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Abstract 

 

Background and purpose: Many people with oral and dental diseases will see their physicians 

first, therefore, doctors must have enough knowledge about primary medical treatments. This research 

was conducted to study the knowledge of medical interns in Sari, Babol, and Mashhad medical schools 

about oral and dental diseases and also dental emergencies in 2013-2014. 

Materials and methods: An analytical cross-sectional study was performed in 98 medical 

interns. A questionnaire was designed based on the books, scientific sources and available articles in this 

field. Content validity of the questionnaire was determined by four specialists. In order to evaluate the 

reliability of the questionnaire, the Test-retest method was used and the spearman correlation coefficient 

was 0.8. Data analysis was done in SPSS V.20 applying, ANOVA and Tukey test. P<0.05 was considered 

significant. 

Results: The mean score for students' knowledge was 8.3. The mean knowledge scores of 

medical interns about oral and dental diseases were significantly different between the universities 

(P<0.004). The mean score was found to be higher in students at Babol University of Medical Sciences.  

Conclusion: Low level of knowledge in oral and dental diseases among medical interns calls for 

further studies that could identify the factors causing this problem. Also, more training courses for interns 

and retraining of physicians are required. 
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 ـدرانـــازنــــي مـــكـــزشــوم پــــلـــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (119-111)   1931سال    مهر   141بيست و ششم   شماره دوره 

 1931 مهر،  141دوره بيست و ششم، شماره                                   دران                                            مجله دانشگاه علوم پزشكي مازن        114

 پژوهشی

  های دهان و دندانبیماری ازآگاهی کارورزان پزشکی 
 دندانپزشکی و اورژانس

 
       1آویده معبودی
       2نفیسه سلیمی
      2علی آقاجانی

     2پریسا قبله نما 
 3محدثه حیدری  

 چكیده
کننرن  ابترنا بره شک رر جااجمره جری  هران    درنان  هرایجایی که بسیاری از افراا   ارای بیااریاز آن و هدف: سابقه

 ادشرکن   کار رزان آگاهی بارسی هنف با جطالمه اینشک کان باین  ر زجینه اقناجات ا لیه  رجادی  آگاهی کافی  ا ته با نن. 
 .گافت ادجام 2931-39 سال  ر های  دنادپک کیهای  هان    دنان   ا رژادسبیااری ساری   جشهن از بابل  شک کی

 شک رکی علروم  ادشراا  شک رکی  ادشرکن  کار رز 39 ر ی با تحلیلی -توصیفی جقطمی جطالمه این ها:مواد و روش
به کتب  جنابع علای   جقاالت جوجو   ر این زجینه طااحی  رن کره از  با توجهای شاسشناجه . ن   جشهن ادجام بابلساری  

 اسرتفا   Test-Retestدظا ر ایی جحتوا  جور  دقن چهار دفا از جتخصصین قاار گافت. جهت بارسی شایایی شاسشرناجه از ر   
هرای   آزجرون .SPSS V 20افرکار آجراری اطالعات برا اسرتفا   از درام. آجن  ست به 9/0اسپیاجن  هابستای ضایب  ن  

ANOVA   Tukey    00/0جور  تجکیه   تحلیل قاار گافتp< گا ین. ار تلقی جمنی 
بو . دارا  آگراهی  ادشرجویان برین سره  ادشراا  ا رتالف  9/9جیاداین داا  آگاهی  ادشجویان جور  بارسی  ها:یافته

 تا از     ادشاا   یاا بو .(    ر  ادشاا  علوم شک کی بابل باالp< 000/0 اری  ا ت )جمنی
تای های  هان    دنان  جطالمات بیشبا توجه به شایین بو ن جیکان آگاهی کار رزان شک کی  ر جور  بیااری استنتاج:

هرای آجوز ری براای  ادشرجویان شک رکی   ترا   باگرکاری   ر جهت  نا ت عواجل جوثا  ر این زجینره  آجروز  بریش
   دیاز است.آجوزی باای شک کان جورباز

 

 های  دنادپک کی  کار رزان شک رهای  هان    دنان  ا رژادسآگاهی  بیااریواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
کرل  برا تحصریل   ر  طرول  ر شک کی  ادشجویان

   رودنجی آ رنا آن برا جراتب  هایبیااری   بنن سیستم
 آ رنایی  هران هرایبیااری جور   ر رسنجی دظا  لی به

 تشخیص جهت بسیاری از بیااران طافی از. کافی دناردن
 جااجمرره شک ررکان بررهابتررنا  جشررکالت  هررادی   رجرران  

 هرایهای  هرادی جتمرن ی جادنرن بیااریبیااری .(2)کنننجی
 عروار  کرهشایو دتال   شوسینگی  دنان  جو   اردرن 

 با ی چنینهم  گذاردنجی عاوجی رسالجت  جهای جادبی
 ر ی را جتقرابلی اثراات اسرت جاکرن سیستایر  اای 

 انروادردوج نر رص 00  ر .(1)نرن ه دشان انرالجت  هرس
 

 :heidari_mohadeseh@yahoo.com E-mail                                                                       ادشکن   دنادپک کی بلوار  کر  :ساری -یمحدثه حیدر مولف مسئول:

    ادشاا  علوم شک کی جازدنران  ساری  ایاان  عضو جاکک تحقیقات  یابت  ادشکن   دنادپک کیکسدتیا شایوگا   استا یار   .2
   کایته تحقیقات  ادشجویی   ادشکن   دنادپک کی   ادشاا  علوم شک کی جازدنران  ساری  ایاان.  ادشجوی  دنادپک کی1
    ادشکن   دنادپک کی   ادشاا  علوم شک کی جازدنران  ساری  ایاانکسدتیا شایو. استا یار  گا   9
 0/0/2930تاریخ تصویب :            7/1/2930 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           12/2/2930 : تاریخ  ریافت 
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 هراآن  رصرن 30 از  ر بریش    دنان شوسینگی  ایاادی

  هادی  ایع جشکالت این. است  ن  گکار  لثه التهاب

 ظراها  دنان   ا ن  ست از لثه  زا  ودایکی  ر   باعث

  ر ا تالل ایجا  کلی طوربه یا   حتیدارا احساس دازیبا 

. دتایج جطالمرات جختلر  (9) ودنجی ر زاده هایفمالیت

  دشان  ا   که بیاراران جهرت جشرا ر  ضرایمات  هرادی

 .(0 0)کنننجااجمه جی تا از  دنادپک کان به شک کانبیش

دشران   ای که  ر ایاان   ادالیس ادجرام  رنجطالمه

 جیکان آگاهی کار رزان  ا  که جیکان جهارت تشخیصی  

 تراهای  هان از حن قابل قبول کرمشک کی  ر جور  بیااری

بسریاری از بیارارادی دشان  ا    ن  است که  .(7 0)است

آبسره  درنادی هسرتنن  یرا بیارارادی کره  چرار ر که  چرا

هرا ی  ندن  ابتنا به ا رژادرس بیاارسرتانتا جاهای  دناد

تراین فاکتورهرای تمیرین یکری از جهرم کننرن.جااجمه جی

هررای  رراره  ررن  از کننررن  جوفقیررت  ر  رجرران  دررنان

 تاین زجان جاکن از حا ثره ر کوتا صحیح    رجان ساکت

 ارسری جیرکان آگراهیبا هرنف ب. جطالماتی (3 9)با نجی

ادجام  رن   دشران  ا درن   ربار  تا جای  دنادیشک کان 

ا لرین  یکیرت بیارارادی کره  چرار  رصن جوار   00که 

  توسر  گرا   شک رکی ادجرام ادرنتا جای  درنادی  رن 

جوجرو   شک رکان  رصن 0-0تنها گیا    ر حالی که جی

  رجران جناسرب آگاهی کاجرل از  های شک کی ر ا رژادس

 اردن   دتیجره  ی حفظ  دنان  اره  ن  از ساکت راباا

توادایی  ر تشخیص    رجان  گافتنن که بهبو  آگاهی  

 .(20-21)تا جاهای  دنادی  ر این گا   الکاجی است

رابطرره بررین شایو دتیررت     هررای گذ ررته ر سررال

 -هررای قلبرریچررون بیارراری هررای سیسررتایر هررمبیااری

  یابررت  (20 20)  جشررکالت   ر  بررار اری(29)عا قرری

 (12)هرای تنفسری  بیاراری (29-10)جغکی   سکته(27 20)

 01 طالمات دشان  ا دن کره آگراهی. ج نا ته  ن  است

  از  ادشجویان شک کی   شک کان از ایرن ارتبرا  رصن 

جطالمات دشان  ا دن که احتاال . (11-10)با نضمی  جی

ابترنا توسر    که کو کان با  ضمیت اقتصا ی شائین این

جماینرره   هررا هسررتنن ل جااقبتشک ررکادی کرره  ر سررطح ا

 ر دتیجره  .(10)با رنترا از  دنادپک رکان جی ودن  بریش

هرای ا لیره سرالجت شک رکان  ر جااقبت  رو توصیه جی

   هررای فلورایررنجکال جشررا ر  تغذیرره جادنررن    هرران

کو کران    ر صورت دیراز جسواک ز ن جنا له کننن  

.  ر شاسرش (10)ا به سروی  دنادپک رکان ارجراع  هنرنر

 جتخصصرین  رصرن 3تنها   هااادی که  رآجایکا ادجام  ن

ت جاتب  با قا ر به شاسخاوئی صحیح تاام سواال  اطفال

ای کرره  ر .  ر جطالمرره(17)سررالجت  هرران اطفررال بو دررن

کره  رغرم ایرندشان  ا    ن که علری  آجایکا ادجام  ن

 دقرش جهاری  ر  شک کان  ادوا     جتخصصرین اطفرال

 ناسررایی کو کرران  ارای ریسررر برراالی شوسررینگی   

ها به  دنادپک رکان  اردرن  غابرالاای ارجاع به جوقع آن

 کو کان جهت تشخیص ز  هناام عالئم ا لیه شوسینگی

 توجه با .(19) و این شک کان به  وبی ادجام دای توس 

  ا ن ارجرراع هناررام  ز    رجرران تشررخیص  اهایررت برره

 ادجرامجاجع دبرو ن جطالمرات  دیک   بیااران جوقع به   جناسب

  ن    عنم  ر باگیای تاام جوادب ا رژادس  دنادپک کی 

کرار رزان  آگراهی تمیرین جیرکان جنظرور به حاضا جطالمه

های  هان ساری  بابل   جشهن از بیااری  ادشکن  شک کی

 2931-39 دنادپک رکی  ر سرال هرای ا رژادس      دنان

 .گا ینادجام 
 

 مواد و روش ها
دفرا از  39تحلیلری  -میجقط توصیفی جطالمه این  ر

 ادشرکن  شک رکی  ادشراا   یکرار رز  ادشجویان   ر 

بابل   جشهن که  ر سرال  ساری  علوم شک کی  هاستان

گیای با ر   داوده  جشغول به تحصیل بو دن 39-2931

  ار  جطالمه  ندن.سا    تصا فی

از  ای  ر  صرو  آگراهی ر این جطالمه شاسشناجه

 هرایبا ری بیاراریبا  شایو دتیت ارتبا  های  هان ساطان

 هایسن ر یش   تشخیص شوسینگی  دنانسیستایر   

هررا برره   ارجرراع برره جوقررع آن    ائارری کو کرران رریای 

برا توجره بره  هرای  دنادپک رکی  ا رژادرس دنادپک ر 

طااحی   جقاالت جوجو   ر این زجینه  کتب  جنابع علای
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دقرن شرنج    ن که شس از طااحی  از دظا ر ایی جحتوا جور

تشخیص  هران   دنادپک رکی اطفرال  جتخصصین دفا از 

گافررت    ر دهایررت قراار  کسدتیان  یکس   ادرردتا شایرو

گافتن ر ایری جحتروا  شس از اعاال تغییاات جکئی    ر دظا

جهت بارسی شایرایی    ظاهای  جور  شذیا  قاار گافت.

اسررتفا    ررن.  ر ابتررنا  Test-Retestشاسشررناجه از ر   

دفا  ادشرجوی شک رکی  90مه جقنجاتی با ر ی یر جطال

 ادجام  ن   باای بار   م یر هفته بمن  اعضرا هاران گرا  

 جطالمه جقنجاتی  جور  شاسشراای هاران سرواالت قراار

 هایشاسرخین بر اسرپیاجنگافتنن   سپس ضایب هابستای 

. لرذا بره  سرت آجرن 9/0ا لیه   ثادویره جحاسربه   باابرا 

  ایایی جناسبی با ور ار است.از ش جشخص  ن شاسشناجه

شاسشررناجه از    قسررات عاررن  تشررکیل  ررن  کرره 

قسات ا ل اطالعات  جوگاافیر   قسات   م جابرو  

های جور  بارسی بو  کره به آگاهی  ادشجویان  ر زجینه

ای کره یرر گکینره 0سروال  3با ن. سوال جی 22 ارای 

شاسخ صرحیح      سروال بریش از یرر گکینره صرحیح 

. شاسرخ صرحیح  جرو   ا رت 10ججاوع   ر ا ت که 

شاسشررناجه طااحرری  ررن   ر ا تیررار کررار رزان شک ررکی 

هرا هرنف از ساری  بابل   جشهن قاار گافت   باای آن

طااحرری شاسشررناجه توضرریح  ا    ررن.  ر صررورتی کرره 

 (27-10(   )29-20(  )3-21(  )0-9(  )0-0)کررار رزان 

اطالعات  شاسخ صحیح به سواالت  هنن  به تاتیب جیکان

ضمی   جتوس    روب   یلری  روب   عرالی  ر دظرا 

  افرکار آجراریاطالعات با اسرتفا   از درام .(11)گافته  ن

20 SPSS V. هرای  آزجون ANOVA   Tukey   جرور

تجکیه   تحلیل قاار گافرت. براای بارسری داجرال برو ن 

 توزیع دااات  از رسم داو ار هیستوگاام اسرتفا    رن  

00/0< p گا ین. ار تلقی جمنی 
 

 یافته ها
 9/99دفرا ) 99کرار رز کره  39ر ی این جطالمه برا 

 0/90دفرا ) 90   رصن( کار رز  ادشرکن  شک رکی بابرل

 0/90دفا ) 90 رصن( کار رز  ادشکن  شک کی ساری   

 رصن( کار رز  ادشکن  شک رکی جشرهن بو درن  ادجرام 

دفررا  07 رصررن( جررا     9/02دفررا ) 02 ررن.  ر ججارروع 

 ادشجویان رصن( زن بو دن. جیاداین داا  آگاهی   1/09)

( بو  که  ر جحن    10)حناکثا داا   9/9جور  بارسی 

قاار  ا ت. جیاداین داا  آگاهی  ادشجویان بره  29تا  9

تفکیرر جنسریت    ادشرراا  جحرل تحصریل  ر جررن ل 

 هرن کره دشان جری 2آجن  است. جن ل  اار   2 اار  

داررا  آگرراهی  ادشررجویان بررین سرره  ادشرراا  ا ررتالف 

ر  ادشاا  علوم شک کی بابل براالتا  اری  ا ت    جمنی

دفرا  2ی  را سطح آگاهرراز دظ و .راز     ادشاا   یاا ب

  رصن( آگاهی 2/07دفا ) 00 رصن( آگاهی ضمی    1)

ا ردفر 2 رصن( آگاهی  وب    0/93دفا ) 93   روسرجت

 کنام آگراهی رصن( آگاهی  یلی  وب  ا تنن   هیچ 2)

آگراهی کرار رزان  چنین توزیع سرطحعالی دنا تنن. هم

  جرنس  ر  شک کی به تفکیر  ادشراا  جحرل تحصریل

 آجن  است. 1جن ل  اار  

بارسی  ضمیت شاسخنهی  ادشجویان بره تفکیرر 

 تراینآجن  است. بیش 9سواالت شاسشناجه  رجن ل  اار  

جیکان شاسخ صحیح   ر جور  اطالع  ا تن  ر  صرو  

   زجرانتراین  ر جرورکرمسیاار   فاکتور بو ن ریسر 

  ن  یای  ر کو ک بو   است.ر یش  دنا

 
 جیاداین سطح آگاهی کار رزان شک کی بره تفکیرر :1جدول شماره 

  ادشاا  جحل تحصیل   جنس
 

 سطح جمنی  اری جیاداین ±ادحااف جمیار  جتغیا

 000/0 1/3 ± 2/1 بابل  ادشاا 

  7/7 ± 9/2 ساری 

 3/7 ± 9/2 جشهن 

 000/0 0/9 ± 9/1 جا  جنس

  1/9 ± 9/2 زن 

 
توزیع سطح آگاهی کار رزان شک کی به تفکیر  :2جدول شماره 

  ادشاا  جحل تحصیل   جنس
 

 ضمی  

 تمنا ) رصن(

  جتوس 

 تمنا ) رصن(

   وب

 تمنا ) رصن(

   یلی  وب

 تمنا ) رصن(

 عالی

  رصن( تمنا 

جحل   ادشاا 

 تحصیل

 - - ( 10) 0 ( 0/70) 19 ( 9/9) 2 ساری

  ( 0/1) 2 ( 0/00) 19 ( 9/90) 20 - بابل

 - - ( 9/99) 20 ( 9/09) 23 ( 9/9) 2 جشهن

 - ( 0/1) 2 ( 9/00) 23 ( 9/00) 23 ( 3/0) 1 جا  جنس

 - - ( 2/90) 10 ( 3/00) 97 - زن
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 ضمیت شاسرخنهی  ادشرجویان شک رکی  ر جقطرع  :3جدول شماره 

 های  دنادپک کیس  ا رژاد های  هان    دنانکار رزی از بیااری
 

 سواالت
 شاسخ  رست

 ( رصنتمنا  )

 شاسخ دا رست

 ( رصنتمنا  )

 ( 7/91) 92 ( 9/27) 27 جا  ریسر فاکتورها

 ( 2/0) 0 ( 3/30) 30 سیاار

 ( 9/07) 00 ( 7/91) 91 سال 00افکایش سن بیش تا از 

 ( 3/09) 09 ( 2/00) 00 الکل

 ( 9/00) 00 ( 7/90) 90 جحل  ر جما  دور

 ( 09) 07 02( 01) عالیم ا لیه ساطان

 ( 0/79) 77 ( 0/12) 12 آبسه  دنادی جاتب  با ریشه  دنان

 ( 03) 09 00( 02) ا لین  یکیت  دنان کو ک

 ( 3/31) 32 ( 2/7) 7 ر یش  دنان  یای

 ( 0/70) 70 ( 0/19) 19 ا  به علت ضابه اره  نن  دنان  ائای

 ( 0/70) 79 ( 0/10) 10 ا  به علت ضابهت  اره  نن  دنان  ائایاقنام ا رژادسی  ر صور

 ( 0/10) 10 ( 0/79) 71  ار های جسبب تغییا ردگ جواده  دنادی

 ( 0/29) 29 ( 0/92) 90 تغییاات  ر  دنان  یای  ر اثا قطا  آهن 

 ( 01) 02 ( 09) 07 توصیه  ر صورت شوسینگی  دنان  یای

ی ریسر فاکتور بو ن بیاار

 شایو دتال باای بیااری

 ( 0/10) 10 ( 0/70) 79 عا قی -بیااری قلبی

 ( 9/00) 00 ( 7/99) 99  یابت

 ( 9/97) 90 ( 1/21) 21 سکته جغکی

 ( 3/00) 00 ( 2/09) 01 زایاان ز  رس

 ( 9/00) 09 ( 7/90) 90 شنوجودی بیاارستادی

 ( 9/93) 99 ( 1/20) 20 بیااری جکجن ادسنا  ریوی

 

 بحث
شک رکی   ادشرجویان تشخیصری جهارت بو ن تاکم

عوارضری  توادنجی های  هان    دنان ر رابطه با بیااری

 تشخیصی کار هایر   از ضا ری غیا استفا   جادنن

  ار ها ضا ری غیا جصاف   )بیااران آسیب اقتصا ی)

  )جسراادی   اقتصرا ی آسیب) های گوداگون رجان  ر

 صرورت هایبن کلی افکایش   صحیح  رجان  ر تأ یا

   عراطفی  اجتاراعی هایآسیب   بیااران هایداتوادی  

لرذا ایرن جطالمره برا  .(13)با رن  ا رته را به هاراا  ر ادی

 کار رزان  ادشرکن  شک رکی آگاهی تمیین جیکانهنف 

   هررای  هرران    دررنانسرراری  بابررل   جشررهن از بیااری

دترایج جطالمره    گا ین دنادپک کی ادجام های ا رژادس

دشان  ا  که جیاداین دااات آگاهی  ادشرجویان بابرل از 

توادرن علرت ایرن تنراقی جیساری   جشهن بیش تا بو . 

های  هان جابو  به دحو  ارائه آجوز  سالجت   بیااری

  با ن.های جختل  به این  ادشجویان  ر  ادشاا 

  هاکاران  ر سرال  Doshiای که توس   ر جطالمه

دجام  ن  بو   داا  آگاهی  ادشرجویان شک رکی ا 1007

چنررین  ر . هررم(90)برراالتا از  ادشررجویان جهننسرری بررو 

به جنظور تمیرین ای که توس  احانی   هاکاران جطالمه

 هایجیکان آگاهی   عالکا  کار رزان شک کی از بیااری

زی  هان با ر ی تاام  ادشجویان سال آ ا   ر  کار ر

  برو   شک کی  ادشاا  علوم شک کی هارنان ادجرام  رن

  .(2)کار رزان آگاهی داجطلوب  ا تنن رصن  09

  جیرکان 1021ربیمی   هاکاران  ر سرال  ر جطالمه 

آگرراهی شک ررکان  رراغل  ر سیسررتم بهنا ررتی  ر جررور  

 ساآبا ادی.  ر جطالمه (92)بهنا ت  هان   دنان شایین بو 

  جهررارت جیررکان آگرراهی   2999  هاکررارادش  ر سررال 

های شک رکی    دنادپک رکی دفا از ادتان 200تشخیصی 

دتایج حراکی از  . ن ادشاا  علوم شک کی جشهن بارسی 

آن بو  که جیاداین داا  آگاهی  ادشجویان    ر رته برا 

 صریی لی بین جهارت تشخ   اری دنا تهم تفا ت جمنی

 اری  جررو     گررا   از لحرراا آجرراری ا ررتالف جمنرری

های  دنادپک کی از لحاا آجاری جهارت   ا ت   ادتان

چنرین ایرن دتیجره بره  سرت صی بهتای  ا تنن. همیتشخ

های شک کی تاایل  و  را  رصن از ادتان 9/90آجن که 

هرای با  اکت  ر یر   ر  کالس جابرو  بره بیاراری

  رصن  ادشجویان  7/00رایج  هان    دنان اعالم داو دن  

 هرایراجع به بیاراری لک م تنریس یر  احن  رسی دظای

 ایع  هان    دنان باای  ادشجویان شک رکی را  ر حرن 

ایرن   ادسرتنن. رصن  ر حن زیرا ی جری 3/17جتوس    

جولفین توصیه کا دن که با توجه بره شرایین برو ن جیرکان 

جهارت تشخیصی   جیکان آگاهی  ادشجویان شک کی از 

هرای  هران بره حن قابل قبول  یر  احن  رسی بیاراری

   .(13)گا  شک کی عاوجی اضافه کوریکولوم آجوز    ر 

تا ها بیشآگاهی  ر  ادم سطح جیکان ر جطالمه جا 

 ار از آقایان بو    لی این ا تالف از دظرا آجراری جمنری

 03کره برا ر ی  1021 ر جطالمه احانی  ر سرال  دبو .

هرای  هران ادجرام کار رز شک کی  ر ارتبرا  برا بیااری

 اری برین سرطح ین کره ارتبرا  جمنر ن  گکار  گا ی

ای چنین  ر جطالمه. هم(2)آگاهی   جنسیت  جو  دنار 

 ر اهرواز  1029 ر سرال   وریابی   هاکارانکه توس  

های شک کی   ترا   ادجام  ن  بو   داا  آگاهی اینتان
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هررای جخرراطی  هرران ا ررتالف شسررا  ر زجینرره بیارراری

که دترایج    جطالمره فروش جشرابه  (91) اری دنا تجمنی

 با ن.دتایج جطالمه حاضا جی

 با شک کی آ نایی  ادشجویان جیکان ر این جطالمه  

 صیتخص های ا ه از یکی که  هان هایبیااری ر ته

 ایرن  الیل از یکی بو . شایین است   دنادپک کی ر ته

    برین آجروز  طافه یر رابطه  جو  آ نایی  عنم

 کره به صرورتی است   دنادپک کی   شک کی  ادشکن 

 ها شک کان آجوز ی  نجات از  دنادپک کی  ادشکن 

 از شک رکی  ادشرکن  اجا کنن جی استفا   جحن    چنن

 اسرتفا   ادپک رکی دن جتخصصرین آجروز   رنجات

به دظا جی رسن با توجه به شایین بو ن اطالعات  .کنندای

هرای جختلر   دنادپک رکی  تشخیصی شک کان  ر زجینه

تغییا  ر کوریکولوم  رسی  ادشجویان شک کی با هنف 

برراال بررا ن سررطح  ادررش   جهررارت شک ررکان  ر زجینرره 

های  دنادپک کی بره  صرو  دحرو  جرنیایت ا رژادس

هرای  درنادی  ر اطفرال   بکرگسراالن   آبسرهتا جاهای 

 هرایچنین ارتبا  برین بیاراریبا ن. هم دنادی ضا ری جی

جختل   درنادی از جالره بیاراری شایو دترال   حروا   

 های قلبری   یابرت   زایاران ز  رسعا قی  سکته -جغکی

 هنن  لک م آجوز  شک کان  ر زجینه  دنادپک رکی دشان

  جی با ن.
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