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Abstract
In the year 2020 Covid-19 disease caused an extensive pandemic world-wide. It arose from
Wuhan city in China and spread to whole world resulting in many deaths. Immediately,
researchers conducted many studies to assess the etiology, epidemiology, ways of transmission
and protective instructions and materials against Covid-19, but still there are not enough
studies about challenges which dentists, dental students and patients referring to dental clinics
encounter regarding their social, economic and psychological status. In this review, authors
tried to focus on the literature regarding these problems. The literature search was conducted
using natural language keywords and controlled vocabulary using MeSH through PubMed,
Scopus and Google Scholar from 1st of January 2020 to 21st of November 2020. In addition,
Gray literature and manual search of references were also performed. Articles with low quality
methodology were excluded based on critical appraisal. The articles about the effects of Covid19 on “dental education”, “pediatric dentistry”, “geriatric dentistry” and “dental professions
and practice” were included in the study. The results showed that due to the practical nature of
the dental profession and education and the importance of social distance during this pandemic
(Covid-19), the dental community and even patients in need of dental treatment have been
affected by this pandemic in different ways that should be considered by health officials for
facilitating feedback to this pandemic.
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چکيده

بیماری کووید 19-در سال  2020به یک پاندمی گسترده در سراسر جهان تبدیل شد .این بیماری از شهر ووهان چین شروع شد و تقریباً اکثر
کشورهای جهان را درگیر کرد و باعث مرگ و میر افراد بیشماری در جهان شد .بالفاصله ،مطالعات بسیاری در حیطههای اتیولوژی ،اپیدمیولوژی،
نحوهی انتقال و راههای محافظت در برابر ابتالی بیماران و دندانپزشکان انجام گرفت ،اما کمتر به زمینهی چالشهای دندانپزشکان ،دانشجویان
دندانپزشکی و بیماران از نظر اجتماعی ،اقتصادی و روحی -روانی پرداخته شده است .این مطالعهی مروری قصد دارد به جنبههای مربوط به
حرفهی دندانپزشکی ،آموزش دندانپزشکی و دندانپزشکی گروههای مختلف سنی بپردازد .پایگاه دادههای  Scopus ،PubMedو موتور
جستجوی پژوهشی  GoogleScholarبا استفاده از کلیدواژههای زبان طبیعی و زبان کنترل شده  MeSHجستجو شد .بازهی زمانی جستجو
به 1ژانویهی سال 2020تا  21نوامبر سال  2020محدود شد .همچنین جستوجوی دستی و بررسی متون خاکستری ( )Gray literatureاز
سامانههای محلی و وبسایتها انجام شد .بعد از بررسی اولیهی عنوان مقاالت به دست آمده ،بدنبال ارزیابی نقادانه مطالعات فاقد کیفیت از نظر
روششناسی اجرای مطالعه کنار گذاشته شدند .مطالعات در مورد تأثیرات کووید 19-بر «آموزش دندانپزشکی»« ،دندانپزشکی کودکان»،
«دندانپزشکی سالمندان» و «کلینیکها و خدمات دندانپزشکی» وارد مطالعه شدند .نتایج مطالعه نشان دادند که به دلیل ماهیت عملی حرفه و
آموزش دندانپزشکی و اهمیت فاصلهگذاری اجتماعی طی این پاندمی ،جامعهی دندانپزشکی و حتی بیماران نیازمند درمانهای دندانپزشکی از
جهات مختلف تحت تأثیر این پاندمی قرار گرفتهاند که باید جهت تسهیل بازخورد به این پاندمی موردتوجه مسئولین حوزهی سالمت قرار گیرند.
کليدواژهها :کووید ،19-دندانپزشکی ،حرفهای ،آموزشی
نحوه استناد به اين مقاله :پورنقی آذر ف ،هادیلو م ،چالشهای حرفهای و آموزشی دندانپزشکی در دورهی پاندمی  :Covid-19یک مطالعهی مروری .تصویر سالمت1399 .؛
.419-413 :)4(11

 . 1مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران ،گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی ، ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 . 2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران )(Email: mahdi.hadilou.res@gmail.com
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

کروناویروس ها گروهی از  RNAویروسهاا هساتند ()1
که به طور اولیه سلول های اپیتلیاال سیساتت تنفسای و سیساتت
گوارشی را مورد هدف قرار میدهند ( .)2بیماری کوویاد19-
توسااای ویاااروس (Severe Acute ،SARS-CoV-2
) Respiratory Syndrome Coronavirus 2کاه جاز
خانواده ی کروناویروسها است ،ایجااد و باعاث شاروع یاک
پاندمی وسیع در سال  2020شد که از شهر ووهاان در کشاور
چین شروع شده و تاکنون در اکثر قریب به اتفاا کشاورهای
جهان قربانی گرفتاه اسات ( .)3تاا تااری  13ساپتامبر ،2020
حدود  28میلیون نفر به این بیماری مبتال شده و  925هزار نفر
جان خود را از دسات دادهاناد ( .)8-4نار مارگومیار ایان
ویروس تا  3درصد نیز گزارش شده است ( .)9ایان ویاروس
میتواند از طریق تماس مستقیت و غیرمساتقیت (انتقاال توسای
لمس با دست یا در پرتابههای ( )dropletتنفس) با ترشحات
دهان و بینی فارد آلاوده منتقال شاود ( .)10در معار قارار
گرفتن چشت نیز می تواند یکی از راههای انتقال ایان ویاروس
باشد ( .)11کادر درمان گروهی با خطر بسیار بااالی اباتال باه
این بیماری هستند ( .)12دندانپزشکان و دستیاران دندانپزشکی
نیز به دلیل نوع و ماهیت کاار خاود و قرارداشاتن در معار
بزا دهان و خون جز مشاغل پرخطر از نظر احتمال ابتال باه
کووید 19-میباشند .دستگاه های اولتراسونیک ماورد اساتفاده
در مطب های دندانپزشکی به دلیل پخش کردن بازا و خاون
در هوا به صورت پرتابههای تنفسی میتوانند تماام ساطور را
به ویروس آلوده کنند ( .)13ویروس کروناا (SARS-CoV-
 )2میتواند تا  3ساعت در آئروسلها زنده مانده و حتی تا 72
ساعت روی سطور ،با تیتر ویروسی بسیار کااهشیافتاه دیاده
شود (.)14
مطالعات مروری که در ماههای اخیر در مورد این ویروس
انجام شدهاناد از قبیال مطالعاهی براباری و همکااران ( )15و
مطالعه ی ویالنی  Villaniو همکاران ( ،)16بیشاتر در ماورد
اتیولوژی ،اپیدمیولوژی ،نحوه ی انتقال و راه های محافظات در
برابار اباتالی بیمااران و دندانپزشاکان بااودهاناد ،اماا نیااز بااه
مطالعهی بیشتر در حیطه هاایی مانناد چاالش هاای اقتصاادی،
اجتماعی و آموزشای مارتبی باا حرفاهی دندانپزشاکی دیاده
میشود .در این مطالعهی مروری سعی شده است چالشهاای
فراروی حرفاهی دندانپزشاکی از قبیال مشاکالت مارتبی باا
دندانپزشااکان ،کااادر دندانپزشااکی ،آمااوزش دندانپزشااکی و
بیماران مراجعهکننده به مراکز دندانپزشکی که با ظهور بیمااری
کووید 19-به وجود آمده اند ،از مقاالت جسات وجاو شاود و
مورد بحث قرار گیرد.

مواد و روشها

به منظور دستیابی به اهاداف مطالعاه و درج جاامع از آن،
این مطالعه به صورت مروری انجاام گرفات .در ایان مطالعاه
جهت به دست آوردن مطالعات مرتبی ،جستوجاوی پایگااه
دادههااای  Scopus ،PubMedو موتااور جسااتوجااوی
پژوهشاای شاارکت گوگاال  GoogleScholarبااا اسااتفاده از
کلیدواژههاای آزاد و  MeSH Termمارتبی باا عناوان و باا
محدودیت بازهی زمانی از تاری  1ژانویه ی سال  2020تا 21
نوامبر سال  2020توسی کتابدار پزشکی در زبان انگلیسای باه
صورت زیر انجام شد:
((("Dentistry"[Mesh]) OR (dent* AND
)))(staff OR education OR patient OR student
OR
)]("Dentists"[Mesh
AND
))](2020/1/1:2020/11/21[pdat
AND
)]((((("COVID-19" [Supplementary Concept
OR (coronavirus)) OR (corona virus)) OR
(covid
))19
OR
)(sars-cov-2
AND
))](2020/1/1:2020/11/21[pdat
همچنین جستوجوی دساتی مناابع الکترونیکای فاو و
بررساای متااون خاکسااتری ( )Gray literatureاز طریااق
وبسایتهاا و ساامانههاای محلای مانناد ساامانهی نوپاا در
 https://research.ac.ir/توسی نویسندگان مطالعاه انجاام
شد .در ارزیابی نقادانه  ،مطالعاتی که فاقد کیفیت الزم بودناد،
از مطالعه کنار گذاشاته شادند .معیارهاای ورود ایان مطالعاه
شامل تأثیر پاندمی کووید 19-بار آماوزش در دانشاکدههاای
دندانپزشاااکی ،وتاااعیت روحااای و روانااای دانشاااجویان
دندانپزشکی ،وتعیت روحی و روانی بیماران مراجعهکننده به
کلینیکهای دندانپزشکی ،گروههاای در معار خطار مانناد
سااالمندان و کودکااان ،وتااعیت اقتصااادی دندانپزشااکان و
شغلهای مرتبی با این رشاته طای پانادمی کوویاد 19-مانناد
البراتوارهای دندانی بوده و بررسای اپیادمیولوژی ،روشهاای
انتقال ،راهکارها و تجهیزات محافظتی در برابار ایان بیمااری
جز معیارهای خروج قرار گرفتند .مطالعات باه دسات آماده
ابتدا از نظر مرتبی بودن عنوان و چکیاده ماورد ارزیاابی قارار
گرفت و مطالعات مرتبی با معیارهای ورود برای بررسی بیشتر
انتخاب شدند ،سپس متن کامل مقاالت اساتخراج شاده ماورد
بررساای قاارار گرفاات .در نهایاات پااس از مطالعااهی دقیااق و
استخراج اطالعات مورد نیاز ،نتاایج اساتخراج شاده ابتادا در
جدول استخراج داده خالصه و سپس به صورت دستی تحلیل
شدند.

یافتهها

پس از جستوجوی اولیاه 1864 ،مقالاه باه دسات آماد.
سپس  318مقالهی مشترج بین پایگاههای داده حذف گردیاد.
پس از مقایسهی عنااوین و چکیادهی مقااالت بااقیماناده باا
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معیارهای ورود و خروج مطالعه 1164 ،مقاله کنارگذاشته شاد
و متن کامل  62مقاله مورد بررسی قرار گرفت .سپس مقااالت
با موتوعات غیرمرتبی و با کیفیت پایین کنارگذاشته شادند و
اطالعاااات در چهاااار حاااوزهی «آماااوزش دندانپزشاااکی»،
«دندانپزشکی کودکان»« ،دندانپزشکی سالمندان» و «کلینیک هاا
و خدمات دندانپزشکی» تقسیتبندی و شرر داده شد.

بحث
آموزش دندانپزشکی
بیماری کووید 19-طی پاندمی ،آموزش دندانپزشکی را به
دلیل ماهیت عملی قسامت اعظات آماوزش در دانشاکدههاای
دندانپزشااکی تحاات تااأثیر قاارار داده اساات .بساایاری از
دانشکدههای دندانپزشکی پس از گذشت چند هفته تا چند ماه
پس از شروع پاندمی کووید ،19-آموزشهای عملی خود را با
اتخاذ تدابیر حفاظتی شاروع کردناد .کمباود ف اای فیزیکای
مراکااز جهاات رعایاات فاصاالهی اسااتاندارد ایماان ،تعاادیل
کوریکولوم درسی و نیازهای آموزشای عملای ،کااهش زماان
معمول هر بخش درمانی و کاهش تعداد بیماران مراجعهکنناده
به مراکز درمانی از مسائل و مشکالت جدیاد باود کاه تحات
تأثیر پاندمی کووید 19-به وجود آمد .این ماوارد باعاث عادم
آمااوزش کااافی و بااه دساات آوردن مهااارت مناسااب توساای
دانشجویان شده ،همچنین موجب افزایش اتطراب و نگرانای
کادر درمان و دانشجویان میشود که اهمیت نیااز باه حمایات
روانی دانشجویان را دوچندان میکند .گرچاه تادابیری مانناد
کاهش تعداد دانشاجویان هار دورهی درماانی و تقسایتبنادی
آنها به گروههای کوچکتر برای مقابلاه باا ایان ویاروس در
دانشکده های دندانپزشکی اجرا شده است ،اماا ایان وتاعیت
نیازمند تدریس چندبارهی اغلب دروس توسی اع ای هیئات
علمی می باشد و ایان امار باعاث فرساودگی کاادر آموزشای
میشود (.)19-17
دندانپزشکی کودکان
در دوران پاندمی کووید ،19-در کشور آمریکا گروهای از
متخصصین دندانپزشکی کودکان مطب خود را تعطیل کارده و
گروهی دیگر به درمان های اورژانسی اداماه داده اناد .تعطیلای
کلینیک های خصوصی منجر به افزایش مراجعات به اورژاناس
بیمارستانها و مراکز درمانی-آموزشی شاده اسات کاه باعاث
تجمع بیش ازحد کودکان نیازمند باه خادمات دندانپزشاکی و
هتجواری احتمالی آنها با افراد ناقل و افزایش احتمال ابتال به
این ویروس در جمعیت وسیعتری شده و به دلیل سهمیهبندی
تجهیزات محافظتی ،این مراکز را دچار کمبود میکند .همچنین
ممکن است امکان درمان کافی و مناسب ایان بیمااران وجاود
نداشته و همچنان نیازمند درمان دائمی باقی بمانند .مورد دیگر
این است که عدم درمان یا درمان های تسکین دهنادهی ماوارد
تصوير سالمت1399 ،؛ 419-413 :)4(11

غیراورژانسی مانند پوسیدگی های دندانی وسیع ممکان اسات
در آینده از نیاز به یک درمان ساده در مطب به بستری و انجام
درمان تحت بیهوشی عمومی نیز منجر شود .در کشور آمریکاا
به دلیال اینکاه بیمارساتان هاا در دوران پانادمی کوویاد،19-
اتا های جراحی را برای درمان کودکان نیازمند درماان تحات
بیهوشی عمومی در اختیار متخصصان اطفال قارار نمایدهناد،
آنها تالش میکنند ایان اعماال جراحای را در کلینیاکهاای
خصوصی انجام دهند که این خود میتواند مشکالت بعدی را
از نظر کنترل عفونات باه وجاود آورد .متأسافانه تاا پایش از
پاناادمی کوویااد 19-مهااارت دندانپزشااکان و دانشااجویان
دندانپزشاکی در تشاخیو و تعیاین شادت اورژانسای بااودن
مشکل بیماران (تریاژ) به طور جدی مورد محک قرار نگرفتاه
بود که به عنوان یکی از چالشهاای پانادمی کوویاد 19-نیااز
است پس از این پاندمی مورد ارزیابی و اصالر قرار گیارد تاا
در این گونه موارد کادر درمان توانایی تصمیتگیری مناساب را
داشته باشند (.)26،20
همچنین استفاده از تجهیزات محافظتی در برابار ویاروس
کرونا بیش از پیش میتواند باعاث تارس و عادم تمکاین باه
درمان کودکان شود که با استفاده از برچسبهاای کاارتونی و
جذاب میتوان این مشکل را حل کرد (.)21
دندانپزشکی سالمندان
بیماری های دهان و دندان از قبیل از دست دادن دندانهاا،
پوسیدگیهای دندانی ،مشکالت پریودونتال پیشرفته ،خشاکی
دهان و بدخیمیهای ناحیهی دهان در سالمندان شیوع بیشتری
دارند .همچنین ایان بیمااریهاا باا مشاکالت سیساتمیک باه
صورت دوطرفه با یکدیگر مرتبی هستند ( )22و این موتاوع
اهمیت رسیدگی به وتعیت دهاان و دنادان ساالمندان را کاه
بیشتر از دیگر گروههاای سانی درگیار مشاکالت سیساتمیک
میباشند و مرگ و میر بیشتری پس از اباتال باه کوویاد19-در
آنها دیده میشود ،دوچنادان مایکناد .اساتفاده از تجهیازات
حفاظتی در برابر ویروس کرونا توسی دندانپزشکان مایتواناد
باعااث ایجاااد اخااتالل در ارتباااط بااا سااالمندان حااین اعمااال
دندانپزشکی شود ،علیالخصوص اگر سالمند دچار اخاتالالت
شناختی و محادودیت هاای فیزیکای و زوال عقال (دماانس)
باشد .برای مثال تعف در شنوایی ساالمند باعاث مشاکل در
شنیدن سخنان دندانپزشک و برقاراری ارتبااط باا او مایشاود
(.)24،23
کلينيکها و خدمات دندانپزشکی
یکی از عواملی که بسیار متأثر از شرایی خاص ایجادشاده
توساای بیماااری کوویااد 19-ماایباشااد ،وتااعیت اشااتغال
دندانپزشکان است .طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت ،تقریبااً
سه چهارم کشورهای بررسی شده ،اعالم کرده اند که همهگیری
این بیماری خدمات دندانپزشکی را مختل کرده است کاه ایان
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میزان بیشتر از هر نوع خدمات رساانی تاروری دیگار اسات
(.)25
پس از اتمام این پانادمی ،احتماال داده مایشاود بیمااران
کمتااری بااه مطااب دندانپزشااکان باارای فعالیااتهااای الکتیااو
(انتخابی) مراجعه کنند .دلیل این امر ،ترس ایجاد شده بار اثار
این پاندمی است و موجب میشود بیمار ،برای نمونه ،کشایدن
دندان را به درمانهای حفظکنندهی دندان مانندِ ترمیت دندان یا
درمان ریشه ترجیح دهد .تاأثیر دیگار ایان پانادمی مایتواناد
تالش بیماران برای حفظ بهتر بهداشت دهان از طریق رعایات
مسائل بهداشتی مانند استفاده از مسواج ،خمیار دنادان و نا
دندان جهت مراجعهی کمتر باه دندانپزشاکی باشاد .ساازمان
بهداشت جهانی اعالم کرد:
مداخله های اورژانسی اتطراری مراقبت بهداشت دهاان و
دندان که برای حفظ عملکرد دهان و دنادان فارد و مادیریت
درد تااروری اساات ،بایااد انجااام شااود تااا از مراجعااهی
غیرتروری به بخشهاای اورژاناس بیمارساتانهاا پیشاگیری
شود .در این دوران ،مواردی مانند حفاظ فاصالهی اجتمااعی،
عدم تحرج و ماندن در خانه میتواناد موجاب بیمااریهاای
روانی ،قلبی -عروقی و تشدید بیماریهای سیستمیک شود که
این موارد نیاز در ارتبااط باا بیمااری هاای دهاان و دنادان و
تقویتکننده ی آن می باشند .به دلیل تعطیل باودن مطابهاا و
کلینیااکهااای دندانپزشااکی ،کاااهش درآمااد دناادانپزشااکان و
البراتوارهای دندانپزشکی و ساایر مشااغل مارتبی پایشبینای
می شود و حتی ممکن است باعث تعطیلی دایمای ایان مراکاز
گردد .حتی در صاورت تاداوم مشاکالت مارتبی باا پانادمی
کووید ،19-احتمال بازنشسته شدن زودهنگام دندانپزشکان نیز
وجود دارد .درخواست برگشت هزینهی پرداختشاده توسای
بیماران نیز جز مشکالت روزافزون دندانپزشکان است .امکان
عدم مراجعاهی بیمااران دائمای کلینیاکهاا نیاز وجاود دارد.
همچنین احتمال پیشرفته شدن بیماری های ساادهی دنادانی و
تبدیل شدن به موارد اورژانسی و تهدیدکنندهی حیاات نیاز در
پایان این دوره پیشبینی میشود .همچناین ساازمان بهداشات
جهانی توصیه می کند که کلیه فعالیت هاای دندانپزشاکی بایاد
تحت تدابیر شدید پیشگیری و کنترل عفونت انجام شاوند تاا
خطر انتقال را به حداقل برساانند .ایان تادابیر شاامل رعایات
فاصلهی اجتماعی ،پوشیدن ماسک های پزشکی یاا اساتفاده از
دستگاه های مکندهی تنفسی ،استفاده از محافظ چشت و لبااس
یکبار مصرف است (.)25،22،15

نتيجهگيری

مرور متون حاکی از آن است که هماهگیاری کوویاد،19-
خدمات دندانپزشکی را در بیش از سهچهارم کشورهای جهان
مختاال کاارده اساات باه خصااوص آمااوزش دندانپزشااکی کااه
علیرغت تالش برای استفاده از ابزارهای الکترونیکای و نشاان

دادن انعطاف در مقابل این پانادمی ،باه دلیال ماهیات عملای
بخش اعظت آموزش این رشته نتوانسته است بر مشکالت فائق
آید و با چالش های زیادی مواجه است .ساالمندان و کودکاان
نیز به عنوان دو گروه در معر خطار کاه از نظار بهداشات
دهان و دندان و تکامل ساختارهای دهانی در وتعیت ویژهای
قاارار دارنااد ،طاای ایاان پاناادمی بایااد مااورد توجااه جامعااهی
دندانپزشکی قرار گیرند .مطالعااتی کاه تااکنون در ماورد ایان
پاندمی و رشتهی دندانپزشکی منتشر شدهاند ،بیشاتر در ماورد
راهکارهای محافظتی و لوازم حفاظت شخصی بوده اسات .در
این مطالعهی مروری جنبهی دیگری از تأثیرات این پاندمی در
رابطه با چالشهای دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشاکی و
بیماران از لحاظ اجتماعی ،اقتصاادی ،روحای و روانای ماورد
بررسی قرار گرفت .نیاز است که در مطالعات آینده عاالوه بار
اپیدمیولوژی ،روشهای انتقال و راهکارهای حفاظتی در برابار
کووید 19-به این گروه از مشاکالت و چاالشهاای حاوزهی
دندانپزشکی نیاز جهات اساتفادهی سیاساتگذاران آموزشای و
مدیران نظام سالمت در بهبود ارائهی خدمات دندانپزشکی باه
بیماران و افزایش کیفیت آموزش در دانشکدههای دندانپزشکی
بیشتر پرداخته شود.

پيامدهای عملی پژوهش

ایاان مطالعااه بااا بررساای مقاااالت منتشرشااده در مااورد
چالشهاای آموزشای و حرفاهای رشاتهی دندانپزشاکی طای
پاندمی کووید 19-میتواناد جهات افازایش آگااهی مادیران
دانشااکدههااای دندانپزشااکی از وتااعیت روحاای و رواناای
دانشجویان این مراکز آموزشی و اتخاذ تدابیر مناسب برای باه
حداقل رساندن این مشکالت باه کاار رود و جهات افازایش
کیفیت آموزشی دانشاکدههاای دندانپزشاکی و بهباود ارائاهی
خدمات و درماانهاا ،بارای سیاساتگذاران حاوزهی ساالمت
استفاده شود .همچنین در مطالعات آینده میتوان از حیطههای
ذکر شده در این مطالعه جهت بررسی بیشتر و دقیقتر اساتفاده
شود.

مالحظات اخالقی

در این مطالعهی مروری کلیه ماوارد اخالقای پاژوهش در
رعایت امانتداری رعایت شده است.

تضاد منافع

هیچ ت اد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

تقدیر و تشکر

نگارندگان بر خود الزم میدانناد از سارکار خاانت فاطماه
صالح نیا کارشناس ارشد مرکز توساعه و همااهنگی پاژوهش
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دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز جهت حمایت ماالی از
.این مطالعه تشکر نمایند

) به خاطر کمک در انجام مطالعه حاتار وRDCC( دانشگاه
 همچنین از معاونت تحقیقاات و،جستجوی منابع الکترونیکی
فناوری دانشاگاه علاوم پزشاکی تبریاز و کمیتاهی تحقیقاات
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