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بیماری ویروسی کووید  19در دسامبر  2019در ووهان چین پدیدار شد و به سرعت در کل جهان شیوع یافت و

نامه به سر دبیر

مسئله ای جدی برای بهداشت عمومی و سالمت افراد و جوامع محسوب می شود .با توجه به اینکه هنوز کنترل و
روش خاصی برای پیشگیری و درمان این بیماری کشف نشده است ،یکی از راه های کنترل و جلوگیری از شیوع این

پيشينه پژوهش

بیماری ماندن در خانه ،دوری از تعامالت فیزیکی روزانه و قرنطینه خانگی است .این بحران بر سیستم های آموزشی

تاریخ دریافت99/04/24 :

در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران تأثیر گذاشته و منجر به تعطیلی دوره های حضوری در مدارس و دانشگاه

تاریخ پذیرش99/04/28 :

كلمات كليدي

ها شده است .بسیاری از دانشگاه ها به جای لغو برنامه آموزشی خود ،اساتید را نسبت به ارائه مطالب آموزشی و
ارزیابی یادگیری از طریق آموزش از راه دور و آموزش های آنالین ترغیب نمودند .بنابراین بکارگیری تجربیات
آموزش مجازی دوران بحران کوید 19در جهت ارتقای آموزش مجازی علوم پزشکی امری ضروری و مهم است.
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سردبير محترم

خودمراقبتی و خود کنترلی مردم در جهت پیشگیری و

بیماری ویروسی کووید ( 19کرونا ویروس

شیوع این بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار است .یکی از

 )2019در دسامبر  2019در ووهان چین پدیدار شد و به

راه های کنترل و جلوگیری از شیوع این بیماری ماندن در

سرعت در کل جهان شیوع یافت ( )1و مسئله ای جدی

خانه ،دوری از تعامالت فیزیکی روزانه و قرنطینه خانگی

برای بهداشت عمومی و سالمت افراد و جوامع محسوب می

است( .)2این بحران بر سیستم های آموزشی در تمامی

شود .با توجه به اینکه هنوز کنترل و روش خاصی برای

کشورهای جهان از جمله ایران تأثیر گذاشته و منجر به

پیشگیری و درمان این بیماری کشف نشده است ،نیاز به
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تعطیلی دوره های حضوری در مدارس و دانشگاه ها شده

همچنین در ابتدای شروع بحران و آموزش مجازی اساتید و

است( 3و .)4

دانشجویان با چالش هایی از جمله عدم آشنایی دانشجویان

بسیاری از دانشگاه ها به جای لغو برنامه آموزشی خود،
اساتید را نسبت به ارائه مطالب آموزشی و ارزیابی یادگیری
از طریق آموزش از راه دور و آموزش های آنالین ترغیب
نمودند .هر چند که تغییر به وضعیت آموزش مجازی و
یادگیری الکترونیکی به صورت غیر منتظره و سریع رخ داد،
اما با وجود زیر ساخت های مناسب آموزش مجازی در

و اساتید با سامانه های آموزش مجازی ،عدم نصب صحیح
نرم افزار های مرتبط با آن بر روی سیستم های کامپیوتری
و گوشی های های هوشمند روبرو بودند و عدم برگزاری
کارگاه ها و کنفرانس های حضوری جهت بررسی نمودن
این چالش ها ،از جمله مشکالت واحدهای آموزرش و
فناوری اطالعات دانشگاه ها بود.

دانشگاه های علو پزشکی ( ،)4مدیران آموزشی دانشگاه ها

به هر حال یک ترم به صورت آموزش مجازی در

تالش نمودند تا استانداردهای الزم در اجرای آموزش

دانشگاه ها سپری شد و اساتید و دانشجویان با سعی و تالش

مجازی را در سریعترین زمان ممکن در اختیار اساتید و

مهارتهای خود را در استفاده و آشنایی با سامانه های

دانشجویان قرار دهند.

آموزش مجازی افزایش دادند .دانشگاه ها و اساتید نیز در
زمینه تدریس مجازی مهارتها و تحربه های مناسبی را در

سامانه های نوید ،نرم افزار Adobe Connect

طول دوران بحران کسب نمودند که این می تواند به عنوان

از اصلی ترین سامانه های مورد استفاده در دانشگاه های

یک فرصت برای دانشگاه ها باشد .بنابراین پیشنهاد می

علوم پزشکی در راستای آموزش مجازی بودند .هر چند
اساتید براساس نیاز از سامانه ها و نرم افزارهای دیگری از

گردد مسئولین آموزش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی پس از گذر از این
بحران ،با نظرخواهی از اساتید و متخصصین  ،نسبت به رفع

جمله اسکایپ ( )Skypeو اسکای روم( )Skyroomدر

کاستی ها و چالش های موجود در جهت ارتقای وضعیت

جهت اهداف آموزشی خود نیز بهره می بردند.

آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی اقدام نمایند

بکارگیری آموزش مجازی دارای مزایایی از قبیل
دسترسی از هر جا و هر مکان به محتوای آموزشی ،ایجاد

و برای بکارگیری مطلوب آن استراتژی های مناسب را
تدوین نمایند.

بحث ها و گروه های مجازی جدا از کالس ،برگزاری
آزمون های مجازی است ،اما با این حال اختالل در
یادگیری ،دسترسی محدود به امکانات فیزیکی مانند
آزمایشگاه ها ،از بین رفتن عالقه به یادگیری در بین
فراگیران ( )5از جمله تاثیرات منفی آموزش مجازی است.
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ABSTRACT
COVID 19 viral disease was emerged in December 2019 in Wuhan of China and
quickly spread around the world. It is a serious challenge for public health.
Because no specific controls or methods have yet been developed to prevent and
treat this disease, one of the ways for controlling and preventing the spread of this
disease is staying at home, avoiding daily physical interactions and home
quarantine. This crisis had a considerable effect on the educational system of the
world including Iran and led to discontinuation of presence courses for schools
and universities. Many universities, instead of cancelling their curriculum have
encouraged educators to provide teaching and assessment through distance
learning and online courses. Therefore, using e-learning experiences during
COVID19 in order to promote medical education is crucial.
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