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Abstract 

    The present study was conducted by searching for the keywords e-learning, e-

learning, virtual education, medical education, student, professor, university, pandemic, 

Covid-19 epidemic, in databases in the period from 2019 to 2021. The number of 

primary articles obtained from the search included 28 articles, upon which after a step 

by step reviewing and three-phase screening and applying the exclusion criteria, we 

reached 23 articles. The results showed that strengthening and necessitating to increase 

the skills of professors and students in the field of e-learning should be considered. 

Factors such as lack of proper infrastructure, inconsistency and disruption of websites, 

insufficient computer knowledge of students, professors, deprivation of supervision and 

proper evaluation of professors, etc. are the most important challenges in the 

development of e-learning.Therefore, it is necessary to create a national determination 

and a realistic view in the field of e-learning technology with hope for the future and 

moving forward in the implementation of the strategic statement of the second step of 

the revolution in the field of medical science technology. 
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 چكيده
 علوم ای است که مرزهای جغرافیایی آموزشالکترونیکی در علوم پزشکی یک آموزش با توان بالقوه یآموزمهارت   

 جهت اجرایی هایایده سرانجام تا گردید سبب کرونا ویروس گیرینماید. همهجا میرمانی را جابهبهداشتی د

 یآموزمهارت ریتأث یمطالعه حاضر با هدف بررس اساسنیبرا بپوشاند. خود جامعه عمل به الکترونیک یآموزمهارت

 .است صورت گرفته یدر دوره پاندم یکاربران آموزش علوم پزشک یکیالکترون

، یادگیری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی یآموزمهارتکلیدی  یهاواژهبا جستجو  یک مقاله مروری مطالعه حاضر

در  اطالعاتی یهادادهدر پایگاه  ،91-گیری کوویدهمه پاندمی، ، دانشجو، استاد، دانشگاه،آموزش علوم پزشکی مجازی،

مقاله بوده است که  02داد مقاالت ابتدایی حاصل از جستجو شامل تع گرفته است صورت 0291-0209 یهاسالبازه زمانی 

 کاهش یافت.تعداد مقاله  02و غربالگری سه فاز و اعمال معیارهای خروج از مطالعه، به  یامرحلهبعد از بررسی 

باید  ونیکیافزایش مهارت اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش الکتر و ضرورت داد تقویتنشان حاصل از جستجو نتایج 

 دانش نبودن کافی ،هاتیساو اختالل در وب یناهمگونمناسب،  رساختیزعدم  ؛هم چون یعواملقرار گیرد.  موردتوجه

مهم در  یهاچالش نیترمهم عنوانبه ...و دیاسات حیصح یابیسلب شدن قدرت نظارت و ارز اساتید، و دانشجویان یاانهیرا

نگاه  وعزمی ملی راین ضروری است در حوزه فناوری آموزش الکترونیکی سالمت بناب است. یکیتوسعه آموزش الکترون

در حوزه فناوری علوم  ی گام دوم انقالبراهبرد بیانیه یسازییدر مسیر اجرا جلوروبهو حرکت  ندهیبه آ دیبا ام نانهیبواقع

 .ایجاد شود پزشکی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .یدوره پاندم ،وزش علوم پزشکیآم، الکترونیکی یآموزمهارت ی:ديکل یهاواژه
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 .مازندران، بابل، ایران ،یاسالم آزادبابل، دانشگاه واحد  ،یآموزش تیریگروه مد اریاستاد .2
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 مقدمه
یادگیری الکترونیکی یکی از های مهارتآموزش و     

بشری است که دنیای ما را متحول مهم این دستاوردهای 

و  یررسمیغدر نظام آموزش  (.9)کرده است

ای سه جزء اصلی فراگیر، مربی و محتو ،یآموزمهارت

 مربی یهاتیفعال و رندیگیمقرار  موردتوجهآموزشی 

و  رودرروارتباط  صورتبهآموزشی  کارگاه در

ایجاد یادگیری است. این  منظوربهحضوری با فراگیران 

تمام  رندهیدربرگدر حالی است که آموزش باید 

 ارتباط بر عالوه و باشد یادگیری هدفمند یهاتیفعال

 نظیر دیگری یهاروش از دتوانیم حضوری، و رودررو

 یهاتیقابلو سایر  مجازی یادگیری دور، راه از آموزش

 نیز و یآموزمهارت نظام توسعه با. کند استفاده فناورانه

 ارتباطات، و اطالعات و آموزشی یهایفناور توسعه

؛ شامل محور کالس آموزش نظام سنتی ارکان بر عالوه

 اساسی جزء یبایست آموزشی، محتوای و فراگیر مربی،

 مهارت آموزش نظام چهارم جزء عنوانبه دیگری

ی در واقع یک کیالکترونآموزش  د.قرار گیر موردتوجه

رود. آموزش انقالب در امر آموزش به شمار می

 (.0)است یاچندرسانهالکترونیکی نوعی آموزش 

 ی به مجموعه وسیعی از کیالکترون یآموزمهارت

های آموزشی مبتنی بر افزارهای کاربردی و روشنرم

های بر پایه آموزش ؛شود که شاملفناوری گفته می

 یهادانشگاهها و رایانه، وب، اینترنت و همچنین کالس

 یآموزمهارتدر  مؤثرعامل  92 (.2)مجازی و ... است

است. این  قرارگرفته یموردبررسبعد  6ی در کیالکترون

تر، )برخورد دانشجو با کامپیوابعاد شامل: دانشجو

وتر، خودکارآمدی اینترنت(، پیچیدگی کامپی

خورد با آموزش )پاسخ در همان لحظه، براستاد

)کیفیت یفنّاور)انعطاف و کیفیت(، الکترونیکی(، دوره

 )سودمندی ، طراحی(، کیفیت اینترنتیفنّاور

شده( و شده، سهولت کاربرد استنباطاستنباط

عامل با )گوناگونی در ارزیابی، نگرش دانشجو از تمحیط

، ابعاد روسیکروناوشیوع بیماری از سویی  (.0)(دیگران

 .(5)است قرار داده ریتأثتحت را  مختلف زندگی انسان

 یجهان رییتغ در بزرگی ریتأث 91-کووید ریگهمه یماریب

جهان بوده در سراسر  یپزشک ی علومریادگی یهاروش

 و مدارس در کرونا، بیماری شیوع با زمانهم (.6)است

 تغییر غیرحضوری به حضوری هایآموزش هاشگاهدان

  .(7)داشت همراه به پیامدهایی تغییر شیوه، این که یافت

الکترونیکی برای جلوگیری از اختالل در های آموزش

 عنوانبههای علوم پزشکی ایران آموزش در دانشگاه

جایگزینی برای رویکردهای متعارف آموزش رواج 

 ریگهمهاسخ به بیماری همچنین در پ. (2)یافته است

تغییرات چشمگیری در الگوی آموزش  ،91-کووید

 (.1)است یریگشکلپزشکی در سطح جهانی در حال 

توسعه نظام یادگیری آموزش علوم پزشکی در حال 

های اجتماعی)همانند بروز حاضر با بروز بحران

 روسیکروناوگیری همه (.92)ها( همراه شده استاپیدمی

صورت آنالین و با د که آموزش بهموجب گردی 0291

های آموزش الکترونیک انجام گیرد اما استفاده از سیستم

نبود زمان، زیرساخت ضعیف و عدم وجود محتوا کافی 

آموزش  شوند.موانعی در این نوع آموزش محسوب می

الکترونیکی مانع از تعلیق آموزش در دوران شیوع 

 گردید ببس کرونا ویروس گیریهمه (.99)بیماری شد

 یآموزمهارت جهت اجرایی هایایده سرانجام تا

در واقع  .(90)بپوشاند خود جامعه عمل به الکترونیک

الکترونیکی در علوم پزشکی یک  یآموزمهارت

زهای جغرافیایی ای است که مرآموزش با توان بالقوه

فرآیند  .(92)نمایدجا میآموزش بهداشتی درمانی را جابه

ی آموزشی در علوم پزشکی نیازمند یاددهی و یادگیر

 باشدیمتغییرات اساسی و در راستای روزآمدی فناوری 

 هاآنتا  یران نیاز استفراگزیرا برای تربیت صحیح 

در  (.90)شندیاندیبعلمی و آزاد  طوربهخالقانه، نقادانه 

ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

وزش علوم پزشکی راستای طرح تحول و نوآوری در آم

 عنوانبهبسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی را 

به  9210این طرح در سال  گانهدوازده یهابستهیکی از 

. نمود ابالغعلوم پزشکی سراسر کشور  یهادانشگاه

علوم پزشکی سعی نمودند با تعلیم نیروی  یهادانشگاه
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توای انسانی، تنظیم قوانین، تشویق و انگیزش، تولید مح

برای توسعه  الزم یهارساختیز نیتأمالکترونیکی، 

پاندمی در دوره  (.95)آموزش مجازی را فراهم نمایند

 نسبت پزشکی علوم هایدانشگاه مخصوصاً هادانشگاه

 آموزشی هایکالس حضوری تشکیل جلوگیری از به

 اقدام آموزشی مجازی هایکالس برقراری و

ای جلوگیری از شیوع هایی که بربا تالش (.96)نمودند

گیرد، اصول نظام آموزشی و صورت می ویروس کرونا

درهم تنیدن هستند تا شیوه  در حالآموزش مجازی 

 کروناویروس پاندمی (.97)دآورندیپداصلی آموزش را 

 تلفیق با هادانشگاه تا آورد به وجود را فرصتی

در این پاندمی و برطرف  آمدهدستبه هایآموخته

عف در آموزش و پژوهش، نگرشی کردن نقاط ض

متفاوت را در جهت رویارویی با چنین حوادثی تجربه 

با توجه به اینکه مراکز آموزش عالی سالمت، . (92)کنند

متولیان یادگیری در نظام آموزشی  نیترمهمیکی از 

 ، لذا برخورداری این مراکز از باشندیمکشور 

ها ههای یادگیری الکترونیکی برای همه گرومهارت

 و دانشجویان، ضروری است. یعلمئتیهاعضای  ژهیوبه

باید  عالوه بر دانش، مهارت، نگرش مثبت یادگیرندگان

استفاده از فناوری فرصتی را برای ارتقا و که درک کنند 

های کالس(.91)کندافزایش اثربخشی تدریس فراهم می

های استاندارد، کالس مجازی، دانشکده و دانشگاه

آموزشی و پژوهشی دنیا رواج  مؤسساتمام مجازی در ت

زیادی یافته است و با توجه به اینکه منابع انسانی در علوم 

حضور دارند  هابحرانبهداشتی و پزشکی در خط مقدم 

آموزشی و پژوهشی بروز و  یهادادهانتقال آموزش و 

بنابراین ؛ باشدیمیک ضرورت مسلم  باالسرعتبا 

کی در علوم بهداشتی و های الکترونیآموزش مهارت

درمانی به علت حضور کادر بهداشتی و درمانی در 

 العادهفوقهای بالینی آموزش ژهیوبه هابحرانتمامی 

با توجه به اهمیت کاربرد  (.0)باشدیمدارای اهمیت 

 پزشکیعلوم در آموزش نوظهور  تالیجیدهای فناوری

 و تشخیصی تواند دقتکه می مصنوعی از جمله هوش

استفاده از  و (02)کند تقویت را درمانی هایزینهگ

به  توانمیها برای درمان بیماری 9پزشکی از راه دور

های خود را پزشکان آینده کمک کند تا مهارت

لغو  یجابهها از دانشگاه یاریبس (.09)آموزش دهند

را نسبت به ارائه مطالب  دیخود، اسات یبرنامه آموزش

آموزش از راه  قیاز طر یریادگی یابیو ارز یآموزش

 نیبنابرا؛ نمودند بیترغ نیآنال یهادور و آموزش

دوران بحران  یآموزش مجاز اتیتجرب یریکارگبه

علوم  یآموزش مجاز یدر جهت ارتقاکروناویروس 

 تـریناصلی (.00)و مهم است یضرور یامر یپزشک

 اجتماعی-عاطفی سالمت ها،درصـد دانشگاه 12 نگرانـی

 ،نیباوجودا و است بوده استادان کارکنان و ،دانشجویان

 در را خاصی هایاقدام که اظهار داشتند ددرص 0 فقـط

که بین  نتایج یک نظرسنجی (.02)اندداده انجام زمینه این

از  کنندهشرکت 0251انجام شد و  0202مه  92آوریل و  1

بودند( را به  اساتید هاآندرصد  26)که کشور 02بیش از 

، روسیکروناوپس از  که دادکرد، نشان خود جلب 

 صورتبه درصد( برای اولین بار 1/66)اساتید بیشتر

. عالوه بر این، بسیاری از کردندتدریس میآنالین 

، اتصال به افزارنرم)رایانه، در دسترسی به فناوری اساتید

که  طورهمانو غیره( مشکل داشتند.  اعتمادقابلاینترنت 

مراکز تعطیلی  ودراست، انتظار می هشددادهدر زیر نشان 

آموزش از راه دور تأثیرات  اجرایو  آموزشی حضوری

مخربی بر یادگیری از طریق چهار کانال اصلی 

 (.00)بگذارد

 
 (00مخرب آموزش از راه دور ) راتیتأث :1الگوریتم شماره 

 

سال آینده  چندطی اساس مطالب مطروحه بنابراین بر

کامل متحول  طوربه را پزشکی انقالب فناوری، آموزش

 های دیجیتال و یادگیری آنالین. فناوریکردخواهد 

، روش انتقال دانش به در دوران پاندمی کرونا ژهیوبه

                                                 
1. Telemedicine  
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. را تغییر داده است )اساتید و دانشجویان(یادگیرندگان

در واقع آزمونی سخت برای تمامی  91-پاندمی کووید

 یریگبهرها برای ههاست، آزمودن توانایی همه ملتملت

از دانش با ادامه دادن کوشش و تالش برای پیدا کردن 

در حیطه  ژهیوبهبرای مشکالت موجود  ییهاحلراه

 بررسی آن مشهود ضرورت بنابراین؛ باشدآموزش می

زیرا اهمیت کارکردهای نظام آموزشی از  است

نظام سالمت واضح  ترین سطوح تا باالترین سطوحپایین

 باشد.می

 

 روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است بر مقاالت دو    

 یهاسالزبان فارسی و انگلیسی در بازه زمانی 

که در مجالت داخلی یا خارجی چاپ و  0209-0291

الکترونیکی با  یآموزمهارتو به بررسی  اندمنتشرشده

د مطالعه و هدف مطالعه حاضر وررویکرد معیارهای و

قاالت براساس واژگان کلیدی . جستجوی ماندبوده

، یادگیری الکترونیکی یآموزمهارتفارسی؛ 

، آموزش علوم پزشکی الکترونیکی، آموزش مجازی،

گیری همه پاندمی، دانشجو، استاد، دانشگاه،

ها در و نیز معادل انگلیسی این کلیدواژه ،کروناویروس

 ؛معتبر از جمله ی و استنادیاطالعات هایگاهیپا
PubMed ،Web of Science ،Scopus،Google 

scholar، Science Direct، SID  وMagiran 

قرار گرفت. برنامه آموزشی یادگیری  یموردبررس

الکترونیکی، یادگیری  یآموزمهارتالکترونیکی، 

مجازی، آموزش علوم پزشکی، بودند. تمام مقاالت 

و بررسی  یآورجمعاصیل جهت ورود به مطالعه 

با اعمال معیارهای  یغربالگر یاییارهایمعگردیدند. 

 و خروج در سه مرحله صورت گرفت؛ ورود

 اندنداشتهکلیدی در عنوان خود  یهاواژه( مقاالتی که 9 

 ،اندشدهحذف

و گزارش همایش،  هانامهانیپا( مقاالت در قالب چکیده و 0 

 ،اندشدهخارجها از مطالعه ها و سخنرانیکنگره

 ،اندشدهخارجاز مطالعه  اندداشتهچکیده  صرفاً( مقاالتی که 2 

( مطالعاتی که محتوا با هدف مطالعه مقاربت موضوعی 0 

 .اندشدهخارجاز مطالعه  اندنداشته

مقاله در ابتدای جستجو یافت شد در مرحله  02

مقاله از مطالعه  5مرحله ابتدایی(  0غربالگری)

قاله م 02و در مرحله انتهای غربالگری  اندشدهخارج

مرتبط با هدف مطالعه باقی ماندند که مورد ارزیابی 

 محتوایی قرار گرفت و وارد مطالعه شدند.

 

 هایافته

مقاله داخلی و خارجی  02نتایج جستجو مقاالت تعداد    

 در راستای هدف مطالعه در ذیل آورده شده است؛

تحت  (0209)همکاران و نژادمصلی پژوهش یهاافتهی

علوم پزشکی در برنامه آموزشی  دانشجویانعنوان 

بیان  خواهند؟دوران بحران کرونا از آموزش چه می

 بررسی نشان داد در ،انتظارات و راهکارهای دانشجویان

مورد بیان شد  91توسط دانشجویان،  شدهانیبمعایب  بعد

مربوط به مشکالت ناشی از نبود زیرساخت  غالباًکه 

دانشجویان و حجم مطالب یا کمبود وقت  یفنّاور

بررسی میزان در  0209در سال  یاری زنگنه .(5)بود

های آموزش مندی دانشجویان از کیفیت دورهرضایت

از سطح که  انددادهمجازی در دوره بیماری کرونا نشان 

. نتایج پژوهش بیانگر دنمطلوب برخوردار نیست

رضایتمندی بیشتر زنان از کیفیت آموزش مجازی نسبت 

در مطالعه  همکاران و محلیصادقی (.05)به مردان است

آموزش  یهاچالش سهیمقادر  0209خود در سال 

نشان  در دوره قبل و بعد از کرونا یدر پرستار یمجاز

ضروری و  یهایفنّاوربا تقویت ساختارها و دادند که 

فرایندهای آموزشی و ارزشیابی و آموزش اساتید  اصالح

را به فرصت کنونی  زیدآمیتهدو دانشجویان وضعیت 

در نجفی و احمدی دهرشی  (.06)استتبدیل کرده 

که  ؛به این نتیجه دست یافتند 0202مطالعه خود در سال 

 سوی از و سوکی از کرونا ویروس ناگهانی شیوع

 این تحقق جهت الزم یهارساختیز وجود عدم دیگر

 و مشکالت با الکترونیک آموزش تا سبب شد امر،

نتایج پژوهش  (.07)گردد وروبر یادهیعد هایچالش
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نشان داد که بخشی  0209در سال  پور یو جوادزارعی 

های اینترنتی در کشور از مشکالت مربوط به زیرساخت

ها مربوط به دانشجویان و استادان و برخی از آن

 0202نیز در سال رشیدی و موحدی  (.02)باشدمی

 تحقیق به مدیرانکه نتایج  انددادهانجام  یامطالعه

آموزشی دانشگاه و همچنین اساتید مرتبط با این سیستم 

های الزم در خصوص با ایجاد زمینهتا کند کمک می

، دانشجویان را به استفاده بهینه از مؤثر عواملاعمال 

 (.01)ترغیب نمایندرا  یمهارت آموزش الکترونیک

نداشتن تفکر راهبردی  در همان سال، و همکاران سلیمی

گذاری نامطلوب، ضعف ریزان؛ سیاستمدیران و برنامه

فناوری آموزشی و مدیریت ناکارآمد؛ ضعف 

نقش های یافته نیترمهمجز  شدهیمعرفهای فناوری

، در (22)باشدالکترونیکی میکرونا در آموزش  روسیو

 در 0202نیز در سال  و همکاران پورعلی همین راستا

زش ارائه الگوی علی عملکرد آمو عنوان تحت پژوهشی

عالی در شرایط بحران کرونا بر اساس مسئولیت 

 نشان دادند اجتماعی و کیفیت آموزش الکترونیکی

 با معناداری و مثبت رابطه اجتماعی مسئولیت ابعاد

 آموزش عملکرد و الکترونیکی آموزش کیفیت

در  و همکارانخشنودی فر مطالعه نتایج (.29)دارد عالی

 روش هر دو ادد نشان (0291)سال کشف ویروس کرونا

 زمینه در پرستاران آگاهی ارتقای در سنتی و الکترونیکی

ملکی و  (.20)دارد مثبت تأثیر ریوی-قلبی احیای

اکثریت اساتید دانشگاه علوم بیان کردند  (0295)همکاران

پزشکی زنجان در زمینه آموزش الکترونیکی، نگرش 

مثبت تا خیلی مثبت دارند. همگی از نظر دسترسی و 

کار با کامپیوتر در وضعیت مطلوب قرار  مهارت

طراحی بیان کردند ( 0292)و موسوی منتظر (.91)دارند

آموزی الکترونیکی در مدل ارزیابی آمادگی مهارت

 95 با اصلی همراه بعد سه شامل که شدهارائه ایران

 نظارت، آمادگی برای را جامعی مدل است شاخص

 زیرساخت نرم، تمهیدات آمادگی هماهنگی، و ارزیابی

  ارائه کشور مهارتی آموزش نظام ارزیابیسخت 

 را برای مدلی 0299در سال  جعفرپور (.22)کندمی

ارائه  ایران هایدانشگاه در الکترونیکی یادگیری پذیرش

های فناوری اطالعات زیرساخت ،متغیر 0به ترتیب  داد و

و ارتباطات، کیفیت سیستم آموزشی، ساختار رفتار 

تار استاد در سطح اطمینان دانشجو و همچنین ساختار رف

 (.20)های اول تا چهارم شدندو حائز رتبه دیتائدرصد،  11

 در تحقیقی بیان کردند 0202در سال السوفی و همکاران 

 الانتقهای چندم موج اندازچشمکه با  طیشرااین در 

را انجام  یاقدامات خاص دی، بامیروبرو هست روسیو

ویروس  وعیآثار ش تا میکن جادیرا ا یراتییو تغ میده

آموزش به  شرفتیو پ یرا در آموزش پزشک کرونا

بهتر  نیآموزش آنال یهارساختیز. میحداقل برسان

فراهم گردد و افزایش مهارت یادگیری الکترونیکی 

(. 25)استفاده کرد یمجاز ینیو تجربه بالدانشجویان 

بیان کردند  0209در سال در پژوهشی  بوسترم و همکاران

از زمان  یکیالکترون یریادگی یرسم یهابرنامه

 یهابرنامهبهتر از  به آموزش شدهدادهاختصاص 

 (.26)کنندیماستفاده  یررسمیغ

تویناماسیکو و همکاران در پژوهشی عنوان کردند که 

 0209در سال   یکیبهتر آموزش الکترون یاجرا یبرا

با مشارکت  دیبا یمؤثرتر یزیرها، برنامهتوسط دانشگاه

 یمنف یهااز نگرش یریجلوگ یبرا انیل دانشجوفعا

الکساندروا در  0202، در همین راستا در سال (9)انجام شود

 استفاده .ثابت کر قاتیتحق جینتاتحقیقی عنوان کرد که 

 یآموزش ندیدر فرا یکیالکترون یریادگی لیفعال از وسا

شووالوا  0209در سال  (.27)دهدیم شیآن را افزا ییکارا

مطالب آموزش  یایمزا یادگیرندگان انو همکار

 عیسر ی، وضوح، دسترسیرا شامل دسترس یکیالکترون

در کاغذ و تعامل  ییجوصرفهکم،  نهیبه اطالعات، هز

در ، (22)دانندیم ی مجازیساختارهازیر  تیبا تقوهمراه 

در تحقیقی با اشاره به موضوع کرونا  اوقبو همان سال

به  مراکز آموزشیی ناگهان طوربه داردبیان می

سوق پیدا و آموزش از راه دور  نیآنال یهاعاملستمیس

حرکت به سمت  ایداند که آینم کسچیهاما ؛ کردند

 کی جادیا یبرا یزوریتواند کاتالیم نیآموزش آنال

باشد  یادگیرندگانآموزش  یبرا مؤثرترو  دیروش جد
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در  بازک و همکاراناز سوی دیگر (، 21)؟ریخ ای

آنالین بیان  یهاکالس یبررسر خصوص د تحقیقی

 یریادگی دهندگانپاسخدرصد از  72که  داشتند

 آموزش کردند. یابیارز بخشلذترا  یکیالکترون

آموزش  یابزار قدرتمند برا کی یکیالکترون مهارت

دیپیکا و همکاران در (. 02)است یپزشک انیدانشجو

 یندر دوران بحرابیان داشتند که  0209طی سال  تحقیقی

ی کرونا، آموزش در حال بازساز روسیو یریگهمه

، ی باز شدندکیآموزش الکترون به روی درها واست 

یادگیری مهارت با  نتایج این که باید اجازه دهیم

 (.09)میدر ارتباط باش یکیآموزش الکترونالکترونیکی و 

ها و نگرشدر پژوهشی با عنوان  کاراسنه و همکاران

های یادگیری مهارت نسبت به انیعملکرد مرب

کرونا عنوان کردند که  یریگدر طول همه یکیالکترون

، نینسبت به آموزش آنال انینگرش مثبت مرب رغمیعل

به یادگیری  یسنت یریادگیاز  رییتغ یقبل از اجرا

برطرف شود. آموزش  دیبا یادی، موانع زالکترونیکی

آموزش  تیموفق یبرا یبخش نیها و ارتباطات بدانشکده

 یضرورکرونا امری  یریگهمهدر طول  نیالآن

یادگیری  موانع باتیکولون و همکاران (.00)است

، ی، فردیکیدسته موانع تکنولوژ 5در  الکترونیکی

 یبا اجرا .کردند یبندطبقه یو اجتماع ی، نهادیداخل

 اساتیدو  یپزشک یهامحور، دانشکده دانشجومداخالت 

در الکترونیکی  هاچالش نیبه ا یدگیدر رس ینقش مهم

(. 02)کنندیم فایو فراتر از آن ایری کرونا گطول همه

 کدر گزارشی ی 0297در سال گراند کلمنتس 

در  ریاز آموزش فراگ نانیاطم یبرا یچارچوب مقدمات

استفاده  شیبا افزا. دهدیارائه م ندهیفزا یتالیجید یایدن

 و ابدییکاهش نمی ، نقش مربیتالیجید یهایاز فناور

و  یسازگار یبرا یابزار عنوانبه هارت الکترونیکیم

 در نظر گرفته ی برای فراگیرانریادگی یریپذانعطاف

 (.00)شودیم

 

 

 

 بحث

 رییتغ در بزرگی ریتأث روسیکروناو ریگهمه یماریب    

در سراسر  یپزشکعلوم  یریادگی یهاروش یجهان

ظ حف یاز مهارت برا سریع و خالقانه و استفاده هاکشور

گیری همه (.05)و آموزش بوده است یریادگی

صورت موجب گردید که آموزش به 0291کروناویروس 

های آموزش الکترونیک آنالین و با استفاده از سیستم

انجام گیرد اما نبود زمان، زیرساخت ضعیف و عدم 

وجود محتوا کافی موانعی در این نوع آموزش محسوب 

 آموزش هایسیستم قوت نقاط باوجودشوند، می

 این یریکارگبه در ما کشور در ها،دانشگاه مجازی در

 دشواری: جمله از دارد، وجود نقاط ضعفی روش

 مناطق ساکن دانشجویان برای شبکه اینترنت به دسترسی

 در دانشجویان مستمر حضور کنترل ضعیف غیرمتصل،

 مناسب هزینه تأمین مجازی، هایبرگزاری کالس زمان

 انجام در ناکامی بکه اینترنت،ش از استفاده در

 کاربردی .هانامهانیپاو  میدانی تحقیقاتی یهاپروژه

 عملی، دروس از برای بسیاری مجازی آموزش نبودن

 مشکالت از علوم پزشکی حوزه در کارگاهی و بالینی

 حائز نیز این موضوع است. البته حوزه این در توجهقابل

 شرایطو  پاندمی کنونی وضعیت که است اهمیت

موجب  بالینی آموزش در آمده به وجود استراتژیک

 باالجبار هابیمارستان در کارورزان و کارآموزان تا شده

 یاباتجربه و کارآزموده افراد عملی در دروس

مهارت آموزش  به هادانشگاه واکنش (.92)شوند

 که حالی است در الکترونیکی در دوران پاندمی کرونا

 هایدوره از برخی اندهندگپاسخ از درصد 52

 اند،تغییر داده آنالین صورتبه را خود شدهیزیربرنامه

 این از یکی گذارانیبن و مدیرعامل ،گیتارد پیر ژان

کند. می نشان خاطرiTeach.world  عنوان با هاشرکت

 دانشجویان از بعضی برای من که چالشی نیتربزرگ

 آنالین مهه زیرا است، اینترنت باند پهنای ،نمیبیم

 اینترنت مناطق برخی و کشورها برخی در اما؛ هستند

 و انیاز دانشجو یتجربه برخو  نیست آموزش ابزار تنها

که من  داردیم انیب یو مطلب است نیا دیاستادان مؤ
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 است این کرد خواهد تغییر اینجا در آنچه کنمیمفکر 

 کنند، ایجاد را تغییراتی شوندیم مجبور هادانشگاه که

 مردم که است بزرگی بازار تغییر، این نهیزمپس در زیرا

. داریم را ارتباطی ابزارهای این ما که اندشده متوجه

 کرده مدرن را هاآن و کرده بیدار را موضوع مردم این

ایران  در (.07)کنند مدرن آموزش، به را خود رویکرد تا

مقاطع گیری ویروس کرونا سبب شد که در هم نیز همه

دانشگاه و  آموزش قبل از ؛شامل، آموزشینظام 

های درس حضوری تعطیل ناخواسته کالسدانشگاهی، 

های مجازی و فضای الکترونیکی شود و به کالس

 کنند که برگشت، البته برخی افراد تصور میآورندیرو

اما باید اذعان ؛ میسر است یزودبهبه حالت قبل از کرونا 

بلکه تحول  است ریپذامکان تنهانهکرد که این امر 

 (.02)در پسا کرونا ضرورت دارد هادانشگاهدر  تالیجید

های مجازی در درجه اول به اعتماد و و دوام دانشگاه بقا

دانشجویان بستگی دارد و اعتماد  ژهیوبهاطمینان ذینفعان 

و اطمینان ذینفعان نیز در گرو کیفیت روزافزون این 

 مرور (.01)و مؤسسات مجازی است هادانشگاه

از  ترکیبی که است آن از حاکی جهانی یهاتجربه

 نـوع نیترجیرا ن،آفالی و آنالین دور راه از آموزش

 پاندمی دوران در دور راه از آموزش و هادورهارائـه 

 حوزه در الکترونیک فقط هایو آموزش تاس بـوده

 مرور. دارد قرار بعدی رتبه مهـارتی در هایآموزش

 عـالی آمـوزش توسـط مراکز شدهئهارا یهاگزارش

 و است ایـن موضوع تأییدکننـده نیـز ایـران مهـارتی

 صورتبهبیشتر  پاندمی دوران در مهارتی هایآموزش

 انجـام است آفالیـن و آنالیـن یهاآموزش از ترکیبی

 به وجود را فرصتی کروناویروس پاندمی .(52)گرفت

 بازنگری با پزشکی علوم هایتا دانشگاه آورد

 هایآموخته تلفیق با و آموزشی گذشته هایروش 

 هاینظام و درسی هایپاندمی، برنامه این از حاصل

 با و کرده یروزرسانبهرا  خود پژوهشی و آموزشی

 نگرشی فرایند، در این ضعف و قوت نقاط شدن نمایان

 تجربه چنین حوادثی با رویارویی جهت در را متفاوت

 یهااقدامهای ترین زمینهاصلی یلطورکبه (.59)کنند

به بحران کرونا را  ییگوپاسخبرای  هادانشگاهدولت و 

، ارتقا و نیتأمحوزه بررسی کرد:  توان در چندمی

بهسازی بسترهای آموزشی الکترونیکی، استفاده از 

سازی های مختلف آموزش از راه دور، توانمندروش

، پشتیبانی از استادان، تهیه مواد آموزشی الکترونیکی

دهد بخش عمده ها نشان مییافته .(52)ایمنابع کتابخانه

نسبت به آموزش مجازی در دوران کرونا  یادگیرندگان

مثبت دارند. آموزش مجازی از این منظر مفید  یدگاهید

پذیری و راحتی در اختیار واقع شد که انعطاف

دهد. محصالن محتوای ساختارمند قرار می یادگیرندگان

دانشگاه را  تیساوبشده در همراه ویدیوی ضبط به

نیز مدعی بودند  دهند. برخی یادگیرندگانترجیح می

برانگیزتر آموزش مجازی از آموزش سنتی چالش

و  در بازخورد ریتأخباشد چرا که کمبود فناوری، می

عدم توانایی آموزگار در مدیریت فناوری اطالعات و 

شوند. جازی میارتباطات موجب چالش در آموزش م

ی در نتیجه، تمام عوامل فوق باید در طراحی دوره

تر و پربارتر قرار گیرد تا محصولی جذاب مدنظرمجازی 

شاهد  کرونابا فروکشی ویروس  بساچهحاصل گردد. 

روند رو به رشد آموزش مجازی به همراه ابزار آنالین 

، نیمدرس عنوانبهچالش ما  یریگجهینت (.97)باشیم

 میده حیاست که توض نیا نیو پزشکان آنال انیودانشج

 یریادگی یهاو رسانه هاتیفعالها، ها، روشکدام حالت

  عیو توز جادیارا  یریادگی نیمؤثرترو  نیترمهم

 ارائه  تیفیباک را نیآنال یریادگی یهابرنامه

 الکترونیکی آموزش شیوه از گیریبهره (.50)دهدمی

 و تدریس روش در ضروری ایجاد تغییرات بدون

 قرار تأثیر تحت را آموزش کالس، اثربخشی مدیریت

 یا آموزش غیرحضوری شیوه در (.52)دهدمی

 هایویژگی به استادان است الزم الکترونیکی،

داشته باشند.  توجه یادگیری شیوه این فردمنحصربه

 کاسته دانشجویان؛ شدن منزوی چون هاییمحدودیت

 و کاهش انگیزش؛ شجویان؛دان بین هایتعامل از شدن

 ذاتی هایویژگی جزو بازخورد، فرایند شدن ضعیف

 کامل عدم اطالع در بلکه نیست الکترونیکی یادگیری
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 یتوجهکم یا و یادگیری شیوه این اقتضائات به نسبت

های مهارت( 50)است هاشیوه سایر با آن هایتفاوت به

ا از کند تیادگیری الکترونیک به مدرسین نیز کمک می

تر ارتباط های دیجیتالی مختلف راحتطریق رسانه

توانند از ابزارهای برقرار کنند و همچنین استادان می

 ...آموزشی و یدئوهایویادگیری الکترونیک همچون 

اســتقرار نظــام  منظوربه (.55)در آموزش خود بهره ببرند

الکترونیکـی، توانـایی، صـالحیت  یآموزمهارت

فنّاوری از سوی منابع انسانی  یریکارگبهپـذیرش و 

بسیار حائز اهمیت است. کارآموزان، مربیان، کارکنان و 

الکترونیکی باید از لحاظ مهارت  یآموزمهارتمدیران 

، توانایی هابرنامهو  هادورهفنی برای کاربری و پذیرش 

و  یاانهیرا، میزان سواد یریگمیتصمو  یزیربرنامه

ـاظ روانـی و ذهنـی، از آمادگی نسبی و از لح یافزارنرم

تعامل منظم با کارکنان و  (.22)برخوردار باشند

 یاانهیرا یهامهارتدانشجویان از طریق ایمیل و پیام، 

و شما را در مدیریت فناوری و  بخشدیمشما را بهبود 

 (.56)کندیمبیشتر متمرکز  یفنّاورعصر  یهادستگاه

در حال  سرعتبهکه سواد دیجیتالی  طورهمان

به ابزاری ارزشمند برای یادگیری  شدنلیتبد

 مهارت افزایش ،شود یمالعمرمادام

 یگذارهیسرما یک (استادان و )دانشجویانیادگیرندگان

ارتقای کیفیت  منظوربه (.57)شودیم محسوب ارزشمند

تعامل و بازخورد  شودیمپیشنهاد  الکترونیکیآموزش 

نشجویان از طریق برقراری و دا یعلمئتیهبین اعضای 

، فراهم نمودن امکان فعالیت یادگیری زمانهمارتباط 

گروهی، ارتقای یادگیری فعال و ارائه بازخوردهای 

 که رسدیم نظر به .(2)فوری در طول دوره فراهم گردد

 جدیدی فازکی وارد ما کشور در مجازی آموزش

 معطوف مجازی هایآموزش به تریبیش توجه و شده

 شیازپشیب نیز امر ولینئمس دیگر، طرف از .است شده

 بر مبتنی هایآموزش و دور راه از آموزش اهمیت بر

 انتظار نیبنابرا (.52)اندشده واقف الکترونیکی یادگیری

 توسعه قبیل از الزم هایزیرساخت توسعه با که رودیم

 تولید آن، سرعت افزایش و اینترنت سراسری شبکه

 تجارب از استفاده و محور تعامل زشیآمو یافزارهانرم

 روزافزون رونق شاهد پاندمی این در شدهکسب

 پایان از بعد حتی و باشیم کشور در مجازی آموزش

 آموزش کنار در آموزش نوع این کرونا، شیوع یافتن

 پزشکی آموزش حوزه در .باشد داشته تداوم حضوری

 رویجت پزشکی، زمینه در آنالین یسازهاهیشب توسعه نیز

تله ر)دو راه از پزشکی و مجازی یهامارستانیب

 برگزاری و مجازی هایکیس ارائه ،(مدیسین

 به بخشیدن رونق در تواندیم آنالین یهاآزمون

 به مطالعات توجه باشد. با کنندهکمک مجازی آموزش

علوم  آموزش در گفت توانمی ایران در شدهانجام

 و برابر ربخشیاث مجازی هایروش از استفاده پزشکی

 (.51-69)دارد سنتی آموزش به نسبت یا بیشتر

 

 گيرینتيجه

توسعه نظام یادگیری آموزش علوم پزشکی در حال    

های اجتماعی)همانند بروز حاضر با بروز بحران

و  اطالعاتاساس برها( همراه شده است. اپیدمی

 نتیجه رسدیمهای موجود اخیر، به نظر مجموعه داده

بر  کروناویروساحتمالی  اتورد تأثیراصلی در م

های آموزشی یکی از رویه .شودزش پدیدار میآمو

 و  یآموزمهارتموردنیاز در شرایط حاضر، 

رود که انتظار می باشد.الکترونیکی می هایآموزش

متوسط  طوربه دانشجویان آموزش پزشکییادگیری 

گسترده به تدریس  حرکت باوجودشود.  پسرفت دچار

به در مقطع بالینی  ژهیوبهدانشجویان ن، پیشرفت آنالی

گرچه یادگیری نخواهد بود.  تدریس حضوریهمانند 

و دانشجویان باالیی دارد، اما وقتی بسیار  پتانسیلآنالین 

و عادت به آن را داشته باشند و  یسازآمادهوقت  اساتید

هم وقت داشته باشند تا اجرای آن را امتحان  هادانشگاه

أثیر آن بیشتر است. متأسفانه، در بسیاری از موارد کنند، ت

 مؤسساتهمه  ویروس حاضراین اتفاق نیفتاد زیرا 

به یادگیری  ناگهانی طوربهآموزشی را مجبور کرد تا 

برخی  ،پژوهش یهاافتهیاساس بر آنالین روی بیاورند.

 از اساتید دانشگاه انتقادهای بسیاری در رابطه با شیوه
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یکی و ناکارآمدی این شیوه مطرح آموزش الکترون

درصد از افرادی که از دانش و مهارت  22کنند، می

کافی در زمینه آموزش برخوردار نیستند، استفاده از 

آموزش الکترونیکی را برای پیشبرد اهداف آموزشی 

کنند و عدم تعامل دانشجویان با مناسب قلمداد نمی

 نیترمدهعیکدیگر و افزایش تقلب در امتحانات را از 

و استادان بیشتر  دانندمشکالت این شیوه آموزشی می

نیازمند آشنا شدن بهتر با ابزارهای  شدتبه انیدانشجو

الکترونیکی و روش تدریس و تعامل با دانشجو در 

د. تحقیقان نشان داد که محیط الکترونیکی هستن

 بحران در نیز ایران پزشکی های علومدانشگاه

 به آموزش ارائه در پیشرو هایگاهدانش از ،روسیکروناو

 و زیرساخت تقویت اگرچه بودند. الکترونیکی شیوه

 در الکترونیکی آموزش هایفعالیت کمیت افزایش

 با دیگری زمان هر از بیش پزشکی علوم هایدانشگاه

 در است ضروری ولی دارد، ادامه قدرت و شدت

 و الکترونیکی آموزیمهارت افزایش کیفیت و راستای

 آموزش نظام آن، ضعف و قوت نقاط شدن خصمش

 موردنظر تحقیق .گیرد قرار بیشتر یموردبررس مجازی

 گذاران،سیاست و ریزانبرنامه ساختن آشنا باهدف

 روی پیش مسائل با یعلمئتیه اعضای و دانشجویان

 الکترونیکی آموزش یریکارگبه در یادگیری و یاددهی

 شدهانجاممی سالمت در دوران پاند عالی آموزش در

 مشخص که نتایجی به توجه با تحقیق این در. است

افزایش مهارت اساتید و  ضرورت و تقویت شد،

 موردتوجهباید  دانشجویان در زمینه آموزش الکترونیکی

 آموزش محققان موانع کهیطوربهقرار گیرد. 

 رساختیزعدم  چون هم عواملی نبود الکترونیکی

 کافی ها،ر وب سایتمناسب، ناهمگانی و اختالل د

 فقدان دانشجویان، اساتید و یاانهیرا دانش نبودن

 رایانه به همه دسترسی عدم ،،هاآن یهایژگیو شناسایی

و استفاده  یاندازراهباالی  نهیهز آن، جانبی خدمات و

های ، شیوه و اصول طراحی سامانهایانهیرا زاتیتجه از

کم و  شیگنجازمان،  یاددهی و یادگیری، مدیریت

در حضور تعداد کاربران در سامانه  تیمحدود

های نوین ها با شیوهخانواده آشنایی ، عدمامتحانات

های اینترنت تدریس آموزش الکترونیک، گرانی هزینه

ارائه محتواها  با توجه به شرایط اقتصادی یادگیرندگان،

 همه دسترسی ی، عدمناکارآمد آموزش یهاآزمونو 

 محروم مناطق در ژهیوبه مجازی یفضا به رندگانیادگی

 بودن دشوار آموزش؛ فرصت در نابرابری ایجاد و

 شدن سلب و رندگانیادگواقعی ی یادگیری سنجش

محدود  اساتید، فضای نظارت و ارزیابی صحیح قدرت

 دانشجو، حفظ و استاد ترکم تعامل بارگذاری و برای

 اعضای دانشجویان، اجتماعی_عاطفی و جسمی سالمت

 خدمات ارائه حالنیدرع و کارکنان و یعلمئتیه

های اخالقی در عرصه یادگیری چالشضروری؛ 

 مهارتی، آموزشی مواد توسعه و ، تدوینالکترونیکی

 آموزش بسترهای و اطالعاتی یهابانک ،هاپلتفرم

آموزش،  به نسب کمتری تعداد با مهارتی الکترونیکی

 و یالکترونیک صورتبه عملی دروس نکردن ارائه

الکترونیکی،  صورتبه و ارزشیابی سنجش هایچالش

 برای یزندگ و کار بین تعادل ایجاد در دشواری

 وظایف؛ را بین تفکیک و تمایز در چالش و استادان

 آموزش توسعه در مهم یهاچالش نیترمهم عنوانبه

مــدیریتی  ظــامن نیبنابرا .اندکرده ذکر الکترونیکی

بایـد قـوانین و  یفرا سازمان یهادستگاهســازمان و 

 یآموزمهارتمقـررات آموزشـی را در جهـت پیشـبرد 

الکترونیکـی بـا مشـارکت بخـش خصوصی و عمومی 

 با زودتر چه هر امیدواریم .تدوین و تصویب کنند

 بحران پایان و ایمنی سطح ارتقا عمومی، واکسیناسیون

 به گذشته مانند حضوری هایآموزش کرونا، یریگهمه

 با توجه به اهمیت و نقش  .شود ارائه دانشجویان

ر ب آموزی الکترونیکی در دوره پاندمی کرونامهارت

های علوم پزشکی، دانشگاه یآموزش تیفیکارتقاء 

 یکیآموزش الکترون یاست در حوزه فناور یضرور

و  ندهیبه آ دیبا ام نانهیبو نگاه واقع یمل یسالمت عزم

 یراهبرد هیانیب یسازییاجرا ریدر مس جلوروبهحرکت 

 جادیا یعلوم پزشک یگام دوم انقالب در حوزه فناور

.شود

001 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            10 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-680-fa.html


 مروری                                                                                                                          و همکاران              خانپور      

 
       0011، پاییز  2دوره یازدهم، شماره                                                        تعالی بالینی                                                                                      

References 

1. Twinamasiko N, Nuwagaba J, Maria 

Gwokyalya A, Nakityo I, Wasswa E, 

Sserunjogi E. Drivers Affecting the 

Acceptance and Use of Electronic 

Learning Among Ugandan University 

Students in the COVID-19 Era: A 

Cross-Sectional Survey Among Three 

Universities. SAGE Open. 

2021;11(3): 21582440211029922. 

2. Peydaie M. Analysis of the rate of 

effectiveness of e-learning. Tehran: 

Alame Tabatabaie university.2003:55-

59. 

3. Ruiz JG, Mintzer MJ, Leipzig RM. 

The impact of e-learning in medical 

education. Academic medicine. 

2006;81(3):207-212. 

4. Saeedinejat S, Vafaeenajar A. The 

Effect of E-Learning on Students' 

Educational Success. Iranian Journal 

of Medical Education. 2011;11(1):1-9. 

5. Mosalanezhad L, Atashpoor S, Kalani 

N. What do medical students want to 

learn in the Corona Crisis 

Curriculum? Expressing Students' 

Expectations and Strategies. J Educ 

Ethics Nurs. 2021; 10(1 and 2) :4-11. 

6. Pathak Y, Shukla PK, Tiwari A, Stalin 

S, Singh S. Deep transfer learning 

based classification model for 

COVID-19 disease. Irbm. 2020. 

7. Gharari M, Mohammadi R, Ghorbani 

M. Assessing Educational Harms and 

Challenges of Covid-19. irje. 2021; 

16(5):29-37. 

8. Safdari M, Shekari S, Jafari E, 

Roshanravan M, Namdar Ahmadabad, 

H. Evaluation of Virtual Educations 

System from the Viewpoints of 

Faculty Members and Students in 

NKUMS during the Pandemic 

Coronavirus 2019. Horizons of 

Medical Education Development, 

2021; 12(2): 96-81. 

9. Sigdel S, Ozaki A, Dhakal R, Pradhan 

B, Tanimoto T. Medical education in 

Nepal: impact and challenges of the 

COVID-19 pandemic. Academic 

Medicine. 2021;96(3):340-342. 

10. Fitri M, Latif MA. Adaptive Learning 

for Early Childhood Education during 

the Covid-19 Pandemic in Aceh Jaya 

District: Online vs. Offline. Al-Athfal: 

Jurnal Pendidikan Anak. 

2021;7(1):27-38. 

11. Ranjbar Kouchaksaraei S, 

Rohaninasab M, Nikjo P, Jannati Y. 

The education users’ opinion about 

the E-learning in Covid-19 pandemic 

in the world:a review study.Clin Exc. 

2021;10(4):41-51. 

12. Saleh MN, Salem TA, Alamro AS, 

Wadi MM. Web-based and paper-

based examinations: Lessons learnt 

during the COVID-19 pandemic 

lockdown. Journal of Taibah 

University Medical Sciences. 2021. 

13. Wiche Humphrey I, Ray-Ogbonna 

Kelechi K. Information Needs And 

Seeking Behaviour Among Medical 

Students Of Pamo University Of 

Medical Sciences Port Harcourt. 

British Journal of Library and 

Information Management. 2021: 1.1: 

1-15. 

14. Barbaz A, Zareiyan A. Comparison of 

three instructional methods for drug 

calculation skill in nursing critical 

care courses: lecturing, problem 

solving, and computer-assisted self-

learning. Iranian Journal of Medical 

Education. 2012;12(6):420-429. 

15. Karymian Z, Majid Reza F. Eight 

steps in the development of e-learning 

in the educational transformation and 

innovation plan. Teb va Tazkiye. 

2018; 27(2):101-112. 

16. Dastani M. Virtual education contents 

of medical universities during the 

COVID-19 outbreak An opportunity 

to promote universities on the web. J 

Med Educ Dev.2020;13(38):1-2. 

17. Muthuprasad T, Aiswarya S, Aditya 

KS, Jha GK. Students’ perception and 

preference for online education in 

India during COVID-19 pandemic. 

Social Sciences & Humanities Open. 

2021;3(1):100101. 

18. Arab-Rahamatipour, M., Ebadollahi-

Natanzi A, Arab-Rahmatipour G. 

COVID-19 Crisis, an Opportunity to 

Integrate Pandemic Learning into 

Evolution of Education and Research 

Process in Medical Sciences 

Universitiess. Horizons of Medical 

Education 

Development.2021;12(2):5-1. 

000 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            11 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-680-fa.html


 یکاربران آموزش علوم پزشک یکیالکترون یمهارت آموز ریتاث           

 

  

            0011، پاییز  2دوره یازدهم، شماره                                                                                                                                 تعالی بالینی                 

19. Maleki A, Faghihzadeh S, Taran 

Layegh Z, Najafi L. Faculty 

Members’ Attitude toward e-Learning 

Zanjan University of Medical 

Sciences. Educ Strategy Med Sci. 

2015; 8(3) :159-164. 

20. Van Der Niet AG, Bleakley A. Where 

medical education meets artificial 

intelligence:‘Does technology care?’. 

Medical Education. 2021;55(1):30-36. 

21. Safdari R, Masuri N, Bahaodini K, 

Khorasanizadeh M. Study Of 

Teleotolaryngology In ENT Diseases. 

payavard. 2012;6(3):246-254. 

22. Dastani M. Virtual education contents 

of medical universities during the 

COVID-19 outbreak An opportunity 

to promote universities on the web. J 

Med Educ Dev. 2020;13(38):1-2. 

23. Einkhah, F., Salehiomran, E. higher 

vocational education during the 

Corona era: Challenges, Policies and 

Actions. Rahyaft, 2021; 30(80): 17-

31. 

24. Di Pietro G, Biagi F, Costa P, 

Karpiński Z, Mazza J. The likely 

impact of COVID-19 on education: 

Reflections based on the existing 

literature and recent international 

datasets. Publications Office of the 

European Union. 2020. 

25. Yarizanganeh, M. Investigating the 

Impact of COVID-19 on Educational 

Activities in universities: 

Emphasizing Satisfaction with the 

Quality of Virtual Education system 

in Islamic Azad University. The 

Journal of Modern Thoughts in 

Education. 2021:63-80 

26. Sadeghi mahali N, Arsalani N, rad M, 

Nematifard T, Khaki S, Fallahi-

Khoshkenab M. Comparison of 

Virtual Education Challenges in 

Nursing Before and After COVID-19; 

A Systematic Review. 2021; 2(1):81-

103. 

27. Najafi I, Ahmadi Dehreshi P. 

Investigating the situation of e-

learning in higher education in the 

country during the outbreak of 

coronavirus. National Conference of 

Bu Ali Sina University of Hamadan. 

2020. 

28. Zarei A, Javadipour M. Problems of 

e-learning in the University of Tehran 

due to the spread of Corona virus. 

Journal of Management and Planning 

In Educational System. 2021;14(2). 

29. Rashidi H, Movahedin M. The 

Effective Factors Model on Adoption 

of E-Learning System in Qazvin 

University of Medical Sciences. 

Roshd-e-Fanavari. 2020;4(64):62. 

30. Salimi, S., Fardin, M. The Role of 

Corona Virus In Virtual Education, 

with an Emphasis on Opportunities 

and Challenges. Research in School 

and Virtual Learning. 2020; 8(2): 49-

60. 

31. Alipour S, Sabet A, Feili A. Provide a 

causal model of higher education 

performance in the context of the 

Corona Crisis based on social 

responsibility and the quality of e-

learning. Quarterly Journal of Socio-

Cultural Development Studies. 

2020;8(4):181-209. 

32. Khoshnoodifar M, Rafie S, Zeraati 

Nasrabadi M, Masoudi Alavi N.  The 

Effects of CPR Training Using Two 

Traditional and Electronic Training 

Methods on the Knowledge, Skill, and 

Satisfaction of Nurses from In Service 

Education of Cardiopulmonary 

Resuscitation. Qom University of 

Medical Sciences Journal. 

2019;13(9):34-43. 

33. Montazer GA, Mousavi SA.  

Designing an e-Learning Readiness 

Assessment Model in Iran. Journal of 

Educational Technology. 2013:7(2). 

34. Jafarpour M. A model for accepting e-

learning in Iranian universities. Smart 

Business Management Studies. 2011; 

1(1): 91-121. 

35. Alsoufi A, Alsuyihili A, Msherghi A, 

Elhadi A, Atiyah H, Ashini A, 

Ashwieb A, Ghula M, Ben Hasan H, 

Abudabuos S, Alameen H. Impact of 

the COVID-19 pandemic on medical 

education: Medical students’ 

knowledge, attitudes, and practices 

regarding electronic learning. PloS 

one. 2020;15(11):e0242905. 

36. Bostrom MP, Lewis KO, Berger G. 

The Role of Electronic Learning in 

Orthopaedic Graduate Medical 

Training: A Consensus From Leaders 

in Orthopaedic Training Programs. 

JAAOS-Journal of the American 

Academy of Orthopaedic Surgeons. 

2021;29(8):317-325. 

002 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            12 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-680-fa.html


 مروری                                                                                                                          و همکاران              خانپور      

 
       0011، پاییز  2دوره یازدهم، شماره                                                        تعالی بالینی                                                                                      

37. Aleksandrova IE. Hygienic 

optimization of educational process at 

school involving massive use of 

electronic learning devices. Health 

Risk Analysis. 2020(2):47-54. 

38. Shuvalova NV, Lezhenina SV, 

Lammert A, Gubanova GF, Denisova 

EA, Levitskaya VM, Sidorova TN, 

Belkina NY. electronic learning 

materials or traditional-which is 

preferable?. IJASOS-International E-

journal of Advances in Social 

Sciences. 2021;7(19):127-131. 

39. Ogbu E. School Calendar And 

Electronic Learning In Nigeria: An 

Analysis. Jos Journal Of Religion And 

Philosophy. 2021;3(1). 

40. Bączek M, Zagańczyk-Bączek M, 

Szpringer M, Jaroszyński A, 

Wożakowska-Kapłon B. Students’ 

perception of online learning during 

the COVID-19 pandemic: a survey 

study of Polish medical students. 

Medicine. 2021;100(7). 

41. Deepika V, Soundariya K, 

Karthikeyan K, Kalaiselvan G. 

‘Learning from home’: role of e-

learning methodologies and tools 

during novel coronavirus pandemic 

outbreak. Postgraduate Medical 

Journal. 2021;97(1151):590-597. 

42. Karasneh R, Al-Azzam S, Muflih S, 

Hawamdeh S, Muflih M, Khader Y. 

Attitudes and Practices of Educators 

Towards e-Learning During the 

COVID-19 Pandemic. Electronic 

Journal of e-Learning. 

2021;19(4):252-261. 

43. Baticulon RE, Sy JJ, Alberto NR, 

Baron MB, Mabulay RE, Rizada LG, 

Tiu CJ, Clarion CA, Reyes JC. 

Barriers to online learning in the time 

of COVID-19: A national survey of 

medical students in the Philippines. 

Medical science educator. 2021 

Apr;31(2):615-626. 

44. Grand-Clement S. Digital Learning: 

Education and Skills in the Digital 

Age. RAND Europe. 2017. 

45. O'Byrne L, Gavin B, McNicholas F. 

Medical students and COVID-19: the 

need for pandemic preparedness. 

Journal of Medical Ethics. 

2020;46(9):623-626. 

46. Zarrin, F., Montazer, G. Personalizing 

e-Learning environment based on 

learner’s self-efficacy. Technology of 

Education Journal (TEJ), 2019;13(4): 

868-880. 

47. Mirhaji S, Soleymanpour M, Saboury 

A, Bazargan A. A look at the Corona 

virus and the evolution of university 

education in the world: Challenges 

and perspectives. Environmental 

Management Hazards. 2020;7(2):197-

223. 

48. Nazeri N, Dorri S, Atashi A. The 

Effective Factors on Success of E-

learning in Medical Sciences Fields. 

Journal of Health and Biomedical 

Informatics. 2017; 4 (2) :98-107. 

49. Einkhah F, Salehiomran E. higher 

vocational education during the 

Corona era: Challenges, Policies and 

Actions. Rahyaft. 2021;30(80):17-31. 

50. Farazkish M, Montazer G. 

Assessment of students' perceptual 

readiness for e-learning in Iranian 

Universities. Technology of 

Education Journal (TEJ). 2020; 15(1): 

101-117. 

51. Mirhaji S, Soleymanpour M, Saboury 

A, Bazargan A. A look at the Corona 

virus and the evolution of university 

education in the world: Challenges 

and perspectives. Environmental 

Management Hazards. 2020; 7(2): 

197-223. 

52. Simamora RM. The Challenges of 

online learning during the COVID-19 

pandemic: An essay analysis of 

performing arts education students. 

Studies in Learning and Teaching. 

2020;1(2):86-103. 

53. Kotzer S, Elran Y. Learning and 

teaching with Moodle-based E-

learning environments, combining 

learning skills and content in the 

fields of Math and Science & 

Technology. 2012. 

54. Levy Y, Ramim MM. The e-learning 

skills gap study: Initial results of skills 

desired for persistence and success in 

online engineering and computing 

courses. InProceeding of the Chais 

2017 Conference on Innovative and 

Learning Technologies Research. 

2017:57-68. 

55. Gutiérrez I, Sánchez MM, Castañeda 

L, Prendes P. Learning e-Learning 

skills for vocational training using e-

Learning: The experience pilonting 

the (e) VET2EDU project course. 

International Journal of Information 

001 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            13 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-680-fa.html


 یکاربران آموزش علوم پزشک یکیالکترون یمهارت آموز ریتاث           

 

  

            0011، پاییز  2دوره یازدهم، شماره                                                                                                                                 تعالی بالینی                 

and Education Technology. 

2017;7(4):301. 

56. Yang MS, Kim JK. Correlation 

between digital literacy and self-

regulated learning skills of learners in 

university e-learning environment. 

Advanced Science and Technology 

Letters. 2014;71:80-83. 

57. Alhussein EB, Albasal NA, Ghnaim 

KA. The Degree to Which Princess 

Rahma University College Students 

Possess E-Learning Skills Related to 

Moodle from their Point of View, in 

Light of the Corona Crisis. Journal Of 

Educational and Psychological 

Researches. 2021;18(69). 

58. Ghafourifard M. The promotion of 

Virtual Education in Iran: The 

Potential which Turned into reality by 

Coronavirus. Iranian Journal of 

Medical Education. 2020; 20:33-34. 

59. Mian A, Khan SH. Medical education 

during pandemics: a UK perspective. 

BMC Medicine. 2020; 18(1):100. 

60. Ghafouri Fard M, Hasankhani Hadi H. 

Virtual Hospital: a new approach in 

education and treatment.Journal of 

medical education development. 

2015; 8(17): 47-57. 

61. Ahmed H, Allaf M, Elghazaly H. 

COVID-19 and medical education. 

The Lancet Infectious Diseases.2020; 

S1473(20): 30226-30227. 

000 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-680-fa.html
http://www.tcpdf.org

