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New attacks of microorganisms have occurred following coronavirus attacks 

across the world. Millions of people became infected or died during the 

pandemic. The daily lives of the people were influenced by the consequences 

on one side and health, economic, social, educational, political, and 

communicational areas experienced drastic changes on the other side. For this 

purpose, World Health Organization put on the agenda of social distancing, 

quarantine, and health protocols to reduce the consequences. On the other hand, 

the educational and research systems of universities were also affected by the 

situation. According to the health authorities' instructions, in-person education 

would be replaced with virtual and distance education and scientific meetings 

would be held through webinars and video conferences. They had strengths and 

weaknesses that need further investigation. Thus, the COVID-19 pandemic 

provided an opportunity for universities to take a different approach to deal 

with such incidents by integrating lessons learned in the pandemic and 

addressing weaknesses in education and research. 
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 نيبود. در ا هاسمیکروارگانیاز م یدي، جهان شاهد حمالت جد19 -ديکوو یماریشدن ب ریبا عالمگ

بر  ،یفاجعه انسان نيجان باختند. تبعات حاصل از ا ايمبتال و  روسيو نينفر به ا هاونیلیم یپاندم

 یاسیس ،یشآموز ،یاجتماع ،یاداقتص ،یبهداشت یهاگذارده و عرصه ریتأث زیروزمره مردم ن یزندگ

سازمان  یحادثه بزرگ از سو نيشدند. به منظور کاهش تبعات ا یدچار دگرگون زین یو ارتباط

در دستور  یبهداشت یهاپروتکل تيو رعا نهیقرنط ،یاجتماع یگذارفاصله تيرعا یبهداشت جهان

و  نبودند یمستثن زین هاگاهدانش یو پژوهش یآموزش یهاآمده نظام شیپ طيکار قرار گرفت. در شرا

نموده و  نيگزيو از راه دور را جا یمجاز یهاسالمت  آموزش انیمتول یهابا توجه به دستورالعمل

ها روش نيا یری. بکارگگردندیبرگزار م  هادئوکنفرانسيو و نارهایوب قياز طر زین یمجامع علم

را  یفرصت 19 -ديکوو ی. پاندمرنددا شتریب یبه بررس ازیکه ن باشدیم ینقاط قوت و ضعف یدارا

و برطرف کردن نقاط  یپاندم نيبدست آمده در ا یهاآموخته قیها با تلفبوجود آورد تا دانشگاه

 .تجربه کنند یحوادث نیبا چن يیارويمتفاوت را در جهت رو یضعف در آموزش و پژوهش، نگرش

 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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 سردبير محترم

ا از خانواده کرون یروسيمهلک و یماریبا شروع ب

از حمالت  یديشدن آن، چهره جد ریگو عالم

که  19 -ديشد.کوو انينما یبر جامعه بشر هاسمیکروارگانیم

(، 1گزارش شد ) نیدر کشور چ 2019بار در دسامبر  نیاول

 یامسرعت تمنفر انسان، به هاونیلیعالوه بر ابتالء و مرگ م

 یسایس ،یآموزش ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یداشتبه یهاعرصه

 قرار داد.  ریرا تحت تأث یو ارتباط

 نه،یو قرنط یبهداشت یهاتکلاجرا درآمدن پروبه با

 انیتولو م یسازمان بهداشت جهان یهاهیبراساس توص

 و یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیاز فعال ی(، برخ2سالمت)

 طور موقتبه رانياز کشورها از جمله ا یاریدر بس یآموزش

 یريناپذلیآموزش و تعط تی. با توجه به اهمدنديگرد لیتعط

در مدارس و  یمجاز یهاآموزش یآن، با برگزار

 نیچنهم رداشته شد.ب نهیزم نيدر ا یمثبت یهاها گامدانشگاه

م عالابه منظور تبادل دانش و  زین یو دانشگاه یمراکز علم

 هانسدئوکنفرايو و نارهایاستفاده از وب ،یعلم یدستاوردها

 کردند.  نارهایو سم هاشيهما نيگزيرا جا

 یهااستفاده از کتابخانه ،یطيشرا نیدر چن 

 یهاشبکه ها،تيمطالعه و جستجو در سا ،یکیالکترون

گرفته که  یشتریوسعت ب زین یلمت عجالو م یاجتماع

 دينما فايا قیدر جهت آموزش و تحق ینقش مهم تواندیم

زش و امکان آمو یمجاز یاستفاده از فضا نی(. همچن4، 3)

ا بفراهم شده است و  زین مارانیب یبرا یاز راه دور حت

 زین نيخدمات آنال ،یدر پزشک نينو یهايفناور نيا شرفتیپ

ده شدرمان اضافه  یریگیو پ یبهداشت یهامراقبت ستمیبه س

 (.5است )

از  یاریو بس سابقهیب یریگهمه نيخالص ا ریتأث

 لیاز قب یعلوم پزشک یهاآن در آموزش یهاچالش

از کشورها تا  یاریو بس رانيواکسن، در ا هیو ته یداروساز

 راتییلزوم تغ نی(. همچن6اند )مشخص شده یحدود

و ضرورت  19-ديکوو یاز پاندم یناش یآموزش

 یدرس یهامهدر برنا یبازنگر ریمس یسازچابک

با  يیارويرو یبرا زین یراپزشکیو پ یپرستار یهادانشکده

 شده است. انينما شیاز پ شیبحران، ب نيا

 یحاضر انتظارات جوامع از مراکز علم درحال

همه   وباال رفته است  یعلوم پزشک یهادانشگاه ژهيوبه

 نيا یهان به دانش و دستاوردجهاسر ها در سرانگاه

مناسب  یها در کشف واکسن اثربخش و داروهادانشگاه

. مخوف دوخته شده است روسيو نيو کنترل ا ینابود یبرا

، Scopusهمچون  یعلم برمعت یهاگاهيپا یبررس

PubMed ،Web of Science ،Google Scholar  و

SID ها و از پژوهش یکه حجم بزرگ دهدینشان م

 هشگرانواقعه توسط پژو نيدر ارتباط با ا یعلم یهاهينظر

 است. دهيمختلف در جهان ثبت گرد

 یآموزش مجاز یهاستمیوجود نقاط قوت س با

روش نقاط  نيا یریدر بکارگ ها، در کشور مادر دانشگاه

به شبکه  یدسترس یوجود دارد، از جمله: دشوار یضعف

 تصل، کنترلم ریساکن مناطق غ نايبرای دانشجو نترنتيا

در زمان برگزاری  انيحضور مستمر دانشجو فیضع

 ز شبکهمناسب در استفاده ا نهيهز نیمجازی، تأم یهاکالس

 و یاندیم یقاتیتحق یهادر انجام پروژه یناکام نترنت،يا

 ها. نامه انيپا

 یبرا ینبودن آموزش مجاز یکاربرد نیهمچن

زه علوم در حو یو کارگاه ینیبال ،یاز دروس عمل یاریبس

 نيحوزه است. البته ا نياز مشکالت قابل توجه در ا یپزشک

و  یپاندم یکنون تیاست که وضع تیحائز اهم زیموضوع ن

موجب  ینیبوجود آمده در آموزش بال کياستراتژ طيشرا



       4مرجان عرب رحمتی پور و همکاران             
  

 
 

 

 

 

 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                             1400بهار  ،2، شماره 12دوره  ،یعلوم پزشک آموزشافق توسعه  ةمجل

 

ر دباالجبار  هامارستانیکارورزان در ب وشده تا کارآموزان 

 شوند.  یاوده و با تجربهافراد کارآزم یعمل دروس

 یهابدست آمده از آموزش اتیو تجرب هاآموخته

 یهادوره یو ثبت و اصالح نقاط ضعف در برگزار یمجاز

از  19-ديکوو یپاندم طيدر شرا هایو کارآموز یعمل

ها و شکست زانیمهم است. سنجش م یدستاوردها

 طيشرا در یآموزش یهابرنامه یحاصل از اجرا یهاتیموفق

 یبرا یو عمل یفکر یهاطرح شيادیمنجر به پ یکنون

پس  اندور نيخواهد بود. بنابرا ندهيآموزش از راه دور در آ

 ديجد یاالً شاهد ظهور استانداردهااحتم 19-دياز کوو

 افتهي رییتغ یهایها و استراتژبا روش یریادگيو  یزندگ

 یاارکه د یدانشگاه یدر مراکز درمان راتییتغ ني.  امیباش

خاص  یگذارهيتوجه و سرما به ازید نهستن یاتیح تیاهم

 .دارد

 

 

 

  نتيجه گيري:

رد تا را بوجود آو یفرصت 19 -ديکوو یپاندم

 یآموزش یهاروش یبا بازنگر یعلوم پزشک یهادانشگاه

 ،یپاندم نيحاصل از ا یهاآموخته قیگذشته و با تلف

د را خو یو پژوهش یآموزش یهاو نظام یدرس یهابرنامه

 شدن نقاط قوت و ضعف در انيه و با نماکرد یبروزرسان

 نیبا چن يیارويرا در جهت رو فاوتمت ینگرش ند،يفرا نيا

زمان با هم توانیراستا، م نيتجربه کنند. در ا یحوادث

 یمنظور اثربخشبه ،یارتباطات مجاز یهارساختيز تيتقو

تجارب و  هاهافتياز  یو پژوهش یهای آموزشتداوم برنامه

مند مجازی بهره در حوزه آموزش شرویپ کشورهای ريسا

 .شد

 ضاد منافع ت

 نيکه در ا دارندیمقاله اعالم م سندگانينو

 .در منافع وجود ندارد یتعارض چگونهیپژوهش ه
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