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کرونا با ما چه کرد؟
19بیماری ناشی از ابتال به کوید•

.  مسری است–

.واکسن ندارد–

.موثر ندارددرمان –

.راه ترشحات تنفسی منتقل می شوداز –

.استهمراهمیرمرگ وباتواندمیواستدهندهآزاربیماریشدیدموارد–

.ویروس مشخص نیستایندراز مدت مبتالیان بهآگهیپیش–

حذف وسایل-تماسکاهش–فاصلهحفظابتالمیزانکاهشبرایموثرراههایتنها–
.بهداشت فردی است–مشترک 
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کرونا با ما چه کرد؟
Social distancing is the most effective preventative strategy since the 

emergence of COVID-19 pending development of a vaccine, treatment, or both

طر تماسهای عادی روزانه مانند دست دادن و کنار هم نشستن و صحبت رو در رو را ناامن و رفتار پرخ19کوید
.نمودتماس عادی را مخاطره آمیز. کرد

.بدیل نمودلذا تماسهای ضروری آموزش های بالینی، را به رفتارهایی  بالقوه مهلک برای بیمار و فراگیر و معلم ت

.برای هر سه گروه خطرناک نمودآموزش رافیزیکیمحیط

.اعتماد به محیط آموزش و درمان را از بین برد



Clinical education
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یبالینآموزش

•درمان• آموزش

اخالق •
حرفه ای

• قانون

درمانگر بیمار

19کویدفراگیر



(Bedside teaching)آموزش بالینی 
دوره های تخصصی و فوق تخصصی

درمانگاه سرپایی•

بخش های بستری•

کالسهای حل مسئله•

گزارشهای صبحگاهی•

مقاله خوانی•

مهارتهاآموزش•

لعماطاقهای•

دوره کار آموزی و کارورزی
درمانگاه سرپایی•

بخش های بستری•

کالسهای حل مسئله•

گزارشهای صبحگاهی•

آموزش مهارتها•



چه باید کرد؟
(اخانواده ه( )بیمار –آموزش دهند –فراگیر ( )مهمترین مسئله است)مدیریت روانی افراد درگیر آموزش ✓

رمانگاهیچرخشهای بین بخشی و د–( حذف تماس و تجمع غیر ضروری)در سلسله مراتب آموزشی نویننظم✓

(  امکانات و هزینه! )؟( PPEلوازم حفاظت شخصی )شرایط مطمئن و رعایت فاصله حفظ آموزشهای بالینی با ✓

حل مسئله کالسهای-ژورنال خوانی)مجازی فضایدرندارندبیماربالینبرحضوربهنیازکهآموزشهاییانجام✓
...(و

بیمار یعنی حضور و تماس و مواجهه بالینآموزش بالینی یعنی آموزش بر ✓

رخط و آموزش های فضای مجازی کمک کننده است ولی نباید ما را دچار این اشتباه کند که با کالسهای ب✓
.سامانه ها  و نرم افزارها می توانیم جای درمانگاه و بخش و اطاق عمل را پرکنیم

.تعداد دانشجویان یک فاکتور محدود کننده آموزش های بالینی است✓

و تخصیص فضاهای درمانی برای 19بازنگری در استفاده از فضاهی آموزشی در درمان بیماران مبتال به کوید✓
درمان و احیاء فضاهای آموزشی





COVID-19: The Global Disrupter of 
Medical Education

• In the context of patient-centered teaching

– How can we train future doctors within the limitations of social distancing? 

– In addition to web-based learning and digital content, can we simulate virtual 
patient encounters? 

– How should we protect students who may feel obligated to care for ill patients due 
to a supervisory and grading aspect? 

– How do we determine who are essential medical personnel in the era of 
responsible use of personal protective equipment? 

– What are the implications of avoiding patient encounters for our learners’ 
professional identities and responsibilities as members of health-care teams? 

– How can we help residents tackle the challenges of this pandemic as competent 
graduate physicians?



Medical Student Education in the Time of 
COVID-19  JAMA. Published online March 31, 2020. doi:10.1001/jama.2020.5227

The profound effects of coronavirus disease 2019 (COVID-19) may 
forever change how future physicians are educated.

• Medical Student Education in 2020

• How COVID-19 Affects the Preclerkship Learning Environment

• How COVID-19 Affects the Clerkship Learning Environment

• What Does the Future Hold?

• Conclusions



COVID-19 and Iranian Medical Students; 
A Survey on Their Related-Knowledge, Preventive 
Behaviors and Risk Perception

• conclusion: We found a high level of 
COVID-19 related knowledge and self-
reported preventive behaviors and 
moderate risk perception among Iranian 
medical students.

• Arch Iran Med. April 2020;23(4):249-254



• COVID-19 and medical education
thelancet.com/infection on March 27, 2020.
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