
 

 قزوین درمانی بهداشتی خدمات ودانشگاه علوم 

 ندانپزشکیددانشکده 

 امهنپایان 

 جهت اخذ دکترای دندانپزشکی

 عنوان

تجربه زیسته دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از آموزش به صورت 

 مجازی یک مطالعه کیفی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزویناستاد 

 راهنما :دانشکده 

 دکتر محمدرضا ناصح

 مشاور:  استاد

 دکتر صابر بابازاده

 نگارش :

 امین احمدی

 شماره پایان نامه :                                           0911-0011سال تحصیلی :   

 

 

 



 

 چکیده

سر    در  91-کووید پاندمی شروع  با مقدمه: شتی  های جهان، پروتکل سرا صله  رعایت بر بهدا  تأکید گذاری اجتماعی فا

ستا  این کردند. در سیاری  در را شورها  از ب ضوری  های آموزش کرونا ویروس شیوع  کاهش برای ،ایراندر  جمله از ک  در ح

شگاه  و مدارس شگاه   شد و جای خود را به آموزش مجازی و از راه دور داد.  تعطیل ها دان با توجه به اهمیت آموزش مجازی دردان

ستمرار آموزش در دوران پاندمی کوید       شکی و همچنین با توجه به اهمیت ا شگاه های علوم پز صوص دان ست     91-ها و به خ سیا و 

های جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آموزش مجازی بر آن شدیم تا این پژوهش را با هدف بررسی      

زیستتته دانشتتجویان دندانپزشتتکی دانشتتگاه علوم پزشتتکی مزوین از آموزش بصتتورت مجازی ییی مطا عه کیجیم را به انجام   تجربه

 برسانیم.

 کیجی مطا عه .ام گردیدروشهای تحقیق کیجی است، انجز استجاده ازروش پدیدار شناسی که یکی ا این مطا عه با روش کار:

دانشجوی دندانپزشکی    91نیمه ساختار یافته با   مصاحبه  طریق از ها . دادهیدگرد انجام یمرارداد یمحتوا تحلیل رویکرد با حاضر 

سال       شکی مزوین در  شگاه علومپز شد.   91-کووید پاندمیهمزمان با  9011دان صاحبه ها جهت کدگذاری و    جمع آوری  سپس م

 نیز استجاده شد. MAXqda ا از نرم افزارجهت آنا یز مصاحبه هو  دیاستخراج مجاهیم از حا ت صوتی به نوشتاری پیاده  گرد

 آموزش یادگیری های روش» ، « یآموزش حضور  یایمزا»  شامل  یاصل  نیمضام تحلیل داده ها منجر به استخراج   یافته ها:

مهم ترین دستتتتاورد » ، « مجازی  آموزش های محدودیت» ، « مجازی آموزش معایب» ، « آموزش مجازی یایمزا» ، « مجازی

 .شدند« مجازی بهبود آموزش برای پیشنهادات» و « نکات مهم» ، « ارایه دروس عملی بصورت مجازی » ، « مجازیآموزش 

شان  ها داده لیتحل بحث و نتیجه گیری: شارکت  که داد ن  یمجاز آموزش یبرا یبیمعا ا،یمزا انیب بر وهعال کنندگان م

ش  وهیش  نیا یارتقا یبرا ییراهکارها به تیدر نها و شاره  یآموز شتند  ا ی برا مداخالت انجام به ازین ها افتهی نیا جهینت در .دا

 .کند یم دییتا دانشجو و استاد یسو از را یمجاز آموزش یاجرا تیجیک بهبود

 دندانپزشکی.  آموزش مجازی، مطا عه کیجی، دانشجویان کلیدواژه ها:

 

 

 



 

Abstract 

Introduction: Investigating the lived experience of dental students 
from virtual education in covid-19 pandemic and recognizing 
strategies to create more effective learning can be valuable for 
decision makers and policy makers of country's education system. 
Therefore this qualitative study was conducted to investigate the 
perspective of the dentistry students of Qazvin university of medical 
sciences from virtual education in COVID-19 pandemic. 
Methods: The present qualitative study was done with the 
conventional content analysis approach. Data were collected through 
semi-structured in-depth interviews with 16 dentistry students of 
Qazvin University of Medical Sciences. All interviews were recorded, 
and then were transcribed verbatim, and finally conventional content 
analysis was used. 
Results: Content analysis led to extraction of categories "virtual 
education advantages", "virtual education disadvantages" , 
"conventional education advantages",  "virtual education limitations" 
, "virtual education achievment" , "virtual education method" , "virtual 
operation courses " , "virtual education important points" and "virtual 
education promotion strategies". 
Conclusions: Content analysis showed that the participants, in 
addition to expressing the advantages, pointed out the disadvantages 
of virtual education and finally suggested strategies to improve this 
educational method. As a result, these findings confirm the need to 
do interventions to improve the quality of the virtual education 
implementation by teachers and students. 
Key words: Distance Education, Dental Students, qualitative Research. 
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