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 بوک ی پورتفولیو و الگ مقایسه

 
 2مونقی کریمی حسین، 1حورا اشرفی فرد

 
 



 

 ی پزشکی اصفهان سردبیر محترم مجله دانشکده

 در( Log bookبططو) ) ( و الگPortfolio) ویططپورتفول اصططح   دو

 ، امطر اسط   کطدده  دایط پ یعیوسط  کطرربدد  یپزشک  علوم آموزش ی حوزه

نرمطه بطه    نیط ا در. اسط   الؤسط  مطورد  هنطوز  هر آن نیب تشربه و تفروت

 در الزم یسطرز  شطفر   که اس  شده یسع مدتبط منربع مدور بر سددبید،

 .شود انجرم مورد نیا

ی  پورتفولیططو در ک ططا و الفططری  ررسططی، کررپوشططه و مج وعططه  

ریطزی   ای ططد   . پورتفولیو، مج وعه(1)اس   ع لکدد نیز تدج ه شده

شده و هد  ند از مدار) و شطواهدی اسط  کطه نگطونگی پیشطد        

شططود.  مططی هططری الزم بططدای رسططیدن بططه آن را شططرم  دانشططجو و مططرم

ای از کررهطریی اسط  کطه توسطط دانشطجو انجطرم        پورتفولیو، مج وعه

ای از  شطده   یربی او به سحح از پطی  تعیطین   اس  و ن ریرنگد دس  شده

طور شرخص، یک پورتفولیو، شطرم     . به(2)توانریی و شریس گی اس  

توان  یلم ویطدوویی، نطوار    برشد، امر می مدار) و مس ندات مک وب می

شده، عکس و سرید انطوا  اط عطرت را در آن اطدار داد.      صدای ضبط

سنج  دانشجو بر اس فرده از پورتفولیو یطک روش توویط  یطردمیدی    

ای اسط  کطه نطه     . پورتفولیو، ابزار نند منظوره(1)محور اس   دانشجو

بطد تجدبطه وارد     ردمیدی مب نطی  وط بدای ارزیربی، بلکه بدای تحدیک ی

اس . در یک پورتفولیطو، ت طرم شطواهد از یطک       پزشکی شده  آموزش

شوند تر ارزیربی درس ی در مطورد کسطا    آوری می مهررت خرص ج ع

آن مهررت صورت میدد. در کنطرر کطررایی پورتفولیطو در ارزیطربی، در     

ی  و، زمینطه خوبی اس فرده کدد. پورتفولیط  توان از آن به  یردمیدی هم می

ی اصطلی   آل بدای یردمیدی خودمحور و برزاندیشی اس  و مؤلفطه  ایده

 .(3)برشد  ای می ی حد ه توسعه

شده اس ، بخ    ی این که نه نیزی یرد مد  ه  اندیشیدن دربرره

و برشطد. پورتفولیطو، برزتطربی از رخطدادهر      مه ی از یک پورتفولیو مطی 

توان  ای  دد اس . از پورتفولیو، می  دایندهری کلیدی در زندمی حد ه

بر توجه بطه برزاندیشطی کطه در    -هم بدای ارزیربی و هم بدای یردمیدی 

 . (1)اس فرده کدد  -میدد جدیرن تدوین آن صورت می

مداحلی که بدای تأمین هطد  یطردمیدی پورتفولیطو و بطر کطرربدد      

 شود، عبررت از نند مرم اس : تکوینی طی می

کند و بطه   ا تعیین میمرم اول: در این مدحله، دانشجو یک تجدبه ر

کند،  دهد، اضروت ن ی پددازد و من ور  عرالنه موش می توصیف آن می

هریی از توصیفرت دانشجو را که مدبوط به  کند و تنهر بخ  تفسید ن ی

 کند تر کنرر مذاش ه شوند. آن تجدبه نیس ، بدای او مشخص می

ی خطود تأمط     ی بعطدی، دانشطجو بطد تجدبطه     مرم دوم: در مدحله

اس  و من ور توضطیح    کند تر مشخص شود نه نیزهریی  دا مد  ه می

کند و بد آن نه دانشجو مف ه  کند، خ صه می سرزی می دهد، شفر  می

 کند. کند، امر تفسید ن ی اس ، برزاندیشی می

مرم سوم: در این مدحلطه، دانشطجو نیرزهطری یطردمیدی جدیطد را      

کنطد.   ریطزی مطی   ر، بدنرمطه یربی به این نیرزهط  کند و بدای دس  تعیین می

یربی به نیرزهطر   کند و پیشنهردهریی بدای دس  من ور  دایند را تسهی  می

توانطد   هری دیگدی نیز مطی  کندکه مزینه دهد، امر خرطدنشرن می ارایه می

 وجود داش ه برشد.

رود،  کطرر مطی   مواردی از پورتفولیو که بر هد  ارزیربی تداک ی به

هطر م  دکطز    یطربی بطه توان نطدی    بد دس  آوری شواهدی مب نی بد ج ع

اس . در پورتفولیو، بر هد  ارزیربی م کن اس  مح وای موردان ظطرر  

 . (2)م فروت از پورتفولیو بر هد  یردمیدی برشد 
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کطه بخواهطد بطد     در پورتفولیو، دانشجو هد اس   از کرر خود را

دهد. به طور مع ول، به دین کرر توسط دانشجو  اسرس اه ی  ادار می

. پورتفولیطو، اطردر اسط  پیرمطدهری     (1)شطود   ان خرب و مطزارش مطی  

 ددی، یردمیدی خود راهبد، توانریی برزاندیشطی،    یردمیدی از ابی  رشد

ای را کطه بطه آسطرنی توسطط      حد طه    طددی و تعهطد   خود ارزیربی رشد 

هری دیگد ارزیربی، ارب  سنج  نیس ند، ارزیربی کند. پورتفولیو،  روش

و در ن یجطه، ارزیطربی    کنطد  اضروت ک ی و کیفی را بر هم تدکیا مطی 

 . (2)آورد  جرمعی از ع لکدد یرد میدنده  داهم می

نرمطه،   هطری مخ لطف دیگطدی از ج لطه آمطوزش      بو) که نطرم  الگ

اسط ، یطک    نرمه بدای آن ذکد شطده  ی مزارش روزانه و مهررت کررنرمه

هطریی   هر و توانطریی  ی ثب  دانشجومحور اس  که در آن، مهررت وسیله

شود و در اخ یرر  که دانشجو برید کسا کند، در یک د  دنه نوش ه می

شده، ترریخ، نرم بی طرر   ی اجدا  میدد. دانشجو نو  رویه دانشجو ادار می

کند. تک ی  ص حی  برلینی دانشجو بدای اجدای  و غیده را تک ی  می

هری سوپدوایزر یر نرظد اس . نرظد، یک عضطو   جزء مسؤولی هر،  رویه

عل ی یر پزشک واجد ص حی  اس . نرظد، ارزشطیربی توانطریی    هیأت 

ی  میدی دربطرره  بو) و ن یجه شنرخ ی و تکنیکی دانشجو، پد کددن الگ

دهطد.   را انجرم می« آیر نیرز به ارتوری مهررت وجود دارد یر نه؟»این که 

شطده و دانشطجویرن در    ا  آموزشی از پی  تعیطین  در این روش، اهد

در وااطع   ،بطوگ  ال). (4)میدنطد   هری آموزشی یکسرنی ادار می  دص 

کنطد دانشطجو را بطه     ، ک طک مطی  بطو)  . الگ(1) یک واریع نگرر اس 

هطد کطه   د . ایطن ک ربهطه، نشطرن مطی    (4)س   موارد مهم م  دکز کنیم 

دانشجو کدام یک از وظریف و هد کدام را نند برر انجطرم داده اسط .   

 . (1)دهد  هری دانشجو را هم نشرن می ی  عرلی  ض ن این که دامنه

 بو):   و الگ ویپورتفول  یهر و شبره  هر تفروت

بو) و ه هنین، پورتفولیو، به ایجرد ع لکطدد بطرزخوردی و    الگ

 . (4)کنند  تفکد خ ق در دانشجو و اس رد ک ک می

ی ع لکطدد یطر    توانطد بخشطی از مج وعطه    بو) مطی  در وااع، الگ

که شرم  سوابق اادامرت انجرم شده یطر اط عطرت    (3)پورتفولیو برشد 

 . (2)مدبوط به مکرن و زمرن رخداد تجدبیرت اس  

آوری شطواهد دال بطد    پذیدی بطدای ج طع   پورتفولیو، ابزار انعحر 

؛ در حطرلی  (3)آورد  ی زمرنی  داهم می مو وی  در ص حی  طی دوره

ای بدای مس ند ن ودن این اسط    هر ابزارهری سرخ رر یر  ه بو) که الگ 

 . (5)؟ اس  یر خید که  عرلی  یردمیدی رخ داده

بو)، این اس  که  ی پورتفولیو از الگ کننده  یکی از وجوه م  ریز

در پورتفولیو، تأم  و برزاندیشی بد یردمیدی خود نسب  بطه پیرمطدهری   

ای از  بطو) تنهطر مج وعطه    کطه الگ  . در حرلی (2)یردمیدی وجود دارد 

دهطد حطداا  الزامطرت آموزشطی      پیرمدهری یردمیدی اس  که نشرن می

 .(5)اس    بدای دانشجو بدآورده شده

 زانیططاز م یشططواهد یآور ج ططع یبططدا یا لهیوسطط وهططر،یپورتفول

 ،(2) کننطد  یمورد نظد در طول زمرن  داهم م یهر یس گیبه شر یربی دس 

. رونطد  یکطرر مط     بطه  یدیردمی یهر  یهر، تنهر جه  ثب   عرل بو) امر الگ

 یبطه معنطر   یبطو)، بطه ططور الزامط     ذکد تعداد موارد انجرم شطده در الگ 

 . (1)برشد  تواند یبه مهررت الزم در آن مورد خرص ن  یربی دس 

بطو) بطه سطوپدوایزر نیطرز اسط ، امطر بطه         کطررمیدی الگ   ی بهبدا

کررمیدی پورتفولیو، نیرزمند من ور اسط ؛ نطدا کطه سطوپدوایزر بطدای       

ی یطردمیدی دانشطجویرن،    هری بطرلووه  اط   سدیع از الزامرت و شکر 

که من ور وا   کند. در حرلی  بو) را مدور می بس ه به مدت دوره، الگ

ی ارزیربی پیشد   یردمیدی و اس فرده از ابزارهطری  و منربع بیش دی بدا

 .(5)میدد  کرر می  مخ لف یردمیدی به

بد خ   پورتفولیو که بد مس ندسرزی و برزاندیشطی دانشطجویرن   

بطو) اهطدا  یطردمیدی     هطری یطردمیدی تأکیطد دارد، الگ    روی  عرلی 

روشنی دارد تر به  دایند یردمیدی در محطیط بطرلینی و تسطهی  ارتبطرط     

 .(5)میرن دانشجو و مدبی برلینی سرمرن دهد 

مونه آزادی ع لی بطدای   بو)، بد خ   پورتفولیو، هیچ  الگ در 

 .(1)تنظیم اهدا  شخصی وجود ندارد 

رود؛ در حطرلی   کرر می هری تکوینی به بو)، تنهر جه  ارزیربی الگ

 .(2)که پورتفولیو هم کرربدد تکوینی و هم کرربدد تداک ی دارد  

وزش و ارزیربی مب نی بطد توان نطدی،   شدن آم امدوزه، بر توجه به محد 

هطری ارزیطربی و آموزشطی مطورد اسط فرده اطدار        طیف وسیعی از روش

عنوان دو ابزار در نظطرم ارزیطربی    بو) نیز به  اند. پورتفولیو و الگ مد  ه

کططرربدد دارنططد.کرربدد اشطط بره هططد ابططزار، موجططا در) نردرسطط ی از   

هد شطد. الزم اسط  تطر    یربی دانشجو به توان ندی مورد نظد خوا دس 

هر و کرربددهطری اخ صرصطی هطد یطک از ایطن دو،       مدرسین از تفروت

آمرهی داش ه برشطند تطر بطر هطد  ر طع نیرزهطری آموزشطی و ارتوطری         

هری مورد ان ظرر دانشجویرن، در مواعی  و شطدایط منرسطا    توان ندی

 هر اس فرده کنند. جه  ارزیربی و یر یردمیدی دانشجو از آن
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Abstract 
The terms portfolio and logbook have been widely used in the field of medical education. However, the 

differences and similarities between them are still under question. In this letter to the editor, an attempt has been 

made to make the necessary clarification in this regard by reviewing the relevant sources. 
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