گزارش جلسه شماره683 :

گروه :علوم دندانپزشكي

تاريخ0011/16/10 :

دستور جلسه:
 .1گزارش طرحهاي پژوهشي
 .2پيشنهاد عملي براي نحوه ارزيابي توانمندي عملي (كلينيكي) دانشجويان دندانپزشكي
 .3مسئله پاياننامه
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
جلسه گروه دندانپزشكي با موضوع مشكالت آموزشي دندانپزشكي در دوران كرونا تشكيل شد.
دكتر شيرازي اظهار داشتند پيرو مطالب مطرح شده در جلسه قبل در رابطه با مشكالت آموزشي دندانپزشكي در دوران كرونا
نتايج جمعبندي و پيشنهادات به شرح زير تعيين گرديد؛
 .1دانشكدهها تا اجراي كامل ريكوايرمنتهاي عملي اين دانشجويان از اعالن فارغالتحصيلي آنها خودداري نمايند.
 .2دانشكدهها بر حسب شرايط و امكانات خود نسبت به فعال كردن بخشهاي عملي (كلينيكي) در بعد از ظهر با استفاده
از شيفت صبح و بعد از ظهر اعضاء هيئت علمي ،سيستم حقالتدريس ،استفاده از رزيدنتهاي سال آخر ،كلينيكهاي
ويژه ،نسبت به آموزشهاي جبراني اين دانشجويان اقدام نمايند.
 .3با توجه به كمبود بيمار در بخشهاي مختلف دندانپزشكي دانشكدهها نسبت به كاهش تعرفه درماني اقدام كنند كه
موجب افزايش مراجعه بيماران به دانشكده گردد.
 .4در صورت نياز ،به منظور تأمين تمام و يا بخشي از هزينهها ،بودجه كرونا كه براي دانشگاههاي علوم پزشكي در نظر
گرفته شده ،به دانشكدههاي دندانپزشكي هم اختصاص داده شود.
 .5به منظور حسن انجام كار ،سيستم نظارت و ارزشيابي اين دانشجويان به صورت مركزي توسط معاونت آموزشي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي انجام پذيرد.
در خصوص ارزيابي تواناييهاي عملي نهايي دانشجويان قبل از فراغت از تحصيل و جايگزيني آن به جاي پاياننامه مطالب
مختلف مطرح و با توجه به مقررات آموزشي موجود در گروه پزشكي وجود پايان نامه الزامي و غير قابل اجتناب است فقط با
توضيحات آقاي دكتر نوروزينيا مطابق گروه باليني و نظر جناب آقاي دكتر حقدوست به خاطر كرونا براي ارائه پاياننامه  4تا
 6ماه فرصت به دانشجويان داه شود.
در رابطه با دغدغههاي گروه دندانپزشكي در مورد تواناييهاي عملي دانشجويان دندانپزشكي قبل از فراغت از تحصيل و
پروژه تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته و نتايج قابل تأملي به دست آمده انجام ارزيابي نهايي بسيار مفيد خواهد بود و
براي يافتن راه كار مناسب و عملياتي آن گروه دندانپزشكي فرهنگستان نهايت تالش خود را خواهد كرد.
نحوه پيگيري توصيهها:
در رابطه با آموزش عملي (كينيكي) دانشجويان دندانپزشكي در دوران كرونا پيشنهاد تهيه شده و به فرهنگستان اعالم گرديد.
كه پيشنهادات از طريق دفتر رياست محترم فرهنگستان به رياست محترم جمهور و جناب آقاي دكترحقدوست معاونت محترم
آموزشي وزارت بهداشت ارسال گرديده است.
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:

جلسه بعدي گروه روز شنبه مورخ  03خرداد  1033برگزار خواهد شد.
 .1گزارش طرحهاي پژوهشي
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 .0مسئله پايان نامه

