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اعضای کميته تدوین  Log bookالكترونيک دستياران روان پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي تهران به ترتيب حروف الفبا:
دکتر همایمن اميني -بيمارستان روزبه
دکتر محمد اربابي -بيمارستان روزبه
دکتر مریم رسمليان -بيمارستان حضرت رسمل اکر (ص) -انستيتم روان پزشكي تهران
دکتر عمران محمد رزاقي -بيمارستان روزبه
دکتر امير شعباني -بيمارستان روان پزشكي ایران -انستيتم روان پزشكي تهران
دکتر مير فرهاد قلعه بندی -بيمارستان حضرت رسمل اکر (ص) -انستيتم روان پزشكي تهران
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مقدمه
در دو دهه گذشته شاهد افزایش توجه و عالقمندی دانشكدههای پزشكي در بااننگری و اصاال
برنامههای آمونشي در جهان بودهایم.
رشد فزاینده آگاهي در نمينه نوروساینس ،افزایش شناخت ما ان انواع مشاكالت و اخاتالتت
روانپزشكي ،تأکيد بر طب مبتني برشواهد ،نيانهای فزاینده جامعه به انواع خدمات بهداشات روان
و نيز کاستيهایي که در ارائه این گونه خدمات در جامعاه مشااهده مايشاود ،نياان باه بررساي،
تجدیدنظر و اصال روش سنتي آمونش پزشكي و روانپزشكي را ضروری ميساند.
آمونش مبتني بر برنامه مدون دستياری و افزایش طول دوره دستياری ان سه ساال باه اهارساال ،ان
مهمترین تحوتت آمونش روانپزشكي در سالهای اخير بوده است.
دستيابي به استانداردهای باتتر و همگونساانی آماونش روان پزشاكي باا برناماه آمونشاي ونارت
بهداشت ،تالش برای ارنیابيهای مداوم در حين دوره آمونش دستياری و ارائه بانخورد مناساب باه
دستيار در روند اجرای برنامه آمونشي ان دتیل مهم اساتااده ان  Log Bookاسات .در حقيقات Log

 bookکمك مي کند تا پيشرفت آمونشي دستيار توسط خود او و گاروه آمونشاي پيوساته ارنیاابي و
کاستيهای آن در طول دوره دستياری برطرف شود.
این  Log Bookقبال در جریان ادغام دو دانشگاه تهران وایران به عنوان  Log Bookمشترک دو گاروه
توسط دکتر رناقي ،دکتر اميني ،دکتر اربابي ،دکتر شعباني ،دکتر رسوليان و دکتر قلعه بندی تهياه و باه
دانشگاه ارسال شده بود.
 Log Bookمشترک نيز خود حاصل بررسي  Log Bookهای قبلي هار دو گاروه  Log Bookگاروه
روان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهاران ، 1131 ،دکتار وناداد شاریاي و  Log Bookگاروه روان
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ایران ،بهار  ، 1131دکتر مهرداد افتخار -دکتر مریم پاکروان -دکتر ميترا
حكيم شوشتری -دکتر مریم رسوليان -دکتار مهارناد ساراجي -دکترمنصورصاالحي -دکتار مهارداد
محمدیان -دکتر سيد کاامم ملكاوتي -دکتار ميار فرهااد قلعاه بنادی) و نياز اساتااده ان تجاار
پيشنهادات دیگر همكاران بود.

و
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با گراميداشت نحمات همكاراني که در تهيه  Log Bookهای قبلي مشارکت داشته اند ،اميد است
با به کارگيری تجار

حاصال ان اجارای برناماه آمونشاي و اساتااده ان  Log bookو باا اساتااده ان

پيشنهادات همكاران هيأت علمي و نيز دستياران روانپزشاكي در جریاان ارنیاابي دورهای آن بتاوانيم
شاهد ارتقاء کيايت آمونش باشيم.
گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

دکتر مير فرهاد قلعه بندی

