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مقايسه برنامه آموزشي دوره دستياري رشته پريودنتولوژي در ايران با دانشکدههاي دندانپزشکي
معتبر آمريکا و کانادا
2

علي زرندي ،*1سيد معين سيد صدر خواني
 .1متخصص پریودنتيکس ،استادیار ،گروه پریودنتيکس ،دانشکده دندانپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تبریز ،تبریز ،ایران

دریافت مقاله49/1/02 :

آخرین اصالح مقاله49/9/3 :

پذیرش مقاله49/9/6 :

زمينه و هدف :هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ،بررسی سیستم آموزشی دوره دستیاري رشته لثه پزشکی ایران و مقایسه آن با دوره دستیاري رشته لثه
پزشکی در دانشکدههاي منتخب آمریکا و کانادا بود.
روش کار :این مطالعه از نوع توصیفی بود .ابتدا مستندات موجود در پایگاه وب و لینکهاي مرتبط با برنامه آموزشی مطالعه شد و سپس ،برنامههاي درسی
دستیاران رشته لثه پزشکی دانشگاه تبریز با دانشگاههاي هاروارد ،بوستون ،مریلند و تورنتو مقایسه و تجزیه و تحلیل گردید .متغیرهاي مورد مطالعه شامل
تعداد سنوات تحصیل ،مدل آموزشی دندانپزشکی ،برنامه کلی آموزشی ،نوع واحدهاي گذرانده و ساعات درسی واحدهاي مربوط بود.
یافتهها :برنامه آموزشی در همه دانشکدههاي منتخب به صورت درس محور و گذراندن دروس تئوري در سیستم استوماتولوژي به همراه دروس عملی ارایه
میگردید؛ به طوري که بر روي کارهاي تحقیقاتی تأکید ویژهاي بود .دانشگاه هاروارد کار خود را در زمینه دانشگاهی ،تحقیقاتی و کلینیکی ادامه میداد .طول
دوره از  90تا  05ماه متغیر بود و دو مدرک پریودنتال به فارغالتحصیالن اعطا میشد ،اما تأکید اصلی در دانشگاه تورنتو موضوعات تحقیقاتی و کلینیکی بود
که در دوره  36ماهه به صورت درمان جراحی و یا غیر جراحی ارایه میگردید .دانشگاه مریلند بالتیمور آموزش اعمال جراحی ،تصحیح و بازسازي بافتهاي
دهان ،درمان ایمپلنت و جراحی لثه را در برنامه آموزشی خود داشت .گروه آموزشی پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز مشابه با برنامه دانشگاه تورنتو،
دورههاي ایمپلنت ،پزشکی پریودنتال ،مهندسی بافت نرم ،جراحیهاي پالستیک و جراحیهاي بازسازي دهان را برگزار میکرد که شامل  92درس به مدت
 0579ساعت بود.
نتيجهگيري :به نظر می رسد که انباشتن اذهان دانشجویان فراگیر دوره دستیاري رشته لثه پزشکی با مباحث پزشکی ،فیزیوپاتولوژي و استوماتولوژي ،باعث
کاهش کار کلینیکی و کاهش شدید کارهاي تحقیقاتی و مقاالت علمی میشود .بنابراین ،باید تالش نمود تا با ارایه راهکارهاي جدید جهت یکسانسازي
واحدهاي درسی رشتههاي تخصصی دندانپزشکی با دانشگاههاي معتبر ،رتبه علمی دانشکدههاي دندانپزشکی ایران پیشرفت نماید .همچنین ،این امر باعث
کارامدتر شدن دروههاي فلوشیپ و تحصیالت تکمیلی براي دانشجویان ایرانی میگردد.
کليد واژهها :برنامه آموزشی ،پریودنتولوژي (لثه پزشکی) ،استوماتولوژي ،دوره دستیاري
*نویسنده مسؤول :گروه پریودنتیکس ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
تلفن 291-30092261 :نمابر291-30092261 :
Email: dr.alizarandi@gmail.com
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مقدمه

زرندي و همکاران

کاهش میباشد .از اینرو ،تفاوتهایی در معیارهاي آموزش

برنامه آموزشی عبارت از آنچه که باید در یک برنامه با

دندانپزشکی چه از لحاظ نظري و چه از لحاظ کلینیکی در

هدف آموزش دهندگی رخ دهد و هر آنچه که در راه این

میان کشورهاي مختلف به وجود آمده که این امر توسعه

هدف باید انجام گیرد ،میباشد ( .)1برنامهریزي آموزشی مانند

آموزش دندانپزشکی را با خطر مواجه نموده است .همچنین،

سایر برنامهریزيها شامل یکسري گامهاي پیدرپی از جمله

رسیدن به مجموعهاي از استانداردهاي قابل قبول جهانی جهت

ارزیابی وضعیت موجود ،استفاده از اطالعات قبلی براي
طرحریزي پروژهها ،تصمیمگیري در مورد اولویتها ،تعیین

استفاده در برنامه آموزشی مدون و یکسان در کل کشورها را با
مشکل روبهرو ساخت (.)9

اهداف واقعی ،تدوین برنامهها براي رسیدن به اهداف تعیین

بیشتر دانشکدههاي دندانپزشکی ،برنامههاي جدید و برنامه

شده ،اجراي برنامه ،پایش پیشرفت ،ارزشیابی نتایج و تنظیم

آموزشی ادغام یافته و مبتنی بر سیستم را پیشنهاد میکنند .این

مجدد برنامه براي پاسخ به تغییرات احتمالی است (.)0

امر در طراحی هر برنامه درسی جدید و با استفاده از تجربیات

برنامه در طی برنامههاي آموزشی در انواع سازمانها و

سایر مراکزي که چنین روشی را امتحان کردند ،بسیار با ارزش

مؤسسات آموزشی در سطح منطقهاي و مؤسسهاي به کار

است ( .)0اهداف آموزشی اغلب برنامههاي دندانپزشکی

گرفته میشود .برنامهریزي آموزشی متشکل از طرح برنامه

عبارت از «کسب مهارتها براي تشخیص نقاط قوت و ضعف

درسی ،مدیریت فرایند تدریس و یادگیري است .در چنین

و تقویت خودهدایتی فرایند آموزش توسط دانشجو» میباشد.

سطحی ،نیازهاي کیفی خدمات بهداشتی باید به مؤسسات در

 Shanleyو همکاران فرمی منتشر کردند که مشخص شود

قالب اهداف آموزش ارایه گردد و مهارتهاي خاص مورد نیاز

کدام دانشکدههاي دندانپزشکی اروپا ،بخشنامههاي صادر

از طریق خدمات بهداشتی کسب شود.

شده از اداره کل قانونگذاري آموزشی اروپا را در سطح قابل

آموزش دندانپزشکی مجموعه فعالیتهایی است که جهت

قبولی اجرا میکنند ،اما متأسفانه از  105دانشکده دندانپزشکی،

یادگیري موضوعات و مهارتهاي دندانپزشکی چه به صورت

فقط  32دانشکده این فرم را جدي گرفتند و به آن پاسخ

نظري و چه به صورت عملی در دانشکدههاي دندانپزشکی

مناسبی دادند .عالوه بر این ،نتایج تفاوت گستردهاي را در

وابسته به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی صورت میگیرد.
برنامههاي آموزشی دندانپزشکی جدید باید دانشآموختگانی
را پرورش دهد که قابلیت کار کردن در زمینههاي متنوعی را

سیستم آموزشی روشن ساخت که از مفهوم همگرایی و یکسان
بودن سطوح آموزشی خیلی دور بود .آنان به این نتیجه رسیدند
که آزادي جابهجایی دندانپزشکان از کشور محل تحصیل و

داشته باشند و بتوانند با تغییرات و پیشرفتهاي علمی پس از

اشتغال در کشورهاي دیگر ،نه تنها به ضرر بیماران است ،بلکه

فارغالتحصیلی هماهنگ شوند و به صورت خودآموز آموزش

میتواند بهداشت دهان و دندان را با چالش وصف ناشدنی

ببینند که این امر نیازمند روش تحصیلی متعادل و دقیق

مواجه سازد (.)6

میباشد (.)3

در پژوهش دیگري که در مجله آموزش دندانپزشکی به

مطالعه  Donaldsonو همکاران به بررسی دو رویکرد

چاپ رسید ،مبحث جهانی شدن و آموزش دندانپزشکان

مطلوب براي جهانی شدن آموزش دندانپزشکی در همه

متعهد و متخصص با سبک و سیاقی مشابه به موانع این امر

کشورها ،همکاري ،شناسایی و مقابله با چالشهاي مشترک و

بررسی شد .این پژوهش با طرح این سؤال آغاز شد که جهانی

به اشتراک گذاشتن تجارب و منابع پرداخت ،اما به هر حال

شدن و روابط مساعد بینالمللی چه تأثیري روي دندانپزشکی

تغییرات در اجراي آموزش دندانپزشکی در سراسر دنیا رو به

و آموزش آن دارد و در سالهاي آتی چگونه به نظر خواهد
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی

رسید؟ مسایل و موانع خاص مورد بحث در این مطالعه شامل

رسیدن به جایگاه علمی باالتر براي دانشگاههاي کشور و

تفاوتها در مجوز رسمی و پروانه مورد نیاز در آموزش

تربیت متخصصان با استانداردهاي الزم جهانی ،بدون تغییر در

دندانپزشکی در سراسر جهان ،توسعه تاریخی مدلهاي

سیستم آموزشی علوم پزشکی ایران همگام با تغییرات جهانی

آموزشی دندانپزشکی ،نیاز به تجانس این مدل در کل جهان،

امکانپذیر نخواهد بود .همچنین ،با توجه به این که در معدود

حساسیت مدل مبتنی بر آموزش و پرورش ،ارتباط آن با توسعه

مطالعات انجام شده در رابطه با مبحث برنامه آموزشی،

و اجراي صالحیت بینالمللی دندانپزشکی بود .همچنین،

مقایسههاي انجام گرفته محدود به مقایسه برنامه آموزشی بین

عنوان شد که پیشرفتهاي فنآوري در آموزش دندانپزشکی،

دانشگاههاي ایران و دانشگاههاي کشورهایی مانند آذربایجان،

منجر به ترویج همکاري و تشویق جهت به اشتراک گذاشتن

اوکراین و ارمنستان میباشد( )10و با در نظر گرفتن این امر که

منابع بین کشورها میشود .موانع این امر میتواند تصویب

دانشگاههاي دندانپزشکی این کشورها اعتبار باالیی ندارد ،الزم

آموزش دندانپزشکی مدرن جهانی را آهسته نماید .چالشهاي

به نظر میرسد که مقایسهاي بین برنامه آموزشی دندانپزشکی

مورد بحث ،تحت تأثیر مقررات اجرایی آموزش و پرورش

ایران به خصوص در زمینه دورههاي تخصصی با دانشگاههاي

استاندارد جهانی در حیطه دندانپزشکی میباشد که میتواند

معتبرتر و بهروزتر جهان صورت گیرد.

به بهبود دسترسی خدمات مراقبتهاي بهداشتی دهان و دندان
و ارتقاي سالمت کل شهروندان جهان منجر گردد (.)9

مطالعه حاضر به مقایسه سیستم آموزش دستیاري رشته لثه
پزشکی دندانپزشکی ایران از لحاظ تعداد سنوات تحصیل،

پدیده یکپارچگی و جهانی شدن سیستم آموزش

مدل آموزشی ،برنامه کلی آموزشی ،تعداد و نوع واحدهاي

دندانپزشکی بهتازگی توجه سازمان جهانی دندانپزشکی

گذرانده شده و ساعات درسی واحدهاي مربوط با

( Foreign Direct Investmentیا  ،)FDIشبکه موضوعی

دانشکدههاي دندانپزشکی دانشگاههاي معتبر آمریکا و کانادا

آموزش دندانپزشکی در اروپا ( Dented Thematic

پرداخت .همچنین ،با توجه به جذب استادان و دستیاران

اروپا

تکمیلی در دانشکدههاي دندانپزشکی ایران که دوره دستیاري

( Association for Dental Education in Europeیا

خود را در دانشگاههاي آمریکا و کانادا گذراندند ،الزم است

 ،)ADEEانجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا ( American

بین سیستم آموزشی ایران با کشورهایی که از آنها پذیرش

 Dental Education Associationیا  )ADEAو انجمن

دانشجو و استاد صورت میگیرد ،مقایسهاي انجام شود تا

،)Network

انجمن

آموزش

دندانپزشکی

تحقیقات جهانی دندانپزشکی ( International Association

همسانسازي مناسبی به وجود آید.

 of Dental Researchیا  )IADRرا به خود جلب نموده
است .بسیاري از این سازمانها در اولین قدم در تکاپوي ایجاد
یک نمایه به عنوان دندانپزشکان حرفهاي بینالمللی بودند.
مطالعهاي به بررسی مدلهاي آموزشی دورههاي دکتري
تخصصی در رشتههاي علوم پزشکی دانشگاههاي برتر دنیا
پرداخت .در پایان نیز اهداف راهبردي به وزارت بهداشت
پیشنهاد گردید که میتواند در پیشبرد هرچه بهتر و بهروزتر
سیستم آموزشی دوره دکتري در دانشگاههاي علوم پزشکی
کشور مؤثر باشد ( .)5با توجه به یافتههاي پژوهش مذکور،

روش کار
این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی رشته لثه پزشکی
دندانپزشکی ایران از لحاظ تعداد سنوات تحصیل ،مدل
آموزشی ،برنامه کلی آموزشی ،نوع واحدهاي گذرانده شده و
ساعات درسی واحدهاي مربوط با  9دانشگاه معتبر آمریکایی و
کانادایی (دانشگاههاي بالتیمور ،هاروارد ،بوستون و دانشکده
دندانپزشکی دانشگاه تورنتو) صورت گرفت .مطالعه از نوع
توصیفی بود که از طریق مطالعه و بررسی وبسایت
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دانشکدههاي دندانپزشکی (یا سایت علوم پزشکی و مشابه

مجموع واحد و ساعات درسی استفاده گردید ،انجام

آن) در کشورهاي ایران ،آمریکا و کانادا در نیمسال دوم سال

آزمونهاي آماري (به دلیل عدم تکرار) امکان نداشت .از

تحصیلی  1341-40و با مرجع قرار دادن کتابچههاي سالمت

اینرو ،فقط شرایط موجود توصیف گردید .در پایان تجزیه و

خودگزارشی کشورهاي مذکور به سازمان جهانی بهداشت

تحلیل دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه version 18, ( 17

انجام شد.

 )SPSS Inc., Chicago, ILصورت گرفت.

روش جمعآوري اطالعات از طریق سایتهاي اینترنتی و
تدوین جداولی بود که براي هر کشور با توجه به اهداف
تحقیق طراحی گردید .در این جداول متغیرهاي تعداد سنوات
تحصیل ،مدل آموزشی دندانپزشکی ،برنامه کلی آموزشی ،نوع
واحدهاي گذرانده شده و ساعات درسی واحدهاي مربوط
مورد بررسی قرار گرفت .جهت مقایسه مدل آموزش
دندانپزشکی در ایران با کشورهاي خارجی منتخب ،مجموع
واحدها و ساعات درسی در رشته دستیاري لثه پزشکی براي
هر کشور محاسبه شد .با توجه به این که در هر کشور از

یافتهها
یافتههاي به دست آمده از بررسی برنامه آموزشی دوره
دستیاري دانشگاههاي مورد مطالعه در جداول  1-3ارایه شد.
همچنین تعداد اساتید تمام وقت و نیمه وقت در پنج دانشگاه
مورد مطالعه ،سنوات تحصیل دانشجویان دوره ي دستیاري
رشته پریودنتولوژي ،تعداد رزیدنت هاي پذیرفته شده براي هر
سال به ترتیب در شکل  0 ،1و  3آورده شده است.

جدول  :1مشخصات برنامه درسی در دانشگاه بوستون در دوره  36ماهه ()7
سال

هدف آموزشی

دروس ارایه شده

اول:

اجراي پروژههاي تحقیقاتی

بافتشناسی (نظري) ،سمینار (نظري) ،درمان پریودنتالی (نظري) ،پریودنتال کلینیکی

تحقیق

آموزش اصول اولیه لثه پزشکی با تجربههاي عملی و دروس مرتبط

(عملی) ،تحقیق (نظري)

دوم:

ادامه پروژههاي تحقیقاتی سال اول

میکروبیولوژي دهان ( نظري) ،بیولوژي اولیه دهان (نظري) ،امور پزشکی بیمار (نظري)،

کلینیک

ارایه دروس پزشکی مربوط به

کنترل استرس و درد بیمار (نظري) ،آناتومی سر و گردن (نظري و عملی) ،پاتولوژي دهان و

1

کلینیک ،میکروبیولوژي

صورت (نظري و عملی) ،پریودنتولوژي سه :انتخاب عنوان در پریودنتولوژي (نظري)،

ایمنیشناسی

سمینار :طرح درمان و ارایه بیماران (نظري) ،بازخوانی دورهاي اول کتب پریودنتال (نظري)،

پریودنتولوژي

سمینار دورهاي (نظري) ،فارماکولوژي (نظري) ،بازخوانی دورهاي دوم کتب پریودنتال

میکروسرجري پریودنتال

(نظري) ،فرم کلینیکی دارویی و پاتولوژي دهان (عملی) ،پریودنتولوژي کلینیکی (عملی)،

طرح درمان ،ایمپلنت

اخالق و قوانین (نظري) ،معرفی آمار (بیواستات) (نظري) ،مروري بر کتب ایمپلنتولوژي

داروهاي مربوط به دهان

(نظري) ،سرفصلهاي ایمپلنتولوژي (نظري) ،ارایه بیماران ایمپلنت (عملی) ،معرفی

پاتولوژي ناحیه دهان

ایمپلنتهاي دندانی (نظري) ،تحقیق (نظري)

سوم:

انجام اعمال عملی به همراه آموزش علوم کلینیکی

انتخاب سرفصلها براي مرور (نظري) ،ارایه بیمار و طرح درمان (عملی) ،سمینار دورهاي

کلینیک

شرکت دانشجویان در تدریس

(نظري) ،مرور کتب پریودنتال یک (نظري) ،مرور کتب پریودنتال دو (نظري) ،پریودنتولوژي

0

کار در خارج از کلینیک دانشگاه

کلینیکی (عملی) ،اکلوژن (نظري و عملی) ،ارایه بیماران ایمپلنت (نظري) ،بیحسی با
نیتروژن اکساید (نظري و عملی) ،ناهنجاريهاي تمپورومندیبوالر و دردهاي دهانی صورتی
(نظري و عملی) ،تغذیه و بهداشت دهان (نظري) ،تحقیق (نظري) ،اداره نحوه کار (عملی)
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برنامه آموزشی در دانشگاه هاروارد

کار ،تمام بیماريهاي پریودنتالی را تشخیص دهند و درمان

دانشجویان متقاضی در دانشگاه هاروارد عالوه بر دوره

کنند .همچنین ،فارغالتحصیالن موارد خاص و پیشرفتهاي را

پریودنتال خود ،باید در یک دوره دکتري علوم پزشکی

انجام میدادند که همکاري با دیگر متخصصان را الزم داشت.

( Division of Medical Sciencesیا  (DMSشرکت

طول دوره ،بسته به نوع تحقیقات دانشجویان میتوانست  90تا

میکردند که این دو دوره به صورت ترکیبی با هم در این

 05ماه تغییر نماید و دو مدرک پریودنتال به فارغالتحصیالن

دانشگاه ارایه میشد .فارغالتحصیالن این دوره کار خود را در

اعطا میشد .بیشتر این دانشجویان به دنبال مشاغل دانشگاهی

زمینههاي دانشگاهی ،تحقیقاتی و کلینیکی ادامه میدادند و با

در آینده بودند.

توجه به دوره آموزشی ارایه شده ،باید میتوانستند در انتهاي
جدول  :0مشخصات برنامه درسی در دانشگاه هاروارد ()4
سال اول :ترم اول

سال اول :ترم دوم

پیشرفتهایی در امور تحقیقات پریودنتال (نظري) ،روش تحقیق (نظري) ،روش تحقیق

سمینار یک (نظري) ،اصول پریودنتولوژي (نظري و عملی) ،درمان

و محاسبات کامپیوتري (نظري) ،میکروبیولوژي دهان (نظري) ،ایمونولوژي دهان

پریودنتال (عملی) ،پایههاي بیولوژي سلولی و مولکولی (نظري)،

(نظري) ،ارایه بیمار پریودنتال (نظري و عملی) ،پایه ایمپلنت در دندانپزشکی (نظري)،

فارماکولوژي کلینیکی (نظري) ،بافت (نظري) ،تحلیل آمار زیستی

اصول پریودنتولوژي (نظري) ،نحوه ارایه بیمار (نظري) ،درمان پریودنتالی (نظري و

(نظري) ،ارایه بیماران پریودنتالی (نظري و عملی) ،نحوه ارایه بیماران

عملی) ،تمرینات کلینیکلی (عملی) ،تمرینات تحقیقاتی (نظري)

پریودنتالی (نظري) ،آموزش نحوه جستجو و تحقیق (نظري)،
تمرینات کلینیکی (عملی) ،تمرینات تحقیقاتی (نظري)

سال دوم :ترم اول

سال دوم :ترم دوم

عناوین پریودنتال مدرن (نظري) ،ارایه بیماران پریودنتالی (نظري و عملی) ،اصول ارایه

عناوین پریودنتال مدرن (نظري) ،ارایه بیمار پریودنتالی (نظري و

بیماران پریودنتالی (نظري و عملی) ،تمرینات کلینیکی (عملی) ،تحقیقات (نظري)

عملی) ،تمرینات کلینیکی (عملی) ،تحقیقات (نظري)

سال سوم :ترم اول

سال سوم :ترم دوم

عناوین پریودنتال مدرن دو (نظري) ،ارایه بیمار پریودنتالی (نظري و عملی) ،تمرینات

عناوین پریودنال مدرن دو (نظري) ،اصول امتحانات پریودنتال

کلینیکی (عملی) ،تحقیقات (نظري و عملی) ،آموزش پري دکترال (نظري و عملی)

(نظري) ،ارایه بیماران پریودنتالی (نظري و عملی) ،تمرینات کلینیکی
(عملی) ،تحقیقاتی (نظري)

سال چهارم :ترم اول

سال چهارم :ترم دوم

تأکید بر انجام کارهاي عملی و تحقیقات

انجام کارهاي عملی ،تحقیق ،دفاع از پایاننامه

برنامه آموزشی در دانشگاه تورنتو

و کلینیکی است .برنامه کاري دانشجویان دستیاري در این دوره

این دانشگاه ارایه دهنده قدیمیترین برنامه براي دوره

 36ماهه شامل درمان جراحی یا غیر جراحی بیش از  02مورد

دستیاري است و از تمام دانشگاههاي موجود در آمریکاي

پریودنتایتیس 12 ،تا  10مورد جراحی پالستیک پریو 52 ،تا

شمالی بیشتر دانشجو میپذیرد .دانشگاه تورنتو از سال 1424

 122مورد ایمپلنت 0 ،تا  12مورد عمل باال بردن سینوس 7 ،تا

موضوع پریودنتال را مورد توجه قرار داد و از سال  1402به

 10مورد بازسازي استخوانی و  02تا  00مورد انجام بیحسی

صورت مدرن واحد دستیاري پریودنتولوژي را در دانشگاه

داخل وریدي کی بود .عالوه بر انجام کارهاي عملی فشرده در

تأسیس کرد .تأکید اصلی در این برنامه بر موضوعات تحقیقاتی

بخش ،دانشجویان سمینارهاي مشترکی با دستیاران دیگر
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بخشها برگزار مینمودند .عالوه بر این ،دانشجویان در دو

پریودنتولوژي سنتی متشکل از تشخیص ،مشخص کردن میزان

بیمارستان شهر تورنتو به صورت چرخهاي مشغول به کار

احتمال بهبودي و درمان پیریزي شده بود .دانشجویان دوره

میشدند .تمام بیماران مراجعه کننده به بخش ،ارجاع شده از

دستیاري در این دوره ،درمانهاي غیر جراحی و جراحی را

داخل یا حتی خارج استان باید فایل مشخصی را تنظیم

آموزش میدیدند .همچنین ،بر علوم پایه ،نیاز اولیه این

میکردند که تمامی اطالعات در آن ثبت میگردید .این

درمانها بسیار تأکید میگردید.

اطالعات مورد آنالیز قرار میگرفت و در تحقیقات و انتشارات
دانشگاه استفاده میشد.

دانشجویان تمرینها و آموزشهاي فشرده و متنوعی در
زمینه ایمپلنتولوژي شامل آمادهسازي محل ایمپلنت و قرار دادن

این دانشگاه ،مرکزي به نام بازسازي ساختارهاي دهانی

ایمپلنت در محل مورد نظر را تجربه میکردند .همچنین ،این

داشت که تمام موارد شامل ایمپلنت و جراحی داخل دهان در

آموزشها شامل آگمنتیشن سینوس و بازسازي استخوان ریجها

آن انجام میگرفت و تمام اطالعات در مورد میزان درد بیماران،

بود .دانشجویان دوره دستیاري ،آموزشهاي الزم در زمینه

میزان بهبودي و میزان رضایت بیماران در آنجا ثبت میگردید.

درمان انواع بیماريهاي لثه به خصوص موارد پیشرفته را کسب

دانشجویان بر روي آنها تحقیق و روشهاي بهتر و مفیدتر را

مینمودند .آموزشهاي کلینیکی براي بیماران خاص و بیماران

شناسایی میکردند .همچنین ،دانشجویان دوره دستیاري در

مسن ،سخنرانی ،سمینار و کنفرانسهاي متعددي در مورد

البراتوار تحقیقاتی این دانشگاه ،بافتها و ساختارهاي

تشخیص ،درمان بیماران و تکنیکهاي خاص جراحی مورد

بیولوژیک دهان را مورد مطالعه قرار میدادند و عواملی مانند

نیاز در هر ترم براي دانشجویان برگزار میگردید .در پایان

اثرات سیگار بر دهان و انواع سرطانهاي دهانی را بررسی

دوره عالوه بر مدرک تخصصی پریودنتولوژي ،مدرک

مینمودند (.)12

کارشناسی ارشد بیومدیکال نیز به دانشجویان اعطا میشد

برنامه آموزشی در دانشگاه مریلند بالتیمور
بخش پریودنتولوژي این دانشگاه بر درمان بیماري
پریودنتایتیس تأکید بسیاري داشت و عالوه بر آموزش

(.)11
اهداف آموزشی گروه پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی
تبریز

دانشجویان دوره دستیاري براي شناسایی و درمان این بیماري،

گروه آموزشی پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز

آموزش اعمال جراحی ،تصحیح و بازسازي بافتهاي دهان،

ضمن رعایت اصول فرهنگی ،دینی و ملی براي ارتقا ،پیشرفت

درمان ایمپلنت و جراحی لثه براي زیبایی را نیز در برنامه

سالمت دهان و بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه ،نیروهاي

آموزشی خود گنجانده بود .دو هدف اصلی این بخش

متخصصی (دندانپزشکان عمومی و متخصص) را در زمینههاي

پریودنتولوژي ،عبارت از آموزش مدرنترین و جدیدترین

پریودنتیکس ،ایمپلنت ،پزشکی پریودنتال ،مهندسی بافت نرم،

روشها در موضوع پریودنتولوژي براي دانشجویان و تربیت

جراحیهاي پالستیک ،جراحیهاي بازسازي دهان و انجام

متخصصانی بود که از لحاظ علمی و عملی سرامد و

پژوهشهاي مربوط در منطقه شمال غرب کشور تربیت

تواناییهاي باالیی داشتند.

مینمود .این دانشکده  92درس به مدت  0579ساعت ارایه

این دانشکده خود را منبع اولیه براي عموم و دانشجویان
میدانست .همچنین ،این بخش در امور تحقیقاتی و ارایه
خدمات به بیماران متقاضی ،جایگاه باالیی داشت .برنامه
آموزشی دوره پریودنتولوژي این دانشگاه با محوریت
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میکرد که شامل علوم پایه مشترک ،علوم وابسته دانشکدهاي،
علوم وابسته بیمارستانی و علوم تخصصی بود.
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشکی
جدول  :3سرفصلهاي دروس دوره دستیاري دانشکده دندانپزشکی تبریز
سال اول :ترم اول و دوم

سال اول :ترم دوم

آسیبشناسی دهان و فک و صورت (نظري) ،اصول کنترل عفونت (کارگاهی)،

کلینیک پریودنتیکس ( 1عملی) ،پریودنتیکس ( 1نظري) ،بررسی

ایمنیشناسی (نظري) ،بافتشناسی و جنینشناسی فک و صورت (نظري) ،تشریح سر

مقاالت ( 1نظري) ،بیماريهاي دهان و تشخیص (نظري و عملی)،

و گردن (نظري و عملی) ،تکنولوژي آموزشی (کارگاهی) ،رایانه و سیستمهاي

بیماريهاي داخلی (نظري و عملی) ،بیهوشی (نظري و عملی)،

اطالعرسانی علوم پزشکی (کارگاهی) ،فارماکولوژي (نظري) ،فوریتهاي پزشکی

رادیولوژي دندان و فک (نظري) ،رادیولوژي دندان و فک (عملی)

(کارگاهی) ،فتوگرافی بالینی (نظري و عملی) ،فیزیولوژي و بیولوژي دهان (نظري)،
قوانین پزشکی و اخالق حرفهاي (نظري) ،میکروبشناسی دهان (نظري و عملی)
سال دوم :ترم اول

سال دوم :ترم دوم

کلینیک پریو ( 0عملی) ،پریو ( 0نظري) ،بررسی مقاالت ( 0نظري) ،جراحی دهان

کلینیک پریو ( 0عملی) ،پریو ( 0نظري) ،بررسی مقاالت ( 0نظري)،

فک و صورت (نظري و عملی) ،رساله تخصصی ( 1نظري و عملی) ،اندودنتیکس

کلینیک ایمپلنت ( 1عملی) ،رساله تخصصی ( 0نظري و عملی)،

(نظري و عملی) ،روششناسی تحقیق ( 1کارگاهی)،

پروتزهاي دندانی (نظري و عملی) ،ارتودنسی (نظري و عملی)،
روششناسی تحقیق ( 0کارگاهی)

سال سوم :ترم اول

سال سوم :ترم دوم

کلینیک پریو ( 3عملی) ،پریو ( 3عملی) ،بررسی مقاالت ( 3نظري) ،کلینیک ایمپلنت

کلینیک پریو ( 3عملی) ،پریو ( 3نظري) ،بررسی مقاالت ( 3نظري)،

( 0عملی) ،ارایه مورد ( 1نظري و عملی) ،رساله تخصصی ( 3نظري و عملی)،

ارایه مورد ( 0نظري و عملی) ،رساله تخصصی ( 3نظري و عملی)

دندانپزشکی ترمیمی (نظري و عملی)

شکل  :1تعداد استادان تمام وقت و نیمه وقت در پنج دانشگاه مورد مطالعه
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شکل  :0سنوات تحصیل دانشجویان دوره دستیاري رشته پریودنتولوژي

شکل  :3تعداد دستیاران پذیرفته شده براي هر سال

بحث و نتيجهگيري
سیستم آموزشی دندانپزشکی در کشورهاي کانادا و آمریکا
بیشتر به یک شکل و از نوع استوماتولوژي و در ایران از نوع
دنتولوژي بود .تفاوتها شامل سنوات تحصیل ،ساعات درسی
و نوع ارایه واحدهاي درسی میشد .به عنوان نمونه ،دوره

هر کدام در ساعات جداگانهاي و با فعالیت خود دانشجو (به
خصوص در دروس عملی) ارایه میشود .نتایج به دست آمده
نشان داد که نوع برنامه آموزشی کلی دندانپزشکی در دوره
تخصصی در همه دانشکدههاي مورد بررسی از نوع درس
محور بود و با هدف افزایش سطح بهداشت دهان و دندان

پریودنتولوژي در دانشگاه هاروارد پس از گذراندن برنامه

صورت میگرفت ،اما پرداختن به امور تحقیقاتی در دانشگاه

آموزشی  06ماهه و در ایران پس از  36ماه به پایان میرسید.

آمریکا و کانادا در سطح بسیار باالتري قرار داشت؛ به طوري

ارایه کامل سیستم دنتولوژي به طور گستردهتر به تجهیزات،

که در دانشگاههاي مریلند و هاروارد به هنگام پایان دوره عالوه

امکانات دانشگاهی دندانپزشکی و نیز استادان و کادر آموزشی

بر مدرک تخصصی پریودنتولوژي ،مدرک دیگري نیز به

مجرب نیاز دارد؛ چرا که در این سیستم دروس نظري و عملی

دانشجویان اعطا میشد که معادل کارشناسی ارشد است.
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به طور کلی پیشرفتهاي علمی در دنیاي امروز باعث ایجاد

از دیگر تفاوتهاي اصلی بین دورههاي تخصصی ایران با

گرایشهاي متفاوتی در هر رشته تحصیلی میشود .علم

آمریکا و کانادا ،نحوه پرداخت هزینه دانشگاهها است .بیشتر

دندانپزشکی هم روز به روز به سمت تخصصی شدن پیش

دانشجویان در ایران بدون پرداخت هزینه و فقط با قبول تعهد

میرود .از اینرو ،به نظر میرسد که انباشتهسازي اذهان

براي کار با دستمزد بسیار کم در دانشگاهها پذیرفته میشدند

دانشآموختگان دندانپزشکی با مطالب اضافی پزشکی ضروري

که این امر باعث محدود شدن اختیارات ،میزان و نوع کارهاي

نمیباشد؛ چرا که باعث کاهش ساعات آموزشی تخصصیتر

بعدي آنان میگردید .حتی دانشجویان پس از پایان دوران

دروس دهان و دندان میگردد .بنابراین ،سیستم دنتولوژي ارایه

تحصیل در انتخاب محل زندگی خود ،مختار نبودند .تنها نکته

شده در ایران از نظر آموزش مباحث پزشکی به دندانپزشکان،

مثبت این امر براي دانشجویانی است که تملک مالی کافی

تنها حداقلها را رعایت مینماید.

نداشته باشند ،اما بیشتر دانشجویان در کانادا و آمریکا

از واحدهایی که در تمامی دانشکدههاي دیگر به جز ایران

میتوانستند با بهره گرفتن از وامهاي کمبهره ،تمام هزینههاي

بر روي آن تأکید ویژهاي میشد ،واحد تحلیل آماري پیشرفته یا

دانشگاه را بپردازند و  3ماه پس از شروع به کار ،بازپرداخت

بیواستات و نحوه انجام اعمال بیحسی و بیهوشی با نیتروژن

وامها را به بانکها آغاز نمایند .این روش باعث میشود که

اکساید بود .همچنین ،بر روي مسایل تحقیقاتی ،آنالیز و بررسی

دانشجویان نگرانی کمتري نسبت به آینده خود و اختیارات

بیماران مراجعه کننده ،نوع بیماري آنان ،میزان درد و نحوه

بیشتر براي انتخاب محل زندگی و نحوه کار خود داشته باشند.

درمان آنان در دانشگاههاي آمریکایی و کانادایی و به خصوص

 Fiehnو  Christensenبه بررسی عوامل شیوه زندگی و

هاروارد تأکید بسیار زیادي میگردید؛ به طوري که حجم

بیماريهاي مربوط به آن در آموزش پریودنتولوژي دانشکده

گستردهاي از اطالعات در بانک اطالعاتی این دانشگاهها ذخیره

دندانپزشکی کشورهاي اسکاندیناوي پرداختند .در مطالعه آنان

میشد که میزان آن به چند ده سال میرسید.

بیماريهاي ایجاد شده بر مبناي روش زندگی ،براي توسعه

دالیل تفاوت در تعداد متخصصان بیشتر در آمریکا و کانادا

پریودنتیت و سایر بیماري دهان مهم گزارش شد .بنابراین،

نسبت به ایران با توجه به آخرین نتایج ،مربوط به اختالف در

آگاهی یافتن به عوامل مؤثر بر شیوه زندگی باید بخشی از

هرم سنی ،تعداد جمعیت ،میزان امکانات ،وضعیت اقتصادي و

برنامه درسی دندانپزشکی گردد .با این حال ،جستجوي

دشواري یا سادگی ارایه رشته تحصیلی دندانپزشکی در این

اطالعات در پایگاه دادههاي ادبیات ،نتایج کمی را در برداشت.

کشورها است .یکی از تفاوتهاي دیگر بین ایران با آمریکا و

هدف مطالعه  Fiehnو  Christensenبراي توصیف شیوه

کانادا ،نحوه قبول دانشجویان براي ارتقا یافتن در این رشته

زندگی ،آموزش در رابطه با بیماريهاي حفره دهان با تمرکز بر

میباشد .در ایران هر ساله امتحانات ارتقا اغلب به صورت

پریودنتیت بود و آنان چگونگی آموزش این موارد در دروس

سراسري برگزار میگردد؛ در حالی که این تصمیم در مورد

دندانپزشکی در کشورهاي اسکاندیناوي را توضیح دادند

دانشجویان دانشگاههاي آمریکایی و کانادایی مورد مطالعه ،پس

(.)10

از بررسی نحوه کار فرد در طول سال و میزان و کیفیت مقاالت

ژاپن داراي نهادهایی است که آموزش دانشجویان واجد

ارایه شده گرفته میشود .این امر کاهش استرس و باال رفتن

شرایط فوق دکتري در زمینه پریودنتیکس را فراهم مینماید .با

سطح کاري و علمی دانشجویان را در طول سال به همراه

این حال ،برنامههاي پیشرفته جامع و استاندارد ملی پریودنتال

خواهد داشت.

براي این برنامه تخصصی وجود ندارد .مطالعهاي براي کمک به
برنامههاي آموزشی ژاپن انجام شد که به سوي استانداردهاي
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جهانی در این زمینه سوق داده شود و در آن به توصیف تفاوت

قسمتهاي واحد عملی را تشکیل میداد و کار عملی در این

کلی در آموزش پریودنتیکس تخصصی ژاپن و ایاالت متحده

زمینه ناچیز بود .این درس در  40درصد دانشکدهها به صورت

آمریکا ،پریودنتیکس اعضاي هیأت علمی ،ویژگیهاي دستیاران

یک واحد نظري و  0واحد عملی ارایه میشد .هیأت علمی

و نگرش در دو برنامه خاص پرداخته شد 9 .نفر از اعضاي

ارایه دهنده درس در  07درصد دانشکدهها ،تخصص

هیأت علمی پریودنتال و  4نفر از دستیاران دندانپزشکی

دندانپزشکی اجتماعی را نداشتند (.)19

دانشگاه نیپون ( The Nippon Dental Universityیا

در آخر ،مطالعه قاسمی و همکاران مشخص گردید که ارایه

 )NDUو  5تن از اعضاي هیأت علمی و  13دستیار از

درس «سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی» در

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مرکز علوم پزشکی تگزاس در

دانشکدههاي دندانپزشکی ایران با محدودیتها و کمبودهاي

سن آنتونیو ( The University of Texas Health Science

محتوایی و اجرایی همراه است و براي برطرف کردن آنها به

 Center at San Antonioیا  )UTHSCSAدر پژوهش

تقویت بیشتر گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و

شرکت کردند .اطالعات دموگرافیک ،نگرش پاسخ دهندگان

همکاري و هماهنگی بیشتر درون دانشکده و نیز بین دانشکده

نسبت به موضوع و ارزیابی برنامههاي آموزشی جمعآوري شد.

و دانشگاه نیاز میباشد (.)19

نتایج نشان داد که تفاوتهاي بسیاري در ساختار برنامه درسی

در پایان باید عنوان گردد که مطالعات معدودي در رابطه با

و عملیات بالینی وجود دارد .دستیاران و اعضاي هیأت علمی

مبحث برنامه آموزشی انجام شده است که محدود به مقایسه

 NDUدر مقابل پاسخ دهندگان  ،UTHSCSAگزارش نمودند

برنامه آموزشی بین دانشگاههاي ایران و دانشگاههاي

که موضوع و زمان کافی براي یادگیري علوم بالینی نداشتند؛

کشورهایی مانند آذربایجان ،اوکراین و ارمنستان میباشد(.)10

اگر چه آنان تعداد افراد بیشتري را در یک ماه نسبت به

باید در نظر گرفت که دانشگاههاي دندانپزشکی این کشورها

 UTHSCSAویزیت میکردند .ژاپن براي ارایه آموزش با

اعتبار باالیی ندارند و با توجه به افزایش روزافزون

کیفیت باال و سازگار با دستیاران پریودنتال ،به ایجاد

کنفرانسهاي جهانی و دورههاي فلوشیپ متعددي که در

مجموعهاي از استانداردها نیاز داشت تا پیامدهاي مثبت براي

کشورهاي پیشرفته برگزار میشود ،الزم است مقایسهاي بین

کسانی فراهم شود که تحت درمانهاي پریودنتال قرار

برنامه آموزشی دندانپزشکی ایران به خصوص در زمینه

میگرفتند (.)13

دورههاي تخصصی با دانشگاههاي معتبرتر و بهروزتر جهان

قاسمی و همکاران در تحقیقی به بررسی کیفیت تدریس

صورت گیرد .بهتر است این مقایسه از لحاظ تعداد سنوات

درس «سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی» براي

تحصیل ،مدل آموزشی ،برنامه کلی آموزشی ،تعداد و نوع

دانشجویان عمومی دانشکدههاي دندانپزشکی ایران پرداختند.

واحدهاي گذرانده شده و ساعات درسی واحدهاي مربوط

در مطالعه آنان گزارش شد که از تصویب تغییرات کیفی و

سیستم آموزشی ایران با کشورهایی انجام شود که سرامد رشته

کمی در ارایه درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در

دندانپزشکی هستند .از اینرو ،تفاوتهاي سیستمهاي آموزشی

دوره دندانپزشکی عمومی ده سال میگذرد .آنها در بررسی

بارزتر جلوه مینماید و میتوان یکسانسازي مناسبی بین

خود از  10دانشکده پاسخ دریافت کردند که در تمام

فارغالتحصیالن ایران با فارغالتحصیالن دانشگاههاي معتبر انجام

دانشکدهها ،محتواي درس مطابق مصوبه وزارتخانه و به

داد.

صورت ترکیبی از سخنرانی ،کارگاه و کار در زمینه ارایه

با استناد به مطالب ذکر شده ،میتوان نتیجه گرفت که جهت

میگردید .سخنرانی ،شکل غالب ارایه درس حتی در برخی

یکسانسازي سیستمهاي آموزشی با فرایندهاي دانشگاهی و
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به نوبه خود نتایج مطلوبی همچون ارتقاي سالمت دهان و

 الزم است یک بنیاد جهانی دندانپزشکی جهت،جهانی

 کاهش کوچ دندانپزشکان از،دندان در سراسر جهان

مجوزدهی و استانداردسازي سیستمهاي آموزشی دندانپزشکی

کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به کشورهاي

 فعالیت این بنیاد و نهادهاي آموزش.کل دنیا تأسیس گردد

 بهرهمندي هرچه بیشتر همه اقشار جوامع از،توسعه یافته

 منجر به تربیت افراد داراي صالحیت از سراسر،دندانپزشکی

خدمات استاندارد دندانپزشکی و تأمین امنیتی شغلی و درامد

دنیا جهت بررسی و مجوزدهی به دانشکدههاي دندانپزشکی

مناسب براي دندانپزشکان همه کشورها به دنبال خواهد

 الزم به ذکر است که چنین اشخاصی باید از.هر کشور میشود

.داشت

 زیر نظر سازمان جهانی بهداشت،تمام کشورها برگزیده شوند
آموزش ببیند و به صورت خودگزارشی شروع به فعالیت
.نمایند

سپاسگزاري
مقاله حاضر برگرفته از بخشی از پایاننامه دکتري مصوب

توسعه مجموعهاي از استانداردهاي آموزشی شناخته شده

.دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز میباشد

جهانی جهت تربیت دانشجویان دندانپزشکی و استفاده از

بدین وسیله از حمایت دانشکده دندانپزشکی به جهت حمایت

ترمینولوژي استاندارد بینالمللی براي تسهیل برنامهریزي درسی

. کمال تشکر و قدردانی به عمل میآید،از انجام این پژوهش

 میتواند موجب طراحی برنامههاي آموزشی،مناسب و یکسان
استاندارد دانشکدههاي دندانپزشکی شود که این یکسانسازي
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Background & Objective: The main objective of this study was to survey the postgraduate
periodontology course in Iran and compare its curriculum with that of selected dental schools in
the United States and Canada.
Methods: This was a descriptive study. First, data were gathered based on the information
available on the universities’ websites. Then, postgraduate periodontology curriculum of Tabriz
University of Medical Sciences, Iran, was investigated and compared to that of Harvard
University, Boston University, University of Maryland, and University of Toronto. The studied
variables consisted of number of years of education, dental education model, education
curriculum, completed units, number of hours of completed units.
Results: In all selected dental schools, the overall curriculum was course-centered with
theoretical courses in the stomatology system accompanied with clinical courses. Great
emphasis was placed on research. Harvard University provides academic, research, and clinical
training, the period of its course ranged from 45 to 57 months, and the graduates received two
periodontal degrees. Nevertheless, the main emphasis at the University of Toronto is clinical
and research training and the duration of the period is 36 months, and the training is provided in
the form of surgical or nonsurgical treatment. In the University of Maryland, Baltimore, the
training consists of surgery, correction, and regeneration of oral tissue, implantology, and
gingival surgery. The Department of Periodontics of Tabriz University of Medical Sciences
provides a curriculum similar to that of the University of Toronto. Its training program consists
of courses on implantology, periodontics, tissue engineering, plastic surgery, reconstructive
surgery of the mouth. This training program comprises 40 courses presented in 2784 hours.
Conclusion: It seems that filling the minds of the learners with medical, physiopathological,
and stomatological topics reduces clinical activity and significantly reduces research and
academic papers. Thus, the academic rating of dentistry schools in Iran can be improved
through providing postgraduate periodontology courses similar to those provided by high
ranking universities. This can also render fellowship and postgraduate courses more efficient for
Iranian students.
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