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 مقاله پژوهشی

 

برتر جهان در پاسخ به اثرات  یعلوم پزشک یها دانشگاه یآموزش یراهبردها
 91-دیکوو یماریب

 

 *پریسا سلطانی، زاده فیروزه معین، عارف عارفان، امیرعباس شیروی، ریحانه فقیهیان
 

 

 چكيده

قرارداده است.  تأثیرتحت  ایبلکه آموزش را هم در سراسر دن ،است اثرگذار بوده ها انسان ینه تنها بر زندگ 91-دیکوو یپاندممقدمه: 

 اند. بسته به کاررا  یگوناگون یراهبردها ،حال حفظ سالمت آنها نیو در ع انیفت دانشجورشیو پ یکاهش اثرات پاندم یبرا ها دانشگاه
 انجام شد. 91-دیبرتر جهان در دوره کوو یعلوم پزشک یها دانشگاه یآموزش یبردهاهدف مرور راهاین پژوهش با 

علوم  یها دانشگاه بندی رتبه یبرا Quacquarelli Symonds(QS) یاساس نظام جهانبر ،یمطالعه مرور نیدر ا: ها روش

اتخاذ شده توسط  یآموزش یراهبرها افتنی یبرا ها دانشگاه نیا یها تیشدند. وبسا یبررس نیوارد ا 0505دانشگاه برتر سال  05، یپزشک
 شد. یبررس 91-دیآنها در بحران کوو

، و طرح دوره کولومیدر کر رییتغ، توان به آموزش از راه دور می برتر جهان یعلوم پزشک یها دانشگاه یآموزش یراهبردها نیتر مهماز نتايج: 

 از تقلب در امتحانات اشاره کرد. یریشگیو پ یالتحصیل فارغجشن  یبرا یداتیو تمه انیدانشجو بندی در رتبه رییتغ دهی، نمرهو  یابیدر ارزش رییتغ

روند آموزش و  رییبه سرعت تغ 91 دیکوو یبرتر جهان در مواجهه با بحران پاندم یها دانشگاهمرور نشان داد که  نیا جینتاگيري:  نتيجه

اگرچه  اند. را مد نظر قرار داده یگوناگون یها استینحو س نیبه بهتر رییتغ نیانجام ا یو برااند  را انتخاب کرده یبه صورت مجاز یابیارزش
 شنهادیو پ ستین یهرکدام کاف اتییبه جز دنیرس یبرا یاما وبکاو، شده انیب یبه خوب ها دانشگاه تیدر وبسا ها استیس نیا اتیکل

 نیا جیبرقرار شود. نتا ها دانشگاه الملل بینبخش  قیاز طر ها دانشگاهاقدامات انجام شده ارتباط با  اتییبه جز یابیدست یشود برا می
 کمک کننده باشد.ای  به نحو ارزنده یارتباطات بعد یبرقرار یبرا ها دانشگاهتواند در انتخاب  می قیتحق

 

 91 دیکوو، یپاندم، دانشگاه آموزش مجازی،،آموزشی کلیدی: ها هواژ
 353تا  319 (:19)02؛ 9311 دي پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
 

                                                 
دهان، فک و  یولوژیگروه راد ،(اری)استاد یسلطان سایدکتر پرنویسنده مسؤول:  *

دانشکده ، یپژوهشکده علوم دندانپزشک، یدندان یها مپلنتیا قاتیصورت، مرکز تحق

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک، یدندانپزشک
p.soltani@dnt.mui.ac.ir 

، یدندانپزشک قاتیکودکان، مرکز تحق یگروه دندانپزشک ،(اری)استادان یهیفق حانهیر دکتر

اصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک، یدانشکده دندانپزشک، یپژوهشکده علوم دندانپزشک

 یدانشجو ،یرویش رعباسی(؛ امr.faghihian@dnt.mui.ac.ir). رانیاصفهان، ا

 یگاه علوم پزشکدانش، یدانشکده پزشک، ییدانشجو یها هشپژو تهیای، کم حرفه یدکترا

 ی(، عارف عارفان، دانشجوshiravi1375@gmail.com). رانیاصفهان، اصفهان، ا

 یدانشگاه علوم پزشک، یدانشکده پزشک، ییدانشجو یها پژوهش تهیای، کم حرفه یدکترا

 مقدمه
کرده  جادیا ایدر سراسر دن یگیر همه 91-دیکوو یماریب

 یدرباره سالمت عموم یادیز یها یاست که باعث نگران
اثرگذار  ها انسان ینه تنها بر زندگ یپاندم نیا .(9شده است)

 تأثیرتحت  ایبلکه آموزش را هم در سراسر دن ،بوده

                                                                              
زاده  نیمع روزهیفکتر(؛ دarefarefan98@gmail.com). رانیاصفهان، اصفهان، ا

دانشکده ، یویکل یها یماریب قاتیمرکز تحق، یداخل یها یماریگروه ب ،(اری)استاد

 (fimoinzad@yahoo.com). رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک، یپزشک

 11/5/99، تاریخ پذیرش: 21/4/99، تاریخ اصالحیه: 12/3/99مقاله:  تاریخ دریافت
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 ایدر سراسر دن یادیز یها دانشگاه .(2قرارداده است)
 یها هبرنام ،نارهایسمها،  هخود شامل کارگا یها هبرنام

 نیبا ا .(3اند) کرده قیرا تعل ها فعالیت ریو سا یورزش
 شرفتیو پ یکاهش اثرات پاندم یبرا ها ، دانشگاهوجود

 یراهبردها ،حال حفظ سالمت آنها نیو در ع انیدانشجو
در گزارش مورد ارائه شده  اند. بسته به کاررا  یگوناگون
شده که آموزش  انی( ب4همکاران) و ( Baoبائو)توسط 
در  نیبه حالت آنال نیرو در رو در چاز حالت ها  دانشگاه

 Pekingو تجربه دانشگاه  است درآمده 91-دیدوره کوو
 نیمثال در ا یارائه کرده است. برا نیرا در آموزش آنال

آموزش  یبرا یشده که شش گام اساس انیمطالعه ب
 شامل  ها گام نیموفق الزم است که ا نیآنال

 یها که پلت فرم یطیشرا یبرا نیگزیجا یها هداشتن را-9
 کی لیتبد -2،شود می با مشکالت مواجه نیآنال سیتدر

 یبرا تر کمبا حجم  یمحتوا یپرحجم به تعداد یمحتوا
 تر بیشتوجه  -3،یریادگی نیح انیتمرکز دانشجو شیافزا

فراهم آوردن افراد  -4،نیدر آموزش آنال "صدا"به اثر 
در نظر گرفتن  -5 ،نیکننده در آموزش آنال ککم
 بیترک-6و انیدانشجو تینظارت بر فعال یبرا ییهاکار راه

ای  در مقاله .است یبا خودآموز نیآنال یریادگیکردن 
 شده هیو همکاران ته (Shenoy) شنوی که توسط گرید

در  یمیتحول عظ 91-دیکه بحران کوو دهیگرد انیب، است
که قبل از  یاست به طور ردهک جادیهند ا یموزشآ ستمیس

و  یتکنولوژ رشیدر برابر پذ یادیبحران مقاومت ز نیا
 طیشرا نیاما در ا است، وجود داشته یآموزش مجاز

توانسته است در  یبه راحت یآموزش مجاز یبحران
 گریدای  در مطالعه .(5)ردیمورد استفاده قرار گ ها دانشگاه
شده  شنهادیپ ها دانشگاهبه همه  ،انجام شده نیپیلیکه در ف

بر آموزش  91-دیرا در جهت ثبت اثرات کوو یکه مطالعات
شده که بهتر است  انیب زیخود انجام دهند و ن یها دانشگاه

انجام شود تا انطباق  یآموزش یها کولومیدر کر یراتییتغ
این که ( با توجه به 6دهد) شیموجود افزا طیآن را با شرا

 تأثیراز کشورها را تحت  یاریبس 91-دیکوو یگیر همه
قرار داده است و مقاالت مشابه آنچه در باال عنوان شد 

رسد  می به نظر، همه کشورها وجود ندارد اتیدرباره تجرب
جهت  یتواند منبع مناسب می مختلف یها دانشگاه تیوبسا

مقاله هدف  نیدر ا نیباشد. بنابرا ها دانشگاه اتیمرور تجرب
علوم  یها دانشگاه یو مرور راهبردها آوری جمعما 

 91-دیکوو یماریبرتر جهان در پاسخ به اثرات ب یپزشک
 .است بر آموزش

 

 ها روش
  (narrative review)روایتی  یمطالعه مرور نیدر ا

 به مطالعه شامل قرار یدانشگاه یها تیورود وبسا اریمع
 یدانشگاه علوم پزشک 55 ستیداشتن نام دانشگاه در ل

 یبرا QS یبر اساس نظام جهان 2525برتر جهان در سال 
به  تیو وجود وبسا یعلوم پزشک یها دانشگاه بندی رتبه

 یکه تمام ییجااساس از آن نیبود. که بر ا یسیزبان انگل
زبان هم  یسیانگل تیوبسا QS بندی دانشگاه برتر رتبه 55

( 56تا7)دیخارج نگرد یاز بررس یدانشگاه چیه، داشتند
 Quacquarelliتوسط شرکت  QS بندی نظام رتبه

Symonds ات و مؤسس یابیارز یبرا ی)شرکت
 یستمیشود و س می ( انجامایدن یآموزش عال یها دانشگاه

 یجهان را به صورت کل یها دانشگاهانه رتبه یاست که سال
که در آن  ی)براساس نوع دانشگاه و دروس یو موضوع

 55 ،در مرور حاضر .(57کند) می شود( اعالم می سیتدر
قرار  یمورد بررس یدانشگاه برتر حوزه علوم پزشک

و  آوری جمع ها دانشگاه نیا ینترنتیصفحه ا یگرفتند. نشان
کامل توسط دو نفر از  طورصفحات آنها به  یوبکاو

در نحوه پاسخ  ازیانجام شد تا اطالعات مورد ن قنیمحق
 یبرا نیهمچن شود. یگردآور یپاندم طیدانشگاه به شرا

مجدد صفحات  ینیبازب، اطالعات هیکل آوری جمعاز  نانیاطم
در مرحله  یانجام شد تا اگر اطالعات گریتوسط دو محقق د

. پس از آن و براساس رددلحاظ گ ،منظور نشده است یقبل
 یها دانشگاه یها تیاطالعات استخراج شده از وبسا

حوزه  4اتخاذ شده در  یراهبردها بندی دسته ،مختلف
-یریادگیشامل  ها هحوز نیکه ا گوناگون صورت گرفت

 یدرس یریز برنامهو  یالتحصیل فارغ، یابیارزش، یاددهی
 ها تیوبسا یزمان بررس نیآخر .است یپاندم طیدر شرا

 بود. 2525سال  Juneماه 
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 نتايج
ی ها دانشگاهی ها آمده از بررسی وبسایت به دستنتایج 

بیان  9برتر جهان به طور خالصه در جدول  علوم پزشکی
 گردیده است.

 

 های برتر جهان به صورت خالصه : راهبردهای به دست آمده از وبکاوی دانشگاه9جدول 
 راهبردها کشور نام دانشگاه

Johns Hopkins University7 یآموزش به روش مجاز کایآمر 

Yale University8 نیبه صورت آنال تواند یکه نم یدانشگاه یها تیهمه فعال یلیتعط کایآمر 

 .برگزار شود

Columbia University9 در  یمجاز سیو نکات تدر نیآنال سیتدر یها روش آموزش کایآمر
 دانشگاه تیوبسا

Seoul National University10 2525ترم بهار  یرد برا ایبه روش قبول  یده نمره یجنوب کره 

University of Pittsburgh11 آن  نیرساندن ترم بهار و تضم انیبه پا یکامل دانشگاه برا تالش کایآمر
 انیبه دانشجو

Oxford University 12 سیانگل یها به صورت مجاز کالس یبرگزار   

University of Cambridge13 انیدانشجو یراهنما و مشاور برا یها منتور نییتع سیانگل 

The University of New South Wales14 ایاسترال از  یریادگیآموزش و  ینکات الزم برا یحاو یکمک یمحتوا هیته 
 راه دور

Massachusetts Institute of Technology15 قیو اگر امکان آن نبود تعو نیو آنال یبه صورت مجاز یابیارزش کایآمر 
 زییآزمون تا ترم پا

Duke University16 کایآمر شامل  نیمختلف آزمون توسط مدرس یها انتخاب روش امکان 
 نیآزمون، آزمون آنال یبه جا فیتکل ،یآزمون شفاه

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg17 یدر مدت زمان انیتوسط دانشجو یحذف واحد درس امکان آلمان 
 تر از زمان معمول یطوالن

University of Harvard18 کایآمر  یتر شیکه تعداد ب یدر صورت یحت یدانشجو در ترم بعد رشیپذ 

 .به صورت ناتمام گزارش شده باشد شیاز واحدها

The University of Hong Kong19 یبه صورت مجاز نامه انیدفاع از پا جلسات نیچ 

Karolinska Institutet20 یها به صورت مجاز کالس یبرگزار سوئد 

UCL21 رد در ترم بهار ایبه روش قبول  یده نمره سیانگل 

Imperial College London22 سیانگل  نیآنال سیتدر نهیدر زم نیمدرس یبرا مشاور 

University of California, San Diego23 یمجاز یریادگیو  سیتدر یبرا یکمک یمحتوا ارائه کایآمر 

Stanford University24 کایآمر  یبه صورت مجاز ها نامه انیدفاع از پا امتحانات، 

KU Leuven25 یها به صورت مجاز کالس یبرگزار کیبلژ 

UCLA26 رد در ترم بهار ایبه روش قبول  یده نمره کایآمر 

The University of Sydney27 ترم به  انیامتحانات پا - یترم به صورت مجاز انیم امتحانات ایاسترال
 روش معمول حضور

University of California, San Fransisco28 یها به صورت مجاز کالس هیکل یبرگزار کایآمر 

University of Pennsylvania29 یها به صورت مجاز کالس یبرگزار کایآمر 

University of Washington30 باز-به روش کتاب یابیارزش کایآمر 

The University of Edinburgh31 و  یسرقت ادب یاز تقلب در امتحانات بررس یریجلوگ یبرا سیانگل

 .شود یمشکوک انجام م انیاز دانشجو یآزمون شفاه

McGill University32 انیدانشجو یبرا یلیالتحص جشن فارغ یبرگزار عدم کانادا 

Charité - Universitätsmedizin Berlin33 نیها به صورت آنال کالس یبرگزار آلمان 

King's College London34 و اگر در  شود یبرگزار م یها به صورت مجاز آزمون تمام سیانگل

 .شود ینبود آزمون به ترم بعد موکول م ریامکانپذ یمورد
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Kyoto University35 مشکالت  یدارا انیدانشجو یبرا فیزمان انجام تکال شیافزا ژاپن
 دیمربوط به بحران کوو

The University of Amsterdam36 یها به صورت مجاز کالس یبرگزار هلند 

Washington University in St. Louis37 یها آموزش یبرا لمیبه شکل ف کیالکترون یمحتوا دیتول کایآمر 
 یشگاهیآزما

University of Michigan-Ann Arbor38 نیبه صورت آنال یابیارزش کایآمر 

New York University39 یها به صورت مجاز کالس یبرگزار کایآمر 

Monash University40 طیتطابق با شرا یبرا نیطرح درس توسط مدرس رییتغ امکان ایاسترال 
 دیجد

 فیتعداد تکال شیبدون افزا یکالس فیدر نحوه انجام تکال رییتغ ایاسترال 

Cornell University42 ها نامه انیمهلت انجام پا شیو افزا یدفاع به صورت مجاز جلسات کایآمر 

Erasmus University Rotterdam43 کتاب بسته ایبه روش کتاب باز  یامتحانات به صورت مجاز هیکل هلند 

Ludwig-Maximilians-Universität München44 رد ایبه روش قبول  یده نمره آلمان 

McMaster University45 2525ترم بهار  یبرا دیجد نیها و قوان نامه نییآ نیتدو کانادا 

National University of Singapore46 قیتعو ای یبه صورت مجاز یعمل یها کالس یبرگزار یبرا تالش سنگاپور 
 ها کالس

Peking University47 انیب یفرم خوداظهار لیدر صورت تکم انیدانشجو بتیغ امکان نیچ 
 دیمشکالت در دوره کوو

London School of Hygiene and Tropical 

Medicine48 

 یها به صورت مجاز تمام کالس یبرگزار سیانگل

University of Chicago49 در  نیآنال یریادگیو  سیراهنماها و نکات مربوط به تدر ارائه کایآمر
 تیوبسا

The University of Queensland50 یبرا نیبه مدرس هیو توص یها به روش مجاز کالس یبرگزار ایاسترال 
 انیکه دانشجو یا به گونه زمان رهمیها به روش غ کالس یبرگزار

 کنند، یم یبا زمان متفاوت زندگ یها هم که در مکان الملل بین
 .مناسب داشته باشند یامکان دسترس

The University of Manchester51 یها به روش مجاز کالس یبرگزار سیانگل 

University of Copenhagen52 از راه دور نهیبا استفاده از معا یمجاز یآزمون آسک یبرگزار دانمارک 

University of Toronto53 انیبه دانشجو نیسیآموزش تله مد یبرا ییدئویو یمحتوا نیتدو کانادا 
 انیدانشجو یآموزش کولومیموضوع به کر نیو وارد کردن ا

The University of Tokyo54 انیدانشجو 2525ترم بهار  یبرا یمجاز کولومیکر یطراح ژاپن 

The University of British Columbia55 یعمل یها که واحد یانیبه دانشجو یمجاز یاضاف یها واحد ارائه کانادا 

 .شده لیآنها تعط

The Chinese University of Hong Kong56 تیدر وبسا یمجاز یریادگیآموزش و  یراهنماها ارائه کنگ هنگ 

 
 

ی ها دانشگاهکه در این جدول مشخص است  طور همان
ی آموزشی ها برتر دنیا تغییرات مختلفی را در استراتژی

را تقلیل  Covid-19خود اعمال کردند تا بتوانند اثرات 
دانشگاه برتر دنیا به تفکیک  55دهند. راهبردهای 

، ارزشیابی، یادگیری-یاددهیی مختلف شامل ها هحیط
 ی در ادامه آمده است: التحصیل فارغی درسی و ریز برنامه

 

 یادگیری: -یاددهی
 تغییر از آموزش رو در رو به آموزش مجازی: 

ی مورد بررسی در این ها دانشگاهاولین اقدامی که توسط 
سریع به سمت برگزاری مرور انجام گرفته تغییر 

س حضوری بوده ها کالسی مجازی به جای ها کالس
و  زمان همتواند به دو شکل  می ی مجازیها کالساست. 
به صورت  ها کالسبرگزار شود. این  زمان همغیر 
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 (99تا7)ZOOM هایی همچونافزار نرماز طریق  زمان هم
Canvas(892و1و) ،WebLearn ،Panopto  و
Moodle(9294تا) آموزش ، شود. عالوه بر این می برگزار

انجام گرفته است.  ها از طریق ضبط سخنرانی زمان همغیر
توانند در هرزمان فیلم  می از این طریق دانشجویان

آموزش غیر  .(97تا95و8سخنرانی را مشاهده کنند)
یی با ها به ویژه برای دانشجویانی که در مکان زمان هم

سودمند ، تفاوت زمانی با محل دانشگاه مستقر هستند
همچنین یک دانشگاه این روش را برتر از  .(8است)

دانسته زیرا اگر دانشجویان محدودیتی  زمان همآموزش 
همچنان ، شخصی یا تکنیکی داشته باشند، از نظر پزشکی

در وبسایت دانشگاه  .(97)به سخنرانی دسترسی دارند
New South Wales ،که در کشور استرالیا واقع شده ،

مضاعفی به دانشجویان که هیچ توجه اند  بیان کرده
شود و باید  نمی ی دارای اختالف زمانیها مستقر در مکان

بر اساس زمان کالس خود در استرالیا حاضر شوند. تنها 
راه حل در این شرایط برای دانشجویان استفاده از روش 

 .(94)است تدریس مجازی زمان همغیر
 

 انطباق با آموزش مجازی:
ی ها کالسبرای تسهیل انطباق اساتید و دانشجویان با 

هنماها و نکاتی ی برتر مورد بررسی راها دانشگاه ،مجازی
ی آنالین ها هکارگا، (96)پمفلت، (98)را از طریق ویدئو

( فراهم 8)( و اشتراک تجربیات افراد1اوره)مش ،(91و1و8)
همچنین راهنمایی جهت استفاده از ابزارهای  اند. کرده

ی مفید رایگان ها تکنولوژی مختلف و معرفی اپلیکیشن
یاددهی و یادگیری تدوین شده 

(. همچنین دانشگاه 23تا25و98و96و95و92و1تا7است)
ی ها کالساستنفورد برای تسهیل روند انطباق افراد با 

مجازی شروع ترم بهار خود را یک هفته به تعویق 
 (.24)نداختا

 
 ی عملی و آزمایشگاهی:ها کالس

 کهاند  ی برتر به درستی بیان کردهها دانشگاهبرخی 
ی ها به ویژه آنهایی که بخش ها کالستوان همه  نمی

را به صورت مجازی  ،کلینیکی یا تمرینات دستی دارند

ارائه داد. دانشگاه استنفورد بیان کرد که بسیاری از 
دانشجویان سال سوم و چهارم ی کلینیکی ها روتیشن

دانشجویان با  ها پزشکی معلق شده است. در این روتیشن
 اساتید و تحت نظارت آنها با بیماران صحبت

John به طور مشابه دو دانشگاه  .(24)کردند می

Hopkins و Leuven KU ی حضوری ها ههمه برنام نیز
تعطیل ، و رزیدنتی را که امکان برگزاری مجازی ندارند

سوئد بیان  Karolinskaه مؤسس .(25و7)اعالم کردند
ی عملی دروس که امکان برگزاری ها کرده است که قسمت

با رعایت تمام  ،آنها به شکل مجازی وجود ندارد
مالحظات مربوط به کنترل عفونت به صورت فردی یا در 

تواند حضوری برگزار  می ی کوچکها هقالب گرو
نیز این روش  UCLAبه طور مشابه دانشگاه  .(25)شود

دانشگاهی  .(26)را برای برخی دروس عملی میسر دانسته
یی که در ها در استرالیا بیان کرده که برای واحد

، استودیو یا به شکل عملی باید انجام شوند، البراتوارها
سازد یا  می شرایط برگزاری آنالین یا از راه دور را مهیا

زمان دیگری در ترم یا سال تحصیلی به  ها این واحد
منتقل خواهد شد. اگرچه برخی از دروس عملی و 

 هم به صورت حضوری در دانشگاه تشکیل ها هکارگا
کانادا بیان کرده که  McGill دانشگاه  .(27)شود می

به ، دروس کلینیکی که جایگزین مجازی مناسبی ندارند
توانند در دانشگاه برگزار  می ،حفظ ایمنی افرادشرط 
به آن  UCLA(. نکته جالبی که توسط دانشگاه 32شوند)

بصورت این است که اگر افراد نتوانند  اشاره شده
، ی عملی شرکت کنندها کالسدر برخی  یحضور

 یی برای آموزش از راه دور برای آنها فراهمها هگزین
روارد برگزاری راند مجازی ها  دانشگاهدر  .(26)شود می

ICU برخی  .(98در حال بررسی است)ها  بیمارستان
از جمله  ها کالسکه همه اند  ی دیگر بیان کردهها دانشگاه

به صورت ، آنهایی که نیازمند البراتوار یا استودیو هستند
 .(35تا28)آنالین برگزار خواهند شد

ی مختلفی را برای ها دانشگاه ماساچوست آمریکا سناریو
ی البراتواری دانشجویان در نظر گرفته ها کالسبرگزاری 

در البراتوار و آنالیز نتایج  ها آزمایش. ضبط 9است :
. طراحی مجدد کریکولوم 2توسط دانشجویان از راه دور 
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که کارهای عملی تنها ای  ی آزمایشگاهی به گونهها کالس
ت . ارسال کی3در نیمی از ترم صورت پذیرد. 

به بحث  تر بیش. توجه 4آزمایشگاهی برای دانشجویان. 
ی آزمایشگاهی به زمانی ها کالس. انتقال 5شبیه سازی و 

حذف قسمتی از محتوا احتماالً دیرتر در طول ترم )و 
 .(95از آزمایشگاه() تر بیشبرای استفاده 

رسی از تزمایشگاهی به ویدئو برای دسآی ها کالستبدیل 
ی ها دانشگاهراه دور نیز گزینه دیگری است که توسط 

ی ها هدانشگاه ادینبورگ پروژ .(94)است برتر مطرح شده
ی آزمایشگاهی تعلیق شده ها هدیگری را به جای پروژ

 ،McGillبا این وجود در دانشگاه  .(39)قرارداده است
شبیه سازی و ، یی همچون البراتوار مجازیها هگزین

برای دروس ای  از سیستم چند رسانهاستفاده 
 (.32)آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است

 تمام که حالی در دانشجویان تعامل حفظ برای
 سمینار یها هگرو، است شده تعطیل حضوری یها مالقات
 در دانشجویان تا شده تشکیل رواردها دانشگاه در مجازی

 این .(98)دهند آموزش یکدیگر به و کنند بحث آنها
 برای مجازی کوچک یها هگرو که کرده بیان دانشگاه
 بوده دانشجویان پذیرش مورد خوبی به تعامالت

 را دانشجویان هم Hopkins John دانشگاه(. 98)است
 ادامه دور راه از اجتماعی یها فعالیت به که کرده تشویق

 ژورنال ،البراتواری ای، دانشکده سمینارهای در و دهند
 Yale دانشگاه .(7)نمایند شرکت وقایع سایر و ها کالب
 مختلف یها کالس دانشجویان از کوچک آنالین یها هگرو

 ظحف باعث ها هگرو این که کرده بیان و است داده تشکیل
 در توانند می حالت این در و شود می دانشجویان اجتماع
 را خود منابع و کنند تعامل یکدیگر با مختلف یها چالش

 .(8)بگذارند اشتراک به
 

 ی درسی: ریز برنامه
 تغییر در برنامه درسی و کریکولوم آموزشی: 

به مدرسین اجازه داده تا تغییراتی  Karolinskaدانشگاه 
ی خود ایجاد کنند. در این حالت ها درسرا در طرح 

ی ارائه دهد تا تر کمی ها مدرس ممکن است سخنرانی
ی را به امتحانات و انطباق با شرایط تر بیشبتواند وقت 

به  .(25)تدریس و ارزشیابی از راه دور اختصاص دهد
 طور مشابه دانشگاه ماساچوست بیان کرده که مدرسین

تغییر  2525توانند طرح درس خود را برای ترم بهار  می
دهند و برای این منظور تاریخ نهایی برای اعالم طرح 

که ممکن است )مه تکالیف ی جدید که در آنها برناها درس
 دهی نمرهیابند( و نیز برنامه  نمی تغییر کنند ولی افزایش

ی ها دانشگاهبرخی  .(95)اعالم کرده است، مشخص باشد
که مدرسین نباید طرح دوره خود را اند  دیگر اعالم کرده

 .(7)بدون راهنمایی دانشگاه تغییر دهند
دانشگاه ، در راستای احترام به انتخاب دانشجویان

استنفورد به آنها اجازه داده که اگر به هر دلیل نخواهند 
ی از راه دور شرکت کنند اعالم غیبت ها کالسدر 

نیز مهلت امکان حذف درس  ها دانشگاهبرخی  .(24)نمایند
 .(91و8)کردند تر بیشتوسط دانشجویان را 

ریکولوم آموزشی نیز روش دیگری است که وتغییر در ک
در  .(98)است در نظر گرفته شده ها دانشگاهتوسط برخی 

روارد بیان شده که وارد کردن ها  دانشگاهوبسایت 
آموزش تله مدیسین به کریکولوم آموزشی دانشجویان 

همچنین  .(98بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است)
طراحی یک کریکولوم جدید برای آموزش از راه دور 

وش دیگری است قسمت کارآموزی دانشجویان پزشکی ر
 ی برتر استفاده شدهها دانشگاهکه توسط برخی 

یک گروه مشورتی شامل  UCSFدانشگاه  .(28و98)است
دانشجویان پزشکی را تشکیل داده و تصمیم گرفته تا 
دوره کارآموزی را به دو بخش تقسیم کند. بخش اول که 

Extended Mastery Learning Rotations نامیده 
شود شامل آموزش از راه دور است و بخش دوم  می

Workplace Learning Rotations که شامل  است
این  .(28)آموزش مستقیم بر بالین بیمار خواهد بود

دانشگاه همچنین دانشجویان را در بحث سالمت از راه 
یی که نیاز به تماس مستقیم با بیمار ها فعالیتدور و سایر 

بیان کرده که این روش ندارند درگیر نموده است و 
هیبرید )دوگانه( بهترین روش برای کاهش اثرات پاندمی 

همچنین در این دانشگاه  .(28)و پیشرفت دانشجویان است
شود تا قسمت باقی مانده کریکولوم را به  می تالش
تنظیم کنند تا اثربخشی آموزش بر بالین معاینات ای  گونه
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کنند به طوریکه  تر بیشفیزیکی را در ترم پاییز 
ی آموزشی مورد نیاز دست ها به حداقلدانشجویان 

در آلمان  Chariteبرخالف این در دانشگاه  .(28یابند)
آموزش حضوری دانشجویان سال آخر و دوره 
 کارآموزی پزشکی مشابه قبل و به طور معمول دنبال

روارد تعدادی واحد تخصصی ها دانشگاهدر  .(33)شود می
تعریف شده تا در صورت تمایل  دانشجویانمجازی برای 

 (. 98انتخاب و شرکت نمایند)
 

 ارزشیابی:
به آن  ها دانشگاهنکته جالب توجهی که توسط برخی 

است. بر طبق این  "عدم زیان "اشاره شده تبعیت از اصل 
شود  می اصل عملکرد گذشته دانشجو نیز در نظر گرفته

ی جایگزین ها روشتا اطمینان یابند که نتایج حاصل از 
قرار  تأثیرعملکرد او را به صورت منفی تحت  ،ارزشیابی

 ها دانشگاه ،برای این منظور .(34و27و22و29)نداده باشد
که قالب امتحان مشابه گذشته خواهد بود تا اند  اعالم کرده

همچنین گفته . (22و93)امکان مقایسه با نمرات قبلی باشد
، نمره مرزی کسب کندشده که اگر دانشجو در ارزیابی 

امتحان شفاهی از او گرفته خواهد شد تا مطمئن شویم که 
ارزیابی انجام شده به درستی یادگیری دانشجو را 

 (.22)سنجیده است
تاکید بر مهارتهایی که ، بر اهداف یادگیری تر بیشتمرکز 
رود دانشجو در طی دوره بیاموزد و کشف  می انتظار

بتواند یادگیری خود را ی جایگزین که دانشجو ها هرا
نکاتی است که به مدرسین در مورد ارزیابی ، نشان دهد

ی برتر ها دانشگاه( همه 8)دانشجویان گوشزد شده است
مورد بررسی امتحانات آنالین و از راه دور را به 

ی مختلف و با تغییراتی جایگزین امتحانات ها شکل
 این تغییرات شامل: اند. حضوری کرده

به  تر بیشباز یا ارائه تمرینات -برگزاری امتحانات کتاب
 دو دانشجویان یا ترکیبی از هر

مثالً افزایش زمان آزمون ) ،(33و39و26و22و25و95و92)
ساعت( برای ارزیابی دانشجویان و کمک به آنهایی  24تا 

که در نواحی با زمان متفاوت مستقر هستند یا 
، (29و93)تکنیکی دانشجویان دچار ناتوانی یا مشکالت

استفاده از قالب ، (93ت کوتاه جواب)سؤاالاستفاده از 
استفاده از تکالیف به جای  ،(26).تسؤاالانشایی برای 

بررسی مدارک عملکردی  (،34و27و24و29و8)امتحان
استفاده از ابزار  ،rtfolio approachoP(8)دانشجویان 
 وای  رتبه یها آزمون برای Canvasافزار  سنجش نرم

ایجاد خطای عمدی در یک مدل  ،(8)مقایسه نیازمند
تصویری یا معادله و درخواست از دانشجویان برای 

طراحی یک ، (8تشخیص خطا و اثرات آن و تصحیح آن)
توضیح ، تست برای یک موضوع توسط دانشجویان

اهمیت موضوع و بیان گزینه صحیح و دالیل رد سایر 
  (.8)ستها هگزین

ارائه کالسی توسط دانشجویان به صورت مجازی 
استفاده از بازخورد  ،(8)زمان همیا غیر  زمان هم

برای ارزیابی  زمان همو مدرس به طور  ها همکالسی
جابجایی زمان آزمون در شرایطی که  ،(8دانشجویان)

ی آزمون از راه دور غیر ممکن برگزار
ی اه برگزاری آزمون ،(35تا33و25و22و91و93و92)است

مجازی با زمان محدود اما با تنوع در زمان شروع آزمون 
ی ها برگزاری آزمون ،(22ساعت() 5تا مثالً )

ارزیابی دانشجو براساس آنچه تا قبل از ، (25و1شفاهی)
به صورت مجازی یاد گرفته و انجام داده  ها کالسشروع 

و آزمون آسکی ، (39)آزمایشگاهی یها هدور برای است
روارد ها دانشگاهمجازی با کمک ویزیت از راه دور که در 

 .(98)است. اجرا شده
ی با زمان محدود ها کالج سلطنتی لندن برگزاری آزمون

ساعته ارجح دانسته. این دانشگاه  24 یها را به آزمون
، بیان کرده که اگر زمان طوالنی به آزمون اختصاص یابد

د که باید در کل آن زمان به کنن می دانشجویان احساس
انجام آزمون بپردازند تا نمره خود را ارتقا دهند. شواهد 

شود و فقط  نمی کار باعث ارتقا نمره دهد این می اما نشان
وقت استراحت دانشجو و زمانی که باید به مطالعه 

کند. همچنین از آنجایی که تعداد  می بپردازد را کم
بودن آنها باعث کم شدن طوالنی  ،امتحانات زیاد است

شود و فشارکاری زیادی بر  می زمان استراحت بین آنها
کند که ممکن است سالمت روان او را به  دانشجو وارد می

ی متفاوت ها مخاطره بیندازد. افرادی که در نقاطی با زمان
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مستقر هستند ممکن است خود را مجبور کنند که از 
انجام آن  شود به می که آزمون بارگذاریای  لحظه

تواند باعث کم خوابی آنها  می مسألهبپردازند و این 
لندن  Kingدانشگاه ، برخالف این دانشگاه. (22)شود

هفته افزایش داده  1هفته به  5دوره امتحانات را از 
دانشگاه ماساچوست بیان کرده که امتحانات  .(34)است

ساعت برگزار  3تا  9نهایی به صورت مجازی و در طول 
آن تغییری نخواهد کرد حتی اگر  بندی زمان ،شد خواهد

دانشجو در مکانی با زمان متفاوت مستقر باشد. با این 
وجود اگر مشکلی برای دانشجویان پیش بیاید امتحان 

 .(95شود) می در نظر گرفتهمجدد 
دانشگاه کلمبیا اعالم کرده که امتحان دانشجویان سال 

دانشجویان باید شود و به جای آن این  نمی اول برگزار
یک بازخورد کوتاه ارائه دهند که نشان دهنده یادگیری 
آنها از تمام دروس ارائه شده خواهد بود.این بازخورد به 

(. دانشگاه 1خواهد شد) دهی نمره ،رد-شکل قبول
ادینبورگ همچنین بیان کرده که دانشجویان سال اول و 

 .(39دوم امتحان نخواهند داشت)
 بیان شده که در صورت وجود مشکالت ،ها عالوه بر این

توانند در زمان دیرتر و به صورت  می دانشجویان، خاص
جداگانه در امتحان شرکت کنند. این مشکالت شامل : 

یا سایر  91-بیماری خود یا افراد خانواده )کووید
عدم دسترسی به اینترنت یا ، یت مراقبتمسؤول ،بیماریها(

در زمان امتحان و مشکالت تکنیکی ، محیط درس آرام
 .(93)سایر مشکالت ناشی از پاندمی

روارد بیان کرده که اگر دانشجویی در درسی ها دانشگاه
امتحان مجدد با همان قالب امتحان اول برگزار  ،رد شود

 .(98)خواهد شد
هایی در کار راهبرای جلوگیری از تقلب در امتحانات نیز 

ها شامل تشویق کار راهدر نظر گرفته شده. این  ها دانشگاه
دانشجویان به حفظ اخالق دانشگاهی و اعتماد به آنها 

بررسی سرقت  افزار نرماستفاده از ، (22و95)
( و یا استفاده از آزمون شفاهی 26و25و93و92)ادبی

استفاده از ، (22و93و92برای راستی آزمایی)
ت سؤاال( و تغییر ترتیب 37و27های ناظر امتحان)افزار نرم

 وده است.ب (26امتحانی)

 : دهی نمره
ترم بهار در دانشگاه استنفورد در یک  دهی نمرهسیاست 

رضایت "جلسه انالین بازبینی شد و دانشگاه سیاست 
را اتخاذ کرد. علل قبول این سیاست  "حذف واحد -بخش

اطمینان از وجود برابری  -9شامل موارد زیر است: 
که برخی دانشجویان  مسألهآموزشی با توجه به این 

ممکن است با مشکالت خاصی در این دوران مواجه 
چه تعداد از این که غیر قابل پیش بینی بودن  -2باشند. 
تمرکز  -3تواند به صورت مجازی ارائه شود  می دروس

 -4اساسی بر یادگیری دانشجو نه ارزشیابی متداول. 
عدم ایجاد فشار مضاعف روانی بر دانشجویان در این 

هم  John Hopkinsهمچنین دانشگاه  (93)شرایط بحرانی
رد را اتخاذ -قبول دهی نمرهسیاست  2525در ترم بهار 

 .(7نموده است)
حذف  -به روش قبول  دهی نمرهدانشگاه ماساچوست از 

نا تمام استفاده خواهد کرد. این دانشگاه تمام  -واحد
ی نا تمام را تعلیق کرد و بیان ها قوانین مربوط به واحد

کرد که الزم نیست دانشجویان قبل از فراغت از تحصیل 
  .(95)ی ناتمام را بگذرانندها واحد

ی ها ههمچنین سیاست حذف واحد در برخی دانشکد
 .(37)اشنگتن هم استفاده شددانشگاه و
در استرالیا هم یک گروه شامل  onash دانشگاه 

 دهی نمرهدانشجویان و اساتید را تشکیل داد تا در مورد 
ی نمایند. آنها بیان کردند که اگر نمره مرزی گیر تصمیم

، در صورت تمایل دانشجو، توسط دانشجویی کسب شود
 قبالً) عمل آورندی مکمل به ها توانند از او ارزیابی می

ارزیابی مکمل تنها محدود به دو درس در هر ترم بود که 
در ترم بهار تعداد آن افزایش یافت(. همچنین در این 

تقلیل یافت و  45به  45دانشگاه نمره آستانه قبولی از 
 اعالم شد که دانشجویان حتی پس از کسب نمره نهایی

 .(45)توانند واحد خود را حذف نمایند می
 

 دانشجویان: بندی رتبه
دانشگاه کمبریج بیان کرد که دانشجویان در ترم بهار 

توانند تمام نمرات را  می اما ،شوند نمی بندی رتبه 2525
ی دیگر بیان کردند که نمرات ها دانشگاهبرخی  .(93)ببینند
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این ترم دانشجویان سال اول در رتبه دهی نهایی آنها 
دانشگاه ادینبورگ بیان کرد که  .(34لحاظ نخواهد شد)

نمرات امتحان نهایی دانشجویان اثر منفی بر نمره دوره 
نیز قوانین اهدای جایزه تغییر  .(39آنها نخواهد داشت)

 .(29)نمره میانگین در نظر گرفته خواهد شد کرده و
 

 ی: التحصیل فارغ
ی را تعلیق نمود و التحصیل فارغدانشگاه آکسفورد جشن 

توانند انتخاب کنند که  می دانشجویان اعالم کرد کهبه 
مدرک خود را غیابی دریافت کنند یا در جشن جایگزینی 

 (.92)شود حاضر شوند می که در آینده برگزار
دانشگاه استنفورد وعده داد که در آینده جشنی برای 

 (.24)برگزار خواهد کرد 2525ن بهار التحصیال فارغ
ی مجازی را در التحصیل فارغنیز جشن  ها دانشگاهبرخی 

 .(49و28)نظر گرفتند
 

 بحث
ی برتر علوم پزشکی ها دانشگاهبراساس آنچه گفته شد 

جهه با بحران اتغییرات آموزشی را برای مو ،در جهان
نکته  اند. ی مختلف مد نظر قرار دادهها هاز جنب 91-کووید
ی ها دانشگاهمل این است که در وبسایت تمامی أقابل ت

کلیات تغییرات مرتبط با آموزش در دوره ، مورد بررسی
به خوبی بارگذاری شده است که این ، بحران پاندمی

تواند تا حد قابل توجهی در کاهش اضطراب  می مسأله
دانشجویان و اساتید در این موقعیت حساس کمک کننده 

 تر بیشات راهبردها در ییباشد. با این وجود جز
 به طور کامل ذکر نشده و به نظربه خوبی و  ها وبسایت

ی ها هات باید از سایر راییرسد برای دسترسی به جز می
 ی مورد نظر استفاده نمود. ها دانشگاهارتباطی با 

ی زیادی را در آموزش ها چالش 91-بحران کووید
دانشجویان در سراسر دنیا ایجاد کرده است که 

به  ها ی مختلف در جهت حل این چالشها دانشگاه
اولین گام تغییر روش  اند. ی متفاوتی اقدام کردهها هگون

آموزش از حضوری به مجازی بوده است که در این 
مورد سرعت تغییر و نحوه انطباق با شرایط جدید بسیار 
حائز اهمیت است. بسیاری از دانشجویان و اساتید 

آمادگی کافی برای پذیرش آموزش مجازی را  ها دانشگاه
 یمهم ارینقش بس دیاساتست که ا در حالی ندارند و این

 یریادگیبتوانند  دیدارند و با نیدر آموزش آنال
 یریادگیکنند و آنها را در  یسازماندهنیز را  انیدانشجو

 کی کهاند  کرده انیکنند. مطالعات ب تیهدا نیبه روش آنال
 طیدر مح الزاماً حضوری آموزگار خوب در کالس درس

ی آموزش مجاز .(58)کند یهم خوب عمل نم یمجاز
باعث کاهش اتالف وقت و  تواند می مزایای زیادی دارد و

فراهم کند تا از انواع مختلف ای  نهیزم، شود نهیهز
 یها ستمیکه منطبق با س یریادگی-یاددهی یها روش
 اجازه انیبه دانشجوو  هستند استفاده شود یمجاز

کالس  طیاز مح رونیدهد که در هر مکان و هر زمان ب می
 انیو دانشجو دیوجود اگر اسات نیبا ا .(51)نندیآموزش بب

را نداشته  نیاستفاده از روش آنال یبرا یکاف یآمادگ
کسب  ردمو نیدر ا یمنف یممکن است نگرش، باشند

فراهم کرد که  یطیشرا 91-دیکوو یماریب .(65)کنند
و  یبه صورت ناگهان دیو اسات انیاز دانشجو یاریبس

در  یمجاز یها روشاستفاده از  یبدون تجربه قبل
 شدند. ها روش نیمجبور به استفاده ازا، یریادگی-یاددهی

از طریق آموزش اند  تالش کرده ها دانشگاهبا این وجود 
ی ها روشرا با  ها مجازی اساتید و دانشجویان انطباق آن

 مجازی افزایش دهند. 
تغییر برنامه درسی و کریکولوم  ها دانشگاههمچنین 

را ، که با شرایط بحران منطبق شودای  آموزشی به گونه
اختیار  ها دانشگاهدر این مورد برخی  اند. مدنظر قرار داده

و آنها را در این اند  تغییر در طرح درس را به اساتید داده
که اند  برخی دیگر بیان کرده اند. مورد راهنمایی کرده

مورد  در .(7) نظارت شوداز سوی دانشگاه تغییرات باید 
امکان ارائه مطالب  ،برخی از دروس عملی و آزمایشگاهی

به صورت مجازی ممکن نیست و بنابراین بسیاری از 
که ارائه این دروس را به تعویق اند  ترجیح داده ها دانشگاه

ی و در ریز برنامهبیندازند یا ارائه آنها را با تغییراتی در 
 کوچک انجام دهند.ی ها هگرو

ی برتر دنیا اضطراب ناشی از بحران بیماری ها دانشگاه
با اند  و سعی کردهاند  را به خوبی مورد توجه قرار داده

ی جایگزین در ارزشیابی دانشجویان و اطالع ها روش
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از اضطراب آنها  ،آنها دهی نمرهرسانی در مورد نحوه 
به ی مورد بررسی ها دانشگاهبکاهند. بسیاری از 

که اگر به شکل مجازی اند  اطمینان داده خود دانشجویان
در رتبه آنها اثری  ها ارزیابی شوند نمرات این ارزشیابی

نخواهد گذاشت. همچنین شرایط امتحان مجدد را برای 
اند  دانشجویانی که در امتحان اولیه عملکرد خوبی نداشته

اطالع رسانی این موارد به دانشجویان در  اند. فراهم کرده
شرایط بحرانی تا حد زیادی از اضطراب آنها خواهد 

تا اند  تالش کرده ها دانشگاهکاست. همچنین این 
ی دانشجویان به تعویق نیفتد و اکثر آنها به التحصیل فارغ

و به دانشجویان اند  خوبی به این موضوع اشاره کرده
ین راستا تالش زیادی خواهند که در ااند  اطمینان داده

 کرد.
مطالعه مروری حاضر که براساس وبکاوی انجام گردیده 

ی ها شود. از محدودیت می یی را شاملها است محدودیت
دقیق از  ییتوان به عدم وجود اطالعات جز می این مطالعه

ی برتر ها دانشگاهراهبردهای اتخاذ شده در وبسایت 
رقراری ارتباط با اشاره کرد که این موضوع لزوم ب

دانشگاهی  الملل بینی برتر از طریق واحدهای ها دانشگاه
برای کسب اطالعات دقیق در مورد تدابیر اتخاذ شده 

شود که بر  می سازد و پیشنهاد می توسط آنها را آشکار
یی در نظر گرفته ها ، دانشگاهی این مرورها هاساس یافت

ات ییزشوند و ارتباط با مدیران آنها برای کسب ج
 راهبردها برقرار شود.

 

 گيري نتيجه
 در جهان برتر یها دانشگاه که داد نشان مرور این نتایج

تغییراتی را  سرعت به 91 کووید پاندمی بحران با مواجهه
ی درسی و ریز برنامه ،ارزشیابی ،آموزش روند در

 انجام برای واند  اتخاذ کرده ی دانشجویانالتحصیل فارغ
 اند. داده قرار نظر مد را گوناگونی یها سیاست تغییر این

 به ها دانشگاه وبسایت در ها سیاست این کلیات اگرچه
 به رسیدن برای وبکاوی اما، است شده بیان خوبی

 برای شود می پیشنهاد و نیست کافی هرکدام اتییجز
 با ارتباط شده انجام اقدامات اتییجز به دستیابی
 برقرار ها دانشگاه الملل بین بخش طریق از ها دانشگاه

 ها دانشگاه انتخاب در تواند می تحقیق این نتایج. شود
 .باشد کننده کمک بعدی ارتباطات برقراری برای

 

 قدرداني

 یاریطرح  نیکه ما را در انجام ا یافراد هیاز کل لهینوسیبد
.میینما یم یکردند  سپاسگزار
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Abstract 

 
Introduction: COVID-19 pandemic has affected human life and education.. Higher education has been 

affected by the pandemic and came up with several measures to address the problems. This review 

endeavored to pinpoint the strategies of top ranked medical universities to mitigate the unhealthy effect of 

the COVID-19 pandemic. 

Methods: The top 50 medical universities based on QS World University Rankings for medicine 2020 were 

selected. The universities' websites were scrutinized until June 2020to collect data on education strategies. 

Results: The important strategies considered by top-ranked universities were distance virtual education, 

modifications in the curriculum and lesson planning as well as evaluation and grading. In addition, revising 

the policies for student ranking and graduation of students were among the important considerations of top-

ranked universities. 

Conclusion: This review indicated that top-ranked universities have made rapid decisions to modify their 

education and evaluation policies during COVID-19 pandemic. By and large, though the modifications 

considered by these universities were represented in the websites, the detail of these changes were not 

mentioned. It is recommended to consider other ways of data gathering by international office of universities 

to achieve more details on these modifications. 
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