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Introduction: Following the Covid 19 pandemic in early 2020, the need to 

observe social distance, education of students at different levels was disrupted. 

Educational institutions and universities used various methods to compensate for 

this shortcoming, among which e-learning gained a special place. 

Materials & Methods: We have created a virtual studio in Akbar children 

Hospital in Mashhad from March to May 2020, in which the respected professors 

of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences recorded 

the courses assigned to externs, interns and assistants in this studio. We launched 

the Healthstudio program, which provided us with a number of capabilities, 

including video editing, to improve the quality of our recorded videos. 

Results: Results: A studio was equipped as a virtual recording space in which 50 

training sessions were provided in the form of links for externs, 27 training 

sessions for interns and 5 training sessions for assistants. The links were also 

prepared in NAVID system(Special university learning software). 
Conclusion: We tried to provide a suitable infrastructure for medical students to 

have quick and easy access to educational content. 
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موزش دانش آ ،یاجتماع یفاصله گذار تیلزوم رعا و 2020سال  لیدر اوا 19 دیکوو یبه دنبال پاندم مقدمه:

ز نقصان ا نیان اجبر یو دانشگاه ها برا یدر سطوح مختلف دچار اختالل شد. موسسات آموزش انیدانشجوآموزان و 

 .شدر برخوردا یا ژهیو گاهیاز جا یکیآموزش الکترون انیم نیمختلف استفاده کردند که در ا یهاروش

 کی 1399ماه  شتبهیارد یهاتا انت 1398ماه  اسفند مهیاکبر مشهد از ن یفوق تخصص مارستانیما در ب روش كار:

ده جهت ش نییعمشهد دروس ت یمحترم گروه اطفال دانشگاه علوم پزشک دینموده که اسات جادیا یمجاز ویاستود

 یمتعدد یهاتیقابل که  Healthstudioضبط نمودند. برنامه  ویاستود نیرا در ا ارانیدست کاروزان و کارآموزان و

 یاندازود را راههم بما فرا یضبط شده با آن برا یهالمیف تیفیبه ک دنیود بخشبه منظور بهب لمیف شیرایاز جمله و

 .مینمود

در قالب  یزشموآجلسه  50شد که در آن  زیتجه یجهت ضبط به صورت مجاز ییبه عنوان فضا ویاستود کی نتايج:

 هیته ارانیدست یبرا یجلسه آموزش 5و  یمقطع کارورز یبرا یجلسه آموزش 27 و یمقطع کارآموز یبرا نکیل

 .ددنیگرد یربارگذا زی( نیاهدانشگ یریادگی زهی)نرم افزار و دیدر سامانه نو یها پس از آماده ساز نکیل .دیگرد

 انیجون دانشآسا و عیسر یمناسب در جهت دسترس یساخت ریاقدامات ز نیتا با ا میما تالش کرد نتيجه گيري:

 .میفراهم ساز یآموزش یبه محتواها یپزشک

 اين مقالهوه ارجاع بهنح 
Kianifar H, Moazzen N, Khalesi M, Pourbadakhshan N, E-learning at Akbar Hospital in Mashhad at the beginning of the 

Covid-19 pandemic. Horizon of Medical Education Development. 2022;13(1): 58-67 
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 مقدمه
 

 

 

نوع آموزش  هر یبرا یاصطالح یکیالکترون یریادگی

باشد که یم یارتباط و یاطالعات یهایبر فناور یمتک

در آن نقش  یاو فرا رسانه یاچند رسانه یهاو نظام نترنتیا

از جمله  یاصطالحات متعدد (.1کنند)یم فایا یمهم

Di st ance Learni ng Di st ance Educat i on, 

Onl i ne Learni ng, e-Learni ni g، نوع  نیا یبرا

آموزش از راه دور  (.2شود)یبه کار برده م یریادگی

در  یابه صورت مکاتبه یالدیم 1850بار در سال  نینخست

چند  هر (.3ارائه شد) سوئد بعد از آن در آلمان و و هیروس

  یاانهیرا یهاشبکه ها وانهیاستفاده از را یها برادهیا نینخست

 یالدیم 1960به دهه  یوزشآم و یعلم یهاتیدر جهت فعال

 یشمس یهجر 1350در سال  زین رانی(. در ا2گردد)یباز م

 ،یابه صورت مکاتبه به منظور آموزش از راه دور و

در تهران شروع به  یرونیب حانیبوردر دانشگاه ا یادانشکده

 سیتهران با تاس یدانشگاه علوم پزشک (.3نمود) تیفعال

دانشگاه  نیاول 1381 الدر س یکیالکترون یهامرکز آموزش

را آغاز  نهیزم نیدر ا یزیربود که مطالعه و برنامه رانیدر ا

در سال  یدانشگاه یکیدوره آموزش الکترون نیکرد. اما اول

(. دانشگاه 4)دیبرگزار گرد رازیشگاه شدر دان 1383

 نهیبود که در زم ییهادانشگاه نیجز اول زیمشهد ن یفردوس

با هدف  1385نمود و از سال  داماق یدانشگاه مجاز سیتاس

 گسترش آن، دانشگاه و یامور آموزش مجاز یمتمرکز ساز

 یدانشگاه فردوس یکیالکترون یهامرکز مستقل آموزش

 یآموزش مجاز تیفعال زیهمان سال ن از شد و سیمشهد تاس

. در مرکز آموزش دیمشهد آغاز گرد یدانشگاه علوم پزشک

عرضه  و دیتولمشهد  یدانشگاه علوم پزشک یمجاز

 یال و برگزاردهیا تیفیبا ک یکیآموزش الکترون یمحتواها

سالها صورت  نیا یدر ط نترنتیبر ا یجلسات مبتن

 (5گرفت.)یم

از شهر  2019در نوامبر سال  19 دیاز کوو یناش یماریب 

و سپس در سراسر جهان گسترش  دیآغاز گرد نیووهان چ

 یهاپروتکل یماریب نیبا توجه به انتقال فرد به فرد ا ،افتی

 دیتاک یسازمان بهداشت جهان یارائه شده از سو یبهداشت

جهت  یاجتماع یفاصله گذار تیبر لزوم  رعا یفراوان

از  یاری( لذا بس7, 6ند)داشت یریهمه گ زانیم شکاه

 در مدارس و یحضور یهاآموزش رانیجمله ا کشورها از

 نیاز ا (.8کردند) لیرا تعط ینیمراکز بال یحت ها ودانشگاه

بر  شیاز پ شیدوران ب نیآموزش از راه دور در ا تیرو اهم

 یدوران اقدامات متعدد نی. در ادیهمگان روشن گرد

 و انیدانشجو و به دانش آموزان زشجهت تداوم آمو

صورت گرفت که از آن جمله  یاز وقفه آموزش یریجلوگ

 یبرا دانش آموزان( یشبکه شاد )شبکه اجتماع یراه انداز

 .(9توان نام برد) یدانش آموزان را م یآموزش یازهاین نیتام

 انیخصوصٌا دانشجو انیآموزش دانشجو نهیزم در

 19 دیوکو یریهمه گ یدر ابتدا یعلوم پزشک یهادانشگاه

اقدامات  نترنتیا بر یمبتن و یاجتماع یهادر بستر شبکه

اما جهت متمرکز  در سراسر کشور صورت گرفت. یمتعدد

 هیکل ،یآموزش یهاتیفعال نیا دنینظم بخش و یساز

ملزم به استفاده از  رانیدر سراسر ا یعلوم پزشک یهادانشگاه

 .دندیرد( گیدانشگاه یریادگی زهیافزار و)نرم دیسامانه نو

 یجهت ارائه موارد آموزش یمتعدد یسامانه قسمتها نیدر ا

سامانه  نیاز ا یاز جمله در قسمت وجود دارد. انیبه دانشجو

توسط آموزش  دئویفراهم نمودن محتوا به صورت و به ازین

 و انیدانشجو باشد .گاهاًیدر آن م یبارگذار یدهنده برا

چون  ییهاتیدودسامانه با مح نیدر استفاده از ا دیاسات
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 یبارگذار یمحدود برا یفضا و نترنتیسرعت ا یکند

 محتوا مواجه هستند.

 چیبر ه یپزشک انیآموزش دانشجو تیاز آنجا که اهم 

 یکه تا حد امکان خلل میما تالش کرد ستین دهیکس پوش

 نشود. جادیا انیدانشجو نیدر آموزش ا

 نهیاقدامات انجام شده در زم میمقاله قصد دار نیا در

آغاز  اکبر مشهد در مارستانیدر ب یکیالکترون یریادگی

امید است این شواهد بتواند  .میکن انیرا ب 19دیکو یپاندم

برای سایر مراکزی که در آغاز راه هستند نیز کمک کننده 

 باشد. 

 

 روش كار

 98ماه  اسفند مهیاز ن رانیها در ادانشگاه یلیبالفاصله با تعط

 یآموزش ازین نیتام یدر راستا 99 اهم بهشتیارد یتا انتها

اکبر به  مارستانیب یاز فضاها یکیاز  یپزشک انیدانشجو

محترم گروه  دی. اساتمیاستفاده نمود یمجاز ویعنوان استود

ن شده جهت ییمشهد دروس تع یاطفال دانشگاه علوم پزشک

ضبط  ویاستود نیرا در ا ارانیدست کارآموزان وکاروزان و

 نمودند. 

را با پروتکل  Healthstudioمرکز برنامه  نیدر ا ما

 تیکه قابل مینمود یاندازراه یسیبرنامه نو یاختصاص

 دنیصورت امکان بهبود بخش نیبه ا را داشته و لمیف شیرایو

 ما فراهم بود. یضبط شده با آن برا یهالمیف تیفیبه ک

منابع  نهیبا هدف مصرف به یعامل اختصاص ستمیس

جهت عدم  سکید ید. رمز نگارش یراحط یافزارسخت

شبکه  یکربندیپ. مجاز صورت گرفتریافراد غ یدسترس

 سرور و پوسته امن  و لیشده شامل وب سرور، فا یطراح

 یگذارتونل معکوس بود. وب سرور به منظور اشتراک

 یبارگذار تیسرور قابل لیبوده و فا یها در شبکه داخللیفا

 ها وروسیرابر ودر ب تمقاوم ها از داخل شبکه ولیفا

با استفاده از پوسته . آپلود شده را داشته است یبدافرارها

 یهااز راه دور در زمان ستمیس تیریامن امکان مد

از  SSHوجود داشت وتونل معکوس اتصال به  یاضطرار

 ساخت. یرا ممکن م مارستانیخارج از شبکه ب

آن شامل برنامه استخراج کننده صوت  یاختصاص یهابرنامه

برنامه ادغام کننده  ،دئویحذف صوت از و تیبا قابل دئویز وا

با  یجهت خروج دئویانتشار و لیپروفا و دئویصوت و و

 حجم مناسب بودند. و تیفیک

راستا آموزش به فرد مسئول  نیاقدامات انجام شده در ا از

آموزش  آموزش انتشار و ،شیرایبود که شامل آموزش و

نرم  عامل و ستمیس یجهت به روز رسان ستمیس تیریمد

 افزارها بود.

،کارت لیموبا هیسه پا کیمورد استفاده شامل  زاتیتجه

متر  3در  3پرده سبز به ابعاد  فلش و و کروفنیم صوت،

روز انجام  3به مدت   مارستانیدر ب ستمیتست س بودند و

 نکیل کیبه صورت  یآموزش یمحتواها تیشد. در نها

 نیا ی. لذا با بارگذاره می شدتهی انیدانشجو یقابل ارائه برا

 یاز بارگذار یتا حدود میتوانست دینو امانهها در سنکیل

سامانه کاسته  نیبا حجم باال در ا یآموزش یمحتواها

 .  میده شیرا افزا انیدانشجو یوسرعت دسترس

به جهت حفظ فاصله  دیاک هیاز آنجا که توص بعالوه

وجود  یتنفس از انتشار به عفونت یریجلوگ یبرا یاجتماع

جلسات  یعموم یشد تا حد امکان از برگزار یداشت سع

راند  ،ژورنال کالب ،یمانند گزارش صبحگاه یآموزش

اجتناب شود.  یولوژیو جلسات مشترک راد ینیمشترک بال

امکان استفاده  ،نیجلسات آنال یگزارحال با بر نیدر ع

. میارزشمند را فراهم نمود یمحتواها نیاز ا انیدانشجو

و  adobe connect یافزارهاجلسات از نرم نیا یراب

 .میروم بهره برد یاسکا
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 نتايج:

جهت ضبط به صورت  ییبه عنوان فضا ویاستود کی

در قالب  یموزشآجلسه  50شد که در آن  زیتجه یمجاز

جلسه  27 و (1)جدول  یمقطع کارآموز یبرا نکیل

جلسه  5( و 2 )جدول .یمقطع کارورز یبرا یآموزش

ها نکیل .دیگرد هی( ته3)جدول  ارانیدست یبرا یزشآمو

 .دندیگرد یبارگذار زین دیدر سامانه نو یپس از آماده ساز

 : لیست عناوین جلسات اموزشی برای کاراموزان همراه با لینک مربوطه1جدول شماره

 لینک موضوع  تاریخ کد

E0001 15/12/98 اسهال مزمن http://healthstudio.ir/E0001.mp4 

E0002 17/12/98 عفونت های تنفسی فوقانی http://healthstudio.ir/E0002.mp4 

E0003 19/12/98  کودک مبتال به زردی http://healthstudio.ir/E0003.mp4 

E0004 20/12/98 شرح حال و معاینه کودک http://healthstudio.ir/E0004.mp4 

E0005 21/12/98 اختالل هوشیاری hstudio.ir/E0005.mp4http://healt 

E0006 22/12/98  خونریزی گوارشی http://healthstudio.ir/E0006.mp4 

E0007 24/12/98 استئومیلیت و آرتریت http://healthstudio.ir/E0007.mp4 

E0008 25/12/98 یبوست http://healthstudio.ir/E0008.mp4 

E0009 26/12/98  ارزیابی شیرخوار کمتر از دو ماه
 )مانا(

http://healthstudio.ir/E0009.mp4 

E0010 27/12/98 FC http://healthstudio.ir/E0010.mp4 

E0011 14/01/99  درمان شیرخوار کمتر از دو ماه
 )مانا(

http://healthstudio.ir/E0011.mp4 

E0012 16/01/99 (گوش درد و گلو درد )مانا http://healthstudio.ir/E0012.mp4 

E0013 17/01/99  فلج شل حاد http://healthstudio.ir/E0013.mp4 

E0014 18/01/99 ارزیابی تکامل http://healthstudio.ir/E0014.mp4 

E0015 19/01/99 فارنژیت استرپتوکوکی http://healthstudio.ir/E0015.mp4 

E0016 20/01/99 واسکولیت ها hstudio.ir/E0016.mp4http://healt 

E0017 23/01/99 کنترل عفونت در بیمارستان http://healthstudio.ir/E0017.mp4 

E0018 24/01/99 اجسام خارجی دستگاه گوارش /E0018.mp4http://healthstudio.ir 

E0019 25/01/99 بروسلوز در کودکان http://healthstudio.ir/E0019.mp4 

E0020 26/01/99 دیابت در کودکان http://healthstudio.ir/E0020.mp4 

E0021 27/01/99 سوزش ادرار و عفونت ادراری http://healthstudio.ir/E0021.mp4 

E0022 28/01/99 اصول تشخیصی نقص ایمنی اولیه http://healthstudio.ir/E0022.mp4 

E0023 30/01/99 ری های مادرزادی قلببیما http://healthstudio.ir/E0023.mp4 

E0024 31/01/99 ریکتز http://healthstudio.ir/E0024.mp4 

E0025 01/02/99 آسیب ها و تروما در کودکان http://healthstudio.ir/E0025.mp4 

E0026 02/02/99 کوتاه قدی در کودکان http://healthstudio.ir/E0026.mp4 

E0027 03/02/99 هایپوتیروئیدی http://healthstudio.ir/E0027.mp4 

E0028 04/02/99 گواتر در کودکان http://healthstudio.ir/E0028.mp4 

E0009 06/02/99 استفراغ در کودکان hstudio.ir/E0029.mp4http://healt 

http://healthstudio.ir/E0001.mp4
http://healthstudio.ir/E0002.mp4
http://healthstudio.ir/E0003.mp4
http://healthstudio.ir/E0004.mp4
http://healthstudio.ir/E0005.mp4
http://healthstudio.ir/E0006.mp4
http://healthstudio.ir/E0007.mp4
http://healthstudio.ir/E0008.mp4
http://healthstudio.ir/E0009.mp4
http://healthstudio.ir/E0010.mp4
http://healthstudio.ir/E0011.mp4
http://healthstudio.ir/E0012.mp4
http://healthstudio.ir/E0013.mp4
http://healthstudio.ir/E0014.mp4
http://healthstudio.ir/E0015.mp4
http://healthstudio.ir/E0016.mp4
http://healthstudio.ir/E0017.mp4
http://healthstudio.ir/E0018.mp4
http://healthstudio.ir/E0019.mp4
http://healthstudio.ir/E0020.mp4
http://healthstudio.ir/E0021.mp4
http://healthstudio.ir/E0022.mp4
http://healthstudio.ir/E0023.mp4
http://healthstudio.ir/E0024.mp4
http://healthstudio.ir/E0025.mp4
http://healthstudio.ir/E0026.mp4
http://healthstudio.ir/E0027.mp4
http://healthstudio.ir/E0028.mp4
http://healthstudio.ir/E0029.mp4
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E0030 07/02/99 )ارزیابی کودک بد حال )مانا http://healthstudio.ir/E0030.mp4 

E0031 08/02/99 پیشگیری از حوادث .mp4http://healthstudio.ir/E0031 

E0032 09/02/99 فیزیولوژی مایعات بدن http://healthstudio.ir/E0032.mp4 

E0033 10/02/99 نارسایی حاد کلیه http://healthstudio.ir/E0033.mp4 

E0035 13/02/99 بلع مواد سوزاننده http://healthstudio.ir/E0035.mp4 

E0036 14/02/99 عفونت در نوزادان http://healthstudio.ir/E0036.mp4 

E0037 15/02/99 فشارخون باال در کودکان http://healthstudio.ir/E0037.mp4 

E0039 17/02/99 سردرد http://healthstudio.ir/E0039.mp4 

E0040 18/02/99 شوک ://healthstudio.ir/E0040.mp4http 

E0042 20/02/99  تفسیر سادهABG http://healthstudio.ir/E0042.mp4 

E0043 01/02/99 نارسایی حاد کلیه http://healthstudio.ir/E0043.mp4 

E004
4 

 http://healthstudio.ir/E0044.mp4 اختالالت تمایز جنسی 04/02/99

E0045 06/02/99 الگوهای رشد http://healthstudio.ir/E0045.mp4 

E0046 07/02/99 رشد الگوی صحیح http://healthstudio.ir/E0046.mp4 

E0047 08/02/99 اندوکاردتیت عفونی http://healthstudio.ir/E0047.pptx 

E0048 09/02/99 تب روماتیسمی http://healthstudio.ir/E0048.pptx 

E0049 10/02/99 ( 1سل در کودکان) http://healthstudio.ir/E0049.mp4 

E0050 11/02/99 ( 2سل در کودکان) http://healthstudio.ir/E0050.mp4 

E0051 13/02/99 اصول تغذیه با شیر مادر http://healthstudio.ir/E0051.mp4 

E0052 14/02/99 پیشگیری از سوانح و بالیا http://healthstudio.ir/E0052.mp4 

E0053 15/02/99 هایپوگالیسمی http://healthstudio.ir/E0053.mp4 

 
 

 : لیست عناوین جلسات اموزشی برای کارورزان همراه با لینک مربوطه2جدول شماره 

 لینک کد PBLموضوع  تاریخ

 I0001 http://healthstudio.ir/I0001.mp4 تشخیص بیماری آسم 06/02/99

 I0002 http://healthstudio.ir/I0002.mp4 تشنج نوزادی 07/02/99

 I0003 http://healthstudio.ir/I0003.mp4 هضم و جذب 08/02/99

بیماریهای روماتولوژیک  09/02/99

 (JIAکودکان )

I0004 http://healthstudio.ir/I0004.mp4 

 I0005 http://healthstudio.ir/I0005.mp4 تب و راش 10/02/99

 I0006 http://healthstudio.ir/I0006.mp4 مراقبتهای دوره نوزادی  13/02/99

 I0007 http://healthstudio.ir/I0007.mp4 مایع درمانی وریدی 14/02/99

 I0008 http://healthstudio.ir/I0008.mp4 درمان نگهدارنده آسم 15/02/99

 I0009 http://healthstudio.ir/I0009.mp4 درمان حمله آسم 16/02/99

سیستم های اسکرنینگ  17/02/99
 بیمار بد حال در اورژانس

I00010 http://healthstudio.ir/I0010.mp4 

http://healthstudio.ir/E0030.mp4
http://healthstudio.ir/E0031.mp4
http://healthstudio.ir/E0032.mp4
http://healthstudio.ir/E0033.mp4
http://healthstudio.ir/E0035.mp4
http://healthstudio.ir/E0036.mp4
http://healthstudio.ir/E0037.mp4
http://healthstudio.ir/E0039.mp4
http://healthstudio.ir/E0040.mp4
http://healthstudio.ir/E0042.mp4
http://healthstudio.ir/E0043.mp4
http://healthstudio.ir/E0044.mp4
http://healthstudio.ir/E0045.mp4
http://healthstudio.ir/E0046.mp4
http://healthstudio.ir/E0049.mp4
http://healthstudio.ir/E0050.mp4
http://healthstudio.ir/E0051.mp4
http://healthstudio.ir/E0052.mp4
http://healthstudio.ir/E0053.mp4
http://healthstudio.ir/I0001.mp4
http://healthstudio.ir/I0002.mp4
http://healthstudio.ir/I0003.mp4
http://healthstudio.ir/I0004.mp4
http://healthstudio.ir/I0005.mp4
http://healthstudio.ir/I0006.mp4
http://healthstudio.ir/I0007.mp4
http://healthstudio.ir/I0008.mp4
http://healthstudio.ir/I0009.mp4
http://healthstudio.ir/I0010.mp4
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 I00011 http://healthstudio.ir/I0011.mp4 فارنژیت حاد 18/02/99

 I00012 http://healthstudio.ir/I0012.mp4 هایپوتونیا 20/02/99

 I00013 http://healthstudio.ir/I0013.mp4 مننژیت و مننگوکوکسمی  21/02/99

کهیر، انژیو ادم و - 22/02/99
 آنافیالکسی

I00014 http://healthstudio.ir/I0014.mp4 

فرآیند اعزام و ارجاع  23/02/99
بیماران در بین  مراکز 

 درمانی

I00015 http://healthstudio.ir/I0015.mp4 

 Aerosolاستفاده از  24/02/99
 تراپی

I00016 http://healthstudio.ir/I0016.mp4 

 I00017 http://healthstudio.ir/I0017.mp4 سرفه در کودکان 25/02/99

 I00018 http://healthstudio.ir/I0018.mp4 تشنج استاتوس 27/02/99

28/02/99 DKA درمان آن و I00019 http://healthstudio.ir/I0019.mp4 

 I00020 http://healthstudio.ir/I0020.mp4 مسمومیت کودکان 29/02/99

ارزیابی نمودارهای رشد  30/02/99

 Zاس کودکان براس

Score 

I00021 http://healthstudio.ir/I0021.mp4 

 I00023 http://healthstudio.ir/I0023.mp4 هایپوکلسمی 03/03/99

تشخیص افتراقی های  06/03/99
 استریدور 

I00024 http://healthstudio.ir/I0024.mp4 

 I00025 http://healthstudio.ir/I0025.mp4 تشنج در کودکان 07/03/99

 I00026 http://healthstudio.ir/I0026.mp4 شوک 08/03/99

 I00027 http://healthstudio.ir/I0027.mp4 بلوغ و بلوغ زودرس 10/03/99

 I00028 http://healthstudio.ir/I0028.mp4 ریفالکس 11/03/99

 

 

 : لیست عناوین جلسات اموزشی برای دستیاران همراه با لینک مربوط 3جدول شماره

 لینک موضوع تاریخ د

R0001 06/04/99 تب وراش http://healthstudio.ir/R0001.mp4 

R0002 07/04/99 یکاپروچ به بیماری های متابول http://healthstudio.ir/R0002.mp4 

R0003 11/04/99 پولمونری  هایپرتنشن http://healthstudio.ir/R0003.mp4 

R0004 12/04/99 کتواسیدوز دیابتی http://healthstudio.ir/R0004.mp4 

R0005 14/04/99 ی هاباد یص آنتاینق http://healthstudio.ir/R0005.mp4 

 

 

http://healthstudio.ir/I0011.mp4
http://healthstudio.ir/I0012.mp4
http://healthstudio.ir/I0013.mp4
http://healthstudio.ir/I0014.mp4
http://healthstudio.ir/I0015.mp4
http://healthstudio.ir/I0016.mp4
http://healthstudio.ir/I0017.mp4
http://healthstudio.ir/I0018.mp4
http://healthstudio.ir/I0019.mp4
http://healthstudio.ir/I0020.mp4
http://healthstudio.ir/I0021.mp4
http://healthstudio.ir/I0023.mp4
http://healthstudio.ir/I0024.mp4
http://healthstudio.ir/%5dI0025.mp4
http://healthstudio.ir/I0026.mp4
http://healthstudio.ir/I0027.mp4
http://healthstudio.ir/I0028.mp4
http://healthstudio.ir/R0001.mp4
http://healthstudio.ir/R0002.mp4
http://healthstudio.ir/R0003.mp4
http://healthstudio.ir/R0004.mp4
http://healthstudio.ir/R0005.mp4
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 و نتيجه گيري بحث

 یمانند هر روش آموزش زین یکیدانست آموزش الکترون دیبا

به  یابیدست ییدارد که عدم توانا یضعف نقاط قوت و رگید

آموزش دهندگان و  یاانهیدانش را و زاتیتجه امکانات و

 یریادگی وهیش نینقاط ضعف ا نیاز مهمتر رانیفراگ

 یاز جمله دسترس یکه نقاط قوت متعدد یدر حال باشد.یم

کتابخانه  مکان  به محتواها و در هر زمان و رانیاگآسان فر

 دانشجو، و استاد یکیزیبه حضور ف ازیعدم ن و یزمجا

 شیافزا ان،یدانشجو یآمد برا رفت و نهیهز کاهش زمان و

ارائه درس به صورت چند  لیارائه درسها به دل تیفیک

  یمکان و یزمان یهاتیو با توجه به حذف محدود یارسانه

آن قابل  یبرا یآموزش یو بازده یبخش راث زانیباالرفتن م

نظام  کی یکیالکترون یریادگی (.12-10 ،4باشد)یم انیب

 ین امکان ارائه محتواآاست که در  یتعامل یریادگی

وجود  ریفراگ یهاتیبازخورد فعال افتیدر و یآموزش

 (4دارد.)

 یهاروش ابزارها و نیمطالعات نشان داده شده که ب در

ارتقا  و یگوناگون به کار گرفته شده در آموزش مجاز

گسترش  (.13وجود دارد) یش ارتباط معنادارآموز تیفیک

 یعواقب ناگوار ت،یفیبدون توجه به ک ینظام آموزش یکم

خواهد  یجا ناکارامد بر یانسان یروهاین تیترب نهیدر زم

 گذاشت.

 یمجاز یهاآموزش تیفیک یابیارز ازمندیما ن زین رانیا در

کرونا  یماریب یدمیاپ نیمختلف در ا یموزشآدر مراکز 

 شیب نکهیو با وجود ا میباش یدر سراسر کشور م 19 روسیو

در خصوص آموزش علوم  یپژوهش یمجله علم 12از 

خصوص منتشر  نیدر ا یوجود دارد اما مقاالت کم یپزشک

به صورت  یآموزش مجاز تیوضع یابیزار اند وشده

 دوران صورت نگرفته است. نیگسترده در ا

را  به   امکان نیا یمجاز یهاآموزش تیفیک بهبود

 یدهد که تمرکز خود را تنها بر موضوع اصلیم انیدانشجو

چون عدم  یاهیآنان بر مسائل حاش یاز نگران گذاشته و

عوامل مخدوشگر  ریسا ای آسان به محتواها و یدسترس

 نیمناسب ا یافزارهااستفاده از نرم یگاه خواهد کاست.

  یعضآورد. بیفراهم م یبه خوب رانیفراگ یامکان را برا

بخش توسعه  نیزتریچالش برانگ و نیمحتوا را مهمتر

 رسا و مناسب، یمحتوا هیته دانسته و یکیآموزش الکترون

تلقی  یاز مشکالت آموزش یارا راه حل بخش عمده ایگو

 یهاروش ریسا یریرا از بکارگ رانیکه فراگ می کنند

 ازین یب یکیدر کنار آموزش الکترون یآموزش

 (14).گرداندیم

 رازیش همکارانش در و یدکه توسط محمّ یامطالعه در

دانش آموزان  یآموزش مجاز یهاانجام گرفت چالش

 ،یاجتماع ،یآموزش نهیزم 5قرار گرفتند و در  یمورد بررس

 یآموزش مجاز بیمحاسن و معا یو فن یاقتصاد ،یفرهنگ

 ریز یقرار گرفت و  طراح یابیمورد ارز نیوالد دگاهیاز د

نوع آموزش را  نیو اثر بخش جهت ا مجمنس یهاساخت

 (15دانست.) یضرور

در  انیدانشجو یهاآموخته یابیارزش گرید یپژوهش در

قرار گرفته و براساس نظر  لیتحل و هیدوران کرونا مورد تجز

روش  کیبا بسنده کردن به  یاعتبار آموزش ،انیپاسخگو

 یقیتلف یهاو بهتر است از روش ابدییکاهش م یابیارزش

 (16.)ردیمهم صورت پذ نیا

از  یابیارز ازمندین یمرکز آموزش نیدر ا زیما ن اقدامات

 یآموزش یازهاین یبرآورده ساز زانیو م تیفیجهت ک

ابعاد مختلف شود یم هیباشد. لذا توصیم یپزشک انیدانشجو

  .بررسی گردد در مراکز مختلف یآموزش پزشک تیفیک
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کودکان اکبر  یشآموز مارستانیما در ب یهاتیهمه فعال

 یمناسب برا یساخت ریمشهد با هدف فراهم نمودن ز

 یبه محتواها یپزشک انیآسان دانشجو و عیسر یدسترس

اما با توجه به اجرای نوین است.  دهیانجام گرد یآموزش

آموزش به شیوه مجازی در مراکز بیمارستانی مشکالت 

متعددی در زمینه فراهم آوردن محتوا به صورت شبیه 

پزشکی و با کیفیت بسیار مطلوب   زمینه در آنالین ایسازه

و این از نقاط ضعف در محتواهای آموزشی وجود داشت 

 ریبا بهبود ز کینزد یاندهیاست درآ دیامتولید شده ما بود .

 ترویج و در کشور یآموزش مجاز یهاساخت

مدیسین(  دور)تله ازراه پزشکی و مجازی بیمارستانهای

 آزمونهای برگزاری و مجازی سهایکی همراه با ارائه

 نهیزم نیدر اای  الحظهقابل م یهاشرفتیشاهد پ آنالین

 .میباش

 

 تقدير و تشكر:

از همکاری واحد توسعه تحقیقات بالیتی بیمارستان اکبر در 

 انجام این پژوهش قدردانی می کنیم.

 

مقاله حاضر تضاد منافع  سندگانینو نیب تضاد منافع: 

 .وجود ندارد
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