
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 33تا  82 ، صفحاتاول، شماره 0410 بهارم، ششدوره 

82 

 

 خالصه سياستي

اي مؤثر در  ايفاي نقش حرفه توانمندسازي اعضاي هيئت علمي براي

 *اطالعاتو  فناوري حوزه

 

 8مديح، آيین م*0ريتا مجتهدزاده

 r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir تهران، ايران، دانشیار گروه يادگیري الكترونیكي در علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران،: نويسنده مسئول* .0

 تهران، ايران ،دانشیار گروه يادگیري الكترونیكي در علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران .8

 
 04/10/0410 :پذيرش مقاله    84/08/0411 :دريافت مقاله

 

 دهيچک
بیني متون علمي معتبر مبني بر عدم امكان به بازگشت به  و نیز پیش 01-ري کوويدگیبا توجه به اهمیت و نقش امكانات فضاي مجازي در دوران همه

. بیني و آمادگي الزم را براي گذار از دوران کرونا به پساکرونا داشته باشد هاي سنتي قبلي، الزم است که حوزه آموزش علوم پزشكي کشور پیش شیوه

ستلزم داشتن دانش و مهارت مربوط به آن است و استادان و دانشجويان علوم پزشكي به عنووان  استفاده بهینه از امكانات و ابزارهاي فضاي مجازي م

بررسي اولیه و مستندات علمي نمايانگر آن است . هاي ضروري مرتبط را داشته باشندها و مهارتآفرينان اصلي اين مسیر الزم است اين توانمندي نقش

هاي عملي بوراي توانمندسوازي   ريزي شود؛ لذا در اين خالصه سیاستي، توصیه الزم است براي آن برنامه هايي وجود دارد کهکه در اين زمینه کاستي

 . اي در دنیاي مبتني بر فناوري اطالعات ارائه شده است هاي ضروري براي ايفاي نقش حرفهاستادان و دانشجويان علوم پزشكي در زمینه مهارت
 

 گذاري سیاستشكي، تكنولوژي اطالعات، مدار، پز آموزش شايستگي :ها کليدواژه

 
 ضرورت تدوين خالصه سياستی

براي درک اهمیت اتخاذ رويكرد درست و علمي به استفاده از فضواي  

اندرکاران اصولي   مجازي در آموزش علوم سالمت، بايد با خصوصیات دست

با توجه به سن، . آموزش يعني اعضاي هیئت علمي و دانشجويان آشنا بود

يک گروه، مهاجران ديجیتوال  . شوند د به دو گروه اصلي تقسیم مياين افرا

(Digital immigrants ) هستند که سن باالتري داشته و از دنیاي سنتي بدون

اند و به يقین بوراي  رايانه و تلفن همراه هوشمند وارد دنیاي ديجیتال شده

میان تطبیق با وضع موجود، نیازمند صرف انرژي هستند؛ اما گروه ديگر بو

هستند که شامل بیشتر دانشجويان و برخوي از  ( Digital natives)ديجیتال 

انود و تصوور دنیواي    استادان بوده و در زمان دنیاي ديجیتال به دنیا آموده 

بديهي است که عاليق . ها، برايشان دشوار استبدون استفاده از اين فناوري

با اين وجود (. 0) هاي قبلي متفاوت استهاي يادگیري آنها با نسلو سبک

هاي برخي از مطالعات نشان داده که برخي از بومیان ديجیتال هم مهارت

هوا و  ها را ندارند و به همین دلیل دانشگاهالزم براي استفاده از اين فناوري

هاي توجیهي و آموزشوي  ات آموزشي بايد براي اين گروه نیز برنامهمؤسس

شان داده که دانشجويان و اعضواي  مطالعات ن(. 8)مرتبط را تدارک ببینند 

از  موؤرر هاي الزم بوراي اسوتفاده آکادمیوک و     هیئت علمي اگر توانمندي

فضاي مجازي را داشته باشند، حتي اگر در ابتداي امر، رغبتي به آمووزش  

هوا  مجازي نشان ندهند، ولي بعد از مدتي با درک سريع مزيت ايون روش 

ها در آموزش تكیوه کورده و رويكورد     براي يادگیري بهتر، بر استفاده از آن

تر از موؤرر حلي  را راه( Blended learning)مجازي يا يادگیري ترکیبي  کامالً

 (.8-4)کنند  آموزش حضوري تنها تلقي مي

هاي دنیا و با توجه به  روي آموزش عالي در دانشگاه در روند پیش

یئت هاي توانمندسازي اعضاي ه ، برنامه01-گیري کوويد تأریرات همه

علمي براي ايفاي نقش مؤرر در فضاي مجازي و استفاده از ابزارهواي  

از طورف ديگور بوا وجوود اينكوه      (. 5)مرتبط، گسترش خواهند يافوت 

نیاز کمتري به آموزش نحوه استفاده از ابزارهاي آمووزش   دانشجويان

مجازي دارند؛ اما الزم است براي آن دسته از دانشجويان که نیواز بوه   

ولوي از آن  . هاي آموزشي الزم تدارک ديوده شوود  رنامهکمک دارند، ب

هوايي غیور فنوي    تر توانمندسازي دانشجويان براي ارتقاي مهارت مهم

ريوزي  هاي پیشرو بوراي آن بویش از گذشوته برناموه    است که دانشگاه

 (.6)خواهند کرد 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 «ها هاي ضروري در حوزه فناوري اطالعات در آموزش عالي سالمت و تحلیل راهكارهاي دستیابي به آن تعیین مهارت»پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي با عنوان  محصول طرح پژوهشي کارگروه آموزش *
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 خالصه سیاستي

 81/ن علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستا ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

لذا الزم است اقدامات الزم براي توانمندسازي اعضاي هیئت علموي و  

از  موؤرر ده هاي الزم براي اسوتفا  دانشجويان علوم پزشكي در زمینه مهارت

ايون سوند   . اي صورت پوذيرد  هاي حرفه فناوري اطالعات در حوزه فعالیت

سیاستي اقدامات عملي و ارربخش را در اين زمینه بر اساس رونود علموي   

 . دهد استخراج شده پیشنهاد مي

 

 ها مالحظات تدوين توصيه
هاي مربووط بوه دسوتیابي اعضواي هیئوت علموي و        در تدوين توصیه

هاي ضروري براي استفاده هاي علوم پزشكي به مهارت شگاهدانشجويان دان

 : از فناوري اطالعات، موارد زير مد نظر قرار گرفته است مؤرر

 هاي الزم از متون علمي به دسوت آموده و بوا نظور     فهرست توانمندي

 .صاحب نظران تكمیل شده است

 هاي مربوط به اعضاي هیئت علمي و دانشجويان مشابه بوده توانمندي

لي راهكارهاي دستیابي به آنها متفاوت است و لذا سند در دو بخش و

هاي  هاي مربوط به توانمندسازي اعضاي هیئت علمي و توصیهتوصیه

 .توانمندسازي دانشجويان تنظیم شده است

 در مورد هر توصیه سطح اجراي آن مشخص شده است. 

 ه شده استها به جنبه اجرايي و عملیاتي بودن آنها توج در تدوين توصیه . 

 

 های مربوط به دانشجويان توصيه

 های فنی  مهارت
مهوارت اسوتفاده از موتورهواي     :ها شامل موارد زيور اسوت  اين مهارت

هواي   کارگیري فناوري ههاي اطالعاتي متعدد؛ مهارت در ب جستجو و پايگاه

افزاري؛ دانوش کوافي در موورد اصوطالحات تخصصوي       افزاري و نرم سخت

 .ت استفاده از اينترنت و شبكهاي و مهار رايانه

 

 توصيه اول

 ريزی علوم پزشکی عالی برنامه شورای: ريزی و اجرا سطح برنامه

رسواني پزشوكي کوه     هواي اطوال    شود کوه درس سیسوتم   توصیه مي

گذرانوودن آن در تمووام مقوواطع اجبوواري اسووت بووازيیني شووده و بووا نووام   

تنظیم شود تا  3و  8، 0در سه سطح  «هاي پايه فناوري اطالعات مهارت»

هاي فوق را در مقاطع مختلف بسته به نیازسنجي مدون به ترتیوب  مهارت

 :زير پوشش دهد

  براي دانشجويان مقطوع   «0هاي پايه فناوري اطالعات  مهارت»درس

 اي؛ هاي دکتراي حرفهکارشناسي و مقطع علوم پايه رشته

  ع براي دانشجويان مقطو  «8هاي پايه فناوري اطالعات  مهارت»درس

 اي؛  هاي دکتراي حرفهکارشناسي ارشد و بعد از مقطع علوم پايه رشته

  براي دانشجويان مقطوع   «3پايه فناوري اطالعات  هاي مهارت»درس

 و دستیاري؛  PhDدکتراي تخصصي 

هاي مبتني بر فناوري، الزم اسوت سرفصول    با توجه به پیشرفت حوزه

 . ندسال يک بار بازبیني شو 3هاي فوق حداقل هر  درس

 

 توصيه دوم

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

هاي فني  شود دانشجويان ورودي در هر مقطع براي مهارت توصیه مي

بندي شده و براي دانشوجوياني کوه نیواز بوه      مورد نیاز طي تحصیل سطح

هاي کارگاهي اجباري برگزار شده و مجودداً ارزيوابي    توانمندي دارند، دوره

 . ل آيدبه عم

 

 توصيه سوم 

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

ها از طورق مختلوف ماننود تهیوه محتواهواي      شود دانشگاه توصیه مي

هواي   آموزشي کوتاه و جذاب، ارسال پیاموک آموزشوي، برگوزاري کارگواه    

حمايووت الزم از ... دانشووجويي، معرفووي مطالووب و محتواهوواي مناسووب و 

 .راي يادگیري مطالب فراهم آورندبدانشجويان را 

 

مهدار در   ای و اخهال   حضور حرفهه : های غيرفنی مهارت
 فضای مجازی

رعايت نتیكت يا آداب معاشورت در  : اين مهارت شامل موارد زير است

اي و حقوق مالكیت معنوي  ؛ رعايت اخالق حرفه(Netiquette)فضاي مجازي 

 (Academic online presence)اي برخط  و مهارت حضور حرفه

 

 توصيه اول

 ريزی علوم پزشکی عالی برنامه شورای: ريزی و اجرا سطح برنامه

هوواي آموزشووي مقوواطع کووارداني،  شووود کووه در برنامووه توصوویه مووي

اي درسي به ارزش يک واحد در اين زمینوه   کارشناسي و دکتراي حرفه

 . گنجانده شود

هواي   ر کارگواه هاي آموزشي مقاطع بواالت شود که در برنامه توصیه مي

 .گنجانده شود( Extra-curricular)خارج از برنامه درسي 

 

 توصيه دوم 

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

ها، مقررات مربوط به اين موضوعات را  شود که دانشگاه توصیه مي

درج در )هواي مختلوف   گردآوري، تدوين و تصوويب کورده و بوا روش   

به اطوال  دانشوجويان   ...( اي پرکاربرد دانشجويان و افزاره گاه، نرم وب

 . برسانند

مناسب است که دانشجويان در زمان ربت نام در هر مقطع، تعهد خود 

 . کنند تأيیدبه رعايت اين موارد را 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 6

http://ijhp.ir/article-1-525-en.html


 مديحريتا مجتهدزاده، آيین م

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /31

 توصيه سوم

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

ه محتواهواي  ها از طورق مختلوف ماننود تهیو     شود دانشگاه توصیه مي

هواي   آموزشي کوتاه و جذاب، ارسال پیاموک آموزشوي، برگوزاري کارگواه    

حمايووت الزم از ... دانشووجويي، معرفووي مطالووب و محتواهوواي مناسووب و 

 .راي يادگیري مطالب فراهم آورنددانشجويان را ب

 

 توصيه چهارم

های علوم پزشهکی در سهطح    دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

 کالن مناطق

هاي علوم پزشكي در سطح کالن مناطق از  شود که دانشگاه یه ميتوص

اي و امكانات بستر مجازي براي ارائه سناريوهاي مرتبط بوا مسوايل حرفوه   

اخالقي استفاده کرده و تا جاي ممكن با استفاده از رويكرد مبتني بر حول  

 . مسئله امكان بحث و تبادل نظر را زير نظر استادان مربوطه فراهم آورند

 

ارتبهاط جعیهیف فکهری و مهديري      : های غيرفنی مهارت
 فضای مجازی

هواي ارتبواطي و جمعوي؛     مهوارت : شامل موارد زير اسوت  اين مهارت

خواندن، نوشتن و مكالمه درست و اصولي؛ مسئولیت پذيري و پاسخگويي 

 مؤررمناسب؛ توانايي کار تیمي و تشريک مساعي مجازي؛ برقراري ارتباط 

هاي فكري؛ حل مسئله؛ تفكر نقادانه؛  هاي اجتماعي؛ مهارت از طريق رسانه

خالقیت و نوآوري؛ تفكر محاسباتي؛ مديريت هدفمند در فضواي مجوازي؛   

مهارت مديريت زمان؛ حفظ تعادل در استفاده از فضاي مجوازي؛ مهوارت   

 .فراشناخت و يادگیري خود راهبر و کارآفريني

 

 توصيه اول 

 ريزی علوم پزشکی عالی برنامه ایشور: ريزی و اجرا سطح برنامه

ها  شود که براساس نیازسنجي از دانشجويان سرفصل توصیه مي

و اهداف يادگیري مربوط به موضوعات فوق بر اساس مقطع تحصیلي 

ريزي  شكل زير برنامه دانشجويان مشخص شده و پوشش آنها در دو

 :شود

  هواي نورم  رشد و شكوفايي مهارت»درس (Soft skills)»  رزش دو بوه ا

براي پوشش بخش دانشي که به شرح  3و  8، 0واحد و در سه سطح 

 : زير ارائه شود

  بوراي دانشوجويان    «0هواي نورم    رشد و شكوفايي مهارت»درس

 اي؛  هاي دکتراي حرفهمقطع کارشناسي و مقطع علوم پايه رشته

  بوراي دانشوجويان    «8هواي نورم    رشد و شكوفايي مهارت»درس

هواي  و بعود از مقطوع علووم پايوه رشوته      مقطع کارشناسي ارشد

 اي؛  دکتراي حرفه

  بوراي دانشوجويان    «3هواي نورم    رشد و شكوفايي مهارت»درس

 . و دستیاري PhDمقطع دکتراي تخصصي 

 هاي طولي خارج از برنامه درسي براي پوشش بخش مهارتي که  کارگاه

ره کارگاه حضوري، مجازي يا ترکیبي در طول دو 3تا  8به تناسب نیاز 

  .ارائه شود

هاي نرم، الزم  با توجه به تغییر در تعريف و مصاديق مهارت: توجه

سوال يوک بوار     3هاي فوق حداقل هر  ها و کارگاه است سرفصل درس

 .بازبیني شوند

 

 توصيه دوم

مرکز سنجش آمهوز  پزشهکی کشهور    : ريزی و اجرا سطح برنامه

 وزارت متبوع

هواي   هواي فووق در آزموون    شود ارزيابي گروهي از مهوارت  توصیه مي

 .ورودي مقاطع تحصیلي به تناسب گنجانده شود

 

 توصيه سوم

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

هوا بور اسواس شوواهد و ابزارهواي در       شود که دانشگاه توصیه مي

هاي فوق دسترس و به تدريج وضعیت دانشجويان، آن دسته از مهارت

اي مشخص و  را که قابل سنجش است، ارزيابي و پايش کرده و برنامه

مصوووب بووراي حمايووت از دانشووجويان و توانمندسووازي ايشووان در    

 . هاي نرم داشته باشند مهارت

 

 وصيه چهارم ت

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

هووا از طوورق مختلووف ماننوود تهیووه  شووود دانشووگاه توصوویه مووي

محتواهوواي آموزشووي کوتوواه و جووذاب، ارسووال پیامووک آموزشووي، 

هواي دانشوجويي، معرفوي مطالوب و محتواهواي      برگزاري کارگواه 

گیري مطالوب  حمايت الزم از دانشجويان را براي يواد ... مناسب و 

  .فراهم آورند

 

 توصيه پنجم 

های علوم پزشکی در سطح  دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

 کالن مناطق

هاي علوم پزشكي در سوطح کوالن   شود که دانشگاه توصیه مي

مناطق از امكانات بستر مجازي براي ارائه سناريوهاي مورتبط بوا   

اسوتفاده از  هاي نرم استفاده کورده و توا جواي ممكون بوا       مهارت

نظر و  تني بر حل مسئله و اکتشافي امكان بحث و تبادلبرويكرد م

 .يادگیري مشارکتي را زير نظر استادان مربوطه فراهم آورند
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 های مربوط به اعضای هيئ  علعی توصيه
 های فنی مهارت

مهوارت اسوتفاده از موتورهواي    : ها شامل موارد زيور اسوت  اين مهارت

هواي   کارگیري فناوري هعاتي متعدد؛ مهارت در بهاي اطال جستجو و پايگاه

افزاري، دانوش کوافي در موورد اصوطالحات تخصصوي       سخت افزاري و نرم

 اي و مهارت استفاده از اينترنت و شبكه رايانه

 

 توصيه اول

مرکز مطالیات و توسیه آمهوز  علهوم   : ريزی و اجرا سطح برنامه

 کی مجازی پزشکی وزارت متبوع با هعکاری دانشگاه علوم پزش

شود که بر اساس نیازسونجي، محتواهواي کواربردي،     توصیه مي

کوتاه و جذاب در موضوعات فوق توسط متخصصان مربوطوه تولیود   

. هوا و اعضواي هیئوت علموي قورار گیورد       شده و در اختیار دانشوگاه 

االت رايوج و کواربردي   ؤمناسب است اين محتواهوا معطووف بوه سو    

 . اعضاي هیئت علمي باشند

 

 دومتوصيه 

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

شود داوطلبان عضويت هیئت علمي در ابتداي جذب از نظر  توصیه مي

هاي توانمندسوازي   هاي فوق ارزيابي شده و در صورت نیاز در دوره مهارت

 . اجباري شرکت کرده و مجدداً مورد ارزيابي قرار گیرند

 

 توصيه سوم 

 های علوم پزشکی دانشگاه: اجرا ريزی و سطح برنامه

هاي  منظم و براساس نیازسنجي کارگاه ها به شكلشود دانشگاهتوصیه مي

  .هاي فوق را ارائه دهند کاربردي داراي امتیاز توانمندسازي در مهارت

 

 توصيه چهارم 

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

لوف ماننود تهیوه محتواهواي     ها از طورق مخت  شود دانشگاه توصیه مي

آموزشووي کوتوواه و جووذاب، ارسووال پیامووک آموزشووي، معرفووي مطالووب و  

حمايووت الزم از اعضوواي هیئووت علمووي را بووراي ... محتواهوواي مناسووب و 

  .يادگیري مطالب فراهم آورند

 

 توصيه پنجم

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

مناسب حمايتي براي ارائه مشاوره ها سازوکار  شود دانشگاه توصیه مي

خوبي  هاي فوق را فراهم آورند و بهبه اعضاي هیئت علمي در زمینه مهارت

  .رساني کنند آن را اطال 

مهدار در   ای و اخهال   حضهور حرفهه   :های غيرفنی مهارت
 فضای مجازی

رعايت نتیكت يوا آداب معاشورت   : اين مهارت شامل موارد زير است

اي و حقووق مالكیوت معنووي و     يت اخالق حرفوه در فضاي مجازي؛ رعا

 .اي برخط مهارت حضور حرفه

 

 توصيه اول 

کعيته کشوری اخال  با هعکاری دانشگاه : ريزی و اجرا سطح برنامه

 علوم پزشکی مجازی

شود که بر اساس نیازسنجي، محتواهاي کاربردي، کوتواه و   توصیه مي

یود و در اختیوار   جذاب در موضوعات فوق توسط متخصصوان مربوطوه تول  

 . ها و اعضاي هیئت علمي قرار گیرد دانشگاه

رايوج و کواربردي    سوؤاالت مناسب است تا معطوف به  اين محتواها

هوا و مقوررات مصووب مربوطوه را      نامه اعضاي هیئت علمي باشند؛ آيین

 . آموزش دهند و حاوي سناريوهاي عملي و کاربردي باشند

 

 توصيه دوم 

 های علوم پزشکی دانشگاه: اريزی و اجر سطح برنامه

ها، مقررات مربوط به ايون موضووعات را    شود که دانشگاه توصیه مي

درج در )هوواي مختلووف توودوين و تصووويب کوورده و بووا روش گووردآوري، 

افزارهاي پرکاربرد اعضاي هیئت علمي، اتوماسویون اداري و   گاه، نرم وب

 . به اطال  اعضاي هیئت علمي برسانند...( 

که اعضاي هیئت علمي تازه وارد در زمان جذب، تعهود  مناسب است 

 . کنند تأيیدخود به رعايت اين موارد را 

 

 توصيه سوم 

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

هاي  ها به شكل منظم و براساس نیازسنجي کارگاه شود دانشگاه توصیه مي

  .فوق را ارائه دهندهاي  کاربردي داراي امتیاز توانمندسازي در مهارت

 

 توصيه چهارم 

 های علوم پزشکی در سطح کالن مناطق دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

ها از طرق مختلف مانند تهیه محتواهاي آموزشوي   شود دانشگاه توصیه مي

کوتاه و جذاب، ارسال پیامک آموزشي، معرفي مطالب و محتواهواي مناسوب و   

  .علمي را براي يادگیري مطالب فراهم آورند حمايت الزم از اعضاي هیئت... 

 

 توصيه پنجم 

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

ها ساز و کار مناسب حمايتي براي ارائه مشاوره  شود دانشگاه توصیه مي
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خوبي  هاي فوق را فراهم آورند و بهبه اعضاي هیئت علمي در زمینه مهارت

 . رساني کنند آن را اطال 

 

ارتباط جعییف فکری و مديري  فضای  :های غيرفنی مهارت
 مجازی 

هواي ارتبواطي و جمعوي؛     مهوارت : شامل موارد زير اسوت  اين مهارت

پذيري و پاسوخگويي   خواندن، نوشتن و مكالمه درست و اصولي؛ مسئولیت

 مؤررمناسب؛ توانايي کار تیمي و تشريک مساعي مجازي؛ برقراري ارتباط 

هاي فكري؛ حل مسئله؛ تفكر نقادانه؛  هاي اجتماعي؛ مهارت نهاز طريق رسا

خالقیت و نوآوري؛ تفكر محاسباتي؛ مديريت هدفمند در فضواي مجوازي؛   

مهارت مديريت زمان؛ حفظ تعادل در استفاده از فضاي مجوازي؛ مهوارت   

 .فراشناخت و يادگیري خود راهبر و کارآفريني

 

 توصيه اول

رکز مطالیات و توسیه آموز  پزشکی م: ريزی و اجرا سطح برنامه

 وزارت متبوع 

شود که بر اساس نیازسنجي، محتواهاي کاربردي، کوتواه و   توصیه مي

جذاب در موضوعات فوق توسط متخصصان مربوطه تولید شده و در اختیار 

 . ها و اعضاي هیئت علمي قرار گیرد دانشگاه

 

 توصيه دوم 

 علوم پزشکیهای  دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

شود که اعضاي هیئت علموي توازه وارد در بودو جوذب در      توصیه مي

  .هاي اجباري مربوط به اين موضوعات شرکت کنند ها و کارگاه دوره

 توصيه سوم

 های علوم پزشکی دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

هاي  ها به شكل منظم و براساس نیازسنجي کارگاه شود دانشگاه توصیه مي

  .هاي فوق را ارائه دهند ي داراي امتیاز توانمندسازي در مهارتکاربرد

 

 توصيه چهارم 

 های علوم پزشکی در سطح کالن مناطق دانشگاه: ريزی و اجرا سطح برنامه

ها از طرق مختلف مانند تهیه محتواهاي آموزشوي   شود دانشگاه توصیه مي

هواي مناسوب و   کوتاه و جذاب، ارسال پیامک آموزشي، معرفي مطالب و محتوا

  .حمايت الزم از اعضاي هیئت علمي را براي يادگیري مطالب فراهم آورند... 

 

 گيری نتيجه
هاي علووم  ها و دانشكدهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه

ت و نقوش فضواي مجوازي در دوران    پزشكي کشوور بايود بوا توجوه بوه اهمیو      

ه به توسوعه روزافوزون آن در سوطح    و بعد از آن و با توج 01-گیري کوويد همه

بورداري از ايون مهوم را در بوین     هاي الزم براي بهرهجهان، آمادگي و توانمندي

اعضاي هیئت علمي و دانشجويان ايجاد کنند و براي استفاده بهینه از امكانوات  

هواي الزم مربووط بوه آن    و ابزارهاي فضاي مجازي و کسوب دانوش و مهوارت   

هواي پیشورو دنیوا و     مهم براي حرکت همگام با دانشوگاه اين . ريزي کنندبرنامه

 .هاي مختلف علمي ضروري است کسب مرجعیت علمي در حوزه

هوا و راهكارهوايي عملیواني بوراي     لذا در اين سند سیاسوتي، توصویه  

توانمندسازي اعضاي هیئت علمي و دانشجويان علووم پزشوكي در زمینوه    

ر عصر فنواوري اطالعوات   اي د هاي ضروري براي ايفاي نقش حرفهمهارت

 . تواند کشور را در اين مسیر ياري کندارائه شده است که مي
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Abstract 
Considering the importance and role of cyberspace facilities during the COVID-19 pandemic and prediction of the 

literature about the impossibility of returning to the previous traditional methods, it is necessary for the society of Iranian 

medical sciences education to have the essential plans and prepare for the transition from COVID to Post-COVID time. 

Optimal usage of cyberspace facilities and tools requires relevant knowledge and skills. As the main players in this path, 

faculty members and students of medical sciences, , need to gain expertise in essential relevant skills and competencies. 

Initial review of the literature indicates that there are some shortcomings in this regard. Therefore, this policy brief presents 

the practical recommendations to empower faculty members and students of medical sciences with regard to the skills 

essential for playing their professional role in the information technology-based world. 
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