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 چکیده

ود. ش تر امر آموزش می بیشهای آموزشی سبب ایجاد بینش نسبت به دوره و کارایی  ای برنامه مقدمه: ارزیابی دوره

عات ارزشمندی می گردد که با موفقیت دانشجو و برنامه آموزشی در ارتباط الارزیابی موثر منجر به فراهم آمدن اط

 نیقزو یدانشکده دندانپزشک کینیکلدوره  انیدانشجو ینیآموزش بال تیکفا تعییناست. هدف از انجام مطالعه حاضر 

 بود. covid-19 یریدر دوران همه گ

نفر از دانشجویان  93که بر روی  بود نوع همبستگی از و تحلیلی -توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش :مواد و روشها

در دانشکده مشغول به تحصیل می باشند، انجام شد. دانشجویان با استفاده از  0011دندانپزشکی که در سال تحصیلی 

و  دموگرافیک اطالعات پرسشنامه دو شامل اطالعات گردآوری ابزارفرم پرسش نامه استاندارد نظرسنجی قرار گرفتند. 

شد، سپس  40نسخه  Spssشده وارد نرم افزار  یاطالعات گردآوربالینی بود.  آموزش کفایت پرسشنامه محقق ساخته

 لیمورد تحل انسیوار لیمستقل، تحل tشامل  یلیانحراف استانداردو...( و آمار تحل ن،یانگی)میفیبا استفاده از آمار توص

 قرار گرفت.

 یخش هامربوط به ب بیبه ترت یآموزش تیکفا نیانگینمره م نیمطالعه حاضر نشان داد باالتر یافته ها: یافته های

دهان و فک و صورت  یها یماریو  ب( 96/91±39/00) کودکان یدندانپزشک ،(30/94±98/00) کسیاندودانت

بخش  یآموزش تیکفا نیبود. ب (89/08±40/09) یدندان یمولفه پروتزها نیانگینمره م نیو کمتر (93/04±66/93)

 نیب گرچها یافت شد یمورد مطالعه رابطه معنادار انیدانشجو یلیبا ترم تحص یمیترم یو دندانپزشک یارتودنس یها

 چکدامیدر ه ینیالب تینشان داد نمره کفا جینشد. نتا دیده یرابطه معنادار یلیبخش ها با ترم تحص ریسا یآموزش تیکفا

 .ردوجود ندا یو سن تفاوت معنادار تیاز بخش ها بر حسب جنس

نظر در ایجاد مهارت بالینی، از م های مختلف ن مطالعه نشان داد که به طور کلی میزان موفقیت بخشاینتیجه گیری: 

در حد  میزان کفایت بالینیدر پروتز میزان موفقیت بخش  اگرچه های مختلف مناسب بوده است دانشجویان، در زمینه

سطح  ،ها و تامین بیماران مورد نیازبخش این های آموزشی در  ح شیوهالزم است با اصبنابراین المطلوب نبوده است. 

 . های بالینی دانشجویان ارتقاء یابد مهارت

 covid-19،  کینیکل ت،یکفادندانپزشکی،  ،ینیآموزش بالواژگان کلیدی: 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

Introduction: Periodic evaluation of educational programs provides insight into the course 

and teaching effectiveness. Effective evaluation provides valuable information, which 

contributes to both student’s and course success. The aim of this study was to investigate the 

adequacy of clinical education of Qazvin Clinic students during the covid-19 epidemic. 

Materials & Methods: The present study was a descriptive-analytical and correlational 

study that was performed on 69 dental students who are studying in the faculty in the 

academic year 2021. Students were surveyed using a standard questionnaire form. Data 

collection tools included two questionnaires of demographic information and a researcher-

made questionnaire on the adequacy of clinical education. The collected data were entered 

into SPSS software version 24, then analyzed using descriptive statistics (mean, standard 

deviation ...) and analytical statistics including independent t, analysis of variance. 

Results: The findings of the present study showed that the highest mean scores of educational 

adequacy were related to endodontics (62.94 ± 11.68), pediatric dentistry (60.67 ± 11.95) 

and oral and maxillofacial diseases (59.77±12.39) respectively and the lowest mean score 

was the component of Dental prostheses (48.86 ± 13.24). There was a significant relationship 

between the educational adequacy of orthodontics and restorative dentistry with the academic 

semester of the studied students, although there was no significant relationship between the 

educational adequacy of other departments and the academic semester. The results showed 

that there was no significant difference in clinical adequacy score in any of the wards 

according to gender and age. 

Conclusion: This study showed that in general, the success rate of different departments in 

creating clinical skills, from the perspective of students, has been appropriate in various 

fields, although the success rate of the prosthesis department in clinical adequacy has not 

been optimal. Therefore, it is necessary to improve the level of clinical skills of students by 

modifying the teaching methods in these departments and providing the required patients. 
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