
 
  

 

 199 

Coronavirus Disease 2019 as a Challenging and Transformative 

Factor in Dental Education: A Literature Review 
 
 

Farhad Sobouti1,2,  

Anahita Lotfizadeh3,  

Iman Misagh Toupkanloo3,  

Amir Hossein Mirzaeian3,  

Mehdi Aryana3 

 
1 Associate Professor, Dental Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

2 Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
3 Dentistry Student, Student Research Committee, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

 

 
(Received September 19, 2020 ; Accepted December 22, 2020)

 

 

Abstract 

 

Background and purpose: In many universities, the physical presence of dental students is 

required to learn the theoretical sciences and clinical skills. These students are at a high risk to get 

infected with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) because aerosol production and close contact with 

patients is inevitable. In this review study, the challenges in educating dental students during the COVID-

19 pandemic and related solutions are discussed. 

Materials and methods: MEDLINE, Scopus, Ovid, and Google scholar databases were searched 

for relevant articles published in English until September 7, 2020. Articles with the target population of 

specialty/general dentistry students were included and studies associated with graduate dentists or other 

pandemics were excluded. After quality assessment, 49 studies were included in current review. 

Results: The COVID-19 pandemic caused disruption in traditional face-to-face dental education 

which was replaced by synchronous learning. This type of learning is faced with some challenges, 

including lack of sufficient facilities and lack of familiarity of involved people. In this situation, teaching 

and assessment of theoretical modules should continue virtually with high quality. Clinical units should 

also be organized by grouping students in smaller numbers and more shifts while adhering to new infection 

control protocols. Research can also be continued on animal models and COVID-19-related subjects. 

Conclusion: Improving the structure of theoretical and clinical education in dentistry is 

recommended to deal with similar crises in the future. 
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 مــروری

 ، عامل چالش و تحول در آموزش دندانپزشکی: 9102کروناویروس 

 یک مطالعه مروری
 

       2و1فرهاد ثبوتی
       3زادهآناهیتا لطفی

       3ایمان میثاق توپکانلو
       3امیرحسین میرزائیان

 3مهدی آریانا

 چکیده
و  نظ ای عل ر  یای فااگ یب اا یدندانپزش ک انیدانش ور یک یزیف ها، حض رراز دانش اا  یاریدر بس  و هدف: سابقه

؛ زی اا باش ندیم  COVID-19ابتال به  یدر معاض خطا باال یدندانپزشک انی. دانشورستیرشته الزام نیا ی بالینیهامهارت
آم رز   مرج رد در یه اچالش ،یمطالع ه م اور نی . در ااس ت ایناپ  اجتناب م اریب ا ب کی آئاوسل و ارتب ا  نزد دیترل

 شد. یمابرطه بارس یهاحلو را  COVID-19 یدر دوران پاندم یدندانپزشک انیدانشور
ت ا  Google scholarو  MEDLINE ،Scopus ،Ovidه ای زبان م اتب  در پایاا مق االت انالیس ی هاا:مواد و روش

وارد  یدندانپزش ک و تخصص ی عم رمی انیدانشور ماتب  با جامعه هدف وجر شدند. مقاالتجست 0202سپتامبا  7تاریخ 
های دیا ا، ح  ف ش دند. پ   از ارزی ابی  ی ی ت التحصیل یا پاندمیمطالعه شد  و مطالعات مابر  به دندانپزشکان فارغ

 مقاله وارد مطالعه شد. 94مقاالت، تعداد 
  موازی سبب اخالل در آمرز  حضرری ماسر  دندانپزشکی و روی آوردن به آمرز COVID-19پاندمی  ها:یافته

روست. در این شاای ، آم رز  و هایی مانند فقدان امکانات  افی و عد  آشنایی افااد روبهشد. اما این رو  هم با چالش
 یبندبا گاو ارزشیابی دروس نظای باید تا حد ممکن به صررت موازی و با  ی یت باال ادامه یابد. واحدهای عملی نیز باید 

ترانن د ها نیز میضمن رعایت اصرل جدید  نتال ع رنت دائا شرند. پژوهش شتایب یها تیدر تعداد  متا و ش انیدانشور
 ادامه یابند. COVID-19های غیاانسانی و حرل مرضرعات با روی نمرنه
 .شردهای مشابه در آیند  ترصیه میساختار آمرز  نظای و بالینی دندانپزشکی جهت مقابله با بحاان اصالح و ارتقاء استنتاج:

 

   ماوری نقلی ی،ح اظت فاد زاتیتوه،  نتال ع رنت، 94-آمرز  دندانپزشکی، آمرز  از را  دور،  روید واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
  0294، بیم   اری  اون   اویاوس 0294در دس   امبا 

 ترس     وی   اوس جدی   دی ب   ه ن   ا   COVID-19ی   ا 
SARS-CoV-2 ه   ا، از ش   ها از خ   انراد   اوناویاوس

 02یافت. سازمان بهداشت جه انی در ووهان چین ظهرر 

، این بیماری را عامل ایواد شاای  اورژان  0202ژانریه 
، 0202م ارس  99الملل ی و در باای سالمت عم رمی بین

 .(9،0)آن را یک پاندمی اعال  نمرد
 7داشت جهانی، تا تاریخ  ان به با اساس آمار سازم

 

 E-mail: m.aryana@mazums.ac.ir                      یدانشکد  دندانپزشکمازندران،  یدانشاا  علر  پزشک :یسار -مهدی آریانا مولف مسئول:
 اانیا ،یارمازندران، س یدانشاا  علر  پزشک ،یعلر  دندان قاتیما ز تحق ار،یدانش .9
 اانیا ،یمازندران، سار یدانشاا  علر  پزشک ،یدانشکد  دندانپزشک ،یگاو  ارتردنس .0
 اانیا ،یمازندران، سار یدانشاا  علر  پزشک ،یدانشکد  دندانپزشک ،ییدانشور قاتیتحق تهی م ،یدندانپزشک یدانشور .0

 : 0/92/9044تاریخ تصریب :                 90/7/9044حات :تاریخ ارجاع جهت اصال            04/6/9044 تاریخ دریافت 
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م ا   676696ابتال و  06760097، تعداد 0202سپتامبا 

م ا   00040اب تال و  066686در سااسا جهان و تعداد 

 .(0،9)شد  است ثبت COVID-19در ایاان در اثا ابتال به 

در ها فاد بسته به ش دید ی ا خ ی    COVID-19عالئم 

تاین عالئ م ب الینی بردن بیماری، مت اوت است اما ش ای 

های خش  ک م  داو ، تنا  ی آن عبارتن  د از: ت  ب، س  افه

های اصلی انتقال ای ن ن  ، درد عضالنی و خستای. را 

حاصل ن سی  ریزقطااتطایق مستقیم از ویاوس، انتقال 

ه، سافه و سایا فاآیندهای ترلید نند  دراپلت و از عطس

مخا  ده ان، بین ی و چش م  آئاوسل و همچنین تماس با

تماس نزدیک با ح ا  دهانی بیمار و همچن ین  باشند.می

 های دندانپزشکیعمد  فعالیتترلید آئاوسل و دراپلت در

روز  بیماری و ع د  ب اوز  09-7یک سر و دور   مرن از 

ر گاوهی از مبتالیان از سریی دیاا، ش اغلین عالئم بالینی د

در ای  ن حاف  ه اع  م از دندانپزش  کان، ت  یم  مک  ی آن  ان و 

همچنین دانشوریان دندانپزشکی را در معاض خط ا ب االی 

ب ه دور   ب ا ترج ه .(9،0،8)ده دانتقال ای ن بیم اری ق اار می

ی ن بیم اری و نق ش ن اقلین ب دون  مرن نسبتاً ط رالنی ا

ها عمد  م اد  را عالمت در انتقال آن، بسیاری از دولت

ان د و دور نمرد تشریق یا وادار به ادامه مشاغلش ان از را  

ه ای نی ز فعالیت ها و مرسسات آمرزشیبسیاری از دانشاا 

ت این ان د؛ زی اا یک ی از مه محض رری را تعطی ل نمرد 

، رعای ت SARS-CoV-2تش ار گی ای از انهای پ یشرا 

. مومرعه این امرر (6،7)فاصله اجتماعی عنران شد  است

 ها ش د.سبب باوز اختالالتی در روند آمرزشی دانش اا 

این مطالعه ماوری با آن است تا به این سرال پاسخ دهد 

ه  ایی در فاآین  د آم  رز  دانش  وریان    ه چ  ه چالش

رخ داد   COVID-19دندانپزش    کی در دوران ش    یرع 

ه ای مناس بی ب اای ت داو  حلچن ین چ ه را است و هم

 رز  در این باهه ارائه شد  است.آم
 

 مواد و روش ها
 استااتژی جست و جر

 ه ای آم رز  مطالع ات م اتب  ب ا چالشباای یافتن 
 

های ،  لی دواژ COVID-19دندانپزشکی در دوران پاندمی 

(dental education OR education of dentistry OR 

dental school OR educational problem OR 

educational challenge [Title/Abstract] )AND 

(COVID-19 OR SARS-CoV-2 OR coronavirus 

OR novel coronavirus [Title/Abstract] 9( از ت  اریخ 

 ه   ایدر پایاا  0202س   پتامبا  7ت   ا ت   اریخ  0294ژانری   ه 

MEDLINE ،  Scopus ،  Ovid   و   Google scholar 

مقاله به  69و  97، 980، 79جست و جر شد  و به تاتیب 

 زبان انالیسی یافت شد.
 

 شیر  انتخاب مقاالت
 یمطالع ه و دارا یبا همه انراع طااح هیاول یهامقاله

و  یدور  عم رم انیدانش ور  ی مطالع ه ب ا تعا تیجمع

فق    شانیها ه نمرنه یانتخاب شدند. مطالعات یتخصص

 یه ایمابر  به پان دم ایبرد  و  لیالتحصدندانپزشکان فارغ

فاقد اصل  یهاد یچک نیبردند ح ف شدند. همچن ااید

 از ترق   یایجل رگ ی. هاگرنه اقدا  باادنداله ح ف شقم

 یدندانپزش ک یو تخصص یعمرم انیروند آمرز  دانشور

حاص  له  یام  دهایو پ COVID-19 یایگدر دوران هم  ه

 .در نظا گافته شد
 

 رو  استخااج اطالعات
 س ندگانیز نردو ن  ا ا ،یپ  از ح ف مقاالت تکاار

ها را مقال ه د یمقاله به صررت جداگانه عنران و چک نیا

نمردند  یها بارسح ف مقاله ایانتخاب  یارهایاز نظا مع

  ه  یرا به اشتااک گ اشتند. تنه ا مق االت جیو سپ  نتا

ح  ف در نظ ا گافت ه ش د   یباا سند یترس  ها دو نر

ب ه دو محق ق  یح ف شدند. در گا  بعد عهبرد، از مطال

و  مان د یمق االت باق یصررت جداگانه متن  امل تم ام

نمردند و پ  از اشتااک  یرا بارس د یمقاالت فاقد چک

ارش د مطالع ه باط اف  سند یها ترس  نراختالف ج،ینتا

ب ا ه دف مطالع ه  یشد. سپ  مق االت از نظ ا هم اهنا

 یو تخصص  یرمآمرز  دور  عم ر یبا ش یمبن یماور

 یها، چالشCOVID-19 یاندمدر دوران پ یدندانپزشک
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شدند.  یشد  بارسارائه یهاحلو را  یروند آمرزش نیا

 شد. یمقاله وارد مطالعه ماور 94 تیدر نها
 

 هایافته
در دوران  یدندانپزش ک یپژوهش و  یآمرزش هایچالش
 COVID-19 یپاندم

 آمرز  دندانپزشکی ماسر 
 یسبب باوز مشکالت متع دد COVID-19 یپاندم

شد  است.  ایدر سااسا دن یآمرز  دندانپزشک هنیدر زم

  یص   یتشخ یهاآم   اد  و در دس   تاس نب   ردن تس   ت

SARS-CoV-2 م ارانیدر ب یماریب نیا یغابالاا یباا 

 یل  یو  ار ن  ان، تعط انیدانش  ور د،یاس  ات ،یدندانپزش ک

از  یاریدر بس   یحض  رر یه  اتیفعال م  دت یط  رالن

ه دنبال داشته را ب یدندانپزشک یهاو دانشکد  هاکینی ل

های دندانپزش کی   ه ب ا رعای ت . در  لینیک(6،4)است

دهن د، به ارائ ه خ دمات ادام ه می یبهداشت یهاپاوتکل

انو  ا  مش  اور  و تای  اژ غیاحض  رری بیم  اران و درم  ان 

ه ای بیماران اورژانسی در اولری ت ق اار گافت ه و درمان

 ه ای خ ا شرند. رعایت پاوتکلانتخابی عمدتاً انوا  نمی

منو  ا ب  ه  م  ار،یرس    دندانپزش ک و بتدر ح ین درم  ان 

 نیهمچنشرد. افزایش مدت زمان اعمال دندانپزشکی می

، اتاق COVID-19به  امبتالیغ ماریب کی صیبعد از تاخ

ه ا ب ا ش رد ت ا دراپلت یض دع رن قهیدق 98حداقل  دیبا

. بنابااین مومرع زمان مختص ها بیم ار اندیقاار گ نیزم

ابد. این افزایش زمان به یبه طرر قابل ترجهی افزایش می

های انتخابی و همچنین  اهش مااجع ه هماا  لغر درمان

، منو ا ب ه COVID-19افااد به عل ت ت اس از اب تال ب ه 

. (92-90)ش ردها می اهش تعداد روزانه بیماران  لینیک

رارد   ه م ییج او از آن یانتخ ابه ای درمانبا   اهش 

 یهادنتی  و رز نیعم  دتاً ترس    متخصص   یاورژانس  

 دور  انیاز دانش ور یاریبس یشرند، باایدرمان م شافتهیپ

 یه امهارت نیو تما یایفاصت فااگ یدندانپزشک یعمرم

ااهم ف  های آمرزش یحداقل انوا و  ماریب نیبا بال ینیبال

دور   انیدانش ور همچنین ارزی ابی .(90-0،6،97)شردینم

صررت ها آن ینیبال یهاتیبا اساس فعال عمدتاً تخصص

را ب ه  هاتران د دانش کد می م ارانی اهش تعداد ب .ادیگیم

پان دمی ه ای قب ل از ها با اساس فعالیتارزیابی رزیدنت

فق دان  ناگزیا سازد. از دیاا مشکالت آمرز  حض رری،

ها ب ا رعای ت ای باگزاری  السفضای فیزیکی  افی با

عنران مثال، فضای آمرزش ی باشد. بهفاصله اجتماعی می

و درمانی باخی دروس بالینی مانند رادیرلرژی دهانی از 

یکدیاا جدا نیستند و دانشوریان همزمان ب ا بیم اران در 

یک مح ی  حض رر دارن د   ه ای ن ام ا س بب اف زایش 

تواب ه رفت ار . عد  (96،94)گادداحتمال انتقال ع رنت می

ش  اای   ای ب  ا اعض  ای ت  یم درم ان ی  ا بیم  اران دارایحاف ه

ه  ا ب  اای  لینیک های تعطیل  یآس  یبمختل   ، از دیا  ا 

آم رز   ااید یهااز جمله چالش. (02)باشددانشوریان می

ع  د   ای  فق  دان  ،یدندانپزش  ک یهادر دانش  کد  یحض  رر

مس تقل(  یواحد درس کی)در قالب  یآمرز  نظا تی  ا

 د ی ناد ای و  انی نتال ع رنت در دانش ور یآمرزو مهارت

اس ت؛ در  نهیزم نیدر ا یتن س یهاع رنت گافتن  نتال

 نت ال  م ررددر  انیعلم و توابه ان دک دانش ور وهینت

 یاستعداد ابتال شیسبب افزا تراندیم یتن س یهاع رنت

 .(92)گادد هایماریب نیآنان به ا

 
 آمرز  دندانپزشکی از را  دور

های دول  ت و س  ازمان بهداش  ت طب  ق دس  تررالعمل

ها و ، دانش  کد COVID-19جه  انی ب  ه دنب  ال ش  یرع 

ا از جمل ه های دندانپزشکی بس یاری از  ش رره لینیک

ه  ای آمرزش  ی ای  اان، اق  دا  ب  ه تعطیل  ی  ام  ل فعالیت

حض  رری و خ  دمات درم  انی نمردن  د    ه ای  ن مس   له 

ه ای های آمرزش ی تا مرجب باوز اختالالتی در بانامه

باای جل رگیای از ترق    ام ل  .(09)جاری و آتی شد

ها به ارائه آم رز  از مرز ، تعداد زیادی از دانشکد آ

های الکتاونیک روی را  دور از طایق اینتانت و فناوری

ت ران ب ه امک ان ادام ه آوردند. از مزای ای ای ن رو  می

 آمرز  دروس ت رری بدون نیاز به حضرر افااد، دستاس ی

راحت به مطال ب آمرزش ی و امک ان رخی ا  و مش اهد  
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ی ا  اف زارنا انتخاب . اما (6،90،00)ار  نمردها اشمودد آن

آمرزش ی و  جه ت بارگ  اری محتراه ایناس ب م بس تا

نام ه و ها، جلسات دف اع از پایانباگزاری آنالین  الس

 های ابت دایی در ای ن رون دالتحصیلی، از چالشمااسم فارغ

. آشناسازی مدرسین و دانش وریان ب ا (96،09،00)باشدمی

 افزارهای آم رز  الکتاونی کافزارها و نا امکانات سخت

باشد؛ چاا  ه ا ث ااً های این روند مینیز از دیاا چالش

ان د و   ار ب ا آن را آس ان در این سیستم آمرز  ندید 

درآم د ب ه اینتان ت و بینند. عد  دستاسی اف ااد   منمی

آم رز  ای ن ن رع  افزار مناس ب نی ز از مش کالتسخت

 .(7،96،09،08)باشدمی

تران   د ب   ه رو  هما   ا  آم   رز  مو   ازی می

(synchronous(  ی  ا غیاهما  ا )asynchronous ارائ  ه )

شرد. در آمرز  هما ا ، ت دری  ب ه ص ررت آنالی ن 

گی اد و هنا امی ارجحی ت دارد   ه تعام ل می صررت

دانشوریان ب ا یک دیاا و ی ا ب ا اس تاد، س ردمند ب رد  و 

( در س ط  critical thinkingهای ت کا انتقادی )مهارت

مبتدی آمرز  داد  ش رد. در نقط ه مقاب ل، در آم رز  

های آمرزشی از پیش ضب  غیاهماا  از محتراها و فیلم

ش  رد و در لحظ  ه ارائ  ه میش  د  ب  اای ت  دری  اس  ت اد  

 گیاد. رو  آمرز آمرز ، تعاملی بین افااد صررت نمی

تران  د ب  اای تس  هیل ی  ادگیای مش  ار تی غیاهما  ا  می

(collaborative learning مررد اس ت اد  ق اار گی اد و )

ممک  ن اس  ت ب  ه م  درس مو  اب احتی  اج داش  ته باش  د. 

 گیای باای اتخار یکی از این دو رو  ی ا تل ی قتصمیم

ه  ا و همچن  ین تهی  ه محت  رای آمرزش  ی متناس  ب ب  ا آن

ریزی آمرز  مو ازی، از دالی ل مه م ت  خیا در بانام ه

 .(96،96)باشدهای آیند  میباای تا  جاری و تا 

تران  د ت  ا ح  دی آم  رز  مو  ازی دندانپزش  کی می

تاین پاسخاری آمرز  دروس ت رری باشد. ام ا اص لی

ه  ای زمین  ه، لغ  ر ی  ا تعری  ق آمرز چ  الش در ای  ن 

 لینیکی و لینیکی است  ه به تماین و سب تواب ه پای

ب ا  طرر  امل قاب ل ج ایازینیبا بالین بیمار نیاز دارند و به

ها از آم   رز  مو   ازی نیس   تند. بس   یاری از دانش   کد 

( و virtual realityه ایی مث ل واقعی ت مو ازی )فناوری

اگزاری واحدهای عملی فناوری هاپتیک یا لمسی باای ب

باخ  رردار نیس  تند. البت  ه در ص  ررت باخ  ررداری نی  ز 

، ا ث  ا قیم ت و غیاقاب  ل حم ل ب  ردن ای ن فن  اوریگاان

س  ازد. ب  ه ه  ا ن  اتران میها را در اس  ت اد  از آندانش  کد 

های م  رر قابل مقایسه با توابه حضرر با عالو ، فناوری

 لینیک و  لینی ک بالین بیمار و  ار با روی ما ت در پای

التحص  یلی ه  ای ب  الینی، تعری  ق فارغنیس  تند. لغ  ر فعالیت

دانش   وریان س   ال آخ   ا دور  عم   رمی و تخصص   ی 

از دیا ا مس ائل  .(06-96،06)دندانپزشکی را در پ ی دارد

مه م آم رز  مو  ازی، اطمین ان از  ی ی ت فاآین  دهای 

 باشد.ارزشیابی می آمرز ، یادگیای و

و همک  اران درب  ار   Van Dorenنت  ایج مطالع  ه 

دی  دگا  دانش  وریان س  ال دو  ت  ا چه  ار  دانش  کد  

نسبت به آمرز  دندانپزشکی در  Harvardدندانپزشکی 

گ  زار  نم  رد    ه ض  ب   COVID-19دوران پان  دمی 

های آمرزشی و در نظا گافتن تماین باای فااگیای فیلم

 یکی م ید هستند ام ا آم رز  مو ازی لینهای پایمهارت

ه  ای  لینیک  ی، چن  دان م  ررد پ   یا  دان  ش و مهارت

از طاف ی ع د  حض رر فیزیک ی  .(04)دانشوریان نیس ت

تراند منوا ب ه   اهش دانشوریان در محی  دانشاا  می

 نای  ز ، مش  ار ت، ی  ادگیای و تما   ز آن  ان در نظ  م، ا

روند آمرز  از را  دور گادد. با ترج ه ب ه ن رین ب ردن 

های سیس  تم آم  رز  مو  ازی در بس  یاری از دانش  کد 

های آنالین نیز از  ی یت الز  باای دندانپزشکی، آزمرن

ارزی  ابی ص  حی  دان  ش، نا  ا  و مه  ارت دانش  وریان 

دان ش ت  رری را ارزی ابی باخرردار نیستند و غالب اً تنه ا 

 .(96،96،09،08،02) نندمی

 

 های دندانپزشکیپژوهش
بس   یاری از  COVID-19در پاس   خ ب   ه پان   دمی 

های انسانی یا غیاانسانی و آزمایشااهی یا بالینی پژوهش

در حرز  دندانپزشکی به علت افزایش قابل ترجه زمان و 

زین  ه، لغ  ر ی  ا ب  ه زم  ان دیا  ا مر   رل ش  دند. رون  د ه
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نامه بسیاری از دانشوریان ها یا دفاع پایانآوری داد جم 

های التحصیلی نیز به تعری ق افت اد. آس یبدر شاف فارغ

اقتصادی ناشی از این پاندمی سبب قط  یا  اهش بردجه 

های م اتب  ب ا ها، البته به جز پژوهشبسیاری از پژوهش

COVID-19 شد  ه این اما سبب روی آوردن بسیاری ،

های ماوری و آنالین شد. بسیاری از محققین به پژوهش

المللی دندانپزشکی نیز با ترج ه های ملی و بیناز همایش

 .(0،8،6،09)ها، لغر شدندعد  اضطاار در باگزاری آن به

 

 یهای پیشنهادرا  حل
 از را  دور یدندانپزشکبهبرد آمرز  

آمرز  موازی تنها گزین ه ح  ر رون د آمرزش ی 

هاست؛ بنابااین تال  باای بهبرد آن بسیاری از دانشکد 

باید از اولین اهداف ها دانشکد  باش د. اق داماتی مانن د 

افزار تس  هیل دستاس  ی اس  اتید و دانش  وریان ب  ه س  خت

رز  هما ا  و مناسب و اینتان ت پاس اعت، تل ی ق آم 

ه ای از پ یش غیاهماا  )آمرز  به ها دو صررت فیلم

ضب  شد  و تدری  آنالین(، باگزاری آزمرن در حین 

تدری  آنالین و دریاف ت گ زار    ار از دانش وریان 

 ترانند سبب  مانگ شدن اثا اینتانت ناپایدار و اف زایشمی

محرر )با تعامل دانشوریان با اساتید شرند. آمرز  مس له

تران د س بب نی ز می case-studyمحرریت حل مس له( و 

 .(9،8،7،90،97،00،08،07)رشد ت کا انتقادی دانش وریان ش رد

آمرز  موازی ماهیت اً دانش وریان را ب ه خردآم رزی و 

وجر در مناب  آنالین و آشنایی با اختااعات ن رین جست

نمای د و ف ااهم نم ردن دستاس ی رایا ان ب ه تشریق م ی

تران د دانش وریان را در های علمی غیارایاان، میپایاا 

این اما یاری نمای د. جه ت   اهش احتم ال تخل   در 

امتحانات آنالین، اس ت اد  از بس تاهایی مش ابه ماورگ ا 

ش  رد    ه ( پیش  نهاد میlockdown browserقانطین  ه )

و غی ا ( در  googleل وجر در اینتانت )مث امکان جست

ح  ین آزم  رن و ی  افتن پاس  خ س  راالت در آن وج  رد 

 .(00-9،09)ندارد

   لینیکی در  رریکرلر  دندانپزش کیواحدهای پای
 

ای دارن  د؛ زی  اا ب  ا آم  رز  و تم  این اهمی  ت وی  ژ 

با های دستی و شناختی، دانشوریان را باای  ار مهارت

ها از  نند. بنابااین ارائه این آمرز بالین بیمار آماد  می

تراند دست   م س بب ارتق اء طایق فیلم یا اپلیکیشن می

همچن ین در باخ ی  .(08)دانش ت رری دانشوریان گ ادد

ها های قابل حمل و تایپردنتها است اد  از مانکنپژوهش

(typodontsباای انو ا  فعا )لینیک ی در ه ای پایلیت 

خانه پیشنهاد شد  است  ه در مقایسه با فناوری هاپتیک، 

 تا برد ، فضای  متای را در دانشکد هزینهتا و  مسبک

اشغال نمرد  و قاب ل اتص ال ب ه می ز هس تند. دانش وریان 

س ازها را ب ه دانش کد  و خان ه حم ل ترانند ای ن شبیهمی

ز آن و ب  ا ه  ا رو  نم  رد  و در ط  ی قانطین  ه ی  ا بع  د ا

ه  ا ب  اای تم  این آمرزش  ی )هما  ا  ی  ا ناهما  ا ( از آن

ه  ا نی  ز ه  ا اس  ت اد   نن  د. ارزی  ابی ای  ن مهارتمهارت

تراند از طایق تهیه عک  و فیلم از  ار و ارسال باای می

 .(06،07)اساتید صررت پ یاد

، COVID-19در ط  ی تعط  یالت ناش  ی از پان  دمی 

ترانن د س المت روان دانش وریان را عرامل متع ددی می

تحت ت ثیا قاار دهند. از یک سر ن اراحتی، اض طااب و 

 COVID-19ها دربار  سادرگمی حاصل از اخبار رسانه

ایی های مابر  به زم ان بازگش و از سری دیاا، نااانی

ها،  ی یت عملکاد خ رد دانش وریان در مودد دانشکد 

حین آمرز  موازی یا پ  از بازگش ایی، نح ر  ت  مین 

سالمت و امنیت ایشان ترس  دانشکد  و مرقعی ت م الی 

ترانن  د س  بب ایش  ان از جمل  ه ع  راملی هس  تند    ه می

اض  طااب، افس  ادگی و    اهش اعتم  اد ب  ه ن     در 

به تاک تحص یل س رق  ها رادانشوریان شد  و حتی آن

 ه ایدهند. ارائه خدمات روانشناسی مث ل باگ زاری  ارگا 

آنالین سالمت روان،  مک مالی به دانشوریان، ارتبا  

های ماب ر  ب ه ها و تسهیل سیاس تراحت و منظم با آن

ترانن د ده ی و حض رر و غی اب میارسال تکالی ، نما 

ایو اد باای  اهش فشار روانی دانشوریان م رثا باش ند. 

رس انی لینکی ب اای پاس خ ب ه س راالت مت داول و اطالع

دقی  ق درب  ار  تص  میمات و اق  دامات دانش  کد  نی  ز در 
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 اهش تاس و اضطااب دانشوریان، اساتید و  ار ن ان 

 .(9،6،98،96،09،06،04)دانشکد  مرثا است

د ب ا در نظ ا گ افتن تیم مدیایتی ه ا دانش کد  بای 

ه  ای مرج  رد ب  ه باگ  زاری جلس  ات آنالی  ن در ظافیت

ریزی واح  دهای بن  دی اه  داف، بانام  هجه  ت اولریت

 گیای دربار  چا رنای ارائ ه واح دهایآمرزشی و تصمیم

بالینی بپادازد. ارائه موازی واح دهای ت  رری در دوران 

تراند سبب فااهم ش دن فاص ت بیش تا ب اای قانطینه می

ی و تم این واح دهای عمل ی پ   از بازگش ایی فااگیا

دانش  کد  ش  رد. نظاس  نوی از دانش  وریان و اس  اتید نی  ز 

 تراند در ارزیابی سیستم آمرز  موازی، شناسایی نق ا می

 .(96،92-8،96)ضع  و قرت و بهبرد  ی یت آن م ید باشد

 
 تغییا  رریکرلر  آمرزشی

آمرزش ی ب ا ترج ه ب ه  کرل ر یاصالح  ررغییا و ت

مرجرد در ها دانشکد  در  یو آمرزشی علم یهاتیظاف

باشد. یکی از این تغیی اات طی این پاندمی، ضاوری می

تران  د اف  زایش همااای  ی آم  رز  دندانپزش  کی ب  ا می

 ای و خ  ارجرش  تهه  ای بینپزش  کی و تقری  ت مهارت

نان نیز بترانند در ط ی ای دندانپزشکان باشد تا آدانشکد 

 های مشابه به ارائه خدمات سالمت غیادندانپزش کیبحاان

ه   ای بپادازن   د. آم   رز  ص   حی  و  ام   ل پاوتکل

های ع    رنی و استایلیزاس   یرن اب   زار، ح    ف زبال   ه

ض  دع رنی مح  ی  در فاص  له ب  ین پ   یا  دو بیم  ار، 

آمرز  به ها دو شکل ت رری )ب ه ص ررت مو ازی( و 

ه  ا و آم  رز  ی ب  ه وس  یله فیلمعمل  ی )آم  رز  مو  از

 ها( و نهایتاً تخص یصحضرری پ  از بازگشایی دانشکد 

نما  موزا به میزان  نت ال ع رن ت دانش وریان از جمل ه 

ترانند باای اصالح  رریکرلر  مد عراملی هستند  ه می

تغییاات جدی در  . از دیاا(92،96،99،90)نظا قاار گیاند

های آمرزشی باای دوران پسا  اونا، تل ی ق  رریکرلر 

آم  رز  حض  رری و مو  ازی و ارتق  اء  رریکرل  ر  در 

در  های مش ابههمه سطرح آمرزشی است تا در طی بحاان

 .(90)تای در روند آمرز  ایواد شردآیند ، چالش  م

ب  ا  یدندانپزش  ک یه  اکی  نیو  لها بازگش ایی دانش  کد 
 COVID-19 نتال 

ه ای از امرر ضاوری پیش از شاوع مو دد فعالیت

ه  ا، ارتق  اء دان  ش، ها و  لینیکحض  رری در دانش  کد 

نا  ا  و عملک  اد دانش  وریان دندانپزش  کی درب  ار  

COVID-19 باشد؛ای جدید  نتال ع رنت میهو پاوتکل 

ها سبب افزایش اعتماد به ن    آن ان چاا ه این آگاهی

گادن د. اق دامات در  نتال اضطااب خرد و بیم اران می

بای د  COVID-19خا  مدیایت افااد پاخط ا ی ا ناق ل 

طرر ویژ  به دانشوریان دور  بالینی آمرز  داد  شرد. به

 لینی ک و   پایارتقاء دانش و نا ا  دانش وریان دور

ه  ای ع   رنی نی  ز از اهمی  ت عل  ر  پای  ه درب  ار  بیماری

از دیا ا اق دامات مه م  .(99،98)ای باخرردار اس تویژ 

سازی های دندانپزشکی، ایمنپیش از بازگشایی  لینیک

های در دانشوریان و  ادر درمان ب ا اس ت اد  از وا س ن

دستاس مثل وا سن آن لرآنزا است تا از احتمال اب تالی 

های د. تهیه تستهمزمان افااد به چند ع رنت  استه شر

س  نج ب  اای غاب  الاای و تب SARS-CoV-2تشخیص  ی 

بیم   اران، اس   اتید، دانش   وریان و  ار ن   ان دانش   کد  

باشد. تشکیل  میته جهت نظارت با رعایت ضاوری می

 نت ال ع رن  ت ترس    اس اتید، دانش  وریان و  ار ن  ان 

تراند در  اهش ریسک ابتال به ع رن ت دانشکد  نیز می

. ب اای ارائ ه مو دد خ دمات (92،96،00،06،09)مرثا باشد

های دندانپزشکی در ها زمانی، ای ن درمانی در دانشکد 

 مرارد باید حتماً مررد ترجه قاارگیان د: تای اژ غیاحض رری

ه ای و تل نی بیماران، ارزیابی ریس ک و شناس ایی گاو 

 COVID-19ا، شغل، ابتال ب ه سابقه س پاخطا با بارسی 

ب ه ص ررت یم اران ب پیای ایو یا حض رر در تومع ات، 

تل نی، جلرگیای از توم  بیماران در اتاق انتظار، ایزول ه 

وش ری شستاز  لینی ک،  و جدا بردن قس مت پ  یا 

ثانی ه، اس ت اد  از ل راز   02ها به مدت حداقل صحی  دست

 (PPE: Personal Protective Equipmentح اظ ت ف ادی )

، دستکش، گان، شیلد ص ررت FFP2یا  N95مانند ماسک 

وش ری ده ان س نج، شستیا عینک ایمن ی، اس ت اد  از تب
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بیماران با دهانشریه هنا امی   ه اس ت اد  از راب اد  مق دور 

نیس  ت، مح  دود    ادن فااین  دهای ترلید نن  د  آئاوس  ل، 

اف   زایش م   دت زم   ان ض   دع رنی مح   ی  ب   ین اعم   ال 

ختل  و تغییاات ساختاری در  لینیک مانن د دندانپزشکی م

ایزوالسیرن و اس ت اد   ها، رعایتافزایش فاصله بین یرنیت

های قری تهریه هرا. جهت جلرگیای از توم  از سیستم

ه  ا را در ه  ا ش  ی ت ت  ران تع  داد آندانش  وریان نی  ز می

 .(96-9،97،06،00،09،90،96)ها افزود اهش داد و باتعداد شی ت

 

 یدندانپزشک یهاپژوهشتداو  

ها در پی پان دمی با وجرد ترق  بسیاری از پژوهش

COVID-19 یک  ی از مزای  ای آن اف  زایش همک  اری ،

 هایگ اری اطالعات ب ین دانش کد تحقیقاتی و به اشتااک

 دندانپزشکی مختل  برد. باید در نظا داشت   ه تحقیق ات

بیم اران زمایشااهی را  ه نیازی ب ه ارتب ا  مس تقیم ب ا آ

تران با رعایت فاصله اجتماعی، باخ ررداری از ندارند، می

لراز  ح اظت فادی مناسب و بس ته ب ه اولری ت مرض رع 

ادامه داد. همچنین محققین حرز  س المت ده ان و دن دان 

ب ا روی  ترانند با رعایت م رارد ف رق، ب ه پ ژوهشنیز می

با سالمت دهان و  COVID-19پیاامرن آثار مرضرعات 

 .(8،6،98،09،94)دندان بپادازند

 
 آمرز  دندانپزشکی در ایاان
،  شرر ای اان COVID-19از ابتدای شاوع پاندمی 

نیز مانند سایا  شررهای جهان دچار آش تای در ح رز  

  لینی ک،از واح دهای پای آمرز  علر  پزشکی شد. بعد

ط رر  ام ل ب الینی ماهیت آمرز  دندانپزشکی تقایباً به

باش د. در ای نیز باخرردار میشرد  ه از اهمیت ویژ می

های متنرعی باای ها و دستررالعملریزیاین راستا، بانامه

آم  رز  واح  دهای نظ  ای،  ارگ  اهی و ب  الینی ترس    

 تخصص ی  ش رر دبیاخانه شررای آمرز  دندانپزش کی و

های دندانپزش کی  ش رر تنظیم شد  است. در دانش کد 

قام ز در مناطقی  ه از لحاظ شیرع بیماری در وض عیت 

قاار گافتند، آمرز  واحدهای بالینی ملغ ا و  )خطا باال(

 آمرز  واحدهای نظای و  ارگاهی ب ا اس ت اد  از سیس تم

 رعی ه از لحاظ ش یدر مناطقآمرز  موازی انوا  شد. 

 بهتای تیدر وضع ی، به تشخیص دانشاا  مابرطه،ماریب

ه ای رعایت پاوتکلداشتند، آمرز  دندانپزشکی با قاار 

 آمرز  دندانپزش کی بهداشتی جهانی صررت گافت. قطعاً

گاف ت؛ ام ا ت ال   در این دور  تحت ت ثیا قاار خراه د

ها و دبیاخانه شررای آمرز  دندانپزشکی همه دانشکد 

 یآمرزش  یهاحداقلاست  ه آن  تخصصی  شرر باو 

سپای شرد و حتی  ترس  دانشوریان ممکن شکل بهتاینه ب

دانش  وریان،  درص  ررت ط  رالنی ش  دن دور  دندانپزش  کی

 آمرز  دچار افت  ی یت نشرد.

 
 گیای و پیشنهاداتنتیوه

پیشنهادات زیا با اساس ارزی ابی مطالع ات مرج رد 

 گیایدر زمین  ه آم  رز  دندانپزش  کی در دوران هم  ه

COVID-19 شرند:ارائه می 

تل یق دقیق آمرز  حضرری و موازی ب ا ترج ه  -

به محترای آمرزشی ارائه شد  باای واح دهای نظ ای و 

 عملی دور  عمرمی دندانپزشکی.

ب ا  یدر هم ه س طرح آمرزش  کرل ر یارتقاء  رر -

 .ند یمشابه در آ یهابحاان یط هاهدف  اهش چالش

 یافزاره  اه  ا و نا پ  ژوهش درب  ار  ان  راع پلت   ا  -

و  یت ا آم رز  مو ازبهتا و امن یباگزار یمرجرد باا

 یآمرزش  س تمیس نیاز ا یمندبها و  نیآنال یهاآزمرن

 در ها زمان و مکان.

و  یک   ینی ل یواح   دها یحض   رر یباگ   زار -

در تعداد  مت ا و  انیدانشور یبندبا گاو  یکینی لیپا

 یاه  پاوتکل دقی  ق تی  رعا ض  من ش  تایب یها تیش  

 . نتال ع رنت دیجد ی و اصرلبهداشت

  قی ب ه ص ررت تحق یپژوهش  یه اتیتداو  فعال -

پ  ژوهش ب  ا مرض  رع  ای   یاانس  انیغ یهانمرن  ه یب  ا رو

COVID-19. 

و  یروانشناس  ،یافااهم نمردن خ دمات مش اور  -

 .انیدانشور یباا یمال التیتسه
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