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Pandemic of the COVID-19 has had a profound effect on health and 

education systems around the world. Majority of day-to-day work in 

teaching hospital settings, including hours of teaching and teaching 

methods, have changed dramatically in order to provide a safer learning 

environment for students and physicians involved in the teaching system. 

Medical education policymakers have faced many challenges to optimize 

the education system and develop evaluation system for medical 

students. It has become crucial to apply alternative methods of online 

education and training technologies and make fundamental changes to 

traditional methods of medical education. In this regards educational 

curricula need to be reviewed and educational minimums should be 

identified to be able to create new teaching methods. This paper reviews 

the practical solutions that medical schools in different countries have 

been adapted to protect safety of students and professors in educational 

institutions. These points underscore the importance of greater 

interdisciplinary collaboration and creativity in training and greater 

adaptation to change. 
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 یاریبس راتیثأت ایدر سرتاسر دن یآموزشو  یدرمان یبهداشت یها ستمیس یبر رو 19 کووید یپاندم

و  ساعت هااز جمله  یآموزش یها مارستانیب طیاز اقدامات روزانه در مح یاریگذاشته است و بس

 راتییتغ یبستر مارانیب رییو پزشکان و تغ انیدانشجو یمنیا تیبه علت رعا یآموزش یروش ها

کردن  نهیبه یبرا یمتعدد یبا چالش ها یپزشک آموزش استگزارانیداشته است و س یریشمگچ

و  نالینآ آموزش نیگزیجا یاز روشها دیمواجه هستند و با یپزشک انیدانشجو یابیو ارز آموزش

 یاساس راتییتغ یپزشک آموزش یسنت یببرند و در روش ها یشتریبهره ب یآموزش یها یتکنولوژ

بر  دیو تاک یآموزش یها کولومیکور ینیمقطع بازب نیدر ا یاز نکات ضرور گرید یکی.اورندیبوجود ب

 یآموزش دیجد یروشها جادیا ایو  رییحذف و تغ ازمندیمهم ن نیباشد که ا یم یآموزش یحداقل ها

 19 کووید یو آزمون در دوران پاندم آموزشدر  ینکات کاربرد یبعض یمقاله به بررس نیا.باشد یم

دانشجو و  یمنیموضوع که ا نیپردازد با توجه به ا یمختلف  م یمختلف در کشورها ینشگاههادر دا

نکات  نیا .باشد یمقطع حساس م نیدر ا یآموزش یها یاستگزاریدر س ینکته مهم و ضرور دیاسات

 گورا باز راتییبا تغ شتریب یو سازگار آموزش نهیدر زم تیو خالق یرشته ا نیب شتریب یهمکار  تیاهم

 .کند یم

 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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 سردبير محترم

و  ها مارستانیب یکه هدف اصل یبا وجود

 نیبا ا ،باشد یم مارانیبه ب یخدمات درمان هئها ارا درمانگاه

 میت ءاعضا ریپزشکان و سا یل بعدبه نس آموزشحال 

 یشود. با وجود پاندم یانجام م  طیمح نیدر ا زین یدرمان

به طور قابل  انیدانشجو آموزشکار و  طیمح نیا 19 کووید

در  یحضور آموزشقرار گرفته است.  ریثأتحت ت یتوجه

و درمانگاهها محدود شده و به سمت  یآموزش یمارستانهایب

 دیبا زینکته را ن نی(.ا1شده است ) سوق داده آنالین آموزش

به  ازیکه ن کووید مارانیب شماریمدنظر داشت با تعداد ب

کادر  نهیقرنط ایدارند و ابتال و  یو بستر یدگیرس ،تیزیو

 کمتر شده است. زیرا ن آموزش یبرا دیاسات تیظرف ،یدرمان

 یها طیدر مح انیاز دانشگاهها مانع حضور دانشجو یاریبس

 دیاسات یوند که به علت  کاهش بار کارش یم ینیبال

 یمربوط به کنترل عفونت م لئبه علت مسا زیو ن یدانشگاه

 استگزارانیموضوع  باعث شده است   تا س نیا (2باشد. )

داشته باشند و مجبور به  یسخت یها تخابان یپزشک آموزش

  یآموزش یها تیاز فعال یبرخ  یاساس راتییتغ ایحذف  و 

بشوند و  ،شده است یانجام م  یرت سنتکه به صو یپزشک

باشد که چه  یم یریگ میتصم یها استیس ازمندین نیا

 قیبه تعو ییتهایو چه فعال ابدیادامه  یآموزش یتهایفعال

( 3).اضافه شود  دیجد یآموزش وشانداخته شود و کدام ر

 یآموزش استگزارانیباشد که  س یم تیاهم زینکته حا نیوا

 یو دانشجو در نظر م ماریب یمنیارا  یهمواره هدف اصل

از کادر  یئمقاطع باالتر به عنوان جز انیالبته دانشجو .رندیگ

و در کنار پزشکان  ندیآ یدرمان در خط مقدم به حساب م

مدنظر باشد.  دیبا یمنیمقطع و هم ا نیا رالزم د آموزشهم 

مختلف در  یدانشگاهها اتیمقاله به تجرب نیدر ا (4)

 انیدانشجو یابیو ارز آموزش نهیر زممختلف د یکشورها

  ینکات ذکر شده بتواند برا میدواریو ام میپرداز یم

 .باشد دیالزم مف یمنیدر کنار ا انیدانشجو  آموزش

 پزشكی: آموزش

در  آموزشبهبود  یبرا یمتعدد یراهکارها

 تیشده است از جمله تقو شنهادیپ کوویددوران 

از  آموزش یز براکه هنو ییو محل ها یآموزش یراهکارها

به عنوان مثال درست است  .است رفتهیپذ ریکرونا کمتر تاث

و...کمتر  ینیو گوش و حلق و ب یارتوپد ویالکت یکه عملها

که  یفوق تخصص یکهاینیکل یدر بعض یشده است ول

تر به خود گرفته است و  یآموزشروند  ،شلوغ بودند اریبس

در  آموزش  نیهمچن .فراهم شده است شتریب آموزشامکان 

درمانگاهها حفظ  ژهیو یو مراقبت ها یداخل یها اورژانس

 شتریب شنیاست و از روت افتهی شیافزا یحت ایشده و 

 ی( م5باشد. ) یدتواند کاربر یهام طیمح نیدر ا انیدانشجو

فراهم کردتا  یطیشرا یآموزش یتوان با امکانات تکنولوژ

 یاند هادر درمانگاههاو  ر یبه صورت مجاز انیدانشجو

کنند البته  دایحضور پ منیبه صورت کامال ا  ینیبال

مدت  نیو در ا .مدنظر داشت دیبا زیرا ن یمالحظات اخالق

 آنالین یها تیزیو  یالزم برا یها آموزشتوان  یم

 تیزیاز و یبخش مهم ندهیا یراکه احتماال در سالها مارانیب

داد  زشآمورا به خود اختصاص خواهد داد  به آنهه  مارانیب

 (6به کار ببندند.  )  کینزد ندهیتا در ا

 یبرا یبزرگتر یتوان به فضاها یفضا بوجود امده م نیا در

 یمحسوب م تیکه قبال محدود زیو همه چ دیشیاند آموزش

توانند با متخصصان مختلف  یم انیشد برطرف کرد دانشجو

ارتباط برقرار کنند و در مورد  ایزمان و در سراسر دن کیدر 

روش  نیا جیو نتا نندیبب آموزشبه بحث بپردازند و  مارانیب

 اور است. رتیواقعا ح

  یپزشک آموزش گانیرا یبرنامه ها جادیباور منجر به  ا نیا

 یها برنامه نیدر ا.شده است   Aliem,   CanadiEمانند   
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در مورد طب اورژانس  CandiEبه عنوان مثال در   یدرس

 یآموزش یها یاز تکنولوز و با استفاده یبه صورت مجاز

و  یهمکار آموزش نهیپزشکان در زم نیب یعیوس یهمکار

داشته  یقابل توجه جیکه نتا ردیگ یصورت م  پژوهش

 (7).است

 اریسازها بس هیمانند شب یآموزش یها یاز تکنولوژ استفاده

 یساز هیتوانند کمک کننده باشند به عنوان مثال شب یم

گوش  نهیوصل شده و معا لیشده است که به موبا یطراح

 نیتوان در ح یکند و م یم یساز هیتوسط اتوسکوپ را شب

 زیران یپزشک انیدانشجو لیو تحل یآمار زی،آنال  آموزش

 یعمل ها یو حت یاندوسکوپ یسازها هیشب .داد امانج

 (8) .باشند یم یکاربرد نهیزم نیدر ا زین یجراح

 یکالسها گریتوانند با همد یم  یآموزش مراکز

حضور  یشتریب انیمشترک برگزار کنند و دانشجو یمجاز

وارد  دیاز حد به اسات شیب یکار داشته باشند تا هم فشار

 .گفته نشود ینشود و هم موضوعات تکرار

بر  دیکأو ت ینیمهم بازب لئاز مسا گرید یکی

 ازمندین نیباشد و  ا یمباحث مهم در هر رشته م آموزش

باشد.     یدر هر رشته م یزشآمو استگزارانیجلسات متعدد س

(9 ,10) 

 ارزیابی دانشجویان:

مقاطع  یدر تمام یپزشک انیدانشجو یابیارز

روبرو  19  کوویددر دوران  یاریبس یها با چالش  یلیتحص

 یاستفاده م یکه به طور سنت ییحال  روشها نیبا ا هست و

و   یو امتحان شفاه یا نهیچند گز یشود مانند تستها

تواند مورد استفاده قرار  یهنوز م ماریب نیبالدر  یابیارز

 ینیمورد بازب دیآن با یو چگونگ آزمونمحل  یول ردیبگ

از  نمئبا فاصله مط تر منیا یتوان از محل ها یم .ردیقرار بگ

   .ساز استفاده کرد هیاز شب شتریب ایاستفاده کرد و   ماریب

 ریون  نظآزم یاستاندارد برا ی(  استفاده از نرم افزارها11)

مورد استفاده  یمجاز آموزشدر سامانه  یخوبه که ب "دینو"

باشد.   یم دیمف زین ،قرار گرفته و از آن استقبال شده است

(12   ) 

)در   iSpring همانند یاختصاص یافزارها نرم

مانند  یرسم ریغ یو کسب تجربه( تا روشها یحال بررس

 یم یدودآن تا ح ریگوگل فرم و نظا ،یاجتماع یشبکه ها

در مورد امتحان مهارت  حال نیتواند کمک کننده باشد. با ا

 یچالشها  OSCE  ینیع افتهیساختار  ینیو آزمون بال ینیبال

اسر ردر س یمتعدد یدانشگاهها و دارد ودوج یتر یجد

  .داده اند هئارا ییراهکارها ایدن

مرحله  ینیامتحان مهارت بال ECFMG   سازمان

(  13انداخته است. ) قیتعوه ماه ب 18-12مدت ه را ب  2

 یرا تا  اطالع ثانو ینیبال یابیو هند امتحانات ارز ایاسترال

 یبرا سیکالج انگل الی( رو15, 14کنسل کرده اند. )

( مطرح کرده RCAنام  )ه را ب یروش  MRCPامتحان

و  یصوت لیفا 13طور خالصه، ضبط و ارسال ه است که ب

آنها در  ینیو نحوه عملکرد بال مارانیاز مصاحبه با ب وئدیو

است. البته  یطور واقعه و ب مارانیکارشان  در مقابل ب طیمح

از  کی گرفته شود. هر یطور کتبه ماران بیب تیرضا دیبا

استاد  کیتوسط حداقل  یریو تصو یصوت یها لیفا نیا

 .ردیگ یقرار م یابیدانشگاه مورد ارز

 ینس تیبا در وضع مارانیدر مورد ب موضوعات

مزمن،  یماریبزرگسال با ب ،یو نوجوان ی)کودک متفاوت

 نهی، مسن و افراد در حال احتضار( و در زمیبارور لئمسا

قلب و عروق،  سالمت ،یمونولوژیو  ا یآلرژ ینیبال یها

و  ینکولوژیژ ک،یپوست، گوش و حلق،گوارش، ژنت

 ،یو ارولوژ هیکل ،یعفون یهایماریب ،یپستان، هماتولوژ

 ،یاسکلت یسالمت عضالن سم،ین، غدد و متابولسالمت روا
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الکل  گار،یس ،یسالمت جنس ،یبهداشت عموم ،ینورولوژ

 .(16و مواد مخدر است  )

 ینیآزمون بال یدر سنگاپور با برگزار گرید تجربه

گروه در سه  4نفر در  56 یبرا OSCE ینیع افتهیساختار 

ستها در )شستن دیمنیموارد ا تیبا رعا ستگاهیا 25 یروز برا

دما، ماسک، جداکردن  یریابتدا و در طول امتحان، اندازه گ

 یشرکت کنندگان در تمام مراحل، عدم تماس مگر برا

 8بسته به نوع سوال،  ستگاهی..( است. زمان هر ا.و ماریب نهیمعا

 .(17بود  ) قهیدق 12 ای

استفاده از آزمون  کایآمر لندیدر مر گرید تجربه

استفاده  زیو ن TeleOSCE یتلفن ینیع افتهیساختار  ینیبال

 یبوده است که در بخش اطفال برا ZOOMاز نرم افزار 

 یبرا مینصف روز و در کل سه روز و ن یهفت دانشجو برا

نفر در نصف روز  16 یطور معمول براه نفر بوده که ب 49

بوده که  یصورت مجازه شده است. کل امتحان ب یانجام م

افزار زوم قرار داده شده و هر  در نرم ییصورت اتاقهاه ب

 13وقت داشته و  قهیدق 22 ماریمواجهه با ب یدانشجو برا

به او فرصت داده شده  ادداشتهایکامل کردن  یهم برا قهیدق

با  تیدر نها .ه استاطفال را کامل کرد سیک 4و در کل 

   ینیع افتهیساختار  ینیآزمون بال جیبا نتا جینتا یبررس

OSCE نشده  دهید یریه تفاوت چشمگصورت زنده ب

 (.18است  )

از  ینفر 3-5 میت جادیتواند ا یم گرید روش

با تک تک شرکت  یمجاز ای یو مصاحبه حضور دیاسات

و  یصوت لیارسال فا زیو ن یکنندگان همراه با آزمون مجاز

شرکت کنندگان  ادیباشد. با توجه به تعداد ز یریتصو

تواند  یر چند روز متواند د یاالت متفاوت مؤآزمون با س

نوع  نیمدنظر داشت  که ا دیرا با کتهن نیبرگزار شود و ا

 .است تیصالح دییأت یو برا ستین یآزمون رقابت

 

 نتيجه گيري:

 دیو اسات انیدانشجو یبرا کووید یدوران پاندم

 یمقاله به بعض نیبا ا میدواریهست ام زیچالش برانگ اریبس

و  آموزش نهیت در زممواجهه با مشکال یبرا یدینکات کل

با   ییبا  آشنا میاشاره کرده باش  یپزشک انیدانشجو یابیارز

توان با به  یم ایسراسر دن یدانشگاهها ریسا اتیتجرب

مناسب  یامکانات موجود در کشور به راهکارها یریرگکا

گذر از   یمدنظر داشت برا دینکته را با نیو ا  افتیدست 

و  یهمفکر و آموزش نهیزمدر   تیبه خالق ازیدوران ن نیا

 .میدار اریو صبر بس یهمکار

 

  تقدیر و تشكر:

دانشگاه علوم پزشکی  آموزشاز واحد توسعه  

بابت مشهد اسالمی  آزاد پزشکی دانشگاه علوم مشهد و

 .ین مقاله تقدیر و تشکر می شوداهمکاری در 

  

 تضاد منافع بين نویسندگان

 .مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد 

 

 



 6فرنود رجب زاده و همکاران            
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