورت

 .کندیرا مشخص م یندفرا و یتفعال

 

 

 (Portfolio)کارپوشه 

د بم عنوان یک روش سنجش عم کر ویاصطالح  پورتفول ارپوشم یا بم 

رود و در آن  جموعم ای از  ارهای درد در یک دوره )یک یبم  ار  

سال یا یک نیمسال( در داخل یک پوشم برای نشان دادن توانایی 

 اش بم استاد یا ارزشیام ارائم  ی شود. 

اهد از یک   ارت خاص جمع آوری در یک پورتفولیو تمام شو

ر د شود تا ارزیابی درستی در  ورد  سب آن   ارت صورت گیرد. ی

 نار  ارایی پورتفولیو در ارزیابی، در یادگیری نیز  ی توان بم خوبی 

از آن استفاده  رد. بم این صورت  م پورتفولیو با بازخورد و انعکاس 

روشی برای ترغیب دراگیران در ارت اء عم کردشان   ا یزان توانمندی

 اسک. 

 



 
 اهداف استفاده از کارپوشه:   

 آ وزش  

 سنجش و ارزشیابی  

   ارت ا و راهبردهای یادگیری  

 پیشردک تحصی ی 

 نمایش و ارائم  ارها  

 ارائم اسناد و  دارک 

 ا ات  ا ل شده و در حال انجام ارائم اقد 

 گزینش و تایید صالحیک 

 تشویق و ارت اء 

در واقع  ی توان گفک پورتفولیو یک ابزار چند  نظوره اسک. نحوه 

شواهد و  ستندات در پورتفولیو   م اسک. شکل زیر  یجمع آور

 جایگاه اهدا  و  حتوای پورتفولیو را نشان  ی دهد:

 
  

پورتفولیوی خوم، ساختاری  شخص و درعین حال  نعطف دارد و 

دضایی برای دراگیر دراهم  ی  ند تا پیشردک دردی خود را بم تصویر 

 بکشد.

پورتفولیو  ی تواند درد دراگیر را بم خ ق  عنای شخصی برساند، درد 

زیر نظر یک خبره و  تخصص  دام تجربیات یادگیری خود را  رور 

ی  ند و با دریادک دیدبک  ناسب بم بازسازی تجارم و و بازبینی  

یادگیری درونی  ی رسد. ن ش بازخورد و دیدبک در د م ح ایق و 

حائز اهمیک اسک و پورتفولیو با دراهم  بسیاردریادک و یادگیری 

  ردن این دضا در این ا ر  مک  ننده اسک.

در پورتفولیو نیز  انند ب یم ابزارهای ارزیابی پرسیدن پنج پرسش 

 اساسی   م و ضروریسک:

 چم چیزی ارزیابی  ی شود؟ .1

 برای چم ارزیابی  ی شود؟   .2

 چطور این ارزیابی صورت  ی گیرد؟  .3

 چم  سی ارزیابی را انجام  ی دهد؟  .4

 ارزیابی در چم ز انی صورت  ی گیرد؟ .5

 

 های محیطی و زمینه ای مؤثر در موفقیت پورتفولیو:فاکتور

  )ادراد )دراگیر و  درس 

  رهبری 

  زیرساخت ا 

 

 :ها تیمحدود  

  جودانش و تادتوسف اس ویپورتفول لیبودن ز ان تکم یطوالن 

  یو استاندارد ساز ینمره ده یدشوار 

  یرد ای یدر  ورد  رز قبول یریگ میتصم یدشوار 

 

 : e-portfolio یالکترونیک پورتفولیوی

نوعی از پورتفولیو اسک و  زین  e-portfolioیپورتفولیوی الکترونیک

جایگزین شیوه سنتی آن اسک. در نوع الکترونیک برای برقراری 

ارتباط بین شواهد، نظارت ا و بازخوردها از هایپرلینک استفاده  ی 

 یو نیز از هایپرلینکشود. برای نشان دادن د رسک  حتوای پورتفول

استفاده  ی شود.  شکالت حمل و ن ل  ستندات  اغذی در شیوه 

سنتی در نوع الکترونیک وجود ندارد و ضمنا بم روز رسانی  ستندات 

الکترونیک نیز راحک تر اسک. ا روزه پورتفولیو های الکترونیک بم 

 کگونم ای طراحی شده اند  م  ار با آن ا برای  اربران بسیار راح

 اسک.
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