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 چکیده 

آموزش بالینی در نظام پزشکی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است . ارتقاء کیفیت آموزش بالینی  زمینه :

 مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود بخش های بالینی است . 

هدف از این مطالعه ارزیابی و تعیین دیدگاه دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکی قزوین از آموزش  هدف :

 تئوری و عملی بخش های بالینی بود . 

)        09تحلیلی ، دانشجویان سال آخر دندانپزشکی قزوین در سال  –در این بررسی توصیفی  روش ها :

 89سؤالی را تکمیل نمودند . در مجموع  91سشنامه ای ( پر58)ورودی های  09( و سال 58ورودی های 

با استفاده از آزمونهای توصیفی ، واریانس ، کای دو ،  SPSSپرسشنامه جمع آوری شد و به وسیله ی نرم افزار 

 وضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . tآزمون 

سبت به وضعیت آموزش بالینی بخش های گوناگون اختالف نتایج نشان داد در دیدگاه دانشجویان ن یافته ها :

(.و مسئولین آموزشی و اساتید دانشکده ی دندانپزشکی قزوین در آموزش بالینی p>98/9معناداری وجود ندارد)

دانشجویان در حد قابل قبولی عمل نموده اند.  اما در این میان بیشترین رضایت از وضعیت آموزش بالینی 

                                                  اندو بوده است .بخشهای اطفال و 

از نظر دانشجویان لزوم تغییراتی در برنامه ریزی های آموزشی موجود محسوس است . در این  نتیجه گیری :

 میان طبق نظر دانشجویان می بایست بخش های ارتودنسی ، جراحی ، پروتز در اولویت قرار گیرند  .

 واژگان کلیدی : دیدگاه ، آموزش بالینی ، دانشجویان دندانپزشکی 

                                                     

 



Abstract  

 

Introduction : Clinical education has a remarkable importance in medical 

education . Developing  of clinical training 'quality need continued assessment 

from the clinical setting 's situation. 

Objective : The aim of this study is evaluation Qazvin dentistry students 

'view of  theorical  and practical Education from clinical setting. 

Methods: In this descriptive-analytic students of Qazvin dentistry school 

(85,86 entrance)filled a questionnaires with 17questions.The data of 51 

questionnaires was analyzed by SPSS software using descriptive statistic 

ANOVA and t-test and chi-2 and pierson. 

Results: Results showed there wasn't significant statistically difference the 

mean score of views and satisfaction of different departments .But the most 

satisfaction has been from  pedodontics and endodontics. 

Conclusion: Students believed educational programming  should change. 

How ever,it is suggested to consider orthodontics, surgery ,prosthodontics 

departments as a priority. 
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