گزارش جلسه شماره833:

گروه :علوم دندان پزشکی

تاريخ3011/6/38 :

دستور جلسه:
وضعيت آموزش دندانپزشكي بطور جامع و وضعيت اين آموزش در دوران كرونا بود.

رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
آقاي دكتر خاوري اظهار داشتند :در شرايط كنوني فارغالتحصيالن رشته دندانپزشكي از شرايط خوبي برخوردار نيستند و ميبايست با آموزش
مناسب بخش كلينيكي آنها را از نظر فني و حرفهاي تقويت كنيم.
آقاي دكترخادمي اظهار داشتند :با توجه به وقفه ايجاد شده امتحانات بورد و ورودي رزيدنتي ديرتر برگزار ميشود و عمالً يك ترم به آموزش اضافه
شده و يكي از كارها كم كردن تعداد دانشجو است كه در يكي دو سال اخير كمك كننده خواهد بود.
خانم دكتر طاهري اظهار داشتند :در دانشكده پزشكي شهيد بهشتي در آموزش به صورت ارگان سيستم پيش رفتهاند كه دانشجويان از نظر تئوري
قوي بودند ولي از نظر عملي از شرايط مناسبي برخوردار نبودند .در دندانپزشكي هم فارغالتحصيالن از شرايط علمي پائينتري برخوردار هستند.
خانم دكتر مسلمي اظهار داشتند :جذب دانشجو در رشته دندانپزشكي نياز به بازنگري دارد و اين به نحوي است كه در برخي هيچ عالقه و انگيزهاي
وجود ندارد.
آقاي دكترپاكشير اظهار داشتند :فرهنگستان ميتواند مكاتباتي را با دانشگاهها داشته باشد و به روشي جهت ارزيابي فارغالتحصيالن دوره جديد
بپردازيم و يكسال ورود دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي را متوقف كنند و يكسال به دوره اضافه كنند.
در رابطه با گزارش نامه هاي ارسالي به گروه آقاي دكترشيرازي نامه ارسالي فرهنگستان به شوراي انقالب فرهنگي در مورد پذيرش دانشجوي پزشكي
از مقطع كارشناسي و اقدامات فرهنگستان را جهت اطالع مطرح كردند.
آقاي دكتر منزوي اظهار داشتند :اين شرايط شامل پزشكي است و ارتباطي با دندانپزشكي نخواهد داشت.
آقاي دكتر نوروزينيا :اين موضوع از سالها قبل در فرهنگستان مطرح شده بود و با داليلي فرهنگستان با آن مخالفت كرد.
آقاي دكتر سيفي اظهار داشتند :مسئله ضعف اين افراد در حوزه دندانپزشكي است و نميتواند آنچه براي رشته دندانپزشكي در نظر گرفته ميشود
با رشتههاي مهندسي مشترك باشد و بايد برنامه خاص تهيه شود.
آقاي دكترميراسمعيلي به لزوم داشتن ديدگاه آيندهنگري در آموزش دندانپزشكي تأكيد كردند.
در نهايت مقرر شد:
 -1آقاي دكترخاوري خالصه گزارشي از جلسه بينالملل در رابطه با دخانيات و دندانپزشكي تهيه و به گروه ارائه دهند .
 -2با توجه به مشكالت آموزشي پيش آمده در دوران كرونا .سيستم ارزيابي توانائيهاي عملي دانشجويان دندانپزشكي قبل از فراغت از
تحصيل تهيه و پيشنهاد گردد كه در دستور كار جلسه آينده گروه خواهد بود.

نحوه پيگيري توصيهها:
 -1آقاي دكترخاوري خالصه گزارشي از جلسه بينالملل در رابطه با دخانيات و دندانپزشكي تهيه و به گروه ارائه دهند .
 -2با توجه به مشكالت آموزشي پيش آمده در دوران كرونا .سيستم ارزيابي توانائيهاي عملي دانشجويان دندانپزشكي قبل از فراغت از
تحصيل تهيه و پيشنهاد گردد كه در دستور كار جلسه آينده گروه خواهد بود.
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