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 کرونا شکوفا شد روسیکه با و ای: توان بالقوهرانیدر ا یرونق آموزش مجاز

 
 *فرد منصور غفوری

 
 34تا  33 (:4)02؛ 9311 تیرمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
 ايراني آموزش در علوم پزشكيسردبیر محترم مجله  

در بستر  یعلوم پزشک یها آموزش ارائهمدام بر  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ر،یاگر چه در چند سال اخ
 یبود و تنها برخ افتادهیحوزه اتفاق ن نیدر سطح کشور در ا یعیکرد اما در عمل، حرکت وس تأکید می یمجاز یفضا

 یمشابه طیشرا ز،یکرده بودند. در حوزه وزارت آموزش و پرورش ن یمجاز یها دوره یاقدام به برگزار ها دانشگاه
 یمجاز یها آموزش ارائهو  یدر بسترساز یریگ چشم یها شرفتیمدارس پ یبر هوشمندساز تأکید رغم یحاکم بود و عل

 حاصل نشده بود.
 ریاما سا ،روبرو کرد یمتعدد یها را با چالش ایدن یدرمان یبهداشت یها ستمی، س91-دیکوو یناگهان وعیاگر چه ش 

در سراسر جهان،  91-دیکوو یدمی(. با شروع اپ9)خود قرار داد تأثیرتحت  زیرا ن تیو ترب میاز جمله حوزه تعل ها حوزه
از کشورها از جمله در  یاریراستا در بس نیدر ا  .(2)کردند تأکید یعاجتما یگذار فاصله تیبر رعا یبهداشت یها پروتکل

 که نیا ی(. برا3)شد لیتعط ها در مدارس و دانشگاه یحضور یها کرونا آموزش روسیو وعیکاهش ش یکشور ما، برا
طبق  یدرس یها دچار وقفه نشود و برنامه یاجتماع یگذار در طول دوره فاصله انیان و دانشجوآموز دانشآموزش 

شد. در حوزه آموزش و پرورش، آموزش از  ارائه یمختلف یکارها برنامه از قبل مشخص شده، تداوم داشته باشد راه
عنوان شد. اگر چه تجارب  یعدالت آموزش تیآن رعا یشد و هدف اصل ارائهشبکه آموزش  یو با همکار ونیزیتلو قیطر

همه دروس به  ارائهامکان  عمالً یدرس یها و رشته یلیقاطع تحصاما با توجه به تنوع م ،کسب شد نهیزم نیدر ا یموفق
طرفه بودن و عدم تعامل  کینوع آموزش،  نیا بیع نیتر از مهم یکی گرینشد. از طرف د سریم یونیزیشکل آموزش تلو

)شاد(  زانآمو  دانش یبا عنوان شبکه اجتماع یدر بستر شبکه اجتماع یشنیکیاپل که نیبود تا ا آموز دانشمعلم و  نیب
بود اما رفته رفته  یو مشکالت ها تیمحدود یشبکه هم دارا نیشد. اگر چه ا ارائهبستر  نیدر ا ها شد و آموزش یطراح

 یآموزش مجاز یها آل دهیان را جلب کند هرچند با اآموز دانشمعلمان و  ینسب تیمشکالت آن مرتفع شد و توانست رضا
 دارد. یادیهنوز فاصله ز

و به صورت  یاجتماع یها ابتدا در بستر شبکه ها کرونا آموزش وعیاگر چه با ش ز،ین یحوزه آموزش علوم پزشک در
 یریادگی ژهیافزار و   )نرم دیملزم به استفاده از سامانه نو یعلوم پزشک های شد اما به مرور، دانشگاه ارائه مینامنظم 
سامانه از  نینام در ا پس از ثبت ان،یو دانشجو دیو اسات ندشد یسامانه متمرکز آموزش کی( به عنوان یدانشگاه

دانشگاه از آن استفاده شده بود اما به  یشده و در برخ یسامانه از قبل طراح نیسامانه بهره مند شدند. ا نیا یها تیقابل

                                                 
 ،یارشد آموزش پزشک یکارشناس یدانشجو، زیتبر یپزشکدانشگاه علوم  ییو ماما یدانشکده پرستار ،یجراح یگروه داخل (،اریاستاد ) فرد یدکتر منصور غفورنویسنده مسؤول:  *
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نبود جز  یزیسامانه چ نیکار گرفته نشده بود و عامل رونق اه ب یعلوم پزشک یها در تمام دانشگاه یشکل سراسر
مراجعات  یحجم باال یآل نبوده و جوابگو دهیسامانه ا کیسامانه هم  نیوجود ا نی. با ا91-دیکوو یماریب وعیش

محدود  یفضا نترنت،یسرعت ا یکند لیاز قب یبا مشکالت دیو اسات انیو دانشجو ستیکل کشور ن دیو اسات انیدانشجو
 . شوند یم واجهدانشجو متر استاد و  و تعامل کم ،یارذبارگ یبرا
اما منجر به  ،کرد لیجامعه از جمله سالمت مردم تحم های بر تمام شاخص یادیکرونا، مشکالت ز یچه پاندم اگر

در سراسر  یآموزش مجاز افتنیشدن و رونق  ریتوان به فراگ می در کشور شد که از جمله آن ها تیقابل یبرخ ییشکوفا
به  یتر شیشده و توجه ب یدیفاز جد کیوارد  ادر کشور م یکه آموزش مجازرسد  می کشور اشاره کرد. به نظر

آموزش از راه دور و  تیبر اهم شیاز پ شیب زیامر ن نیلؤومس گر،یمعطوف شده است. از طرف د یمجاز یها آموزش
 لیالزم از قب یها رساختیکه با توسعه ز رود یانتظار م نیاند. بنابرا واقف شده یکیالکترون یریادگیبر  یمبتن یها آموزش

تعامل محور، و استفاده از تجارب  یآموزش یافزارها نرم دیسرعت آن، تول شیو افزا نترنتیا یتوسعه شبکه سراسر
 وعیش افتنی انیبعد از پا یو حت میدر کشور باش یشاهد رونق روزافزون آموزش مجاز یپاندم نیکسب شده در ا

 تداوم داشته باشد. یحضورنوع آموزش در کنار آموزش  نیکرونا، ا
از  یو پزشک یمجاز های مارستانیب جیترو ،یپزشک نهیدر زم نیآنال سازهای هیتوسعه شب زین یحوزه آموزش پزشک در

به آموزش  دنیتواند در رونق بخش می نینالآ های زمونآ یو برگزار یمجاز های سیک ارائه(، نیسیراه دور )تله مد
 .(5و4و9)کمک کننده باشد یمجاز
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