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Abstract: The aim of the current study was to analyze the policies of the higher 

health education for dealing with Covid-19 pandemic and the other crises. It was a 

retrospective study conducted in the first six-months of 2020. Walt and Gilson’ 

policy analysis triangle was used. The data was collected by reviewing the national 

and international databases, analyzing the obtained documents, and conducting 

semi-structured interviews with informants. The following items were identified 

based on data analysis: 1) forty-five actors, 2) five constituencies of the 

organizational structure, 3) three technical substructures, 4) fourteen laws and 

regulations, 5) twenty-four practical steps, 6) twenty-four processes, and 7) forty-six 

documents. The documents were compiled by WHO, Iranian Ministry of Health, 

Treatment and Medical Education, universities of medical sciences, and the 

faculties of medical sciences. According to the findings of this study, it is necessary 

to revise the higher education system.        
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 مقدمه

سازمان جهانی بهداشت با پیدایش و افزایش آمار ابتال       

ژوئرر   30و مرر و و میرر  ماررتی از بیورراری نرپدیرردی  ر 

   نیا به اعالم وضرییت اضرا اری ااردام  ر س اس 2020

نامیده  19 -کروید 2020فرریه  11نور . ای  بیواری  ر 

(. سررازمان جهررانی 2020شررد بیبیررد زا ه و اسررتارم  

ایر  بیوراری را بره عارران  2020مارس  11بهداشت  ر 

(. 2020پانردمی اعرالم نورر  بسرازمان جهرانی بهداشرت 

ز وی وسها هستاد. ( خانرا ه بزرگی اCoVوی وسهای کروب

ا ار  ارند که  ر  Coronaviridaeای  گ وه زی مجورعه 

(. عالئر  ابرتال بره 1995کشر  شرد بریر ل  1965سال 

Coronaviridae  طیفرری از سرر ماخرر گی میوررر ی رررا

بیواریهای یا  از ابیل م س و سارس را  ر ب  می گ فرت 

(. اما وی وس جدید ک ونرا 2020بسازمان جهانی بهداشت 

بیواری های ابلری رهراجوی رر ا  ارای سر عت انتشرار از 

 (. 1399بیشت  و ناشااخته ر  است بامیدی و هوکاران 

یرزه علررم پزشرکی کشررر  ر ا وار گهشرته سیاسرتهای 

مدونی  ر یرزه آمرزش پزشکی راظی  نور ه است. ردوی  

نقشه جامع علوی سالمتا ب نامه های راهب  ی  انشگاهی 

 نامرره رلرررل و نرررآوری آمرررزش  ر آمرررزش پزشررکی و ب

پزشکی از آن جوله اند. نقشه جامع علوی سرالمت او ری  

ساد آیاده نگارانه ررسیه آمرزش عا ی سرالمت اسرت کره 

 ارای اهدافی هوچرن ررسیه عردا تا نگر ش نسربت بره 

او ریتها و نقش  و ت  ر علرم پزشکیا فاراوری و نررآوری 

اهبرر  ی (. ب نامرره هررای ر2005اسررت بکرگرران و هررانی 

 انشگاهی  ر آمرزش پزشکی نیز بر  رییری  مومرریرت  ه 

سا ه  انشرگاههاا ب نامره ریرزی راهبر  ی و پرایش آن  ر 

ستا  میاونت آمرزشی و امرر  انشگاهی روکید  اشرت. امرا 

ب نامرره رلرررل و نرررآوری  ر آمرررزش علرررم پزشررکی  ر 

 ر یررال  1394بسررته اج ائرری از سررال  11چررارچر  

پیرا ه سرازی و پرایش ب نامره رلررل و  اج است بااب ای ا

نرآوری  ر آمرزش علرم پزشکی با نگاه به وضرییت آیارده 

سالمت کشرر از ض وریات اسرت بپررعباسری و هوکراران 

1397    .) 

ب وز پاندمی ک ونا وی وس و پیامردهای آن نظرام سرالمت 

جوهرری اسالمی ای ان راا به عارران یکری از کارآمردر ی  

اقه مدیت انه ش ایا رلت ررویی  ار ار نظامهای سالمت ما

ا  شواگی  و هوکاران 1399 ا ه است برکیان و هوکاران 

(. ای  پاندمی از زمان ظهرر راکارن ب  رورام جابره 1398

های زندگی ف  ی و ی فه ای رویی گرهار برر ه اسرت. هر  

چاد ایر ات مافری ایر  پدیرده  ر رورام ابیرا  اات را یا 

ر ررژیکی  ر س اسر  جهران اجتواعیا سیاسیا فای و رکا

غی  اابل چش  پرشی استا ایر ات مافری آن بر  آمررزش 

عا ی سالمت شدید و اابل ررجه است بکا هان و هوکراران 

2020 .) 

کشررهای جهانا برا ررجره بره ضر ورت کراهش ایتورال 

ابتالی  انشجریان و بیواران  ر ملیط های بسته آمرزشی 

  های مقابلره ای و با یایا اج ای روشهای مختلفی و راهب

را  ر خ رص آمرزش بدون وافه  ر ش ایط پاندمی رج به 

(. به عارران مارالا  ر 2020ک  ه اند با  افی و هوکاران 

کام ون از مکانیس  یا گی ی  یجیتا یا  ر یرنانا  باران و 

اسررترنیا از آمرررزش از راه  ورا  ر ع بسررتان و مررا زی از 

گلسرتان و ب زیرل از آمرزش ا کت ونیکیا  ر ک ه جاربیا ان

 وره ها و آزمرنهای مجازیا  ر بلژیکا استرنیا و ب زیرل از 

ردریس یضرری با رواس ملردو  و رعایرت ا رل فا رله 

گهاری اجتواعی به ه بر  اری شرد بانجور  بری  ا وللری 

 (. 2020 انشگاهها 

 ر جوهرری اسالمی ای ان نیز  انشگاههای علرم پزشکی و 

رسرواً  2020فرریه  26شجریی از متیااباً خرابگاههای  ان

ریایل شدند و  وره های مجازی آمرزش از راه  ور بریش 

رورام  2020مرارس  17از پیش بره کرار گ فتره شرد.  ر 

آزمرنهای کشررری وزارت بهداشرت  ر ماههرای مرارس و 

آزمرنهررای ورو ی  2020مرارس  20آوریرل  ورر شرد.  ر 

ررا  مقاطع رل یالت رکویلیا با یای و  کتر ای رخ  ری

اطررالث یررانری برره بیررد مرکرررل شررد برئرررفی و هوکرراران 

1399 .) 

ه  چاد  انشگاههای علرم پزشکی  ر یرزه آمرزش عرا ی 

پاسخی پیشگی انه  ر مراجهه با پاندمی ک ونرا ویر وس  ر 
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پیش گ فته اندا اما هوچاان نظام آمرزشری برا چا شرهای 

(. رورام 2020متید ی روب و اسرت بایالنرس و هوکراران 

اان فیلی و آیاده نظام سالمتا ماجولره  انشرجریان کارک

 انشگاههای علرم پزشکیا  ر    مقدم مقابله و شکست 

ای  وی وس ا ار  ارند. به عارران مارالا موکر  اسرت بره 

 انشررجریان و پزشررکان جررران  ر ملرریط هررای آمرزشرری 

با یای مسئر یتی واگهار شر .  ر چای  شر ایای مللرر  

رائه خدمت ایو  بره بیوراران و نور ن مقیاسهایی جهت ا

نیز ارائه آمرزش کافی به  انشجریان ربیی  شر  با  افی و 

 (. 2020هوکاران 

از یکسرا ش ایط فیلی آمرزش  انشجریانی که ار ار اسرت 

 ر آیاده به عاران کرا ر بهداشرت و  رمران نقرش آفر ی  

باشاد را رلت رویی  ا ار  ا ه است؛ از سری  یگ ا مراجهه 

وی وس سالمت کارکاان بهداشت و  رمان را رهدیرد با ای  

می کاد. بااب ای ا بازنگ ی نظام آمرزش عرا ی سرالمت  ر 

مراجهه با بل ان پانردمی ک ونرا و مررار  مشرابه ضر وری 

نظرام  یاسرتهایس است. ماا یه یاضر  برا هردح رللیرل

 ی یرهوره گ مراجهه براسالمت کشرر جهت  یآمرزش عا 

 یگر  پرژوهش یاضر  بره  نبرال  انجام شد. به بیانک ونا 

یافت  پاسخ به ای  سؤال است که ابیا  چهارگانره ف ایاردا 

نظرام آمررزش  یاسرتهایسملتراا زمیاه و نقش آف یاران 

جوهرری اسرالمی ایر ان جهرت مراجهره برا سالمت  یعا 

پاندمی ک ونا و رسهیل ا امه ف ایاد آمرزش عرا ی سرالمت 

 کداماد و با چه چا شهایی مراجهاد؟

 وش کارر

ماا یه یاض  به روش گهشته نگ  انجرام شرد. جهرت      

انجام رللیل سیاست از مد ها و چهارچربهای مختلفی می 

رررران اسررتفا ه کرر  .  ر ایرر  ماا یرره برره ماظرررر رللیررل 

سیاستهای نظام آمرزش عا ی سالمت کشرر و بیران یافتره 

( Walt & Gilsonهای ماا یه از مالث رللیل سیاست ب

شد. مالث رللیل سیاست  ارای سه بیرد ف ایاردا استفا ه 

ملترررا و زمیارره بررر ه و نقررش آف یارران  ر م کررز ایرر  

چهارچر  ا ار  ارند. ای  چهارچر  بیرانگ  آن اسرت کره 

چگرنه چهار بیرد مرهکرر  ر شرکل  هری و اجر ای یرک 

سیاست با یکدیگ   ر ریاملاد. نقش آف یاران مجورعره ای 

هسرتاد کره  ر ف ایارد اجر ا  از اف ا ا گ وههرا و سرازمانها

 خیل بر ه و یا از آن رویی  می پهی ند. ملترا به مجورعره 

ای از اهداح و اادامات ب نامه ریزی شرده اشراره  ار  کره 

سیاست را بره نتیجره مری رسراند. زمیاره مجورعره ای از 

عرامل نظام ماد سیاسیا اات ا ی و اجتواعی ملی و بری  

ت سیاسرتگهاری را رلرت ا وللی اشاره  ار  که موک  اسر

رویی  ا ار  هد. ف ایاد نیز بره رورام ااردامات و فیا یتهرای 

انجام شده طی اج ای سیاست اشاره می کاد. بره ماظررر 

جوع آوری  ا ه ها جهت رللیل سیاستهای نظام آمررزش 

 عا ی سالمت کشرر از ماابع مختل  استفا ه شد.

مردار  و  م ور مترن با هدح یافت  روام اساا اگام اول: 

ماا یات انجام شده  ر خ رص سیاستهای نظرام آمررزش 

عا ی سرالمت کشررر برا انجرام جسرتجری نظرام مارد  ر 

ا Health Barakatknsپایگاههررای  اخلرری از جولرره 

Magiran اSID ا و هوچای  پایگاههای  ا ه ای خرارجی

 Scienceا PubMedا Google Scholarاز جولرره 

Direct  وMedline از کلیدواژه های فارسری  با استفا ه

و انگلیسی انجام شد. عوده ر ی  کلیدواژه ها عبارت بر ند 

از: سیاستگهاریا سیاستا ب نامها ساختارا ف ایادا عولک  ا 

راهاواا اانرنا مق راتا شیره نامها  سرتررا یولا ابالغیرها 

سادا مستادا آمرزش عا یا سالمتا علرم پزشکیا ک ونا و 

را پایران نیوره  1398جستجر از بهو  کروید. بازه زمانی 

بر . پس از انجام جستجرا ابتدا مقاالت  1399اول مه ماه 

به  ست آمده مرر  ب رسی شد. بدی  ر ریرد کره پرس از 

م ور عاران و چکیده مقاالت و یهح مررار  غی مر ربط و 

سپس م ور مت  کامل مقراالت باایوانردها نهایتراً مقراالت 

داح ماا یره جهرت رللیرل  ر باایوانده برا ررجره بره اهر

ماا یه انتخا  شد. به ماظرر اطویاران از پرشرش کامرل 

اطالعات م ربطا جستجری  ستی مجالت م ربط فارسری 

نیز انجام شد. سرپس مقراالت یافرت شرده ب رسری شردها 

ماا د آنها استخ اج شده و یافته های آنهرا مررر  رللیرل 

شرده و ا ار گ فت.  ر م یله اسک  ک  ن ماا یات یافرت 

استخ اج  ا ه ها از آنهاا از روش هدفواد استفا ه گ  یرد. 
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به طرری کره راهرا  ا ه هرایی کره اابلیرت گاجانردن  ر 

چهارچر  مالث سیاستگزاری را  ارنرد اسرتخ اج شرده و 

 یبت گ  ید.

رللیل اسراا  و مردار  مر ربط  ر پایگاههرای  گام دوم:

بع ای  مارا میتب  اطالث رسانی ایات نتی انجام شد. انتخا 

 و اساا  با مشررت اف ا  آگاه  ر ای  زمیاه انجام شد.

کلیه ماا د یا ل از م ایل فرق مرر  م ور و  گام سوم:

ماا یرره ارر ار گ فررت و  ا ه هررای مرررر نظ  بررا ررجرره برره 

چهارچر  مالث رللیل سیاسرت اسرتخ اج و مررر  ار ار 

گ فت. یافته های ف اه  شده  ر اا د چهارچر  مالث برا 

جام م ایبه های نیوره سراختار یافتره برا افر ا  مالرع ان

کلیدی  ر ای  مرضرث و افر ا ی کره  ر رردوی  و اجر ای 

سیاستهای نظام آمرزش عا ی سالمت کشرر نقرش  اشرته 

اندا مرر  ارزیابی بیشت  ا ار گ فت.  ر م ایبه های نیوه 

ساختاریافته که نورنره گیر ی  ر آنهرا بره  رررت کرامالً 

 ر مرر  هوره ابیرا  مالرث سیاسرتگهاری از هدفواد بر ا 

جوله ملتریا زمیاها بازیگ ان و ف ایارد اجر ا نظر  افر ا  

م ایبه شرنده پ سیده شد و یافته هرای ابلری نقرد و یرا 

رکویل گ  ید. م ایبه ها بیشت  به ماظرر رویید و رکویل 

یافترره هررای م ایررل ابلرری  ررررت گ فررت و از شرر کت 

ی که مالبی از ال  افتا ه و کاادگان خراسته شد  ر  ررر

نیاز به اضافه شده به یافته های ماا یه  ار  ما ح نوایاد. 

برر ای اسررتخ اج  ا ه هررای یا ررل از مقرراالتا اسرراا  و 

م ایبه ها از روش رللیرل ملتررایی مقراالت و اسراا  و 

م ایبه ها از روش رللیرل ملتررایی مقر ره ای اسرتفا ه 

زارت بهداشتا  رمران شد؛ به ای   ررت که هوه ماابع بو

؛ سرتا  ملری مقابلره برا 1399و  1398و آمرزش پزشکی 

( و مت  م ایبه ها  ر اا د مقر ره 1399و  1398ک ونا 

هررای م بررر  برره ابیررا  چهررارچر  مالررث سیاسررتگهاری 

 کدگهاری شد. 

 یافته ها

بخش به شر ح ییرل ارائره  5نتایی رللیل سیاست  ر      

 لترا؛  ف ایارد؛ چا شرهایمی شر : نقش آف یاان؛زمیاه؛ م

 نظام آمرزش عا ی سالمت  ر مراجهه با پاندمی ک ونا.  

 الف(نقش آفرینان

مشراهده مری شرر ا  نقرش  1هوان طرر کره  ر جردول 

آف یاان نظام آمرزش عا ی سالمت  ر مراجهره برا پانردمی 

گ وه به شر ح ییرل طبقره  7ک ونا ب  یسد نرث نقش  ر 

(گی نده خردمت؛ 2خدمت؛  (ارائه کااده1بادی می شرند: 

(نراظ  بر  6(مترر ی؛ 5(سیاسرتگهار؛ 4(خ یدار خدمت؛ 3

 (رسهیل گ . 7یس  اج ا؛ 

 . نقش آفرینان نظام آموزش عالی سالمت در مواجهه با پاندمی کرونا1جدول

Table 1. Entities within the higher health education playing a role in dealing with the Covid-19 pandemic 
 نقش نام نقش آفرین

 ارائه کننده خدمت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 ارائه کننده خدمت اساتید

 گیرنده خدمت دانشجویان علوم پزشکی

 ارائه کننده خدمت پرسنل نظام آموزش عالی

 سیاستگذار، متولی و ناظر بر حسن اجرا *وزارت بهداشت

 سیاستگذار و ناظر اجرائی طرح *ت بهداشتاداره کل همکاری های بین الملل وزار

 سیاستگذار و ناظر اجرائی طرح *شورای سنجش و پذیرش دانشجو

 سیاستگذار و ناظر اجرائی طرح *مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت

 نظارت اجرائی طرح کارشناس بهداشت حرفه ای

 نظارت اجرائی طرح HSEکارشناس 

 تارائه کننده خدم کارشناس آموزش

 ارائه کننده خدمت کارشناس فناوری اطالعات

 ارائه کننده خدمت و نظارت اجرائی طرح *دانشگاههای علوم پزشکی
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 ارائه کننده خدمت پزشکان معتمد مستقر در دانشگاهها

 سیاستگذار و ناظر بر حسن اجرا *معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

 کننده خدمت و نظارت اجرائی طرح ارائه *معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی

 سیاستگذار و ناظر بر حسن اجرا *معاونت درمان وزارت بهداشت

 ارائه کننده خدمت و نظارت اجرائی طرح *معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی

 سیاستگذار و ناظر بر حسن اجرا *معاونت آموزشی وزارت بهداشت

 ارائه کننده و خریدار خدمت، نظارت اجرائی طرح *معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی

 ارائه کننده خدمت معاونت آموزشی دانشکده های علوم پزشکی و بیمارستانها

 سیاستگذار و ناظر بر حسن اجرا *معاونت دانشجوئی و فرهنگی وزارت بهداشت

 اجرائی طرح ارائه کننده خدمت و نظارت *معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

 ارائه کننده خدمت معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده های علوم پزشکی و بیمارستانها

 ارائه کننده خدمت و نظارت اجرائی طرح *معاونت بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی

 متولی و ناظر بر حسن اجرا *ریاست دانشگاههای علوم پزشکی

 دمتارائه کننده خ شرکتهای خدمات فنی

 ارائه کننده خدمت خوابگاههای دانشجوئی

 ارائه کننده خدمت کتابداران پزشکی

 سیاستگذار و تسهیل گر *شورای آموزشی دانشگاه

 ارائه کننده خدمت بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی

 ارائه کننده خدمت مراکز بهداشتی درمانی

 ه خدمتارائه کنند مراکز خدمات جامع سالمت

 تسهیل گر رسانه ها

 تسهیل گر صدا و سیمای مرکز استانها

 سیاستگذار وزارت کشور

 سیاستگذار و تسهیل گر *سازمان جهانی بهداشت

 ارائه کننده خدمت پلیس گذرنامه

 ارائه کننده خدمت نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج کشور

 کننده خدمتارائه  امور کنسولی وزارت امورخارجه

اداره امور دانشجوئی، بورسها و مددارس خدارج از کشدور وزارت امدور 

 خارجه

 ارائه کننده خدمت

 سیاستگذار و تسهیل گر *ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 سیاستگذار و تسهیل گر *کمیته روابط خارجی و همکاری های بین المللی

 و تسهیل گرسیاستگذار  *ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا

 سیاستگذار و ناظر بر حسن اجرا *استانداریها

 *ای  سازمانها  ارای نقش چادگانه هستاد.

  (زمیاه

-یرزه ساختار سازمانی و زی سراختهای فاری 2زمیاه  ر 

 رکار رژیکی اابل ب رسی است.

مهتر ی  اجرزای سراختار سرازمانی  ساختار ساازمانی:

ری و  انشرگاهی (کویته سیاسرتگهاری کشرر1عبارراد از: 

 (کویته اج ائی کشرریا 2بسیی ملی مبارزه با ک ونا؛ 

 

 انشررگاهی و شه سررتانی بسرریی ملرری مبررارزه بررا ک ونررا؛ 

(ریوهای کویتره علوری آزمررن ا کت ونیکری  انشرگاه و 3

فای کارشااسان آزمرن مجازی -(کویته اج ائی4 انشکده؛ 

ن (کرارگ وه ارزشریابی ف ایارد آزمرر5 انشگاه و  انشکده؛ 

  انشگاه و  انشکده.
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مهوتررر ی   تکنولاااوییکی:-زیرسااااختهای فنااای

(زی سراختهاا 1رکار رژیکی عباررارد از: -زی ساختهای فای

ضرابط و آئی  نامه های آمرزشی مبتای بست  ا کت ونیکری 

(سرامانه 3(سامانه ارزشیابی اسارید مجازی؛ 2و از راه  ور؛ 

 ب گزاری آزمرنهای مجازی.  

 ج(ملترا

یرزه ارانی  و مق راتا اادامات ب نامه ریرزی  3ملترا  ر 

 شدها و مستادات اابل ب رسی است.

مهوت ی  ارانی  و مق رات م رر   ر  قوانین و مقررات:

(ر ررویواتا  سررتررا یولها و 1ایرر  خ رررص عبارراررد از: 

(راراب  2م ربات ستا  ملی مدی یت و مبرارزه برا ک ونرا؛ 

موارعیرت (3ارانی  مردون آمررزش یضررری و مجرازی؛ 

(موارعیرت ورو  4فیا یتهای ورزشی و جانبی  ر  انشگاه؛ 

(موارعیت 5کارکاان فای و روسیساری مبتال به ملل کار؛ 

ورو  افرر ا   ارای عالئررر  رررردا سرر فها راگررری نفرررسا 

(موارعیرت ورو  6س ماخرر گی به ملل کار و رل ریل؛ 

(موارعیررت 7افرر ا  مشررکر  برره ملررل کررار و رل رریل؛ 

کارگاه و آزمایشگاه جهت انجرام کارهرای استفا ه از ملل 

( زوم اطالث رسانی بره ملرل کرار و رل ریل  ر 8ا اری؛ 

(موارعیرت 9خ رص ابتال بره بیوراری و رونرد بهبرر ی؛ 

( رزوم  ورکراری افر ا  10اج ای پایان نامه هرای جدیرد؛ 

(ب گرزاری 11مبتال به بیواری زمیاره ای و نقرا ایواری؛ 

(سای  اررانی ا آئری  12یضرری آزمرنهای س نرشت ساز؛ 

نامه هاا مق رات و  سرتررا یول هرای بهداشرت ملریط و 

(رب رر ه هررای جدیررد  ر مرررر  13بهداشررت ی فرره ای؛ 

(رب  ه 14مشورالن اانرن خدمت پزشکان و پی اپزشکان؛ 

 های جدید  ر خ رص اانرن ب ا اری عدا ت آمرزشی. 

مهوتر ی  ااردامات ب نامره اقدامات برنامه ریزی شده: 

(ب رسری روزانره 1شده  ر ای  خ رص عباررارد از:  ریزی

 وزارت خر اظهراری (یبت نرام  ر سرامانه2عالئ  شاغلی ؛ 

(ف اهوی ش ایط ملیط کار با رواس یداالی با 3بهداشت؛ 

(روییرر  شررول مراررتا روییرر  ملررل کررار و 4سررای  افرر ا ؛ 

م خ ی جهت اف ا  مبتال بره بیوراری زمیاره ای و نقرا 

ام شرراغلی  پررس از  وره  رمرران و (ارزیررابی رورر5ایوارری؛ 

 رسرت (انجرام6نقاهتا کات ل بهداشت و یفاظت فر  ی؛ 

 ار؛   انشررجریانا کارکارران و اسررارید عالمررت از ک ونررا

(کاتر ل 8(کات ل بهداشت مرا  غرهائی و روهیره سرا  ؛ 7

(کاتر ل بهداشرت سراختوان؛ 9بهداشت ابزار و رجهیزات؛ 

تی و  رمانی؛ (کات ل سالمت ملیط و کار م اکز بهداش10

(ف اهورری شرر ایط اسررتفا ه از کتابخانرره ا کت ونیررک؛ 11

(راه اندازی و ررسیه  فلات مجازی کتابخانه  ر شبکه 12

(اررقاء و ررسیه خدمات م جع مجازی؛ 13های اجتواعی؛ 

(راه اندازی سامانه غ برا گ ی 15(ررر مجازی کتابخانه؛ 14

کاتر ل (اادامات اج ائی بهداشت ملیط  ر 16 انشگاهی؛ 

بیورراری ناشرری از ک ونررا ویرر وس  ر م اکررز بهداشررتی و 

(اادامات بهداشت ملیط  ر مراجهه با بیواران 17 رمانی؛ 

مبتال و اف ا  مشکر  به ک ونرا ویر وس  ر بیوارسرتانها و 

(ورو  به کشررر  انشرجریان 18م اکز بهداشتی و  رمانی؛ 

خارجی برا رعایرت پ ورکرل هرای بهداشرتی پرس از اخره 

سالمتا رست ک ونا و ب  یسد ضر ورت ا نایاره؛ گراهی 

(بی  ا وللی سازی آمرزش علرم پزشکی با به ه ب  اری 19

(افزایش خردمات  و رت ا کت ونیرک؛ 20از فضای مجازی؛ 

(مللر  نور ن ب نامه های آمرزش مجازی بره عارران 21

(افزایش ظ فیت مهوانی  ر  انشگاههای 22ب نامه مکول؛ 

(راه انرردازی  رمانگاههررای 23ملررل سررکرنت  انشررجر؛ 

کرچررک جهررت رررداوم آمرررزش  انشررجریان مامررائی؛ 

(اهتوام ویرژه بر ای بازگ  انردن  انشرجریان ای انری از 24

خارج کشرر با ررجه به بسته شدن م زهای زمیاری و  ورر 

(رسهیل خ وج  انشجریان خرارجی از کشررر؛ 25پ وازها؛ 

؛ های آمرزش مجرازیپایش یضرر ف اگی ان  ر کالس(26

(پیا ه سرازی 28؛ های آمرزش عولییضرری و ع  ه(27

و اج ای ارزشیابی رکریای به روش رو ی ا پ سش و پاسخ 

آنالی ا پ وژه های رلقیقاری کررراها فیا یتهرای کالسری و 

(ب گرزاری م یلره ای امتلانرات 29امتلانات میران رر م؛ 

امکان ب گرزاری جلسره  فراث بره  رررت (30 انشگاهها؛ 

سررراب   (مللررر  نوررر ن31؛ غی یضرررریا کت ونیررک و 

؛ ب گررزاری آزمرررن هررای میرران  وره  ر مقابررلرل رریلی 

آمررزش (ارائره 33؛ های انفررماریکرقریت زی ساخت(32
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آشاایی برا مر فره هرای اجتوراعی (34؛ های جامیه ملرر

ورو  زو هاگرام  انشرجریان بره (35؛ رویی گهار ب  سالمت

 .   ع  ه های اجتواعی

مستاد گر  آوری  46اای ب رسی مترن ب  مبمستندات: 

ییاره مرضررعی بره شر ح ییرل  ر  4شد. مستادات  ر 

مرررر (؛  5(عورررمیب1( طبقرره بارردی شررد: 2جرردولب

 22(م اکررز بهداشررتی و  رمررانیب3مرررر (؛  2(آمرررزشب2

 مرر (. 17(بهداشت ملیط و بهداشت ی فه ایب4مرر (؛ 

 . مستندات منتج از بررسی متون2جدول

Table 2. Documents extracted from a review of texts 
 حیطه موضوعی عنوان سند تدوین

 راهنمای سازمان جهانی بهداشت در خصوص عفونت کرونا ویروس سازمان جهانی بهداشت

 عمومی

 شیوه نامه کرونا ویروس جدید وزارت بهداشت

 19کووید  بیماری مورد در عمومی آگاهی ارتقاء و رسانی اطالع ملی راهنمای بسیج وزارت بهداشت

 19 کووید بیماری با مبارزه ملی بسیج العمل دستور وزارت بهداشت

 دستورالعمل ها و مستندات آموزشی در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری کرونا وزارت بهداشت

معاونت آموزشی دانشگاههای 

 علوم پزشکی
 گاه علوم پزشکیشیوه نامه برگزاری آزمونهای الکترونیکی دانشجویان دانش

 آموزش
معاونت آموزشی دانشکده های 

 علوم پزشکی
 دستورالعمل برگزاری آزمونهای پایان ترم

 درمانی بهداشتی مراکز دستورالعمل وزارت بهداشت

مراکز بهداشتی و 

 درمانی

 تی درمانیراهنمای پیشگیری کرونا ویروس  در مراقبین و کارکنان مراکز بهداش معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 دستورالعمل مراقبت، تشخیص و درمان کرونا ویروس جدید)بیمارستانی و پیش بیمارستانی( وزارت بهداشت

 بیمارستانی پیش اورژانس در جدید ویروس کرونا به مشکوک بیماران با برخورد نحوه پمفلت معاونت درمان وزارت بهداشت

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلدی سدالمت محدیط و کدار در  19م مبارزه با کووید راهنمای گام دو

 بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
 در کدار و محدیط سدالمت کلدی الزامات و اجتماعی گذاری فاصله 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای

 بیمارستان

ارت بهداشتمعاونت آموزشی وز  راهنمای حفاظتی جهت کارورزان پزشکی در شرایط اپیدمی کرونا ویروس جدید 

 نحوه استفاده از وسائل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران 19راهنمای پیشگیری و کنترل کووید  معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 کارکنان آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی مرتبطّ 19وید راهنمای پیشگیری و کنترل کو معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 تحقیقاتی و طبی تشخیص آزمایشگاههای در اجتماعی گذاری فاصله 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 راهنمای کنترل کرونا ویروس در مراکز پرتو پزشکی معاونت بهداشت وزارت بهداشت

ارت بهداشتوز  
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سالمت محیط و کار در مراکز  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 پرتو پزشکی

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلدی سدالمت محدیط و کدار در  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 داروخانه ها

بهداشت وزارت بهداشتمعاونت   
 در کدار و محدیط سدالمت کلدی الزامات و اجتماعی گذاری فاصله 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای

 سازی دندان و پزشکی دندان البراتوارهای

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
 و مراکز در کار و محیط سالمت کلی الزامات و اجتماعی گذاری فاصله 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای

 دندانپزشکی مطبهای

 برای کارکنان مراکز بهداشتی 19راهنمای پیشگیری و کنترل عفونت کووید  وزارت بهداشت

 درمانی و بهداشتی مراکز در اجتماعی گذاری فاصله 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای معاونت بهداشت وزارت بهداشت

فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلدی سدالمت محدیط و کدار در  19اهنمای گام دوم مبارزه با کووید ر معاونت بهداشت وزارت بهداشت
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 آمبوالنس

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سالمت محیط و کار در مراکز  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 فیزیوتراپی

 وارد بهداشت محیط در بخشهای ویژه در بیمارستان برای کنترل بیماری ناشی از کرونا ویروسراهنمای م وزارت بهداشت

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
 کننده ارائه درمانی بهداشتی مراکز و بیمارستانها گندزدائی و شستشو 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای

 عادی فعالیتهای به برگشت از بعد 19 کووید بیماران به درمانی بهداشتی خدمات

 درمانی خدمات کنندگان ارائه ویژه بحران در روان سالمت راهنمای معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 19 کووید به ابتال احتمال با شاغلین کار به بازگشت راهنمای وزارت بهداشت

بهداشت محیط و 

 بهداشت حرفه ای

 19گیری و کنترل کرونا ویروس بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید راهنمای پیش معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتال 19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید  معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 در محیط کار 19راهنمای عمومی پیشگیری و کنترل کووید  معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سالمت محیط و کار در محیط  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 های اداری

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سالمت محیط و کار در امدور  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 داری و خدمات عمومیا

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت و محیط و کار در کتابخانده  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 ها

 در مراکز جمعی 19راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید  معاونت بهداشت وزارت بهداشت

بهداشتمعاونت بهداشت وزارت   
 گدروه در کار و محیط سالمت کلی الزامات و اجتماعی گذاری فاصله 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای

 عمومی اماکن و جمعی مراکز

 بهداشت دستگاههای تهویه در منازل و اماکن عمومی 19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید  معاونت بهداشت وزارت بهداشت

ت بهداشتمعاونت بهداشت وزار  انبارها در کار و محیط سالمت کلی الزامات و اجتماعی گذاری فاصله 19 کووید با مبارزه دوم گام راهنمای 

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سالمت محیط و کار در مشاغل  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 دارای مراجعه کننده باال

 کارکنان اداری و خدماتی با حجم باالی ارباب رجوع 19راهنمای پیشگیری و کنترل کووید  وزارت بهداشت

 معاونت بهداشت وزارت بهداشت
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط و کار در دانشگاهها و  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 مراکز آموزشی و تحقیقاتی

شت وزارت بهداشتمعاونت بهدا  
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلدی سدالمت محدیط و کدار در  19راهنمای گام دوم مبارزه با کووید 

 خوابگاه و پانسیون

 شیوه نامه دانشگاهی کرونا ویروس وزارت بهداشت

 محتوای آموزشی مدیریت اضطراب و نگرانی در روزهای مقابله با کرونا وزارت بهداشت

 :ف ایاد

مهوترر ی  گامهررای عولرری  ر ایرر  خ رررص عبارراررد از: 

(رفریض اختیار رییی  زمران کاکررر س اسر ی ورو  بره 1

 انشگاهها به شررای ساجش و پهی ش  انشجر ب  اسراس 

(ارائه و رامی  پک بهداشرتی و 2ش ایط بیواری  ر کشرر؛ 

(شااسررائی مکانهررا و 3وسررائل یفرراظتی برره  انشررجریان؛ 

جهه کارکاان و  انشجریان با وی وس؛ زمانهای ایتوا ی مرا

(ارزیابی خا  و اعوال کات ل فاریا مردی یتیا روشرهای 4

(رعایرت پ ورکلهرای 5کار ایو  و وسائل یفاظرت فر  ی؛ 

بهداشتی  ر سر ویس ایرا  و یهرا  اسراریدا کارکاران و 

(رعایت پ ورکلهرای بهداشرتی  ر وایردهای 6 انشجریان؛ 

-یط م اکز بهداشتیخدمات فای و راسیساتا ف اهوی ش ا

(بهرر ه 7 رمررانی  انشررگاه مارراب   سررتررا یول م برطرره؛ 

جهرت  LMSمادی از پیرام رسرانهای مجرازی و سرامانه 

(ارزشرریابی مسررتو  8اجرر ای ف ایاررد آمرررزش از راه  ور؛ 

(مردنظ  10(ارزیابی ا کت ونیکی  انشجریان؛ 9 انشجریان؛ 

 (ارائرره11ارر ار ا ن انررراث روشررهای ب گررزاری امتلانررات؛ 

خدمات ا کت ونیکی آنالی   ر کتابخانره هرای  انشرگاههاا 
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(خ یررد آنالیرر  ماررابع؛ 12 انشررکده هررا و بیوارسررتانها؛ 

(اسرررتفا ه از نررر م افزارهرررای رلرررت و  کتابخانررره؛ 13

(ارزیرابی وضرییت 15(ارزیابی مراجهرات ملریط کرار؛ 14

(ارزیرابی وضرییت سرالمت 16؛ 19ابتالی ف   بره کرویرد 

میزان رااب  با ا گرریت  بازگشت (ب رسی 17جسوی ف  ؛ 

(رییی  بخشهاا اف ا  و امکانات اابرل 18به کار اف ا  مبتال؛ 

(هواهاگی و رییری  شر ح وظرای  سرازمانهای 19بسیی؛ 

(هوراهاگی برا رسرانه هرا؛ 20یی بط و  اوطلبری  بسریی؛ 

(رامی  ماابع مرر   زوم ب ای اج ای ب نامه با مشرارکت 21

و رسرهیل یضررر  انشرجریان  (رسهیل22سای  سازمانها؛ 

(آمررزش 23غی  ای انی  ر ش ایط ک ونا به  اخرل کشررر؛ 

(ر جورره ویرردئرها و 24مجررازی  انشررجریان غیرر  ای انرری؛ 

 ملتراهای آمرزشی به سای  زبانها.      

چا شهای نظام آمرزش عا ی سالمت  ر مراجهه با ک ونرا و 

 بل انهای مشابه:

ر مراجهه با ک ونرا و چا شهای نظام آمرزش عا ی سالمت  

 بل انهای مشابه:

یرزه آزمرنها و امتلاناتا کالسهای  6چا ش  ر  14نهایتاً 

 رسیا مقر رات و اررانی  آمرزشریا آمررزش  انشرجریان 

 خارجیا رفتار و عورمی به ش ح ییل شااسایی شد: 

ب گرزاری امتلانرات  اخلریا نلرره  آزمونها و امتحانات:

تا  رمرران و آمرزشرری وزارت بهداشرر جررامع و  سررتیاری

پزشکی شفاح نیست. ب وز سیستوی رخلفات ایتورا ی  ر 

آزمرنهای مجازی چا ش  یگ ی است که باید به آن ررجره 

 ک  .

راه اندازی ب نامه های آمرزش مجرازی  کالسهای درسی:

هزیاه ب  و زمان بر  اسرت. ب گرزاری ب خری از کالسرهای 

عولی یرزه آمررزش علررم پزشرکی بره  رررت یضررری 

ض وری است. عدم اابلیت ر د برارگزاری ریردا  ملتررا و 

ساعات مررظفی اعضرای هیئرت علوری بره روش رردریس 

 گ وهی چا ش  یگ ی است که یائز اهویت است.

ای سرلیقهچرا ش ب خررر   مقررات و قوانین آماوزش:

مشرکالت ا ها با مسرائلی چررن یرهح رر مب خی  انشگاه

 ار  ار .و ...  ر ای  یرزه ا   انشجریان مهوان

 سرتررا یولهای ابالغری  آموزش دانشجویان خاارجی:

الزم از سری وزارت بهداشت جهرت م اجیرت  انشرجریان 

خارجی به  انشگاههای ملل رل یل خرر  وجرر  نردار . 

ای  ابهام و بالرکلیفی  انشرجریان غی ای انری  ر خ ررص 

سیست  آمرزش مجرازیا بازگشرت بره ایر انا شر کت  ر 

ه اابل ررجه است. عدم یضرر بره مرارع امتلانات و خرابگا

 انشررجریان خررارجی  ر  انشررگاههای م برطرره  ر ایررام 

امتلانات از ابیل عدم فارغ ا تل یلی و پهی ش  ر مقاطع 

رل یلی باالر  به عاران یکی از مهوت ی  پیامدهای مافی 

 ر یرزه بی  ا وللی سازی آمرزش علرم پزشکی به شروار 

 می رو . 

کارگی ی اه م رفتارا رویی گرهاری بیوراری نلره به  رفتار:

ب  روابط انسانی و رویی گهاری بیواری ب  روابط بی  ا وللی 

نیز از جوله پا شهائی است که  ر  و ساح خر   و کرالن 

 باید بدان ررجه نور . 

نقل و انتقال آ ر گی ررسط مساف ان  انشجر بره  عمومی:

ار ح مااط  مختل  کشرر یکی از مهوتر ی  چا شرهای م

شده است که نیازماد ررجه روام سرازمانهای ییر بط مری 

 باشد.

 بحث و نتیجه گیری

نظام آمرزش  یاستهایس ماا یه یاض  با هدح رللیل     

ک ونرا و  ی یرهوره گ مراجهه باسالمت کشرر جهت  یعا 

چهل و پای شرخا یقیقری و انجام شد.  مشابه یبل انها

مت  ر یقرای نقش آفر ی   ر نظرام آمررزش عرا ی سرال

مراجهه با پاندمی ک ونا ب  یسد نرث نقش به رفکیک ارائه 

کااررده خرردمتا گی نررده خرردمتا خ یرردار خرردمتا 

سیاستگهارا متر یا نراظ  بر  یسر  اجر ا و رسرهیل گر  

شااسایی شد.  ر یرزه زمیاه پای جزء ساختار سرازمانی و 

رکار رژیکی شااسرائی شرد.  ر یررزه -سه زی ساخت فای

نرن و مق راتا بیست و چهار گرام عولریا ملترا چهار ه اا

چهل و شش مستاد با مضورن عورمیا آمرزشیا بهداشت 

و  رمانا بهداشت ملیط و بهداشرت ی فره ای شااسرائی 

شد. ارگانهای مختلر  اعر  از سرازمان جهرانی بهداشرتا 
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وزارت بهداشررتا  رمرران و آمرررزش پزشررکیا میاونتهررای 

آمرررزش  بهداشررت و  رمرران وزارت بهداشررتا  رمرران و

پزشرررکیا میاونتهرررای آمرزشررریا بهداشرررتی و  رمررران 

 انشگاههای علرم پزشرکی و میاونرت آمرزشری  انشرکده 

های علرم پزشکی ردوی  مستادات فررق ا رهک   ر اا رد 

راهاورراا شرریره نامررها  سررتررا یولا پوفلررت و ملترررای 

آمرزشی را ب  عهده  اشته اند. نهایتاً ب  چهل و سه ف ایارد 

ار ه چرا ش پریش روی نظرام آمررزش عرا ی و متیااباً چه

 سالمت  ر مراجهه با ک ونا و بل انهای مشابه روکید شد. 

نتایی ماا یه یاض  با یافتره هرای انرد  ماا یرات انجرام 

ایالنس شده  ر ای  خ رص ماابقت  ار . به عاران ماالا 

(  ر ماا یره خرر   ر خ ررص نلرره 2020و هوکاران ب

پاسخ به پاندمی ک ونا وی وس سازماندهی آمرزش عا ی  ر 

روکید ک  ند  ر ش ایط مراجهه با بلر ان فیلری ررجره بره 

یرزه عولک  ی  ر شش گ وه به ش ح ییل ضر ورت  ار : 

( انشررجریان: سررالمت و ایوارریا اعتبارسرراجی و فررارغ 1

ا تل یلیا خردمات پشرتیبانیا پیامردهای مررر  انتظرار؛ 

ا ط ایری (ردریس و پژوهش: آمرزش  ر ملیط  انشکده2

 وره های آنالی ا سیاستهای پژوهشیا ای گهاری پرژوهش 

( انشکده و کارکاان: سالمت و ایوایا سیاسرتهای 3ملی؛ 

استخدامیا ردوی  راهاوای  ورکاریا هاجارهرای ملریط 

(عولکر    انشررگاهها: مرردی یت 4کرارا اررباطررات  اخلرری؛ 

بل انا رکار رژیا نلره  ست سی و ب ا اری روابط کراری؛ 

امی  ما ی و ارانی : ساجش فشار ما یا ب نامه ریزی و (ر5

ردوی  سرااریرهای چادگانرها رقریرت نظرام یساب سری و 

(روابط بی ونی: 6گزارش  هیا مدی یت نقدیاگی و بر جه؛ 

اررباطات  ر سیست   و تیا روابط بی ونی با جرامع مللیا 

 (. 2020فارغ ا تل یالن بایالنس و هوکاران 

ای عولیاری  ر خ رص مراجهه با بل ان ب خی از نورنه ه

فیلی نیز نشان از رشابه با ف ایادهای اج ائی کشررر مرا  ر 

یرررزه آمرررزش عررا ی سررالمت  ار . برره عاررران ماررالا 

( بانک اطالعراری 2020کویسیرن آمرزش عا ی پاکستان ب

 وره های آمرزشی مجازی را راه اندازی نور ه اسرت. ایر  

و بی  ا وللی اابل  ست سری بانک اطالعاری  ر ساح ملی 

بر ه و با روام  انشگاههای کشرر به اشت ا  گهاشته شده 

است.  انشکده ها نیز مرظ  هستاد  وره هرای آمرزشری 

اخت ا ی مجازی خریش را ط ایری نورر ه و  ر اختیرار 

 انشجریان ا ار  هارد. رری  ریرامالت مجرازی ارسرورس 

ات ( متیهررد شررده اسررت از  انشررجریان و مؤسسرر2020ب

آمرزش عا ی  ر مراجهه با بل ان ک ونا یوایت نواید. ایر  

گ وه  وره ها و آمرزش رایگران مجرازی و نیرز کالسرهای 

ارشد را  ر خ رص گست ش اادامات آمررزش مجرازی  ر 

آمرررزش عررا ی ب گررزار مرری نوایررد بانجورر  برری  ا وللرری 

 (.2020 انشگاهها 

بارراب ای   ر خ رررص بررازنگ ی  ر نظررام آمرررزش عررا ی 

المت  ر مراجهره برا ک ونران و بل انهرای مشرابه پیرا ه س

-سازی رویی ات بایا ی   ر یرزه های ییل پیشراها  مری

 شر :

   آیاده مالر یآیاده نگاری و ربی-

 انشررگاه هررای علرررم  ررسررطررردوی  نقشرره راه روشرر  -

 پزشکی

 انشگاه های علرم   ر قشه جامع ررسیه آمرزشردوی  ن-

 پزشکی

وایدا کارآمردا جرامع و ماابر  برا  انتخا  ن م افزاری-

س عت شبکه ایات نت کشرری جهت ب گزاری کالسرهای 

 مجازی

بررازری ی  و انابرراق مقرر راتا ضرررابط و ف ایارردهای -

آمرزشی جاری م  ح  ر آئی  نامه هرای آمرزشری  وره 

های رل یلی رشته های مختل  برا شر ایط آمررزش  ر 

نلرره یبرت  فضای مجازی و از راه  ور از ابیل: ش ایط و

نام  انشجریانا مرار  م ربط برا نظرام آمرزشریا ضررابط 

 یضرر و غیا ا یهح و اضافها ارزشیابی و ...    

اررقرراا رشررری  و افررزایش سرراح  سررتوز  کررارورزان و  -

  ستیاران  ر ایام شیرث ک ونا

  LMSهواهاگی و اررقاء اابلیتهای سیست  آمرزشی  -
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 هود ی  انشگاهها با ش ایط  انشجریان -

نظارت و کاتر ل و ر رد فیا یتهرای آمرزشری اعضرای  -

 هیئت علوی  ر سامانه آمرزش مجازی

ارزیابی کوی و کیفری فیا یتهرای آمرزشری بر  مبارای  -

 خر اظهاری اعضای هیئت علوی و  انشجریان

 ردوی  آئی  نامه آمرزشی  وره های مجازی -

 افزایش پاسخگریی اجتواعی اسارید و  انشجریان-

  ر مراجهه با بل ان ک ونا رو کز و را  آوری -
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 714                                                                                                                                                                الهام موحدکر  

 

 1400 پاییز ،3شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 
 شاپرری آمرزش جادیی ررسیهمجله        

 ی آمرزش علرم پزشکی ررسیهی م کز ماا یات و ف لاامه                                                                                                                                                          

   1400ا پاییز 3شواره ا  واز ه سال                                                                                                                                                         

 
 

 کرونا یریهمه گ مواجهه باسالمت کشور جهت  ینظام آموزش عال یها استیس تحلیل

 

کارشااس مسئرلا  کت ای مدی یت خدمات بهداشتی و  رمرانیا  انشرکده  اروسرازیا پر  یس بری  ا ولرلا  :الهام موحدکر

 علرم پزشکی ای انا ره انا ای ان.  انشگاه
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

رشااس مسئرلا  کت ای مدی یت خدمات بهداشتی و  رمانیا  انشکده  اروسازیا پ  یس بی  ا وللا کا مسؤول: سندهینو*

 علرم پزشکی ای انا ره انا ای ان.  انشگاه

 

 Email: elhammovahed1364@yahoo.com 

 

سالمت کشرر جهت را   ینظام آمرزش عا  یاستهایس یو بازنگ  ماا یه یاض  با هدح رللیل چکیده:

ماا یه گهشته نگ  با استفا ه از مالث رللیل  انجام شد. مشابه یک ونا و بل انها ی ی ر هوه گ یآور

سیاست وا ت و گیلسرن انجام شد. به ماظرر جوع آوری  ا ه ها از م ور مترن  ر پایگاههای  اخلی و 

شخا  45یافته با اف ا  مالع استفا ه شد. خارجیا رللیل اساا  و مدار  م ربطا و م ایبه نیوه ساختار

یقیقی و یقرای نقش آف ی   ر نظام آمرزش عا ی سالمت  ر مراجهه با پاندمی ک ونا ب  یسد نرث نقش 

به رفکیک ارائه کااده خدمتا گی نده خدمتا خ یدار خدمتا سیاستگهارا متر یا ناظ  ب  یس  اج ا و 

مستاد با  46اانرن و مق راتا و  14رکار رژیکیا -ساخت فایزی  3جزء ساختار سازمانیا  5رسهیل گ ا 

آمرزشیا بهداشت و  رمانا بهداشت ملیط و بهداشت ی فه ای شااسائی شد. ارگانهای ا مضورن عورمی

های بهداشت و  پزشکیا میاونت مختل  اع  از سازمان جهانی بهداشتا وزارت بهداشتا  رمان و آمرزش

و آمرزش پزشکیا میاونتهای آمرزشیا بهداشتی و  رمان  انشگاههای علرم  رمان وزارت بهداشتا  رمان 

پزشکی و میاونت آمرزشی  انشکده های علرم پزشکی ردوی  مستادات یا شده  ر اا د راهاواا شیره نامها 

چا ش پیش روی  14ف ایاد و  24 ستررا یولا پوفلت و ملترای آمرزشی را ب  عهده  اشته اند. نهایتاً ب  

م آمرزش عا ی سالمت  ر مراجهه با ک ونا و بل انهای مشابه روکید شد. نهایتاً  ر خ رص بازنگ ی  ر نظا

نظام آمرزش عا ی سالمت  ر مراجهه با ک ونا و بل انهای مشابه پیا ه سازی رویی ات بایا ی   ر یرزه های 

 مختل  روکید شد.

 . یسیاستا نظام آمرزشیا بخش سالمتا هوه گی کلیدی: وایگان

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


