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 مقدمه
های ارزیابی علوم، وضعیت موجود و مطلوب هر یک از احتراماً با عنایت به نامه آن دفتر محترم با موضوع شاخص

گردد قابل ذکر است گیرندگان در سطوح مختلف ارائه میموضوعات مورد نظر با هدف بهبود اثربخشی و ارائه به تصمیم

های مختلف نیاز به کار و های عملکردی و مالی در بخشزیاد اطالعات تحلیل نشده در رابطه با شاخصبا توجه به حجم 

 .شودبررسی بیشتر در این زمینه به شدت احساس می

به عنوان مثال . آوری چنین اطالعاتی با مشکالت خاصی همراه استبه هر حال باید در نظر داشت همواره جمع

دادند و در به ما ارائه نمی... ها، محققان، اعضا وز تحقیقاتی اطالعات دقیقی را در مورد آمار فعالیتها و مراکاکثر دانشگاه

 .برخی موارد خود آنان نیز از این اطالعات بی اطالع بودند

 ها، مصاحبه با تنی چند از اعضاء هیئت علمی،های اطالعاتی مراکز و دانشگاهآوری این اطالعات از پایگاهدر جمع

 .مراکز آماری و کتب علمی استفاده شده است

 
 چکیده

ای در جامعه وابسته به میزان مشارکت افراد آن حرفه در فعالیت جمعی و توانمندی و تأثیرگذاری هر حرفه

ها افزایش یابد های مختلف علمی، صنفی و انتشاراتی انجمنهرچه میزان شرکت دندانپزشکان در فعالیت. اجتماعی است

تر های آنان در جامعه شاخصترند و موفقیت و ارزشها حساسجامعه و مراجع حقوقی و قانونی نیز نسبت به آنبالطبع 

  .شودمی

بسیاری از . پذیر نیستانجام بسیاری از کارها که برای ادامه حیات یک حرفه ضروری است به تنهایی امکان

د پشتوانه عمومی داشته باشد و شکل حقوقی پشتوانه همان توان به تنهایی مطرح کرد و بایهای صنفی را نمیخواسته

 . هایی از این قبیل استانجمن، سندیکا و تشکل
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 تاریخچه دندانپزشکی در ایران و جهان

 پزشکی در ایرانتاریخ معاصر دندان

ایران نیز از طب مدرن  رسدبنظر می و در دوره قاجاریه طب ایران به تدریج از سنتی به اروپایی تبدیل گشت

بدون  ها بطور تجربی وسنتی بوده و درمان قبل از تأسیس دارالفنون، طب بطور کلی شده است دارالفنون آغاز مدرسه

حال حاضر هم در برخی نقاط  شاید در و انجام می شد پایه علمی با وسایل بسیار ابتدایی و توسط افراد فاقد صالحیت

 .افتاده انجام شود دور

های رفع آبسه انجیر، تریاك و برای روغن نخود، آب پیاز، شیره ان، عطارها از داروهای گیاهی مانندبرای درد دند

 .در روغن استفاده می کردند شده باقال و آرد گندم سرخ از صمغ کتیرا و دندانی

انجام  آورو وحشت دردناك بسیار ها و بدون بی حسی به نحویهای حمام و سلمانیکشیدن دندان ها توسط دالك

  .ددادنمحالت انجام می ها این کار را بصورت دوره گرد درسلمانی شده و گاهیمی

ناشی از )دندانی و فضاهای بی شکسته هایهای تغییر رنگ یافته بر اثر ضربه، دندانهای دندانی، دندانپوسیدگی

ها را روکش این. گشتمیم میماهر ساخته می شد تر توسط زرگرهای های طال کههمه توسط روکش (کشیدن دندان

ها توسط آن گرفته شده که این روکش شارپی از نام دستگاهی بنام شارپ .نامیدندیاستامپ یا استامپه و یا شارپی م

 .شدمی ساخته

اعظم ناصرالدین شاه انجام شد  صدر امیرکبیر ش توسط.ه 0111تأسیس و افتتاح رسمی دارالفنون تهران در سال 

 .باشدفرهنگی کشور می آموزش و از اقدامات مهم معرفی نظام جدیدو سرآغاز 

. رشته های مختلف در آن آغاز گشت دارالفنون اولین مدرسه دولتی ایران بوده و به کمک استادان اروپایی آموزش

  .تنها مرکز آموزش طبابت در ایران بود رشته پزشکی دارالفنون قبل از تأسیس دانشگاه تهران

لقمان الدوله به ریاست آن  شمسی مدرسه طب از مدرسه دارالفنون جدا شد و مرحوم دکتر 0113سال درآبانماه 

 منصوب گردید

 ود که در سالعهد رضا شاه تأسیس گردید و نخستین قسمت آن که ساخته شد، تاالر تشریح ب در دانشگاه تهران 

دانشگاه تهران منتقل  طب به ساختمان جدید  های دانشکدهکلیه قسمت 0806در سال . شمسی افتتاح گردید0808

دندانپزشکی که از شعب دانشکده پزشکی بود، بصورت  دو رشته داروسازی و 0884در سال . شد و شروع بکار نمود

http://www.iranhealers.com/dentist/Den02g.asp.htm#02
http://www.iranhealers.com/dentist/Den02g.asp.htm#02
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 ،های متعدد پزشکی، دارای بخش دندانپزشکی و جراحی فک و صورتعالوه بر بخش بیمارستان امیر اعلم. مستقل درآمد

 .درمانگاه عمومی، آموزشی و اطاق عمل بود پرتونگاری و دو شامل

به تحصیل و دریافت اجازه  های طبابت، داروسازی و دندانسازی موکولشمسی پرداختن به حرفه 0111از سال 

 .نامه رسمی از وزارت معارف شد

اهل لهستان، دندانپزشک ) میلچارسکی دکتر فالک کوش: نفر دندانپزشک بودند 8هران تنها در ت 0811در سال 

تبعه سوئیس، دندانپزشک مخصوص ) دکتر اتکیناشتومپ( دندانی های فوق العاده پروتزمخصوص رضا شاه و از تکنسین

 (.اهل ترکیه و از زمره پزشکان دربار) استپانیان ، دکتر هارطیون(اتابک

دو سال بعد این مدرسه  رضا شاه طی فرمانی دستور تأسیس مدرسه دندانسازی را صادر کرد و 0813در سال 

 .مدیریت فنی آن را دکتر میلچارسکی بعهده داشت محل اولیه این مدرسه، در دارالفنون بود و. شروع بکار نمود

آن به این مکان نقل مکان  با تاسیس دانشگاه تهران در محل فعلی، مدرسه طب و شعب مربوط به 0806در سال 

 .متوسطه تعیین گشت کردند و شرط ورود به این دانشکده ها دارا بودن دیپلم کامل

دندانپزشک بجای طبیب  شورای دانشگاه، اطالق کلمه 0811در ادامه شکل گیری دندانپزشکی کشور، در سال 

نامه رسمی و پروانه اشتغال به کار فارغ گواهی 0814 دندانساز و دندانساز بجای مکانیسین دندان را پذیرفت و از سال

 .دندانپزشک صادر شد التحصیالن دندانپزشکی با عنوان

سال بوده  6بعد از آن تاکنون  سال و 4، 0841سال، از آنسال تا  4، 0881دوره دانشکده دانشگاه تهران تا سال 

  .تاس

های گروه. دندانپزشکی نامیده شد دانشکده مدرسه دندانسازی از دانشکده پزشکی مجزا گردید و 0844در سال 

 .دهان پروتز، جراحی و دندانپزشکی عملی ارتودنسی، بیماریهای: آموزشی اولیه عبارت بودند از

این سازمان مرجع رسیدگی  عضویت پزشکان و دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی اجباری شد و 0881از سال 

در رأس آن هیأت مدیره سازمان قرار دارد که . قرار گرفت  پزشکی و دندانپزشکی به تخلفات و شکایات در رابطه با امور

 .است تعداد دندانپزشکان آن دو نفر

هدف آموزش دستیار  آموزشگاه پرستاری دندانپزشکی در مقطع فوق دیپلم با 0881-81در سال تحصیلی 

در سال « دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران نشریه» اولین نشریه دندانپزشکی کشور. دندانپزشک آغاز به کار نمود

 .دندانپزشکی تغییر نام یافت منتشر شد و بعدها به مجله دانشکده 0886



 7 

شناسی دندان ایجاد شد و  ، چهار کرسی جدید تشخیص پروتز ثابت جراحی فک و صورت و کالبد0841در سال 

سرانجام بهره برداری . درك آن فوق دیپلم می باشدم آموزشگاه بهداشت دهان و دندان تأسیس گردید که 0844در سال 

دانشجو انجام گرفت که دکتر محسن سیاح اولین رئیس آن  111با ظرفیت  0844  از ساختمان جدید دانشکده در سال

 .دانشکده، اولین دانشکده دندانپزشکی کشور می باشد و این

، دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه بعنوان دومین دانشکده ایران دانشگاه ملیدر پی احداث  0844در سال 

دندانی در  آموزشگاه تربیت تکنسین های پروتز 0846در سال . دانشجو آغاز کرد 011کار خود را با  دندانپزشکی کشور

در . دانشکده شروع به فعالیت کرد آموزشگاه عالی بهداشت دهان و دندان 0843ه تأسیس یافت و در سال این دانشکد

  .تبهشتی تغییر یاف نام دانشگاه ملی ایران به دانشگاه شهید 0860سال 

 :یافتعدد افزایش  4دندانپزشکی به  ، تعداد دانشکده های0843پس از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ملی تا سال 

  0841 اصفهان 0841 شیراز 0844 مشهد  

 

 های دندانپزشکی در ایرانتعدادی از اولین انجمن
 

 اتحادیه مرکزی دندانسازان ایران

Central Union of Iranian Denturists 
 دکتر آرتین استپانیان: مؤسس   0818: تأسیس

 

 سندیکای دندان پزشکان ایران

Iranian Dentists Syndicate 
  دکتر جعفر قدسی ـ دکتر احمد دیباـ  دکتر محمود سیاسی. دکتر محسن سیاح: مؤسسین   0818: تأسیس

 دانشکده دندان پزشکی تهران: آدرس 

 علمی/ انجمن صنفی 

 

 کانون دندان پزشکان ایران

Iranian Dentists Center 
دکتر شمس  ـ دکتر موسی باکی هاشمی ـ دکتر حسین نواب ـ دکتر فریدون فرزین: مؤسسین  0811: تأسیس

 .دکتر منصور احتشامی ـ دکتر اسداهلل آشتیانی ـ دکتر قاسم نیک نژاد ـ الدین تابش

 مطب دکتر فرزین. خیابان رودسر. خیابان ثریا: آدرس
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 جامعه دندان پزشکی ایران

Iranian Dental Association 
، الدین تابششمس ،آرنولد برناردی، محمدعلی افتخاری، آلفردآوانسیان  :دکترها: مؤسسین 0840دی14: تأسیس

  موسی باکی هاشمیو  پورسمیع وهاب، حسین نواب، رشتیان اکبر، حدادیر اصغ، ارسالن تاج

 علمی/ انجمن صنفی 

 416: شماره ثبت

 خیابان کریم خان: آدرس

 
    

 

 اقدامات اساسی برای معرفی و گسترش دندانپزشکی بعد از انقالب اسالمی

رشته ارتودنسی، پریودنتولوژی،  4تا قبل از انقالب، تنها دو دانشکده دندانپزشکی تهران و ملی ایران فقط در   

صورت دوره های تخصصی ایجاد گردیده بود و پس از انقالب  پروتز و جراحی فک و دهان و  بیماریهای دهان وتشخیص،

تخصصی   یق آزمون پذیرش دستیاری ، تعدادی دستیاررشته رسید که هرساله از طر00تعداد رشته های تخصصی به 

  .پذیرند می

تا ( ودندان و تکنسین پروتز دندان دندانپزشک، بهداشتکار دهان) وظیفه تربیت و آموزش کادر درمانی دندانپزشکی

آن پس به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و از 0864سال 

 .ذاشته شدگ

بهداشت و درمان و آموزش  دانشکده دندانپزشکی زیر نظر وزارت 06هم اکنون مراکز آموزش دندانپزشکی شامل 

در سالهای . می باشد( تهران و واحد خوراسگان اصفهان واحد)پزشکی و دو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  .نشکده های دندانپزشکی تبدیل شده استاخیر مراکز آموزش بهداشتکاران دهان ودندان به دا

ملی، مشهد و شیراز بصورت  دانشکده تهران، 4آموزش دندانپزشکی عمومی در سالهای قبل از انقالب، تنها در 

 .پایه، پره کلینیک و کلینیک انجام می شد واحد درسی شامل علوم 141سالی ترمی و واحدی با گذراندن 

واحد  61سال و گذراندن  پس از دو. سال است 6واحد درسی و طول دوره  111-114در حال حاضر برنامه شامل 

می شوند و آموزش خود را با حضور ( کلینیک و کلینیک پره)دروس عمومی و علوم پایه، دانشجویان وارد دوره بالینی 

واحد، فارغ التحصیل  6ساله و پایان یافتن واحدها و ارائه پایان نامه به ارزش  6دوره  در انتهای. بیماران ادامه می دهند

http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=55215
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=55215
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=3753
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=26605
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=53588
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=8031
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=53614
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=53614
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=53632
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=13332
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=53661
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=24046
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=53551
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و از آن زمان به بعد الزم  امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی و داروسازی تصویب شد 10/3/0831در مورخ . می شوند

  .االجرا گردیده است

و ( پرستاری دندانپزشکی)دندان  و بهداشت دهان( نیکاردا)، دوره دو ساله های وابسته به دندانپزشکیرشته

 .تکنسین ساخت پروتز دندانی می باشد

 رشته 01عمومی در  دندانپزشکی ادامه تحصیل و دریافت درجه تخصصی پس از فارغ التحصیل شدن در رشته

دهان، جراحی دهان و های پریودنتیکس، ترمیمی، تشخیص بیماری ارتودنسی، اطفال، اندودنتیکس، پاتولوژی، پروتز،)

 .تدر داخل کشور امکان پذیر اس( هاند فک و صورت و رادیولوژی

اولین امتحان سراسری در  .در دانشگاه تهران بطور داخلی انجام گرفت 0848اولین امتحان تخصصی در سال 

 .برگزار گردید 0844-46انجام شد و سپس یک دوره دیگر امتحان در سال  0844دانشگاه ملی در سال 

امتحان توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور  دوره 06پس از پیروزی انقالب تا کنون 

ظور رسمی شدن درجه تخصصی دانشجویان ه منهمچنین ب .دستیاری انجام گرفته است برای گزینش دانشجوی دوره

برگزار گردیده  صصی بصورت متمرکزدوره امتحانات بورد تخ 01های مختلف تخصصی تا کنون التحصیل رشته فارغ

های محدود فعالیت. می باشد 0811در سال  اولین فعالیت صنفی دندانپزشکی تأسیس سندیکای دندانسازان ایران. است

 .علمی و فنی حاصل تالش این سندیکا بود

. منحل شد 0884 ایران بوجود آمد که خود بخود بدون اعالم انحالل در سال  کانون دندانپزشکان 0811سال  در

دندانپزشکان ایران بنیان نهاده شد که چون  با نام جامعه 0840دیماه  14سومین مجمع علمی صنفی دندانپزشکی در 

این جامعه . آن را خانه انگاشتند و در حفظ و بقا و اعتالی آن کوشیدند مبانی مستحکمی داشت، دندانپزشکان ایرانی

  .باشد تغییر نام داد تا فراگیر همه حرف وابسته به دندانپزشکی جامعه دندانپزشکی ایران بعدها به نام

دندانپزشکی جمهوری اسالمی  انجمن 0861جامعه اسالمی دندانپزشکان تشکیل شد و در سال  0860در سال 

  .ایران را به ثبت رسانده و فعالیت خود را آغاز کردند

دندانپزشکی ایران ادغام صورت گرفت و  ایران و جامعهبین هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی  0834باالخره در سال 

 .دندانپزشکان ایرانی می باشد ، خانهن به نام انجمن دندانپزشکی ایرانهم اکنو

 .بهداشت دهان در ایران PHDتأسیس مقطع و 
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 دندانپزشکی در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه

 دندانپزشکی در کانادا

از این تعداد . است وجود داشتهدندانپزشک فارغ التحصیل شده در کانادا  01160، در حدود 1113در ژانویه ی 

به صورت . سال داشتند 61از آنان باالی % 04اند و در حدود ساله یا زیر آن بوده 41% 83ده و مرد بو% 36حدود 

در مجموع تعداد دندانپزشکان . باشنددندانپزشکی می از این دندانپزشکان دارای دکتری عمومی% 16تخمینی در حدود 

با تخمین زدن تعداد دندانپزشکانی بوده  داداین تع. نفر می باشد 11411در حدود  تحصیالت دانشگاهیتجربی و دارای 

 .هستنداند ولی هنوز در قید حیات ته شدهاست که بازنشس

در مراکز به % 01به صورت شریکی و % 01کنند، و حدود دندانپزشکان به صورت انفرادی کار می % 44در حدود 

در % 0. بهداشت عمومی مشغولندمراکز آنان در % 0های آکادمیک و آنان در سرویس% 1در مجموع . خدمت مشغولند

از % 44ور که همانط. اندبوده و یا اینکه باز نشسته شده های دیگر مشغول به کاردر قسمت% 8سازمان های نظامی، 

فر دندانپزشک ن 4از آنان نیز با % 3های خصوصی خود به صورت انفرادی مشغول هستند، در حدود نپزشکان در مطبدندا

 .کنندیا بیشتر مشارکت می

 .دندانپزشک وجود دارد 4314هزار نفر 011در کانادا برای هر 

. باشدا میهای از دانشگاهاخهدارد که تمام این مراکز زیر شدندانپزشکی وجود ( مدرسه)ی دانشکده 01در کانادا 

 -3تعداد دانشجویان دندانپزشکی کانادا در سال . سال به تحصیل بپردازند 4دانشجویان باید در این مدارس در حدود 

 .نفر بوده است 0164حدود   1116

انشجویان د% 41حدود اند که التحصیل شدههای دندانپزشکی کانادا فارغاز دانشکدهدانشجو  446، 1113سال در 

-ی استفاده میاند از دندانپزشکتر از آن بودهسال یا باال 01از جمعیت کانادا که % 6833، 1114در سال . خانم هستند

مربوط به ساله بودند و کمترین درصد  01الی  01بیشترین تعداد افرادی که به دندانپزشکی مراجعه می کردند . کردند

 .باشنددارای بیمه خصوصی دندانپزشکی می از کانادایی ها% 68در حدود . ه استتر از آن بودساله و یا مسن 34افراد 

شامل خدمات دندانپزشکی نمی  باشد وای میر کانادا زیر استانداردهای منطقهسالمت و حفظ بهداشت مردمی د

ها نیز انجام رستانااگرچه دندانپزشکی در درمانگاه و بیم. و خدمات دندانپزشکی به بخش خصوصی واگذار شده است باشد

حدود  1113برای مثال در سال . ی این مراکز را برعهده داردهای تأمین بودجهود ولی دولت سهم اندکی از مراقبتشمی

 .ها توسط دولت انجام پذیرفته استاز تأمین بودجه% 4
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 دندانپزشکی در آمریکا

هزار نفر  086دندانپزشک مشغول به کار بوده که از این تعداد  060111در حدود  در آمریکا 1116در سال 

متخصص پروتز و  های دهان، هزار نفرنفر متخصص بیماری 3311ارتودنسی، نفر متخصص  1111دندانپزشک عمومی، 

اشند و به صورت بدر حدود یک سوم این دندانپزشکان دارای مطب شخصی می .اندهای دیگر بودهنفر در تخصص 6111

 .کنندخصوصی کار می

طبق تحقیقات انجمن دنداپزشکان در آمریکا از . کنندکان آمریکا به صورت خصوصی کار میتقریباً اغلب دندانپزش

 .باشدک نفر دارای شریک مینفر ی 3کنند و از هر در بخش خصوصی و برای خود کار می نفر آنان 8دندانپزشک  4هر 

ریافت این د. تخمین زده شده است $086161 تقریباًپزشک نی یک دندان درآمد ساالنهمیانگی 1116سال  در

-دندانپزشکانی که برای خود کار می. و تخصص او دارد بابتی دندانپزشک، محل طحقوق و یا درآمد، بستگی به سابقه

 .را پرداخت کنند... های مالیاتی، بیمه وکنند باید خود تمامی هزینه

 

 سال 00تا  1ن درمان کودکا

 .سال هرگز به دندانپزشکی مراجعه نکرده اند 00تا  1کودکان % 18در حدود  -

 .اندسال هرگز به دندانپزشکی نرفته 4 تا 1در حدود نیمی از کودکان  -

ندرت به دندانپزشکی کنند بههایی با درآمد کم زندگی میپانیایی و کودکانی که در خانوادهاغلب کودکان اس -

 .کنندمراجعه می

اخیر به دندانپزشکی مراجعه  هایکنند خیلی بیشتر در سالهای با درآمد باال زندگی میه در خانوادهکودکانی ک -

 .اندکرده

 

 سال 01تا  01درمان افراد 

 .اندهرگز به دندانپزشکی مراجعه نکردهاین افراد % 8ـ  

 .اندنکردهذشته به دندانپزشکی مراجعه های گاین افراد در سال% 38ـ  

اخیر به دندانپزشکی مراجعه  هایکنند در سالنهایی که با درآمد باال زندگی میست و آواغلب افراد سفید پـ  

 .اندکرده
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 سال 64الی  11درمان افراد 

 .انداخیر به دندانپزشکی مراجعه نکردهسال  4از این افراد در % 01ـ  

 .اندمراجعه کرده گذشته به دندانپزشک این افراد در سال% 61ـ  

اخیر به سال  4کنند در های با درآمد پایین زندگی میادهاغلب سیاه پوستان و اسپانیایی ها و افرادی که در خانوـ  

 .انددندانپزشکی مراجعه نکرده

کی گذشته به دندانپزشکنند در سال تر زندگی میهایی با درآمد باالفید پوست و افرادی که در خانوادهافراد سـ  

 .اندمراجعه کرده

 .اند که وضعیت دهان و دندان آنها بسیار عالی استسال اظهار داشته 64ی ال 11یک چهارم افراد ـ  

 .اند که وضعیت دهان و دندان آنها ضعیف استسال اظهار داشته 64الی  11افراد % 04ـ  

اند کنند اظهار داشتهمتوسط و یا فقیر زندگی میهای افرادی که در خانواده ها وییستان، اسپانیاواغلب سیاه پـ  

 .نان ضعیف استکه وضعیت دهان و دندان آ

-اند و افرادی که در خانوادهو دندان خود را ضعیف اعالم کرده کشند وضعیت دهانـ  اغلب  کسانی که سیگار می

 .کنندان و دندان خود را عالی اعالم میکنند وضعیت دههای با درآمد مناسب زندگی می

 

 :سال و باالتر 64درمان در افراد 

 .اندسال اخیر به دندانپزشکی مراجعه نکرده 4از این افراد در % 18ـ  

 .اندحدود نیمی از این افراد در سال گذشته به دندانپزشکی مراجعه کردهـ  

به دندانپزشکی مراجعه  اخیرسال  4در  مپوست یا اسپانیایی و یا با درآمد کسال سیاه 64ـ  اغلب افراد باالی 

 .اندنکرده

 

% 06های انجمن دندانپزشکان آمریکا به ریزیبا توجه به برنامه 1101ن در سال پزشکاوضعیت استخدام دندان

اگرچه استخدام دندانپزشکان آنچنان به . به افزایش است وروزه نیاز به استفاده از دندانپزشکی ر هر. افزایش خواهد یافت

 .دانپزشک بستگی نداردنافزایش یافتن نیاز به د
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 :دورنمای رشته

د فارغ التحصیالن این رشته توجه به تعدا اشود، ولی بپرزا اضافه میه تعداد دندانپزشکان در این نسل باگرچه هروز 

لیل اند و یا به دتوانند جای کسانی که بازنشست شدهینکه دندانپزشکان جوان میدلیل ا به. ای خوب باید بوجود آیدآینده

 .توانند خدمات بهتری را به بیماران ارائه کنندد را پر کنند و میپردازنکهولت، زمان کمتری به کار می

 ربیتز لحاظ تی این دو کشور پیشرفته با ایران، به این نتیجه خواهیم رسید که ایران ادرمجموع با مقایسه

-ی انجام درماننههزی. تر عمل نمایدرد و شاید در مواردی از آنان قویدندانپزشک تفاوت زیادی با کشورهای پیشرفته ندا

کز دولتی دندانپزشکی و ارهای مذکور است و بالطبع تعداد متر از کشورتر و مناسبدندانپزشکی در ایران بسیار ارزانهای 

تواند به عنوان ی خدمات مییران نسبتاً در این رشته و ارائهبا این تفاسیر ا. باشدها مییشتر از آنبها نیز خیلی بیمارستان

 .رقیبی برای این کشورها به حساب آید

 

 :دندانپزشکی در کشورهای در حال توسعه

( بیماری لثه) کند که بیماریهای دهان مثل پوسیدگی دندانی، پریودنتیت امروزه سازمان بهداشت جهانی عنوان می

های دهان وحلق، یک مسأله بهداشتی جهان هستند که هم در کشورهای صنعتی و همچنین با روندی رو به سرطان و

براساس گزارشی که سازمان . شوند افزایش در کشورهای درحال توسعه، بخصوص درمیان طبقات فقیر آن جوامع دیده می

میلیاردنفر در سطح جهان  4عنوان شد که در حدود  جهانی ارائه داد،بهداشت جهانی دررابطه با بهداشت دهان جامعه 

 . اند پوسیدگی دندانی را تجربه کرده

زمینه بیماریهای غیرمسری و سالمت  معاون مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در Gales-Camus   دکتر

اما این . آید یعی افزایش سن بشمار میکه در سراسر جهان، از دست دادن دندان بعنوان نتیجه طب ه استروانی عنوان کرد

گر او همچنین عنوان نمود چنین تصور می شود که در جوامع پیشرفته، پوسیدگی دندانی دی. امر قابل پیشگیری است

ب به اتفاق آموزان و اکثریت قری درصد دانش 11تا  61، درحالیکه این بیماری شود بعنوان یک مشکل محسوب نمی

های دهان در تعداد بسیاری از کشورهای پوسیدگی دندانی همچنین شایعترین شکل بیماری. گیردبزرگساالن را دربر می

 .باشد آسیایی و آمریکای التین می
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بر کیفیت زندگی هم وسیع و هم هزینه های دهان براحساس درد و رنج، معلولیت حرکتی و کاهشتأثیر بیماری

های سالمت جامعه را در کشورهای پیشرفته و بیش درصد هزینه01تا  4ها، تخمین زده شده که درمان این بیماری. است

 .شودکشورهای درحال توسعه را شامل می از توانایی مالی بسیاری از

بخصوص بخاطر روند رو به افزایش مصرف شکر و  ،ها حاکی از آن است که باتوجه به تغییر شرایط زندگیگزارش 

 .های دندانی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مورد انتظار استسیدگیکمبود مواجهه با فلوراید، افزایش پو

که  ه استدکتر اریکسون، هماهنگ کننده برنامه جهانی بهداشت دهان و دندان سازمان بهداشت جهانی بیان کرد

 ن درمان رهادوها اغلب بدر بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دسترسی به خدمات بهداشت دهان محدود بوده و دندان

در کشور ما این میزان  .هزار می باشد 041در قاره آفریقا، نسبت دندانپزشک به جمعیت، یک به  .شوند شده یا کشیده می

باشد و باتوجه به اینکه ما  هزار می1درحالیکه در اکثر کشورهای صنعتی این نسبت یک به  .است 4411در حدود یک به 

ایم، برای  میان جمعیت جوان کشورهای توسعه یافته بدست آورده دگی دندانی درپیشرفت اندکی در زمینه کاهش پوسی

 .بسیاری از افراد مسن این جوامع، همچنان پوسیدگی بعنوان یک منبع درد و ناراحتی و بیماری مطرح است

الن، مراحل دهند و درمیان بزرگسا را نشان می( التهاب لثه) gingivitis در سطح جهان، اکثر کودکان عالئمی از 

تا  4گردد، درمیان ها دندانتواند باعث از دست دادن  پریودنتیت شدید که می. های پریودنتیت شایع استاولیه بیماری

دهد که سیگارکشیدن عامل خطری برای کشورهای صنعتی، تحقیقات نشان می در. درصد اکثر جوامع مشهود است04

 .رود بشمار می دنتالهای پریوبیماری

-در جنوب آسیای میانه، سرطان. باشدایع درمیان مردان در سطح جهان میهای دهان، هشتمین سرطان شسرطان

های دهان و حلق همچنین افزایش ناگهانی سرطان با این وجود،. باشدزء سه سرطان شایع در آن جوامع میهای دهان ج

مرکزی و شرقی و به میزان کمتر در استرالیا، در کشورها و مناطق متعددی مثل دانمارك، آلمان، اسکاتلند و اروپای 

سیگارکشیدن، تنباکوی جویدنی و سایر مواد تدخینی جویدنی و مصرف الکل . نیوزلند، ژاپن و آمریکا گزارش شده است

 .باشند ها میهمه از عوامل خطر اینگونه سرطان
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به شرح ذیل اعالم  1101تا  1111ی بهداشت دهان ودندان برای سالها زمینه در سازمان بهداشت جهانیاهداف 

 :گشته است و جهت گیری و برنامه ریزی کلیه واحدهای دندانپزشکی باید بدین سمت و سو باشد 

 

 سن 1111سال  1101سال 

 سال 4-6 عاری از پوسیدگی% 41 عاری از پوسیدگی% 11

DMF  0زیر DMF  سال 01 نباشد 4/0بیش از 

 1یا  CPITN 1سکستانت سالم در دهان و سکستانت باقیمانده  4حداقل 
DMF  41نباشد و  4/1باالتر از %

 دارای پریودنت سالم باشند
 سال 04

 سال 01 دندانها موجود باشند% 14 دندانها موجود باشند% 011

 14/1دندان و بیش از  11دارای حداقل % 11بی دندانی نباشد % 1بیش از 

 نباشند CPITN 4ها دارای  سکستانت

کاهش در میزان بی دندانی در % 41

 0110مقایسه با سال 

44-84 

 سال

دندان فانکشنال  11نباشد و حداقل % 4میزان بی دندانی بیش از       

 .نباشد 4/1ها بیش از  برای سکستانت CPITN 4موجود باشد و میزان 

کاهش در میزان بی دندانی نسبت % 14

 10به میزان آن در سال 

سال و  64

 باالتر

 

 

 

 دندانپزشکی به تفکیک شاخه و مقطع

 :کاردانی

 این رشته در مقطع کاردانی با هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در تیم دندانپزشکی مراکز : بهداشت دهان

های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی و دولتی و خصوصی به منظور ارتقاء سطح سالمت دهان و شبکهآموزشی 

 .شوددندان و خدمات پیشگیرانه ایجاد می

 ای از علوم دندانپزشکی است که در آن یک کاردان پروتزهای دندانی این رشته شاخه: پروتزهای دندانی

دار در ساخت و ترمیم انواع پروتز که شامل انواع پروتزهای متحرك دندانپزشکی، عهدهبعنوان عضوی مؤثر در تیم درمان 
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ها و پروتزهای ها و اجزاء کاشتنی پروتزهای فک و صورت و پالكها، ایمپلنتکامل و پارسیل، پروتزهای ثابت و روکش

 .شود، باشدمربوط به ارتودنسی می

 

 :کارشناسی پیوسته

 ای از علوم دندانپزشکی است که عالوه بر وظایف قانونی که در مقطع شاخه: ساخت پروتزهای دندانی

های آزمایشگاهی پروتزهای دندانی متعهد و کارآمد در کاردانی پروتز تعریف گردیده است به منظور تربیت کارشناس

راکز دانشگاهی و ی مدیریت نوین آزمایشگاهی پروتزهای دندانی، برآوردن نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در مزمینه

 .کارخانجات تولید کننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی پروتزهای دندانی ایجاد شده است

 

 :کارشناسی ناپیوسته

  ساخت پروتزهای دندانی 

 

 دکتری عمومی دندانپزشکی 

 

 :های تخصصیزیرشاخه

 از همرنگ کردن با تمامی مواردی که در فرهنگ عامه به نام پر کردن دندان اعم : دندانپزشکی ترمیمی

 .گیردمعروف است در این شاخه قرار می( با آمالگام و یا طال)کامپوزیت و غیر همرنگ 

 یا بهتر است بگوییم روت کانال تراپی یا درمان ریشه که در بین مردم به عصب کشی یا اندو : اندودنتیکس

 .معروف است

 روکش )پروتز ثابت ( مصنوعی متحركدندان )کارهایی از قبیل ساخت پروتز متحرك : پروستودنتیکس

 .گیردو جدیداً ایمپلنت در این شاخه قرار می( هانمودن دندان



 17 

 باشدهای نگهدارنده دندان میهای لثه و بافتاین شاخه مربوط به بررسی و درمان بیماری: پریودنتیکس .

 .گیری و انواع جراحی لثه در این شاخه قرار دارداعمالی همچون جرم

 هاست که نتیجه آن ها و ردیف کردن آناین شاخه مربوط به بهوبود بخشیدن به روابط دندان: ارتودنتیکس

 .ایجاد یک ظاهر زیباتر برای بیمار است

 های دندانپزشکی است که همانطور که از این شاخه نیز یکی دیگر از تخصص: جراحی دهان، فک و صورت

 .گیردرفته فک و صورت است که عموماً در بیمارستان انجام میاسمش پیداست مربوط به اعمال جراحی پیش

 جلوگیری از ایجاد (ثانویه –اولیه )اهمیت به معیارهای دندانپزشکی پیشگیری : دندانپزشکی اطفال ،

ناهنجاریهای دندانی و حفظ و ارتقاء سالمتی دهان و دندان مهمترین اهداف کلی آموزش دندانپزشکی در این بخش 

دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف از کاردانی تا دوره پس از دکتری با گذراندن دروس نظری و عملی با میباشد و 

محور آموزش دانشجویان دندانپزشکی در این گروه شامل معاینه، تشخیص و پرتونگاری، . اهداف فوق آشنا میگردند

های استنلس استیل و ی و دائمی جوان، روکشکنترل رفتار کودکان، دندانپزشکی ترمیمی، درمان پالپ دندانهای شیر

نگر،  های پریودنتال، دندانپزشکی جامعهپلی کربنات، تراماتولوژی، پوسیدگی و پیشگیری، جراحی در کودکان، بیماری

درکنار آموزش، درمان بیماران توسط دانشجویان مقاطع دکتری و . دندانپزشکی بیمارستانی و کودکان استثنایی میباشد

پذیرش بیمار از طریق مراجعه مستقیم به بخش . دکتری با نظارت اعضای هیات علمی گروه انجام می شودپس از 

 .مربوطه، معاینه بیمار و تعیین نوبت انجام میپذیرد

 روند پذیرش نمونه از ضایعات موجود در دهان و فک و صورت بیماران جهت  :آسیب شناسی دهان و دندان

. از طریق تهیه بیوپسی توسط گروه جراحان فک و صورت و ارسال آن به این بخش میباشدبررسیهای میکروسکپی غالباً 

 .گرددنتایج بررسی با مشورت کلیه اعضای هیأت علمی به عنوان تشخیص نهایی به گروه ذیربط گزارش می

های  ر رشتهدکتری د ، دکتری و فوق(حرف وابسته به دندانپزشکی)در ابعاد آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی 

مختلف دندانپزشکی بخشی از واحدهای درسی خویش را میبایست در این گروه آموزشی به طور نظری، عملی و یا تواماً 

عالوه بر آن دستیاران رشته آسیب شناسی فک و دهان، بیماریهای دهان . دریافت داشته و سپس طبق ضوابط رد نمایند

-عملی ملزم به مطالعه دقیق اسالیدهای میکروسکپی موجود و نتایج آن میو تشخیص و رادیولوژی عالوه بر انجام کار 
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 .باشند

  

  رادیولوژی دهان و دندان و فک و صورت 

 

 گروه تقسیم  این گروه بیماران را ازبدو ورود براساس شکایت اصلی به سه: های دهان و تشخیصبیماری

 : کرده و سه نوع پرونده برای آنها تشکیل خواهد شد

هستند برای آنها پرونده اورژانس و کسانیکه  که از درد، شکستگی فک و یا پارگی بافت و غیره شاکیکسانی 

 .هستند پرونده کامل و برای بقیه پرونده غربالگری تهیه خواهد شد دارای ضایعات دهان و یا شکایات دهانی

ینه غده بزاقی،معاینه تیروئید، مربوطه، معاینات کامل داخل دهانی ازجمله معا در معاینه عالوه بر پرسشهای

 .گیجگاهی فکی، سیستم لنفاوی سرو گردن اعصاب دوازده گانه ، انجام میگیرد مفصل

غربالگری ، بررسی سیستمهای مختلف بدن گرفتن فشارخون ، انجام آزمایشات  در معاینه عالوه بر موارد

های ساده ،  سمیر، تدارك انواع مختلف رادیوگرافیجمله، آزمایشات هماتولوژك، سرولوژی، شیمی خون، ا پاراکلینیک از

 .سیالوگرافی، سیتی اسکن، و غیره انجام میگیرد

نظارت کادر هیئت علمی گروه انجام می  این معاینات توسط دانشجویان دوره های دکتری و پس از دکتری با

صرف نظر از امور تشخیصی ، . فی میشودیک یا چند بخش، جهت مداوا معر گیرد، هر بیمار متناسب با نوع نیاز درمانی به

دهان بیمار  چنانچه درمواردی ضایعات و مشکالت دهانی خاص در. الزاماً به سایر بخشها مربوط میشود که درمان آن

 .میگیرد مشاهده گردد، کار درمانی آنها در این گروه مورد بررسی و مداوا قرار

 

  یه در دندانپزشکی است و به عنوان یک شاخه مهم در طراحی، علم مواد دندانی یکی از علوم پا: مواد دندانی

ارزیابی مواد دندانپزشکی دارای جایگاه ویژه ای در اکثر کشورهای جهان میباشد و مواد دندانی یکی از ارکان . ساخت

در  .عملیاتی اجرایی دندانپزشکی کلینیکی و علم مواد دندانی یکی از مباحث اصلی علم دندانپزشکی محسوب میشود

بخش پژوهشی این گروه در راستای انجام پروژه های علمی ـ کاربردی مرتبط با مواد دندانی، کنترل کیفی مواد ساخت 

های الزم با کارخانه های مربوطه، و ایجاد هماهنگی مابین دانشکده های داخل در جهت اعتالی کیفیت آنها و همکاری

 .داردنی گام بر میدندانپزشکی و مراکز تولید و توزیع مواد دندا
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 P.H.Dدکتری تخصصی 

 (:سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی)نگر دندانپزشکی جامعه 

 آموزشی برای کسب مهارت ویژه در بخشی از یک تخصص  دوره های فلوشیپ به دوره های: فلوشیپ

های مهارت خود تخصصی گرایش ویژه از رشته یک درحوزه مختلف هایرشته متخصصین آن که طی  می شود اطالق

آزمون در  در پذیرش از پس توانندمی تخصصی دانشنامه مدرك دارندگان. کنندمی را کسب الزم نظری و دانش علمی

و  نظر را طی مورد  نظری و عملی  کشور دوره و تخصصی آموزش دندانپزشکی  شورای مورد تائید دبیرخانه هایبخش

 .تخصصی نائل شونددوره مهارت ویژه یا تکمیلی  مدرك  به کسب

 های فلوشیپگرایش

 (گرایش جراحی)برای متخصصین رشته پریودانتیکس و جراحی فک و صورت ( الف

 . تعریف شده است( گرایش پروتز)گرایش پروتزبرای متخصصین پروتزهای دندانی ( ب

های پژوهشی، آموزشی و ای از فعالیت های دندانی در زمینه تحصیالت عالیه تکمیلی، مجموعهدوره فلوشیپ ایمپلنت

های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای  درمانی هماهنگ در راستای تربیت افرادی است که بتوانند با نوآوری در زمینه

 .تر عمل نمایند هایی در جهان دانش دست یابند و در درمان این دسته بیماران موفق کشور مؤثر بوده و به تازه
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 دانشجویان دندانپزشکیبرنامه کلی آموزشی 
 

 برنامه دروس دوره دکترای عمومی دندانپزشکی

 ( فرهنگ، معارف، عقاید اسالمی و آگاهیهای عمومی)دروس عمومی 

 نام واحد شماره واحد
تعداد 

 واحد

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 عملی عملی نظری

 ندارد 84 - 84 1 اخالق و تربیت اسالمی  0

 ندارد 84 - 84 1 های آن از قرن سیزدهم انقالب اسالمی و ریشه  1

 ندارد 84 - 84 1 تاریخ اسالم  8

 ندارد 84 - 84 1 تنظیم خانواده و جمعیت  4

 ندارد 84 84 - 0 0تربیت بدنی  4

 4 84 84 - 0 1تربیت بدنی   6

 40 - 40 8 زبان خارجی  3
زبان پیش 

 دانشگاهی

 ندارد 40 - 40 8 فارسی  1

 ندارد 84 - 84 1 (آیات و احادیث)اسالمی متون   1

 ندارد 84 - 84 1 0معارف اسالمی   01

 01 84 - 84 1 1معارف اسالمی   00

  411 61 841 11 جمع 

 

 دروس علوم پایه

 نام واحد شماره واحد
تعداد 

 واحد

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 عملی عملی نظری

 ندارد 41 03 14 1 اصول و مبانی رایانه  01

      آسیب شناسی عمومی  08

 61 - 61 4 آسیب شناسی عمومی نظری  08 – 0

16 ،0 – 14،0 – 

14،11،0-03 ،0 

-06 ،04 

 ندارد 61 61 - 1 آسیب شناسی عمومی عملی  08 – 1

 :آناتومی عمومی  04

 ندارد 40 - 40 8 آناتومی عمومی نظری  04 -0

 ندارد 011 011 - 8 آناتومی عمومی عملی  04 – 1

 ندارد 011 011 - 8 انگل شناسی نظری عمل  04
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 :ایمنی شناسی  06

 03 – 0، 14 – 0 41 - 41 4/1 ایمنی شناسی نظری  06 – 0

 ندارد 03 03 - 4/1 ایمنی شناسی عملی  06 – 1

      بافت شناسی انسانی  03

 ندارد 84 - 84 1 بافت شناسی انسانی نظری  03 – 0

 ندارد 84 84 - 0 بافت شناسی انسانی عملی  03 – 1

01 
 بهداشت عمومی و آشنایی با نظام ارائه خدمات  

 بهداشتی درمانی
 ندارد 84 - 84 1

 :بیوشیمی  01

 ندارد 61 - 61 4 بیوشیمی نظری  01 – 0

 ندارد 84 84 - 0 بیوشیمی عملی  01 – 1

 03 -0 03 - 03 0 جنین شناسی انسانی  11

 ندارد 84 - 84 1 روانشناسی عمومی  10

 ندارد 84 - 84 1 ژنتیک انسانی  11

 ندارد 41 03 14 1 فیزیک پزشکی نظری عملی  18

 :فیزیولوژی  14

 14 - 14 4 فیزیولوژی نظری  14 – 0
0 – 01 ،03 ،0 

– 04 

 ندارد 84 84 - 0 فیزیولوژی عملی  14 – 1

 :میکروب شناسی  14

 ندارد 40 - 40 8 شناسی نظریمیکروب   14 – 0

 ندارد 84 84 - 0 میکروب شناسی عملی  14 – 1

 ندارد 10 1 08 0 ویروس شناسی نظری عملی  16

  947 576 395 64 جمع 

 

 
 دروس اختصاصی

 نام واحد شماره واحد
تعداد 

 واحد

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 عملی عملی نظری

 :آسیب شناسی دهان و فک و صورت  13

 ندارد 84 - 84 1 نظری 0آسیب شناسی دهان و فک و صورت   13 – 0

 13 – 0 84 - 84 1 نظری 1آسیب شناس دهان و فک و صورت   13 – 1



 22 

 ندارد 84 84 - 0 عملی 0آسیب شناسی دهان و فک و صورت   13 -8

 13 – 0 84 84 - 0 عملی 1آسیب شناس دهان و فک و صورت   13 – 4

11 
آشنائی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی و  

 آنها نگهداری 
 ندارد 03 - 03 0

 ندارد 03 - 03 0 اخالق پزشکی  11

 :آناتومی دندان  81

 ندارد 03 - 03 0 آناتومی دندان نظری  81 – 0

 ندارد 011 011 - 8 آناتومی دندان عملی  81 – 1

 :بیماریهای داخلی  80

 ندارد 03 - 03 0 0داخلیبیماریهای   80 – 0

 80 – 0 84 - 84 1 1بیماریهای داخلی  80 – 1

 ندارد 03 - 03 0 بیماریهای روانی  81

 - 03 - 03 0 بیولوژی دهان  88

84 
   تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان و دندانپزشکی  

 پیشگیری
 ندارد 03 - 03 0

 :جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک  84

 ندارد 84 - 84 1 جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک نظری  84 – 0

 ندارد 84 84 - 0 جنین و بافت شناسی دهان و فک عملی  84 -1

 ندارد 84 - 84 1 روش تحقیق در علوم پزشکی  86

 :زبان خارجی تخصصی  83

 3 84 - 84 1 0زبان خارجی تخصصی   83 – 0

 83 -0 84 - 84 1 1زبان خارجی تخصصی   83 – 1

 ندارد 84 - 84 1 فارماکولوژی  81

 ندارد 03 - 03 0 کنترل عفونت در دندانپزشکی  81

 ندارد 03 - 03 0 گوش و حلق و بینی نظری  41

 :مواد دندانی  40

 ندارد 03 - 03 0 0مواد دندانی  40 – 0

 40 – 0 03 - 03 0 1مواد دندانی   40 – 1

 ندارد 03 - 03 0 قانونینظام پزشکی و طب   41

   - - - -  

  611 114 436 84 جمع
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 نام واحد شماره واحد
تعداد 

 واحد

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 عملی عملی نظری

 :ارتودنسی 48

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0ارتودنسی   48 – 0

 48 – 0 03 - 03 0 نظری 1ارتودنسی   48 – 1

 48 – 1 03 - 03 0 نظری 8ارتودنسی   48 – 8

 48 – 0 84 84 - 0 عملی 0ارتودنسی   48 – 4

 81، 48 – 4 84 84 - 0 عملی 1ارتودنسی   48 – 4

 48 – 4 84 84 - 0 عملی 8ارتودنسی   48 – 6

 48 -6 84 84 - 0 عملی 4ارتودنسی   48 – 3

 :اندودنتیکس  44

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0اندودنتیکس   44 – 0

 44 – 0 03 - 03 0 نظری 1اندودنتیکس   44 – 1

 44 – 1 03 - 03 0 نظری 8اندودنتیکس   44 – 8

 44 – 0، 48 – 4 61 61 - 1 عملی 0اندودنتیکس  44 – 4

 61 61 - 1 عملی 1اندودنتیکس   44 - 4
4 – 48 ،4 – 

44 ،81 ،0 – 13 

 44 – 4 61 61 - 1 عملی 8اندودنتیکس   44 – 6

 44 – 6 84 84 - 0 عملی 4اندودنتیکس   44 – 3

 :بیماریهای دهان و تشخیص  44

 ندارد 84 - 84 1 نظری 0بیماریهای دهان و تشخیص   44 – 0

 44 -0 84 - 84 1 نظری 1بیماریهای دهان و تشخیص   44 – 1

 44 – 0 84 - 84 1 نظری 8بیماریهای دهان و تشخیص   44 – 8

 81، 44 – 0 84 84 - 0 عملی 0تشخیص بیماریهای دهان و   44 – 4

 84 84 - 0 عملی 1بیماریهای دهان و تشخیص   44 – 4
4 – 44 ،0 – 

80 ،0 – 13 

 13 – 4، 44- 4 84 84 - 0 عملی 8بیماریهای دهان و تشخیص   44 – 6

 :پریودنتولوژی  46

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0پریودنتولوژی   46 – 0

 46 – 0 03 - 03 0 نظری 1پریودنتولوژی   46 – 1

 46 – 1 03 - 03 0 نظری 8پریودنتولوژی   46 – 8
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 46 – 0 84 84 - 0 عملی0پریودنتولوژی  46 – 4

 84 84 - 0 عملی 1پریودنتولوژی   46 – 4

4 – 48 ،4 – 

46 ،81 ،81 ،0- 

13 

 46 – 4 84 84 - 0 عملی 8پریودنتولوژی   46 – 6

 46 – 6 84 84 - 0 عملی 4پریودنتولوژی   46 – 3

  141 601 181 81 جمع

 

 

 نام واحد شماره واحد
تعداد 

 واحد

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 عملی عملی نظری

 :پروتز متحرك پارسیل 43

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0پروتز متحرك پارسیل  43 – 0

 43 -0 03 - 03 0 نظری 1پروتز متحرك پارسیل  43 – 1

 43 – 0 61 61 - 1 عملی 0پارسیل پروتز متحرك  43 – 8

 61 61 - 1 عملی 1پروتز متحرك پارسیل  43 – 4
8 – 43 ،0 – 

40 ،81 

 43 – 4 61 61 - 1 عملی8پروتز متحرك پارسیل  43 – 4

      :پروتز ثابت 41

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0پروتز ثابت  41 – 0

 41 – 0 03 - 03 0 نظری 1پروتز ثابت  41 – 1

 41 – 1 03 - 03 0 نظری 8پروتز ثابت  41 – 8

 44 – 4، 41 – 0 086 086 - 4 نظری 0پروتز ثابت  41 -4

 61 61 - 1 عملی 1پروتز ثابت  14 - 4
4 – 41 ،0 – 

46 ،40 ،81 

 41 – 4 61 61 - 1 عملی 8پروتز ثابت  41 -6

 :پروتز متحرك کامل 41

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0پروتز متحرك کامل  41 -0

 41 – 0 03 - 03 0 نظری 1پروتز متحرك کامل  41 – 1

 41 – 0 61 61 - 1 عملی 0پروتز متحرك کامل  41 -8

 61 61 - 1 عملی 1پروتز متحرك کامل  41 -4
8 – 41 ،0 – 

40 ،81 
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 41 -4 61 61 - 1 عملی 8پروتز متحرك کامل  41 – 4

 41 -4 84 84 - 0 عملی 4پروتز متحرك کامل  41 -6

 :جراحی دهان، فک و صورت 41

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0جراحی دهان، فک و صورت  41 – 0

 41 – 0 03 - 03 0 نظری 1جراحی دهان، فک و صورت  41 – 1

 41 – 1 03 - 03 0 نظری 8جراحی دهان، فک و صورت  41- 8

 41 – 8 03 - 03 0 نظری 4جراحی دهان، فک و صورت  41 – 4

 81، 41 – 0 84 84 - 0 عملی 0جراحی دهان، فک و صورت  41 – 4

 84 84 - 0 عملی 1جراحی دهان، فک و صورت  41 – 6

4 -4 8 ،4- 41 ،

81 ،0 – 80 ،0 

– 13 

 13 – 1، 41 – 6 61 61 - 1 عملی 8جراحی دهان، فک و صورت  41 – 3

 41 – 3 61 61 - 0 عملی 4جراحی دهان، فک و صورت  41 – 1

 41 – 1 61 61 - 1 عملی 4جراحی دهان، فک و صورت  41 – 1

  0081 141 013 81 جمع

 

 

 نام واحد شماره واحد
تعداد 

 واحد

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 عملی عملی نظری

 :دندانپزشکی ترمیمی  40

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0دندانپزشکی ترمیمی  40 – 0

 40 – 0 03 - 03 0 نظری 1دندانپزشکی ترمیمی   40 – 1

 40 – 1 03 - 03 0 نظری 8دندانپزشکی ترمیمی   40 -8

 40 – 0 61 61 - 1 عملی 0دندانپزشکی ترمیمی   40 – 4

 84 84 - 0 عملی 1دندانپزشکی ترمیمی   40 -4
4 -48 ،4 – 40 ،

0 – 40 ،81 

 40 -4 61 61 - 1 عملی 8دندانپزشکی ترمیمی   40 – 6

 40 – 6 84 84 - 0 عملی 4 دندانپزشکی ترمیمی  40 – 3

 :دندانپزشکی کودکان  41

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0دندانپزشکی کودکان   41 – 0

 41 – 0 03 - 03 0 نظری 1دندانپزشکی کودکان   41 – 1

 41 – 1 03 - 03 0 نظری 8دندانپزشکی کودکان   41 – 8
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 84 84 - 0 عملی 0دندانپزشکی کودکان   41 – 4
0 – 41 ،4 – 

44 ،81 

 41 -6، 41 – 4 61 61 - 1 عملی 1دندانپزشکی کودکان   41 – 4

 :رادیولوژی دهان  48

 ندارد 03 - 03 0 نظری 0رادیولوژی دهان   48 – 0

 48 -0 03 - 03 0 نظری 1رادیولوژی دهان   48 – 1

 13 -0، 48 – 1 03 - 03 0 نظری 8رادیولوژی دهان   48 -8

 48 – 0 03 - 03 0 عملی 0دهان رادیولوژی   48 – 4

 81، 48 – 4 03 - 03 0 نظری 8رادیولوژی دهان   48 – 4

 48 -4 84 84 - 0 عملی 8رادیولوژی دهان   48 – 6

 :دندانپزشکی جامعه نگر  44

 ندارد 03 - 03 0 دندانپزشکی جامعه نگر نظری  44 -0

 44 – 0 031 031 - 4 دندانپزشکی جامعه نگر نظری  44 – 1

 181 183 - 3 درمان جامع دندانپزشکی   44

6 – 48 ،3 – 

40 ،1 – 41 ،6- 

41 ،6 – 41 ،4 

– 43 ،3 – 46 ،

6- 44 ،3 – 44 

          (پایان نامه)رساله   46

 01، 86، 83 – 1 44 03 1 0 نظری عملی 0رساله   46 – 0

 46 – 0 14 03 1 0 نظری عملی 1رساله   46 – 1

 46 – 1 14 03 1 0 نظری عملی 8 رساله  46 – 8

 46 – 8 013 14 41 4 نظری عملی 4رساله   46 – 4

  0146 0111 186 44 جمع

  4811 8181 1131 103 جمع کل

 
 رشته مواد دندانی (Ph.D)دکتری تخصصی 

 رشته مواد دندانی (Ph.D)جدول دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتری تخصصی (الف

 نام درس کد درس
 تعداد

 واحد

 ساعت تدریس

 جمع عملی نظری

 40 84 03 1 آمار حیاتی 0

 16 03 1 0 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 1

 33 40 16 8 جمع
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 رشته مواد دندانی (Ph.D)جدول دروس تخصصی دوره دکتری تخصصی  (ب

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت تدریس

 جمع عملی نظری

 84 - 84 1 شیمی کاربردی 8

 84 - 84 1 فیزیک کاربردی 4

 84 - 84 1 مکانیک و بیومکانیک کاربردی 4

 84 - 84 1 علم مواد 6

 40 - 40 8 پلیمر و مواد قالبگیری 3

 40 - 40 8 فلزات و آلیاژها در دندانپزشکی 1

1 
-non)مواد غیر ترمیمی 

restorative) در دندانپزشکی 
1 84 - 84 

01 
و ساخت  فرآیندهای ریخته گری

 سازه ها در دندانپزشکی
1 03 84 40 

00 
مواد ترمیمی زیبایی، باندینگها و 

 سمانها
8 40 - 40 

01 
چینی و سرامیک ها در 

 دندانپزشکی
1 84 - 84 

08 
زیست سازگاری مواد دندانی و 

 آزمایشات زیست سازگاری
1 03 84 40 

 61 61 - 1 مواد دندانی عملی 04

 84 84 - 0 دندانی آزمایشات خواص مواد 04

06 
کارآموزی شناخت تجهیزات 

 تحقیقاتی دندانپزشکی
1 - 011 011 

 668 131 810 81 جمع

 

 

 کاردانی پروتزهای دندانی

 دروس عمومی دوره کاردانی پروتزهای دندانی( الف

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعت

 جمع عملی نظری

 84 - 84 1 یکی از دروس گروه مبانی نظری اسالمی 0

 84 - 84 1 یکی از دروس گروه اخالق اسالمی 1
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 40 - 40 8 فارسی 8

 40 - 40 8 زبان خارجی 4

 84 - 84 1 جمعیت و تنظیم خانواده 4

 84 84 - 0 تربیت بدنی 6

 181 84 114 08 جمع

  

 

 جدول واحدهای علوم پایه دوره کاردانی پروتزهای دندانی (ب

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 جمع عملی نظری

10 
جنین شناسی، بافت شناسی و آسیب شناسی 

 دهان و دندان
0 03 - 03 - 

 - 03 - 03 0 ای بهداشت حرفه 11

 - 16 03 1 0 تشریح فک و صورت 18

 - 84 84 - 0 رایانه و سیستمهای اطالع رسانی 14

 - 03 - 03 0 فیزیک 14

 - 03 - 03 0 عفونتمیکروبیولوژی و کنترل  16

 6 جمع

  
 

 جدول واحدهای اختصاصی دوره کاردانی پروتزهای دندانی: ج

 نام درس کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعت
 پیش نیاز

 جمع عملی نظری

 - 40 84 03 1 ابزارشناسی و تکنولوژی دندانسازی 13

 - 03 - 03 0 ارتودنسی نظری 11

 - 61 61 - 1 0ارتودنسی عملی  11

 11 61 61 - 1 1ارتودنسی عملی  01

 - 40 84 03 1 استتیک 00

 - 14 61 03 8 اکلوژن 01

 14 03 - 03 0 0پروتز ثابت نظری  08

 08 03 - 03 0 1پروتز ثابت نظری  04

 - 84 84 - 0 0پروتز ثابت عملی  04

 04 61 61 - 1 1پروتز ثابت عملی  06

 06 011 011 - 8 8پروتز ثابت عملی  03
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 - 84 - 84 1 پروتز متحرك پارسیل نظری 01

 - 61 61 - 1 0پروتز متحرك پارسیل عملی  01

 01 011 011 - 8 1پروتز متحرك پارسیل عملی  11

 - 03 - 03 0 0پروتز متحرك کامل نظری  10

 10 03 - 03 0 1پروتز متحرك کامل نظری  11

 - 61 61 - 1 0پروتز متحرك کامل عملی  18

 18 011 011 - 8 1متحرك کامل عملی پروتز  14

 - 001 011 03 4 مرفولوژی دندان 14

 - 03 - 03 0 0مواد دندانی نظری  16

 16 03 - 03 0 1مواد دندانی نظری  13

 - 03 - 03 0 زبان تخصصی 11

 40 جمع

 
  
 جدول کارآموزی در عرصه دوره کاردانی پروتزهای دندانی( د

 

 ساعت واحد نام درس کد درس

 411 1 کارآموزی در عرصه 11

 

 

   جدول دروس علوم پایه مشترك دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان ( الف

 شماره

 درس
 نام درس

 ساعت تدریس

 جمع عملی نظری کارگاهی

 03 - 03 - آسیب شناسی دهان و فک 0

 04 - - 04 اصول کنترل عفونت 1

 03 - 03 - ایمنی شناسی 8

 04 - 04 - و جنین شناسی دهان و فک و صورتبافت شناسی  4

 41 41  *تشریح سر و گردن  4

 41 - - 41 تکنولوژی آموزشی 6

 41 - - 41 رایانه و سیستم های اطالع رسانی علوم پزشکی 3

 41 - - 41 0روش شناسی تحقیق  1

 81 - - 81 1روش شناسی تحقیق  1
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 14 - 14 - فارماکولوژی 01

 04 - - 04 پزشکیفوریت های  00

 08 - 08 - فیزیولوژی و بیولوژی دهان 01

 04 - 04 - قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 08

 01 01 - *میکروب شناسی دهان  04

 844 جمع

  .در مورد این دروس میزان ساعات آموزش نظری و عملی توسط شورای تخصصی دانشکده تعییین میشود * 

   

    وابسته دانشکده ای دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکانجدول دروس علوم ( ب

 شماره

 درس
 نام درس

 ساعت تدریس

 جمع عملی نظری

 40 - 40 ارتودانتیکس 04

 086 086 - ارتودانتیکس 06

 01 - 01 اندودانتیکس 03

 01 - 01 بیماریهای دهان و تشخیص 01

 1  1 پریددانتیکس 01

 84 84 - صورتجراحی دهان و فک و  11

 01 - 01 دندانپزشکی ترمیمی 10

 11 - 11 رادیولوژی دندان و فک و صورت 11

 04 04 - رادیولوژی دندان و فک و صورت 18

 84 - 84 شناسی کودك روان 14

 01 - 01 ژنتیک 14

 03 - 03 مواد دندانی 16

 846 جمع
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  رشته دندانپزشکی کودکانجدول دروس علوم وابسته بیمارستانی دوره تخصصی ( ج

 شماره

 درس
 نام درس

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 جمع عملی نظری

   03 03 - بیهوشی و آرام بخشی 13

   03 - 03 پزشکی کودکان 11

   84 03 03 جمع

 

 

    جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان( د

 شماره

 درس
 نام درس

 ساعت تدریس
 پیشنیاز

 جمع عملی نظری

   Case Presentation 0 - 03 03ارائه مورد  11

   Case Presentation 1 41 41ارائه مورد  81

   61 - 61 0بررسی مقاالت  80

   61 - 61 1بررسی مقاالت  81

   61 - 61 8بررسی مقاالت  88

   61 61 0پژوهش دندانپزشکی اجتماعی  84

   84 84 - 1اجتماعی پژوهش دندانپزشکی  84

   61 61 - 0درمان کودکان با نیازهای خاص  86

   61 61 - 1درمان کودکان با نیازهای خاص  83

   41 - 41 0دندانپزشکی کودکان نظری  81

   41 - 41 1دندانپزشکی کودکان نظری  81

   14 - 14 8دندانپزشکی کودکان نظری  41

   014 014 - 0دندانپزشکی کودکان عملی  40

   301 301 - 1دندانپزشکی کودکان عملی  41

   311 311 - 8دندانپزشکی کودکان عملی  48

   81 81 0رساله تخصصی  44

   11 11 1رساله تخصصی  44

   041 041 8رساله تخصصی  46

   1411 جمع

 



 32 

 

 (مقطع دکترای حرفه ای()درمان ریشه)گروه آموزشی اندودانتیکس 

 بازنگری دروس نظری

 Study 0اندو  0
Guide 

Lesson 
Plan 

Course 
Plan 

 

 Study 1اندو  1
Guide 

Lesson 
Plan 

Course 
Plan 

 

 Study 8اندو 8
Guide 

Lesson 
Plan 

Course 
Plan 

 

 دروس عملی
 

 Log Book Course Plan 0اندو 0
 

 Log Book Course Plan 1اندو 1
 

 Log Book Course Plan 8اندو 8
 

 Log Book Course Plan 4اندو 4
 

 

 

 (مقطع دکترای حرفه ای( )درمان لثه)پریودونتیکس  گروه آموزشی

 بازنگری نظری دروس

 Study 0 پریو 0
Guide 

Lesson 
Plan 

Course 
Plan 

 

 Study 1پریو  1
Guide 

Lesson 
Plan 

Course 
Plan 

 

 Study 8پریو 8
Guide 

Lesson 
Plan 

Course 
Plan 

 

 دروس عملی
 

http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/endo1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/endo1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/endo2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/endo2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/endo3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/endo3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/log_book_-_endo1.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/log_book_-_endo2.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/log_book_-_endo3.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/endo/log_book_-_endo4.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/perio1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/perio1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/perio2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/perio2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/perio3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/perio3-studyguide.pdf


 33 

 Log Book Course Plan 0پریو 0
 

 Log Book Course Plan 1پریو 1
 

 Log Book Course Plan 8پریو 8
 

 Log Book Course Plan 4پریو 4
 

 

 

 (مقطع دکترای حرفه ای)گروه آموزشی جراحی فک و صورت 

 بازنگری نظری دروس

 Study Guide Lesson Plan 0 جراحی 0
Course 
Plan 

 

 Study Guide Lesson Plan 1جراحی 1
Course 
Plan 

 

 

8 
 Study Guide Lesson Plan 8جراحی

Course 
Plan 

 

 Study Guide Lesson Plan 4جراحی 4
Course 
Plan 

 

 Study Guide Lesson Plan فوریت های پزشکی 4
Course 
Plan 

 

 دروس عملی
 

 Log Book Course Plan 0 جراحی 0
 

 Log Book Course Plan 1جراحی 1
 

 Log Book Course Plan 8جراحی 8
 

 Log Book Course Plan 4جراحی 4
 

 Log Book Course Plan 4جراحی 4
 

http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/log_book_-perio1.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/log_book_-perio2.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/log_book-perio3.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/perio/log_book_-perio4.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/surgery/surgery1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/surgery/surgery2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/surgery/surgery3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/surgery/surgery4-studyguide.pdf
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 (مقطع دکترای حرفه ای)گروه آموزشی رادیولوژی 

 بازنگری نظری دروس

 Study 0 رادیولوژی 0
Guide 

Lesson Plan Course Plan 
 

 Study 1رادیولوژی  1
Guide 

Lesson Plan Course Plan 

 

 Study 8رادیولوژی 8
Guide 

Lesson Plan Course Plan 
 

 عملی دروس
 

 Log Book Course Plan 0رادیولوژی 0
 

 Log Book Course Plan 1رادیولوژی 1
 

 Log Book Course Plan 8رادیولوژی 8
 

 

 

 (مقطع دکترای حرفه ای)گروه آموزشی ارتودنسی 

 بازنگری نظری دروس 

 Study 0 ارتودنسی 0
Guide 

Lesson 
Plan 

Course Plan 
 

 Study 1ارتودنسی  1
Guide 

Lesson 
Plan 

Course Plan 

 

 Study 8ارتودنسی 8
Guide 

Lesson 
Plan 

Course Plan 
 

 عملی دروس 
 

http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/radiology1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/radiology1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/radiology2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/radiology2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/radiology3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/radiology3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/logbook-radiology1.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/logbook-radiology2.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/radiology/logbook-radiology3.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/ortho1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/ortho1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/ortho2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/ortho2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/ortho3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/ortho3-studyguide.pdf
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 Log Book Course Plan 0ارتودنسی 0
 

 Log Book Course Plan 1ارتودنسی 1
 

 Log Book Course Plan 8ارتودنسی 8
 

 Log Book Course Plan 4ارتودنسی 4
 

 

 

 (مقطع دکترای حرفه ای)آسیب شناسی دهان  گروه آموزشی

 نظری دروس
 بازنگری

 Study Guide Lesson Plan Course Plan 0آسیب شناسی 0
 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan 1آسیب شناسی 1

 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan جنین و بافت دهان 8
 

 دروس عملی
 

 Log Book Course Plan 0آسیب شناسی 0
 

 Log Book Course Plan 1آسیب شناسی 1
 

  Log Book Course Plan جنین و بافت دهان 8

 

 

 (مقطع دکترای حرفه ای)گروه آموزشی ترمیمی 

 بازنگری نظری دروس

http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/logbook-ortho1.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/logbook-ortho2.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/logbook-ortho3.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/orthodontics/logbook-ortho4.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/pathology/pathology1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/pathology/pathology2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/pathology/jenin-baft.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/pathology/log_book-pathology1.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/pathology/log_book_-_pathology2.pdf
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 Study Guide Lesson Plan Course Plan 0 ترمیمی 0
 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan 1ترمیمی  1

 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan 8ترمیمی 8
 

 عملی دروس
 

 Log Book Course Plan 0 ترمیمی 0
 

 Log Book Course Plan 1ترمیمی  1
 

 Log Book Course Plan 8ترمیمی 8
 

  Log Book Course Plan 4ترمیمی 4

 

 

 ( مقطع دکترای حرفه ای ) گروه آموزشی تشخیص بیماری های دهان 

 بازنگری نظری دروس

 Study Guide Lesson Plan Course Plan 0تشخیص  0
 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan 1تشخیص  1

 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan 8تشخیص  8
 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan بیولوژی 4
 

 Study Guide Lesson Plan Course Plan کنترل عفونت 4
 

 عملی دروس
 

http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/operative/operative1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/operative/operative2-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/operative/operative3-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/operative/logbook-operative1.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/operative/logbook-operative2.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/operative/logbook-operative3.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/operative/logbook-operative4.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/diagnosis/diagnosis1-studyguide.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/diagnosis/diagnosis2-studyguide.pdf
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 Log Book Course Plan 0تشخیص  0
 

 Log Book Course Plan 1تشخیص  1
 

  Log Book Course Plan 8تشخیص  8

 

 

 (مقطع دکترای حرفه ای)گروه آموزشی دندانپزشکی اجتماعی 

 نظری دروس

 Study Guide Lesson Plan Course Plan جامعه نگر 0

 دروس عملی

 Log Book Course Plan 0جامعه نگر  0

 Log Book Course Plan 1جامعه نگر  1

 Log Book Course Plan 8جامعه نگر  8

 Log Book Course Plan 4جامعه نگر  4

 Log Book Course Plan 4جامعه نگر  4

 

 

 

 

 

 

http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/diagnosis/logbook-diagnosis1.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/diagnosis/logbook-diagnosis2.pdf
http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/edo/diagnosis/logbook-diagnosis3.pdf
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 توزیع فراوانی مراکز دندانپزشکی در ایران

باشد ای نمیدر مورد بدست آوردن فراوانی و تعداد مراکز دندانپزشکی در ایران کار چندان سادهآوری اطالعات جمع

اند و این کار جز تحقیقی میدانی و شهر ها معرفی کردهبه دلیل اینکه تعداد اندکی از این مراکز خود را در مجامع و پایگاه

 .به شهر عملی نیست

 1عدد آن مربوط به تهران،  31کز دندانپزشکی بدست آمد معلوم شد که عدد مر 33با توجه به اطالعاتی که از 

 8روزی بوده، و عدد آن شبانه 1از این تعداد .باشدعدد ساوه می 0عدد مشهد و 0عدد اصفهان،  0عدد مربوط به کرج، 

 :مپردازیی اطالعاتی میعدد خیریه؛ و در مورد مراکز دندانپزشکی استان فارس به تفصیل به ارائه

 

 آمار مراکز شیراز و شهرستانها

 
 مراکز شهرستانها تعداد
 مطب 031

 درمانگاه دولتی 40

 درمانگاه خیریه 1

 درمانگاه خصوصی 08

 البراتوار 3

 کمک دندانپزشک تجربی 6

 بهدار تجربی 3

 4مشمولین تبصره  81

 

 
 تعداد مراکز شیراز

 411 مطب

 18 درمانگاه دولتی

 3 درمانگاه خیریه

 46 درمانگاه خصوصی

 11 البراتوار

 08 کمک دندانپزشک تجربی
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 14 بهدار تجربی

 44 4مشمولین تبصره 

 :شاخص های انسانی
 تعداد محققان و اعضای هیئت علمی

 
 دانشکده دندانپزشکی مشهد
 رشته تخصصی مربوطه تعداد

 گروه درمان ریشه - نفر 8

 گروه اندودانتیکس - نفر 4

 گروه پریودانتیکس - نفر 8

 گروه اطفال - نفر 4

 گروه پروتزهای دندانی - نفر 1

 های دهان و تشخیصگروه بیماری - نفر 8

 گروه ترمیمی - نفر 4

 گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت  - نفر 1

 گروه رادیولوژی - نفر 0

 گروه ارتودنسی  نفر 1

 دانشکده دندانپزشکی همدان

 گروه اندودانتیکس دانشیار 0استادیار،  6 نفر 3

 گروه پریودانتیکس مربی 0استادیار،  3 نفر 1

 گروه اطفال کارشناس  1دانشیار،  8استادیار،  0 نفر 6

 گروه پروتزهای دندانی کارشناس 0استادیار،  4 نفر 6

 های دهانگروه تشخیص بیماری دانشیار 0استادیار،  4 نفر 6

 گروه ترمیمی کارشناس 0دانشیار،  1 استادیار، 4 نفر 1

 گروه پاتولوژی دانشیار 1استادیار،  6 نفر 1

 گروه رادیولوژی عضو هیئت علمی0کارشناس، 0استادیار، 8 نفر 4

 گروه ارتودنسی - نفر 3

 گروه جراحی فک و صورت کارشناس 0دانشیار،  0استادیار،  4 نفر 6

 دندانپزشکی جامعه نگرگروه  کارشناس 0مربی،  1 نفر 8

 دانشکده دندانپزشکی اصفهان

 گروه اندودانتیکس  دانشیار 8استادیار،  4استاد،  1 نفر 1
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 گروه پریودنتیکس دانشیار 1استادیار،  4 نفر 3

 گروه اطفال دانشیار 1استادیار،  4 نفر 6

 گروه پروتزهای دندانی متفرقه 8دانشیار،  4استادیار،  01 نفر 03

 های دهان و تشخیصبیماری دانشیار 1استادیار،  8 نفر 4

 گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشیار 8استادیار،  4استاد،  1 نفر 01

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب دانشیار 8استادیار،  0 نفر 4

 گروه رادیولوژی دهان و دندان دانشیار 1استادیار،  1 نفر 4

 ارتودنتیکسگروه  استادیار نفر 4

 گروه جراحی دهان، فک و صورت استادیار نفر 4

 نگرگروه دندانپزشکی جامعه کارمند رسمی 0دانشیار،  0استادیار،  4 نفر 3

 دانشکده دندانپزشکی تهران

 گروه اندودنتیکس دانشیار 4استادیار،  3 نفر 00

 گروه پریودنتولوژی دانشیار 6استادیار،  8 نفر 1

 گروه کودکان و پیشگیری دانشیار 4استادیار،  0 نفر 6

 گروه پروتزهای دندانی دانشیار 3استادیار،  01 نفر 16

 های دهانگروه تشخیص بیماری استادیار 8استاد،  8 نفر 6

 گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشیار 1استادیار،  4استاد،  0 نفر 1

 و دهان گروه آسیب شناسی فک دانشیار 1استادیار،  1 نفر 4

 گروه رادیولوژی دهان و دندان استادیار نفر 6

 گروه ارتودنتیکس دانشیار 8استادیار،  6استاد،  1 نفر 00

 گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشیار 1استادیار،  01 نفر 01

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی استادیار نفر 4

 (های دندانیفلوشیپ ایمپلنت)ایمپلنت گروه  دانشیار 3استادیار،  14 نفر 80

 گروه مواد دندانی دانشیار 0استادیار،  8 نفر 4

 ی پروتزدانشکده استادیار نفر 0

 دانشکده دندانپزشکی کرمان

 گروه آسیب شناسی استادیار نفر 8

 گروه پروتزهای دندانی مربی 8دانشیار،  0استادیار،  1 نفر 6
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 گروه ارتودنتیکس مربی 0استادیار،  1استاد،  0 نفر 4

 گروه ترمیمی دانشیار 0استادیار،  4 نفر 6

 گروه اطفال دانشیار  0استادیار،  4 نفر 6

 کروه پریودنتیکس استادیار نفر 6

 های دهان و تشخیصگروه بیماری دانشیار 8استادیار،  4 نفر 3

 دهانگروه رادیولوژی فک و  دانشیار 0استادیار،  0 نفر 1

 گروه جراحی فک و دهان مربی 0دانشیار،  0استادیار،  1 نفر 4

 گروه اندودنتیکس دانشیار 0استادیار،  4 نفر 4

 گروه دندانپزشکی اجتماعی استادیار نفر 1

 ی دندانپزشکی تبریزدانشکده

 گروه اندودانتیکس  دانشیار 1استادیار،  3 نفر 1

 گروه پریودنتیکس دانشیار 8استادیار،  8استاد،  0 نفر 3

 گروه اطفال استادیار  نفر 8

 گروه پروتزهای دندانی استادیار نفر 1

 های دهان و تشخیصبیماری مربی 1استادیار،  4 نفر 3

 گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشیار 8استادیار،  6 نفر 1

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب استادیار نفر 4

 گروه رادیولوژی دهان و دندان متخصص 0استادیار،  4 نفر 4

 گروه ارتودنتیکس استادیار 4 نفر 4

 گروه جراحی دهان، فک و صورت مربی 0دانشیار،  1استادیار،  1 نفر 4

 نگرگروه دندانپزشکی جامعه - -

 ی دندانپزشکی زاهداندانشکده

 گروه اندودانتیکس  استادیار نفر 0

 پریودنتیکسگروه  متخصص نفر 8

 گروه اطفال متخصص 4استادیار،  0 نفر 4

 گروه پروتزهای دندانی متخصص نفر 1

 های دهان و تشخیصبیماری متخصص 0استادیار،  8 نفر 4

 گروه دندانپزشکی ترمیمی - -



 42 

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب - -

 گروه رادیولوژی دهان و دندان - -

 ارتودنتیکسگروه  متخصص نفر 1

 گروه جراحی دهان، فک و صورت متخصص 0استادیار،  0 نفر 1

 نگرگروه دندانپزشکی جامعه - -

 ی دندانپزشکی شاهددانشکده

 گروه اندودانتیکس  - نفر 1

 گروه پریودنتیکس - نفر 4

 گروه اطفال - نفر 8

 گروه پروتزهای دندانی - نفر 8

 تشخیصهای دهان و بیماری - نفر 1

 گروه دندانپزشکی ترمیمی - نفر 4

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب - نفر 1

 گروه رادیولوژی دهان و دندان - نفر 0

 گروه ارتودنتیکس - نفر 1

 گروه جراحی دهان، فک و صورت - نفر 4

 نگرگروه دندانپزشکی جامعه - -

 ی دندانپزشکی یزددانشکده

 گروه اندودانتیکس  دانشیار 0استادیار،  8 نفر 4

 گروه پریودنتیکس - -

 گروه اطفال مربی 0استادیار،  1 نفر 8

 گروه پروتزهای دندانی - -

 های دهان و تشخیصبیماری استادیار نفر 1

 گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشیار 0استادیار،  4 نفر 4

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب - -

 رادیولوژی دهان و دندانگروه  - -

 گروه ارتودنتیکس دانشیار 0استادیار،  4 نفر 4

 گروه جراحی دهان، فک و صورت - -
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 نگرگروه دندانپزشکی جامعه متخصص 0دانشیار،  0 نفر 1

 ی دندانپزشکی شهید بهشتیدانشکده

 گروه اندودانتیکس  متخصص 1دانشیار،  4استاد،  8 نفر 1

 نفر 03
 8مربی،  1دانشیار،  4استادیار،  4استاد،  8

 متخصص
 گروه پریودنتیکس

 گروه اطفال متخصص 0دانشیار،  4استادیار،  4 نفر 01

 نفر 03
 0مربی،  4دانشیار،  1استادیار،  3استاد،  1

 متخصص
 ثابتگروه پروتزهای 

 گروه پروتزهای متحرك دانشیار 4استادیار،  4 نفر 1

 های دهان و تشخیصبیماری دانشیار 1استادیار،  4استاد،  1 نفر 1

 گروه دندانپزشکی ترمیمی مربی 1دانشیار،  1استادیار،  8 نفر 3

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب دانشیار 1استادیار،  1 نفر 4

 گروه رادیولوژی دهان و دندان متخصص 0مربی،  0استادیار،  4استاد،  0 نفر 1

 نفر 01
 4دانشیار،  8استادیار،  4استاد،  0

 متخصص
 گروه ارتودنتیکس

 گروه جراحی دهان، فک و صورت مربی 1دانشیار،  8استادیار،  8استاد،  8 نفر 00

 نگرگروه دندانپزشکی جامعه مربی 0استاد،  0 نفر 1

 ی دندانپزشکی بابلدانشکده

 گروه اندودانتیکس  پرستار 1استادیار،  4 نفر 3

 گروه پریودنتیکس پرستار 0مربی،  0استادیار،  6 نفر 1

 گروه اطفال پرستار 0مربی،  0استادیار،  8 نفر 4

 گروه پروتزهای دندانی پرستار 8مربی،  0استادیار،  4 نفر 1

 های دهان و تشخیصبیماری پرستار 0دانشیار،  0استادیار،  1 نفر 4

 گروه دندانپزشکی ترمیمی پرستار 0مربی،  0استادیار،  4 نفر 6

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب - -

 گروه رادیولوژی دهان و دندان کاردان رادیولوژی 8استادیار،  4 نفر 3

 گروه ارتودنتیکس پرستار 1استادیار،  8 نفر 4

 گروه جراحی دهان، فک و صورت - -

 نگرگروه دندانپزشکی جامعه - -
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 .باشداعضای هیئت علمی مینفر  55ی دندانپزشکی قزوین دارای دانشکده

 ی دندانپزشکی گیالندانشکده

 گروه اندودانتیکس  استادیار نفر 4

 گروه پریودنتیکس استادیار نفر 4

 گروه اطفال استادیار نفر 8

 گروه پروتزهای دندانی استادیار نفر 6

 های دهان و تشخیصبیماری استادیار نفر 8

 ترمیمیگروه دندانپزشکی  استادیار نفر 4

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب استادیار نفر 1

 گروه رادیولوژی دهان و دندان استادیار نفر 8

 گروه ارتودنتیکس استادیار نفر 1

 گروه جراحی دهان، فک و صورت استادیار نفر 4

 نگرگروه دندانپزشکی جامعه - -

 ی دندانپزشکی شیرازدانشکده

 گروه اندودانتیکس  مربی 0دانشیار،  8استادیار،  6استاد،  0 نفر 00

 گروه پریودنتیکس مربی 0استادیار،  1 نفر 1

 گروه اطفال دانشیار 0استادیار،  4 نفر 6

 گروه پروتزهای دندانی مربی 0دانشیار،  0استادیار،  4 نفر 3

 های دهان و تشخیصبیماری - نفر 3

 گروه دندانپزشکی ترمیمی مربی 0دانشیار،  0استادیار،  8استاد،  0 نفر 6

 شناسی دهان، فک و صورتگروه آسیب - -

 گروه رادیولوژی دهان و دندان دانشیار 1استادیار،  8 نفر 4

 گروه ارتودنتیکس دانشیار 4استادیار،  8 نفر 3

 گروه جراحی دهان، فک و صورت مربی 0استادیار،  3 نفر 1

 نگرجامعهگروه دندانپزشکی  - -

 (گروه جراحی و پروتز)ایمپلنت  مربی 0استادیار،  10 نفر 11
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 سال اخیر 2آموختگان و اختراعات آنان در درصد رشد تعداد دانش

 .باشداطالعاتی در این زمینه موجود نمی

 

 تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع و رشته

و هر ساله . های تخصصی در ایران وجود دارنددندانپزشکی در رشتههزار  8هزار دندانپزشک عمومی و  11بیش از 

 .شوندالتحصیل میدر حدود هزار تن در این رشته فارغ

 .دهدآموخته را به جامعه پزشکی تحویل میدانش 811المللی دانشکده دندانپزشکی ساالنه هفت شعبه بین

 

 شاخص های مالی 

 مراکزاعتبارات آموزشی و تحقیقاتی به تفکیک 

 .باشداطالعاتی در این زمینه موجود نمی

 

 هزینه کلی اختصاص داده شده برای پیشبرد این رشته

 .باشداطالعاتی در این زمینه موجود نمی

 

 کل درآمد حاصل از این رشته

 .باشدیطالعات دقیقی در این زمینه موجود نما
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 :های ساختاریشاخص

 (NGOدولتی، خصوصی، )تعداد مراکز آموزشی و تحقیقاتی به تفکیک 

هایی خصوصی هستند، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران مرکز آموزشی نیمه های دندانپزشکی انجمنانجمن اکثر

 .باشدباشد، کلینیک شهروند مرکز آموزشی خصوصی است و مرکز آموزشی سینا خصوصی میدولتی می

 

 شاخه ایرانی سازمان جهانی تحقیقات دندانپزشکیمعرفی و تاریخچه 

از سالها پیش، تعداد معدودی از عالقمندان به تحقیقات دندانپزشکی، بصورت فردی به عضویت این سازمان در 

حتی پیش از انقالب، برای مدت محدودی شاخه ایرانی سازمان ایجاد . ها در ارتباط با این سازمان قرار داشتندآمده و سال

با توجه به گسترش تحقیقات در کشور در دهه اخیر ، . از انقالب به علت عدم پیگیری فعالیت آن متوقف گردید و پس

-جهت شکل ایارگان بین المللی، فعالیت گستردهبدنبال آشنایی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی شهید بهشتی با این 

از اعضای وقت مرکز انجام گردید که سرانجام و پس از  دهی شاخه ایرانی این سازمان توسط آقای دکتر حسام رحیمی،

گذشت حدود یک سال پیگیری مداوم ، با حمایتهای مالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی شهید بهشتی و شخص آقای دکتر 

سید محمدرضا صفوی، ریاست محترم مرکز وآقای دکتر محمدجعفر اقبال، شرایط الزم برای تشکیل بخش ایرانی فراهم 

در جلسه  1114تشکیل این شاخه به تصویب شورای مرکزی سازمان رسید و در مارس  1114نهایتا دردسامبر شدکه 

اما . عمومی اعضای سازمان، بدنبال رأی گیری مخفی از کلیه کشورهای عضو، در بالتیمور آمریکا مورد تصویب قرار گرفت

میانه بود، این مهم بدنبال حضور خاور -یون آفریقاویت آن در فدراساز آنجا که شروع رسمی فعالیت بخش منوط به عض

گیری مخفی از اعضای قبلی فدراسیون، در فدراسیون در کشور کویت و با رأی نماینده شاخه ایران در اولین کنگره این

 . تصویب شده و رسماً فعالیت شاخه ایرانی سازمان تحقیقات دندانپزشکی شروع گردید 1114سپتامبر  11تاریخ 

عضو در سطح کشور و همچنین خارج از آن دارد که با توجه به گسترش روز افزون  11اخه هم اکنون بالغ بر این ش

 . فعالیتهای تحقیقاتی در سطح کشور انتظار میرود با گسترش چشم گیری مواجه شود
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قاالت علمی اپ و ارائه مخوشبختانه به واسطه حضور چشمگیر محققان ایرانی در عرصه تحقیقات دندانپزشکی و چ

از  1111های معتبر داخل و خارج از کشور و برگزاری سه همایش ساالنه علمی این مجموعه توانست در سال در کنگره

Section   بهDivision  آوردم ا برای محققان ایرانی فراهتبدیل شده و قابلیت جذب امکانات تحقیقاتی بیشتری ر.  

یره آقای دکتر سید ایران هم اکنون به عهده آقای دکتر مجید قاسمیانپور و اعضا هیات مد Divisionریاست 

 .باشند، خانم دکتر مهتاب نوری و خانم دکتر صنم خیریه میمحمدرضا صفوی

 

 

 مرکزتحقیقات دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

را بودن چند عضو هیئت علمی در رشته مواد این مرکز اولین مرکز تحقیقات دندانپزشکی در سطح کشور با دا

به تصویب شورای  10/4/18موافقت اصولی آن صادر گردید و اساسنامه آن در تاریخ  11دندانی بوده که در شهریور 

ریزی سازمان یافته و پرهیز از حرکتهای غیراصولی،  به منظور برنامه"گسترش دانشگاههای علوم پزشکی رسیده و ضمنا

ها، اهداف عینی  ماه با تدوین رسالت، اهداف و استراتژی 1ا با انجام برنامه استراتژیک آغاز نموده که در طی فعالیت خود ر

هایی کاربردی در جهت سازمان دادن مرکز طراحی نموده و درحال حاضر سه پروژه  خود را ترسیم نموده و نهایتاً پروژه

استاندارد مواد  دندانپزشکی، تأسیس مرکز رفرنس و تخصصی ای های تحقیقاتی رشته وین اولویتآن شامل تد

ها نیز در دست تدوین  طراحی ساختار سازمانی مرکز تهیه و در دست اجرا قرار گرفته و بقیه پروژه دندانپزشکی و

 .باشد می

 

 :موریتمأ

مرکز تحقیقات دندانپزشکی در نظر دارد در راستای توسعه پایدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و ایفای نقش 

کلیدی در ارتقای سالمت دهان و دندان جامعه، از طریق آموزش و توانمندسازی محققین علوم دندانپزشکی کشور از یک 

های جامعه در زمینه علوم پایه و بالینی دندانپزشکی بتواند در ارتقای طرف و تولید و انتقال دانش روا، پایا و مبتنی بر نیاز

موقعیت علمی و تحقیقاتی مرکز در سطح ملی و بین المللی ارتقای کیفیت آموزش دندانپزشکی و ارتقای دانش تخصصی 

نداردها و و عمومی دندانپزشکی کشور نقش محوری ایفاء نموده و هم چنین در صدد است که نسبت به تعیین استا

. استانداردسازی مواد دندانی وکنترل مستمر آن باستناد بهترین شواهد موجود بعنوان مرکز رفرانس ملی شناخته شود
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مرکز در اجرای وظایف و تحقق اهداف خود، مشارکت جمعی، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی، صداقت و امانتداری، رعایت 

را بعنوان ارزشهای محوری خود پذیرفته و خود را بر اجرای آنها متعهد مالکیت معنوی، رعایت اخالق پزشکی درتحقیق 

 .میداند

 اهداف کلی

 توسعه فنآوری اطالعاتی و ارتباطی ICT 

  استقرار نظام اولویت بندی تحقیقات در حوزه دندانپزشکی 

  ایجاد زمینه های همکاری با مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه علوم دندانپزشکی 

 جذب grant های بین المللی 

 توانمندسازی محققین در زمینه تحقیقات دندانپزشکی 

 ایجاد آزمایشگاه رفرانس مواد دندانی 

 ساماندهی مدیریت منابع انسانی مرکز 

 

 

 مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی بابل

 .اطالعاتی در مورد این مرکز در دست نیست

 

 

 پزشکی شیرازمرکز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم 

  مرکز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای ماموریت خود و توسعه پایدار نظام مقدس

جمهوری اسالمی ایران و ایفای نقش کلیدی در ارتقاء سالمت دهان و دندان و تولید علم در نظر دارد به اهداف 

 .زیر نائل آید

 ات ارتودنسی در سطح ملی و بین المللی معرفی، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیق 

  ایجاد انگیزه در جهت توانمندسازی پژوهشگران به منظور اجرای طرحهای تحقیقاتی 
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  اولویت بندی پژوهش های ارتودنسی بر مبنای سنجی 

 مند نمودن اجرای طرحهای پژوهشی ارتودنسی از طریق هدایت و ایجاد تسهیالت الزم نظام 

 احدهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات ارتودنسی تالش در جهت توسعه و 

 های بینعلم ارتودنسی و جذب گرانتهای علمی داخلی و بین المللی معتبر در زمینه جلب همکاری سازمان-

 المللی 

 ای به منظور کاهش نیاز به های کاربردی و مداخلهارتقاء سطح سالمت دهان و دندان از طریق اجرای طرح

 هااولویت پیشگیری از بروز ناهنجاریدرمان ارتودنسی با 

 ترغیب پژوهشگران این رشته در جهت ارتقاء مرتبه علمی کشور در مجامع علمی بین المللی. 

 

 

 مرکز تحقیقات اندودانتیکس دانشکده شهید بهشتی

ست با درخوا 0816مرکز تحقیقات اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

تن از اعضاء هیئت علمی دانشگاه به عنوان هیئت مؤسس  4گروه اندودانتیکس و به همت دکتر سعید عسگری همراه با 

و اعضای ساله با کمک محققین ده و همههای پژوهشی خود را سازماندهی نمواین مرکز فعالیت. کار خود را آغاز نمود

های گوناگون علم به انجام مطالعات مختلف در زمینهشور اقدام های مختلف دندانپزشکی کمحترم هیئت علمی دانشکده

 .اندودانتیکس می نماید 

دکتر سعید عسگری، استاد گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی در حال حاضر 

خود زمینه الزم جهت انجام دار بوده و به کمک معاونین و دیگر همکاران رکز تحقیقات اندودانتیکس را عهدهریاست م

 . های مختلف را برای محققین فراهم می آورند پژوهش

 

 اندازچشم

مرکز تحقیقات اندودانتیکس مصمم است با توسعه پژوهش، تولید علم و فن آوری و نهایتاَ ارتقا سالمت جامعه 

کی و همچنین دانشگاه متبوع به ساله کشور و دورنمای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش 11درراستای چشم انداز 

 :عنوان اولین مرکز تحقیقاتی تخصصی رشته اندودانتیکس به منظور
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های ریشه دندان در ارتقا جایگاه مرکز به عنوان فعالترین ، ممتازترین و موفق ترین مرکز تحقیقات در زمینه درمان

تقدم در  رو به گسترش در زمینه اندودنتیکس،دهی به نیازهای تحقیقاتی پیشتازی در پاسخ سطح ملی و بین المللی،

گسترش مرزهای دانش در  های علمی و معتبر داخلی و خارجی وبرقراری ارتباط منطقی و متقابل با مراکز و سازمان

های اساسی حله راهئالمللی، همراه با ارا رشته اندودانتیکس و دست یابی به جایگاه واال در علم درمان ریشه در سطح بین

 .رای مشکالت سالمت جامعه در مورد این رشته فعالیت نمایدب

 

 مأموریت

  انجام پروژه های تحقیقاتی چند مرکزی ، متنوع و نوین در زمینه اندودانتیکس 

  استفاده از محققین رشته در سراسر کشور 

  ارائه محصوالت پژوهشی در زمینه اندودانتیکس در قالبpatent  معتبر و مقاالت در مجالت و مجامع

 داخلی و بین المللی 

 های اندودانتیکسهای جدید در جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریحلارائه راه 

 تعامل با مراکز تحقیقاتی مرتبط در سطح ملی و بین المللی 

 شناسایی و تعیین ذینفع های اصلی و تعیین اولویت آنها 

 

 هااستراتژی

 اندودانتیکسهای طراحی و استقرار سیستم پژوهش .0

درآمدهای  ها، بودجه دانشگاه، منابع مالی، ارتباط با صنعت،گرانت)طراحی و اجرای سیستم تامین منابع  .1

 (اختصاصی شامل فروش دانش فنی و صادرات نیروی متخصص

 توانمندسازی کارکنان و محققان    .8

 گسترش تعامالت ملی و بین المللی .4

 

 بهشتیمرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی شهید 
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طرح تحقیقاتی و با  8نفر عضو هئیت علمی دانشکده دندانپزشکی و با انجام  4با همکاری  36این مرکز در سال 

با این   نفر عضو هئیت علمی 64در مجموع تعداد  14حداقل امکانات فعالیت تحقیقاتی را آغاز نموده است و تا پایان سال 

 .طرح تحقیقاتی به انجام رسانیده است 103اند و جـمعاً  مرکز همکاری نموده

کنفرانس و کنگره های داخلی و  044عالوه بر اینها در این مدت زمان، پژوهشگران مرکز موفق شده اند در تعداد 

  .مقاله در مجالت علمی و پژوهشی داخلی و خارجی منتشر کرده اند 046خارجی مشارکت نموده و تعداد 

 

 های بخش طرحها و برنامه“و یک  چهار بخش اصلی تحقیقات تخصصیا و تاسیس این مرکز در حال توسعه گروهه

 :باشد می” خاص

  Clinical Research Department                             بخش تحقیقات بالینی دندانپزشکی                  -0 

 Basic Sciences Department                                  بخش تحقیقات علوم پایه دندانپزشکی               -1

  Dental Materials Department                                   بخش تحقیقات مواد و تجهیزات دندانپزشکی  -8

  Community Oral Health Department                        بخش تحقیقات جامعه نگر دندانپزشکی         -4

 های خاص طرحها و برنامه بخش

 

 اهداف

 :«تحقیقات بالینی دندانپزشکی» -0

 شناخت عوامل موثر در بروز بیماریهای دهان و دندان

 شناخت علل شکست درمانهای دندانپزشکی 

 ارزیابی کلینیکی کارآیی مواد دندانی جدید 

 ارزیای کلینیکی تجهیزات درمانی جدید 

  معرفی محاسن و معایب هر دو روشمقایسه انواع تکنیکهای درمانی و 

 طراحی و ارائه روشهای جدید درمانی 

 ارزیابی دقت انواع روشها در تشخیص انواع بیماریها 

    :«تحقیقات علوم پایه دندانپزشکی» -1
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 پاتوژنز، تشخیص و تعیین پروگنوز بیماریهای دهان 

 تعیین اثرات بیولوژیک مواد جدید دندانپزشکی 

 نسیل بیولوژیک بافتهای طبیعی دهانشناسایی وضعیت و پتا 

    :«تحقیقات مواد و تجهیزات دندانپزشکی» -8

 جمع آوری اطالعات و ارتباط با مراکز تحقیقاتی 

 تولید آزمایشگاهی مواد و تجهیزات دندانپزشکی 

 بهبود کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی 

 ارائه استاندارد ملی مواد و تجهیزات دندانپزشکی 

 بیولوژیک مواد و تجهیزات دندانپزشکی -شیمیایی -مکانیکی -ثار فیزیکیارزیابی آ 

 :«تحقیقات جامعه نگر دندانپزشکی» -4

 ناپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان در ایرا 

 آموزش عمومی و ارتقاء فرهنگ بهداشت دهان و دندان 

  (جامعه و بخشهای خاص)پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان 

  های خصوصیهای ارائه خدمات دندانپزشکی در سطح کل جامعه و سطح مطبکیفیت روشبهبود 

 

 های تحقیقاتی مصوب مرکزطرح
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 مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی شاهد

 این مرکز تنها مرکز تحقیقاتی در تهران است که دارای آزمایشگاه اختصاصی مواد دندانپزشکی بوده و تجهیزات

 :می باشد مختلفی جهت آزمایش مواد دندانپزشکی  به شرح زیر دارا

 

 Universal Testing Machine(Zwich)  

 Thermocycling 

 Load & Thermocycling 

 دستگاه برش 

 Stereomicroscope 

 مرکز نگهداری و جراحی حیوانات آزمایشگاهی 

 

 مرکز تحقیقات دندانپزشکی شاهد با مراکز تحقیقاتی زیر در ارتباط می باشد که دستگاهها و امکانات موجود در آنها

 :می توانند مورد استفاده سایر محققین و مراکز تحقیقات دندانپزشکی قرار گیرند 

 

 مرکز تحقیقات پلیمر 

 مرکز تحقیقات علوم پیوندی امام 

 مرکز تحقیقات علوم تکنولوژی امام 

 

 

 مرکز تحقیقات لیزر دانشکده دندانپزشکی تهران

  اساسنامه مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی
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گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات لیزر به منظور 

 :گردد شود برای تأمین اهداف زیر تشکیل می نامیده می "مرکز تحقیقات"در دندانپزشکی که در این اساسنامه 

  

 :اهداف

 .توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه لیزر

نیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به انجام پژوهشهای ب

 .منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسالمی

 .آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارك مربوطه جمع

 .تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه لیزر

 .ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

 .در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشورکوشش 

المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین

 .جمهوری اسالمی ایران

  

 :ارکان مرکز عبارتند از

  شورایعالی -الف

 رئیس مرکز -ب

 پژوهشیشورای  -ج

  

 :وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد

 تصویب خط مشی پزوهشی مرکز

-اخل و خارج کشور و سازمانهای بینتصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی د

 المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

 .بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیتهای مرکز

 .تصویب بودجه سالیانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونیبررسی و 
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 .تصویب دستورالعملهای مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات

 

 :اعضای شورای پژوهشی مرکز عبارتند از

 رئیس مرکز

 معاون پژوهشی مرکز

علمی از هر یک از رشته های مربوط به زمینه های فعالیت مرکز به پیشنهاد رییس نفر از اعضای هیات  3حداکثر 

 مرکز و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه

  

  :وظایف شورای پژوهشی مرکز به شرح زیر می باشد

 .بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و رعایت ضوابط قانوتی

 .مشترك مرکز با مراکز پژوهشی، صنعتی داخلی و خارجی بررسی و تصویب طرحهای

بررسی و ارائه راهکار، اولویتهای پژوهشی و آموزشی، برنامه ریزی و تعیین استراتژی مرکز و پیشنهاد به شورایعالی 

 .مرکز

 .بررسی و تایید طرحهایی که با همکاری سایر مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی تدوین شده است

 .ررسی و تصویب دعوت از پژوهشگران داخلی و خارجی برای مشارکت در دوره های آموزشی کوتاه مدتب

 .تعیین اولویتهای پژوهشی و آموزشی مرکز و ارسال آن به شورایعالی مرکز

 .نظارت بر اجرای دقیق و درست سیاستها و برنامه های پژوهشی مرکز

 .ارزیابی ساالنه از فعالیتهای پژوهشی مرکز

  

 :اعضا مرکز

 :مرکز دارای دو نوع اعضا به شرح زیر است

 .که اعضا هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند: اعضا پیوسته -الف

که اعضا هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات : اعضا وابسته -ب

 .آموزش عالی هستند
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 :منابع مالی مرکز

 .درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی -الف

 .کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور -ب

 .اعتبارات دولتی در صورت تخصیص -ج

 

 : لیزر در دندانپزشکی  اهداف مرکز تحقیقات

 .توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه لیزر -0

میولوژیک و بالینی در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به انجام پژوهشهای بنیادی، اپید -1

 .منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسالمی

 .آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارك مربوطه جمع -8

 .تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه لیزر -4

 .ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین -4

 .در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور کوشش -6

المللی با رعایت قوانین و مقررات  همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین -3

 .دولت جمهوری اسالمی ایران

با تاسیس این مرکز خدمتی به جامعه بشری در  در پایان الزم به ذکر می باشد که با توکل به پروردگار امیدواریم

 .های دهان و دندان انجام داده باشیمتشخیص و درمان بیماری 3پژوهش 3های نوین در آموزشزمینه بکارگیری روش

 

 

 مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اجرای استراتژی کوتاه مدت، میان مدت  مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر آن است که با

و بلند مدت در جهت حفظ و ارتقاء سطح سالمت دهان و دندان جامعه و کمک به تولید علم در راستای ماموریت این 

 :مرکز به اهداف زیر نائل آید

  معرفی، حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات دندانپزشکی درعرصه استانی، کشوری و بین المللی 
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 ،تسهیل، نظام دار نمودن و اجرای طرحهای تحقیقاتی دندانپزشکی  هدایت 

  توسعه بخشهای زیرمجموعه مرکز تحقیقات دندانپزشکی 

  اولویت بندی تحقیقات علوم دندانپزشکی بر مبنای نیازسنجی 

  ترغیب و توانمندسازی محققین در جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی دندانپزشکی 

  جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت ب منظور کمک به برآوردن نیازهای پژوهشی آنها و تقویت

 بنیه مالی مرکز تحقیقات دندانپزشکی 

 ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات دندانپزشکی 

محقق،  در این راستا ارزشهای حاکم بر فعالیت های مرکز تحقیقات دندانپزشکی شامل تکریم جایگاه تحقیق و

 .رعایت اخالق در پژوهش، تقویت ارتباط با پژوهش و جامعه نگری خواهد بود

 

 

 :واحدهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی مشهد

 واحد پژوهشهای حیوانی

و روشهای جدید  بخش پژوهشهای حیوانی با مشارکت اعضاء هیئت علمی به منظور انجام تحقیقات مختلف مواد

 .راه اندازی شده است 0830دندانپزشکی بر روی حیوانات آزمایشگاهی در سال ارائه شده به علم 

 

 واحد پژوهش مواد دندانی

مواد دندانی و ارائه  با توجه به ضرورت انجام تحقیق در زمینه 0831مرکز پژوهش های مواد دندانی در سال 

 .راهکارهایی در جهت بهبود روشهای ترمیمی راه اندازی شد

 

 واحد پژوهش شکاف کام و لب 

اپیدمیولوژیک و بالینی و  های بنیادیو به منظور انجام پژوهش 0811واحد پژوهش شکاف کام و لب از سال 

 دوران نوزادی تا بزرگسالی نیز ارائه خدمات درمانی از تحقیق در زمینه علل ایجاد کننده این ناهنجاری مادرزادی و

 .راه اندازی شد
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 یمپالنت دندانیواحد پژوهش ا

در حال حاضر در  .اندازی شدبا همت اعضاء هیئت علمی گروه پریودونتولوژی راه 0810بخش ایمپلنت در سال 

 .های ایمپلنتی دندانی مختلف وجود داردبخش ایمپلنت امکان نصب سیستم

 

 واحد پژوهش پروتزهای دندانی

در زمینه طرح های  و آماده همکاری با پژوهشگران راه اندازی شد 0836مرکز پژوهش پروتزهای دندانی در سال 

 تحقیقاتی مرتبط با پروتزهای دندانی می باشد

 

 کلینیک دردهای دهان

این . باشدمی به عنوان یکی از واحدهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی فعال 0814این واحد از سال 

از جمله روانپزشک، روانشناس،  خشی و گروهیهای بین بکلینیک جهت درمان مناسب این بیماران از همکاری

 .نورولوژیست و پروتزیست بهره می برد

 

 مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد

 :تاریخچه

به پیشنهاد گروهی از اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم  0830مرکز تحقیقاتی پروفسور ترابی نژاد در سال 

 .پزشکی اصفهان شروع بکار نمود

شامل اتاق عمل و النه  1ساختمان شماره  0811ساختمان اداری و آزمایشگاه مرکزی و در سال  0831در سال 

متر مربع در چهار طبقه با همکاری دانشگاه  0611ضمنا ساخت کلینیک تحقیقاتی با زیر بنای . حیوانات افتتاح گردید

Loma Linda انجام است و بزودی آماده بهره برداری خواهد شد کالیفرنیای آمریکا و پروفسور ترابی نژاد در حال. 
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 :امکانات و تجهیزات 

 .که شامل آزمایشگاه مجهز به پرسنل متخصص می باشد انجام می شود 0پروژه های زیر بنایی در ساختمان شماره 

جمله دستگاه در ساختمان شماره یک این مرکز امکانات الزم آزمایشگاهی در زمینه تحقیقات علوم دندانپزشکی از 

ترموسیکلینگ، برش دندان، انکوباتور، هود آزمایشگاهی، اتوکالو، میکروسکوپ نوری و استریومیکروسکوپ مجهز به 

 .جهت تحقیقات کلینیکی موجود می باشد... دوربین دیجیتال و 

 

 

 های آموزشی، تحقیقاتی و انتقال فناوریتعداد تفاهم نامه

 .باشداطالعاتی در این زمینه موجود نمی

 

 

 رسانی علمیای اطالعهای رایانهها و شبکهتعداد پایگاه

های دندانپزشکی، بعضی از اساتید، سایت خود های دندانپزشکی، مجالت دندانپزشکی، وبالگهریک از انجمن

رسانی علمی پایگاه اطالع 811آیند و بیش از رسانی دندانپزشکی به شمار میهای دندانپزشکی یک پایگاه اطالعدانشکده

 .باشددر این زمینه موجود می

 

 

 ایهای رایانهبرداری از پایگاها و شبکهمیزان دسترسی و بهره

توان به اطالعاتی های تخصصی این رشته یه آسانی میسر است و تنها با جستجویی ساده میمندی از سایتبهره

رسانی این رشته کامالً کاربر پسند های اطالعپایگاههای تخصصی این رشته دست یافت و اغلب وزهمامی حتکامل در 

 .باشندمی
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 های دندانپزشکی در ایرانNGOهای علمی و تعداد انجمن
 

 جامعه اسالمی دندان پزشکان

Islamic Association of Dentists 
خسرو  ،صادق احمدآخوندیمحمد یزدی،آشفته کاظم دیلمی،مهدی اعتمادی: دکترها: مؤسسین 0860: تأسیس

 ،خوشخونژاد اکبرعلی، وفاء اهلل صحرایی ،سعید صفایی، اکبر فاضل ،حسن شاهرودیمحمد، داود توسلی، نیکنامجوی

 .بهمن نوابی، عبدالرزاق خالقیان ،رسول مفید

 سیاسی/ علمی / انجمن صنفی 

 04044-4808صندوق پستی  3شماره  .کوچه شهید ذاکری .فلسطین. خ .بلوار کشاورز .تهران: آدرس

  11011118140 :فکس  11011111641: تلفن

 

 دندان پزشکان ایران مجمع

Iranian League of ِ Dentists 

 .عادل نجفی، محمدعلی افتخاری حمید: دکترها: مؤسسین  0831: تأسیس

 علمی/ انجمن صنفی 

 گیشا: آدرس

 

 انجمن دندان پزشکی ایران

Iranian Dental Association 
 0834: تأسیس

 علمی/ انجمن صنفی 

 04814-0838: صندوق پستی -14تا  11شماره . خیابان پیروزی غربی. گیشا. کوی نصر. تهران: آدرس

 11161411: فاکس ، 1 الی 11111146: تلفن 

 

 شعبات انجمن 
 

 ردیف
شهر محل 

 استقرار
 نمابر تلفن آدرس سال تاسیس

1 
آذربایجان 

 شرقی
18/13/36  

خ امام خمینی روبروی پارکینگ تربیت شماره  -تبریز

(مطب) 11  
4441181-1400  

4140141-1400  

4481103-1400  

2 
آذربایجان 

 غربی
16/11/36  

 04خیابان شهید  بهشتی دانشکده سابق کوچه  -ارومیه

نظام پزشکی ارومیه 11پالك   

میدان والیت فقیه مطب دکتر خدارحم پور -ارومیه  

1118134-1440  

8401311-1104  
8440411-1440  

11/13/33 اردبیل 5 1440-3306114و  1181414میدان سرچشمه ساختمان پزشکان شمس یک  -اردبیل   

http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56255
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56255
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=6683
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=3411
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=4049
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22876
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22876
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22876
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=16939
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=14052
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=17143
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=81993
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=15614
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=11471
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22175
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22175
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22175
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22175
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=10776
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22933
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56439
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56289
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56289
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(مطب)جنب داروخانه علوی   

(منزل) 41بزرگراه شهدا شهرك آزادی خ آذربایجان پ  

1141444 -1440 

 مطب

3301134-1440 

لمنز  

0400111-1104  

 

16/13/34 اصفهان 6  

خیابان صدوق جنوبی، میدان برج، : دفتر اول -اصفهان

 خانه پزشک

10616-14110: کدپستی  

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی : دفتر دوم

10346-38460: پ.دانشکده دندانپزشکی ك  

-6618113: دفتر اول

1800 

-3111110: دفتر دوم

1800 

6611148-1800  

6613111-1800  

11/16/36 ایالم 3  
خیابان طالقانی کوی شهید سمندری کاالی  -ایالم

 دندانپزشکی مرکز بهداشت استان ایالم

و  1111161-1140

8843316- 1140 

 مطب

8881301- 1140 

 منزل

8841161-1140  

0404844-1101  

04/00/31 بوشهر 4  
خیابان ورزش روبروی ستاد نمازجمعه دانشگاه  -بوشهر

 علوم پزشکی معاونت امور بهداشتی

و  1481381-1330

1411131-1330  

33140081-1103  

1416340-1330  

7 
چهارمحال و 

 بختیاری
18/01/31  

خیابان میرآباد غربی خیابان هاتف تقاطع  -شهرکرد

1103144118: نرگس کدپستی  

1136611-1810 

 مطب

و  1118618

1140861-1810  

 منزل

1140861-1810  

0108614-1108  

8 
خراسان  

 رضوی
 

انجمن  31سجاد مقابل خیابان میالد شماره  بلوار -مشهد

شرکت تعاونی )دندانپزشکی ایران شاخه استان خراسان 

(دندانپزشکان خراسان  

و  3613844-1400

3648688-1400  

80441141-1104  

61366868-1400 

 مطب

3648684-1400  

9 
خراسان 

 جنوبی
11/11/14  

بلوار معلم مرکز بهداشت استان واحد بهداشت  -بیرجند

 دهان ودندان

دفتر  4444636-1460

 بهداشت

4446338-1460  

4444414-1460 

(مستقیم)  

4444634-1460  

4444631-1460  

4610163-1104  

11 
 -خراسان

 سبزوار
11/01/14  

خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کوچه  -سبزوار

خیابان  -نظام پزشکی( )حشمتیه سابق)اورژانس

(امیرکبیر  

1110411-1430  

 مطب

1181111-1430 

داروخانه -دکتر فاضل  

1118011-1430 

 نظام پزشکی

1118011-1430  

1118111-1430  

  خوزستان 11
خیابان طالقانی شرقی نبش خاقانی مجتمع ایران  -اهواز

4کلینیک طبقه   
1116486-1600  

1103144-1600  

 

18/18/13 خوزستان 12  
انتهای بلوار دانشگاه آزاد روبروی مخابرات  -دزفول

1101-0844813آزادگان                        

8-6164160-1640  

1110081-1640 
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 مطب

16/00/31 زنجان   
طبقه  134خیابان سعدی وسط روبروی گلها پ  -زنجان

1 

8188138-1140 

 مطب

8186343-1140 

 منزل

8188138-1140  

18/10/13 ساری 15 خانه دندانپزشک 14خیابان فرهنگ ساختمان  -ساری   111311-1040  1100861-1040  

16 
سیستان 

 وبلوچستان
03/11/33  

خیابان مهر کوی تیراندازی دانشکده  -زاهدان

 دندانپزشکی

1440114-1440  

8114130 

1440-8161311و  

1404118-1440  

6410113-1101  

  سمنان 13
مقابل سرامیک  60میدان امام رضا پالك  -سمنان

 تندیس

4441111-1180 

 مطب

4441660-1180 

 منزل

 

03/13/31 فارس 14  
بلوار دانشجو جنب آژانس مسکن اخوان مطب  -فارس

0011118-1103  

1111131-1300 

 مطب

6141141-1300 

 منزل

6168111-1300  

6114301-1300  

16/01/33 قزوین 17 خ امام خمینی روبروی مطبوعاتی خردمند مطب -قزوین   
و  1118144

1111164-1110  
 

81/13/33 قم 18  
مقابل پاساژ قدس و ( ایت اله نجفی)خیابان ارم  -قم

 بانک ملی حجتیه
-1140  -1140  

16/14/36 کردستان 19  
خیابان پاسداران روبروی بانک تجارت مطب  -سنندج

 دکتر پورقلی

8148141-1130 

 مطب

8186641- 1130 

 آزمایشگاه

8181613-1130  

8304431-1101  

06/13/33 کرمان 21  
خیابان صمعام خ ابن سینا ساختمان پزشکان  -کرمان

 این سینا  مطب

1111360-1840 

 مطب

منزل 146431-1840  

1464131-1840  

01/16/33 کرج 21  
متری کاج نبش پامچال نظام  44میدان آزادگان بلوار 

 پزشکی
4-1484140-1160  1411018-1160  

18/14/36 کرمانشاه 22  
ساختمان تجاری خیابان مصطفی امامی جنب  -کرمانشاه

 اداری قدیر ساختمان نظام پزشکی

1183431-1180  

0811111-1101  
1141131-1180  

03/11/34 گیالن 25  
خیابان مطهری مقابل پاساژ امیر مطب -رشت  

1100-18411841دکتر سلوکی فر               

و  8180313

81161118-1080  

0814414-1100 

 دکتر دولو

0804161-1100 

 دکتر ذاکر

8110188-1080  

 

11/13/31 گلستان 26 مطب 011آذر چهارم پالك  -خیابان پنجم آذر -گرگان   

4410181-1030 

 منزل

1110110-1030 

 مطب

1844411-1030  

8306831-1100  

14/11/14 گلستان 23 1031-1184804 1031-1118011پالك  08خیابان حافظ جنوبی کوچه  -گنبد کاووس   
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 مطب 431

8881033 

 1030-8881144و

 منزل

0311441-1100  

11/11/31 لرستان 24 40میدان شقایق کوچه شهید کنگایی پالك  -خرم آباد   0601814-1106  
1111104-1660  

 معاونت بهداشتی

04/01/36 مازندران 27  
خیابان مدرس روبروی مخابرات کل استان مدرس  -بابل

06پالك  81بنفشه ) 81  

8184803-1000  

0000611-1100  
8184436-1000  

14/11/31 مرکزی 28  

روبروی خوابگاه امام رضا  -خیابان شیرودی -اراك

انجمن دندانپزشکی –کلینیک  دندانپزشکی بهاران   

8101386811: کدپستی  

8018688-1160 

 انجمن

4-8018684-1160 

 محل کار

0608386-1101  

8018688-1160  

18/13/36 همدان 29  
ساختمان پزشکان شهباز  خیابان جهان نما  -همدان

مطب 01واحد   

1141334-1100  

1140186-1100  
 

01/01/36 هرمزگان 51  
بلوار شهید ناصر جنب بیمارستان شریعتی  -بندرعباس

گروه پزشکی اجتماعی -دانشکده پزشکی  

8888613-1360  

8888611-1360  

8881601-1360  

8606186-1103  

03/11/36 یزد 51  
بلوار دهه فجر  دانشکده خیابان امام ابتدای  -یزد

بخش جراحی  064/11014: دندانپزشکی صندوق پستی  
0401381-1108  6141844-1840  

 
 

 

 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

Iranian General Dentists Association 
 شهنی زاده: دکترها: مؤسسین 08؟: تأسیس

 علمی/ انجمن صنفی 

 info@irangda.org  -  81شماره . کوی نصر، خیابان نوزدهم. تهران: آدرس

 11011168183: کس، ف11011161413 – 11011111416: تلفن

 

 دنتیست های ایرانوانجمن ارت

Iranian Association of Orthodontists 
، پرویز ریاض داوودی، مصطفی میرزا بیگی، مهدی علی اکبر بهرمان: دکترها: مؤسسین  0846دی  01: تأسیس

 .مطبوعی منوچهرفرمند، 

 انجمن علمی

  11پالك  ،خیابان پیروزی غربی. کوی نصر. تهران  :آدرس

 311011116611  11011160044: تلفن

 

 دهان وصورت انجمن جراحان فک و

IAOMS      Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons 

http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56443
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56443
mailto:info@irangda.org
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56655
http://www.irden.com/professionals/dentists/ws/bahreman/
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56451
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بهرام ، مرتضی معین زاده، لحسن مسگرزادهاابو، نیافرامرز صفی، بهرام جاوید: دکترها: مؤسسین 0844: تأسیس

 .اسماعیل یزدی، ملکوتی

 انجمن علمی

 0101108160کدپستی-033پالك  - جنب پمپ بنزین -بلوارمیرداماد: آدرس

 11011130001:فکس - 11011113881:تلفن

 

 انجمن اندودنتیست های ایران

Iranian Association of Endodontists 
نوری، میرعبداله سلـوتی، احمـد مهدی منصف، سید احمد قاضی: دکترها: مؤسسین 0834تیر : تأسیس

 .علی کنگرلو صـادقین، کاظـم آشفـته، عباسعلی خادمی، محمود صفایی، محمد ضرابیان، سید بهروز موسوی،

 انجمن علمی

 .طبقه همکف.11پالك . خیابان پیروزی غربی .خیابان گیشا.تهران  :آدرس

 info@Iriae.org     11011141841:فکس 11011141843: تماس

 

 رادیولوژی دهان وفک وصورت ایرانانجمن 

Iranian Association of Oral  & Maxillofacial Radiology 
 0831: تأسیس

 انجمن علمی

 .14پ . خیابان پیروزی غربی(. گیشا ) کوی نصر : آدرس

 info@iaomfr.ir     11011110818: فکس   8الی  11011161410: تماس

 

 انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

Iranian Academy of Periodontology 
 ...دکتر غالمعباس مرتضوی و : مؤسسین  0831فروردین  14: تأسیس

 انجمن علمی

 11واحد  .1    طبقه  (.برج زمرد) 84پالك  .ناطق نورینبش  .خیابان محمود گل نبی .پاسداران.تهران: آدرس

 11011160044: لفنت

 

 انجمن بیماری های دهان ایران

Iranian Association of Oral Medicine  IAOM 
 انجمن علمی

 طبقه دوم. 084پالك . غربی هویزه. تهران، سهروردی شمالی: آدرس

 11011363616: تماس

 

 انجمن پروستودونتیست های ایران

Iranian Association of Prosthodontists 

http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=9588
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=16658
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=42282
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=82085
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22457
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22457
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22457
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=22457
http://www.irden.com/professionals/dentists/detail.php?ID=24661
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56642
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56642
mailto:info@Iriae.org
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56543
mailto:info@iaomfr.ir
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56570
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56570
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=79344
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=79344
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=80999
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=80999
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 ...جعفر دادمنش، : دکترها  :مؤسسین

 انجمن علمی

 11شماره  .ان پیروزی غربیخیاب .کوی نصر .تهران: آدرس

 11161411: فکس - 11011161418،11011161410  :تماس

 

 انجمن آسیب شناسان دهان وفک وصورت ایران

Iranian Association of Oral  & Maxillofacial Pathology     IAOMP 
 علمیانجمن 

 04044: کدپستی .18شماره  .بیمارستان پارس .خیابان کشاورز .تهران: آدرس

 11011318143: تماس

 

 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران

Iranian Association of Pediatric Dentistry 
، مهران مرتضوی، عباس مجتبی وحید گلپایگانیژاله محمودیان، : دکترها: مؤسسین 0831اسفند  4: تأسیس

 .مکارم

 انجمن علمی

 11پالك  .خیابان پیروزی غربی .کوی نصر.تهران: آدرس

 311011311416 11011314318: تماس

 

 انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران

Iranian Academy of Cosmetic and Restorative Dentistry IACRD 
 عبداالمیر مطوریان پور،اهلل فرشچیان، اسماعیل یاسینی، ایوب پهلوان، فضل :دکترها: مؤسسین 0831: تأسیس

 .اصغر علویعلی

 علمی/ انجمن صنفی 

 03شماره  .شرقی .خ ناهید .خ آفریقا: آدرس

 11011108114:فکس   11011141810-11011148681:تلفن 

 

 جامعه فارغ التحصیالن پروتز دندان ایران

 .بادامی ،هادی مدبری ،غالمرضا اخالقیآقایان : مؤسسین

 علمی/ انجمن صنفی 

 

 جامعه دندانسازان ایران

Iranian Dental Technicians Association 
  3611 :شماره ثبت  0861: تأسیس

 انجمن صنفی

http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56564
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56564
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56355
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56355
http://www.irden.com/search/dent/detail.php?ID=23879&phrase_id=7796
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56553
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56553
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=105615
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=105615
http://www.irden.com/site/akhlaghi_lab.php
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56540
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56540
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 .نبش کوچه ارجمند. قبل از جمال زاده(. نصرت)خ میرخانی  .خ کارگرشمالی .میدان انقالب.تهران: آدرس

 .طبقه سوم. 044شماره

 info@dta.ir   11066416164: فکس  11066416164: تماس

 

 انجمن مهندسی پزشکی ایران

Iranian Biomedical Engineering Society 
 0811آبان : تأسیس

 انجمن علمی

 .پزشکیرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در م .مجتمع بیمارستانی امام خمینی .خیابان باقرخان.تهران  :آدرس

 04014-604صندوق پستی 

  office@isbme.org  11066481681: فکس 31101018613 11066111811: تماس

 

 انجمن بهداشتکاران دهان استان قم

Qom Dental Hygienists Assosiation 
 0811مهر : تأسیس

 انجمن علمی

 مرکز تخصصی دندانپزشکی سالمت .40کوچه  .بعد از میدان جهاد. دی 01خیابان  .قم: آدرس

 Qom_dha@noavar.com  33303880 3311681: تماس

 

 

 موسسه علمی ایمپلنتولوژیست های ایران

Iranian Scientific Cooperation of Oral Implantologists 
 0واحد  .11پالك  .خیابان بابک بهرامی .باالتر از ظفر .خیابان آفریقا .تهران: آدرس

 11011318308،11011314888: تماس

 info@pedramdc.com     iranp.ir-info@icoi       info@iscoi.com  
 

 

 هیانجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگا

 0833: تأسیس

 .واحد اول غربی .0طبقه .4شماره .کوچه زاینده رود .خ پردیس .ابتدای مالصدرا .میدان ونک .تهران: آدرس

  office@imdle.org     info@imdle.org    01الی  11011631106: تماس

 

 

mailto:info@dta.ir
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56550
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56550
mailto:office@isbme.org
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56640
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=56640
mailto:Qom_dha@noavar.com
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=79964
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=79964
mailto:info@icoi-iranp.ir
mailto:info@iscoi.com
http://www.irden.com/memento/society_detail.php?ID=85360
mailto:office@imdle.org
mailto:info@imdle.org
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ها های علمی هستند و درصد کمتری از آنهای موجود در ایران انجمنتحقیقات به عمل آمده اغلب انجمنطبق 

 .باشندصنفی می

 

 :های عملکردیشاخص

 های تحقیقاتی مصوب و یا در دست بررسی معاونت پژوهشی و مصوب توسط شوراطرح

 

 :ای از یک طرح تحقیقاتی در حال اجراءنمونه

 " پ سال در قالب تعهدات01تا 6دستورالعمل اجرائی طرح ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان "

  0813اردیبهشت  11ظ روز یکشنبه .ب  8:83ساعت

  دستورالعمل اجرائی، کیدندانپزش، کودکان، خدمات

 ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان مقاطع تحصیلی اول تا پنجم ابتدائی :موضوع 

تحت پوشش بیمه های  13-11کلیه دانش آموزان سال اول تا پنجم مقطع ابتدائی سال تحصیلی : یت هدف جمع

 : پایه و دارای دفترچه بشرح ذیل

  سازمان تامین اجتماعی( الف 

 (خویش فرمایان و روستائیان ،رسایر اقشا کلیه صندوق های کارکنان دولت،)سازمان بیمه خدمات درمانی ( ب

  خدمات درمانی نیروهای مسلحسازمان ( ج

 (ره)کمیته امداد امام خمینی (د

 ،(شیری و دائمی)جراحی دندان و یدنکش اپیکال،گرافی پری درمان، شامل ویزیت و طرح :خدمات مشمول طرح

برای کودکان مقطع تحصیلی اول تا پنجم ( آمالگام یا مواد همرنگ) 6آموزش بهداشت و بروساژ وترمیم دندان شماره 

 .تدائی می باشداب

ها و مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت بصورت های دائمی از طریق شبکهفیشور سیلنت دندان :تبصره 

 .ط ارائه می گرددیرایگان به کودکان واجد شرا

  :شیوه عقد قرارداد و مراکز مجری طرح

http://persianoralhealth.persianblog.ir/post/5
http://persianoralhealth.persianblog.ir/tag/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa
http://persianoralhealth.persianblog.ir/tag/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa
http://persianoralhealth.persianblog.ir/tag/%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86
http://persianoralhealth.persianblog.ir/tag/%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c
http://persianoralhealth.persianblog.ir/tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c
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ارزشیابی و سطح بندی آنها توسط بر اساس شاخص ها واستانداردهای موجود و پس از  انتخاب مراکز،( الف

 .سازمانهای بیمه گرصورت می گیرد

ط در هر استان را به یگر متناسب با نیاز و جمعیت تحت پوشش، لیست مراکز درمانی حائز شراسازمانهای بیمه(  ب

 .نمایندگر همان استان اعالم میهای بیمهشورای هماهنگی سازمان

بندی گر لیست نهائی و مشترك مراکز طرف قرارداد را پس از بررسی و جمعهای بیمهشورای هماهنگی سازمان (ج

 .نمایدگر اعالم میهای بیمهشرائط به سازمان

ها در اختیار مدارس و سایر های آموزش و پرورش استانگر لیست نهائی را از طریق سازمانهای بیمهسازمان(  د

  .دهندهای ذینفع قرار میحوزه

ها ی بخش خصوصی و مراکز درمانی ها و کلینیکتواند شامل مراکز بهداشتی و درمانی، مطباین مراکز می 

 . عمومی و دولتی باشد

 . های دولتی مصوب هیئت وزیران در هرسال خواهد بودمالك عمل، تعرفه :تعرفه

 .ان می باشددرصد تعرفه مصوب هیئت وزیر81هر خدمت ارائه شده  یبه ازا( سهم بیمار) فرانشیز  :فرانشیز

از تعرفه خدمات را به عنوان هزینه مواد مصرفی عالوه % 04مراکز طرف قرارداد مجاز می باشند تا معادل  :0تبصره 

 .الذکر از بیماران دریافت نمایندبر فرانشیز فوق

گر را های بیمهمراکز طرف قرارداد حق دریافت هیچگونه وجهی خارج از تعهدات فی ما بین با سازمان: 1تبصره

 .ندارند

  : گردش کار

آموزان توسط مراقبین ، ابتدا دانش(موضوع بند یک دستورالعمل)پس از شناسائی جمعیت هدف در مدارس  (الف

مربیان و یا رابطین بهداشت مورد معاینه دهان و دندان قرارگرفته و اطالعات مربوطه در شناسنامه سالمت  سالمت،

 .گرددآموز ثبت میدانش

آموزان با همراه داشتن شناسنامه سالمت دانش آموزی به مراکز رت نیاز به خدمات دندانپزشکی، دانشدرصو(  ب

  .گردنددرمانی طرف قرارداد معرفی می

به مراکز  فاًبود وی را صر 6اگر خدمات مورد نیاز شامل آموزش بهداشت و فیشور سیلنت دندان شماره ( 0ب 

  .فی می نمایندبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت معر
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جراحی دندان، آموزش بهداشت و بروساژ و ترمیم دندان شماره  کشیدن، اگر خدمات مورد نیاز شامل گرافی،( 1ب 

 .مراکز درمانی طرف قرارداد معرفی می نمایند به سایر آموز را عالوه بر مراکز بهداشتی و درمانی،بود دانش 6

بدو ورود در سه ماه اول و برای سایر دانش آموزان در سه ماه سوم معاینات دوره ای جهت دانش آموزان   :تبصره

 .هر سال انجام خواهد شد

و یا عدم ( تعطیالت وغیره در ایام عدم فعالیت مدارس،)درصورت عدم امکان مراجعه دانش آموز به مدرسه  :تبصره

آموز قرارداده و وی را در اختیار دانش ضروریست تا مدارس، شناسنامه سالمت را امکان انجام معاینات اولیه در مدرسه،

درصورت عدم دسترسی به  .جهت معاینه اولیه و یا اخذ خدمات درمانی مورد نیاز به مراکز طرف قرارداد معرفی نمایند

آموز پس از مراجعه به مرکز طرف قرارداد و اخذ خدمات ضروری، شرح اقدامات انجام شده را دانش شناسنامه سالمت،

  .مهر پزشک به مدرسه ارائه خواهد نمودممهور به 

 : ثبت اطالعات و ارجاع

در پایان  ،(در یک یا چند جلسه) آموز پس از مراجعه به مرکز طرف قرارداد و اخذ خدمات درمانی مورد نیازدانش

پرونده  رها دمرکز ارائه کننده خدمت ضمن درج درمان. شناسنامه سالمت تکمیل شده را به مدرسه باز خواهد گرداند

را ( در شناسنامه سالمت)یک برگ تصویر صفحه خدمات ارائه شده  آموزی،درمانی بیمار و شناسنامه سالمت دانش

 .گر مربوطه جهت دریافت مطالبات ارسال خواهد نمودضمیمه نسخ درمانی نموده و به سازمان بیمه

ای نحوه ثبت و ارسال اسناد و همچنین کار بیمه گر نسبت به تهیه و تدوین گردشهای بیمهسازمان: تبصره

 .پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد اقدام خواهند نمود

آموزش مداوم مربیان و بازآموزی  رسانی،با توجه به اهمیت پایش مداوم طرح، اطالع :نظارت ارزیابی و

جامعه، دبیرخانه شورای عالی بیمه با های سالمت دهان در موفقیت بیشتر طرح و بهبود شاخص دندانپزشکان، در

در فواصل زمانی یکساله نسبت به این  ( ...های دندانپزشکیدانشکده های تخصصی،انجمن)های ذیصالح مشارکت حوزه

 .امر اقدام و نتایج آن را به شورای عالی بیمه گزارش خواهد نمود

 

 دانشکده دندانپزشکی تهران

 توضیحات تعداد طرح رشته تخصصی

  15 آسیب شناسی فک و دهان

  54 ارتودنتیکس
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  21 اندودنتیکس

 11 جراحی دهان، فک و صورت
تدوین  1طرح به اتمام رسیده،  0طرح در حال اجرا،  6

 تدوین گزارش نهایی 1پروپوزال، 

  22 های دهان و تشخیصبیماری

  3 دندانپزشکی کودکان

  11 مواد دندانی

  19 دندانپزشکی ترمیمی

  24 پریودنتیکس

  18 پروتزهای دندانی

  6 رادیولوژی دهان، فک و صورت

 دانشکده دندانپزشکی مشهد

 در حال اجرا 2 آسیب شناسی فک و دهان

 طرح پایان یافته 0طرح در حال اجرا،  4 4 ارتودنتیکس

 در حال اجرا 11 اندودنتیکس

 در حال اجرا 2 جراحی دهان، فک و صورت

 طرح پایان یافته 0طرح در حال اجرا،  3 8 دهان و تشخیصهای بیماری

 در حال اجرا 4 دندانپزشکی کودکان

 - - مواد دندانی

 طرح در حال اجرا 01طرح پایان یافته،  8 15 دندانپزشکی ترمیمی

 در حال اجرا 8 پریودنتیکس

 در حال اجرا 2 پروتزهای دندانی

 اجرادر حال  1 رادیولوژی دهان، فک و صورت

 در حال اجرا 2 مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 دانشکده دندانپزشکی کرمان

 خاتمه یافته 6 آسیب شناسی فک و دهان

 خاتمه یافته 1 ارتودنتیکس

 طرح در حال اجرا 6خاتمه یافته،  06 22 اندودنتیکس

 طرح در حال اجرا 8طرح خاتمه یافته،  4 7 جراحی دهان، فک و صورت

 طرح در حال اجرا 4طرح خاتمه یافته،  6 11 دهان و تشخیصهای بیماری

 خاتمه یافته 8 دندانپزشکی کودکان

 - - مواد دندانی

 خاتمه یافته 6 دندانپزشکی ترمیمی

 - - پریودنتیکس
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 طرح خاتمه یافته 1 پروتزهای دندانی

 طرح خاتمه یافته 3 رادیولوژی دهان، فک و صورت

 - - مرکز تحقیقات دندانپزشکی

 ی دندانپزشکی زاهداندانشکده

 خاتمه یافته 15 ارتودنتیکس

 در حال اجرا 1خاتمه یافته،  6 16 های دهان و تشخیصبیماری

 در حال اجرا 1خاتمه یافته،  4 طرح 4 پریودنتیکس

   ی دندانپزشکی تبریزدانشکده

  9 آسیب شناسی فک و دهان

 حال اجرادر  1خاتمه یافته،  4 15 ارتودنتیکس

 در حال اجرا 01خاتمه یافته،  01 21 اندودنتیکس

 در حال اجرا 7 جراحی دهان، فک و صورت

 در حال اجرا 19 های دهان و تشخیصبیماری

 در حال اجرا 1 دندانپزشکی کودکان

 - - مواد دندانی

 در حال اجرا 16خاتمه یافته،  13 35 دندانپزشکی ترمیمی

 اجرا در حال 21 پریودنتیکس

 در حال اجرا 21 پروتزهای دندانی

 در حال اجرا 6 رادیولوژی دهان، فک و صورت

 .باشدطرح تحقیقاتی می 22مرکز تحقیقات دندانپزشکی شاهد دارای 

 .باشدطرح تحقیقاتی می 12مرکز تحقیقات دندانپزشکی اندودنتیکس دارای 

 .باشدطرح تحقیقاتی می 128مرکز تحقیقات دندانپزشکی شهید  بهشتی دارای 

 .باشدطرح تحقیقاتی می 5ی دندانپزشکی تهران دارای دانشکده

 .باشدطرح تحقیقاتی می 16ی دندانپزشکی همدان دارای دانشکده
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 :مجالت منتشر شده ایرانی در حوزه دندانپزشکی

 

 Iranian endodontic journal انگلیسی   

 

 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 انجمن اندودانتیست های ایران: صاحب امتیاز

 سعید عسگری: مدیر مسئول

 دکتر محمد جعفر اقبال: سردبیر

      تهران: محل انتشار

 

 
 ماهنامه آموزش دندانپزشکی   

 

 

 ماهنامه تخصصی دندانپزشکی

 دکتر بهزاد حسینی: صاحب امتیاز، مدیر مسئول

         تهران: محل انتشار

 .انتشار این نشریه متوقف شده است«« 

 

 
 ماهنامه پیک دندانپزشکی   

 

 

 ماهنامه پزشکی، پیراپزشکی

 دکتر مهدی عاقل نژاد: صاحب امتیاز، مدیر مسئول

         اصفهان: محل انتشار

 

 
 انگلیسی مجله تحقیقات دندانپزشکی   

 

 

 دوفصلنامه 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: صاحب امتیاز

 سید بهروز موسوی : مدیر مسئول

 وجیهه سادات مرتضوی : سردبیر

         اصفهان: محل انتشار

 

 
  مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد    

 
 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 دانشکده دندانپزشکی مشهد: صاحب امتیاز

 دکتر محمود تمیزی: مدیر مسئول

 دکتر رضا گوهریان : سردبیر

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4583&Number=44
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4583&Number=44
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3658&Number=14
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3658&Number=14
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3384&Number=2
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3384&Number=2
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5406&Number=11
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5406&Number=11
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1745&Number=71
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1745&Number=71
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=0810
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         مشهد: محل انتشار

 

 

 
 خالصه انگلیسی فارسی با فصلنامه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   

 

 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،: صاحب امتیاز

 دکتر بهزاد هوشمند: مسئول مدیر

 دکتر الدن اسالمیان: سردبیر

         تهران: محل انتشار

 

 
 فارسی، انگلیسی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان    

 

 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان : صاحب امتیاز

 دکتر رحیم سروری زنجانی : مدیر مسئول

 دکتر یوسف مرتضوی : سردبیر

         زنجان: محل انتشار

 

 
 انگلیسی  فارسی، اسالمی دندانپزشکانمجله دندانپزشکی جامعه    

 

 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 جامعه اسالمی دندانپزشکان: صاحب امتیاز

 دکتر محمدصادق آخوندی: مدیر مسئول

 دکتر مسعود فالحی نژاد قاجاری: سردبیر

         تهران: محل انتشار

 

 
 ماهنامه دندانپزشکی امروز   

 

 

 دوماهنامه پزشکی، پیراپزشکی

 دکتر محمدرضا طاهریان: صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر

         تهران: محل انتشار

 

 
 فارسی مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران    

 
 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران: صاحب امتیاز

 دکتر فرشته بقایی نائینی: مدیر مسئول

 نیکدکتر طاهره حسین زاده : سردبیر

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1741&Number=81
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1741&Number=81
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1364&Number=69
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1364&Number=69
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1760&Number=72
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1761&Number=41
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1761&Number=41
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1738&Number=59
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1738&Number=59
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=0810
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=0810
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=0810
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         تهران: محل انتشار

 

 

 

 
   Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 

 

 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران: صاحب امتیاز

 طاهره حسین زاده نیک: مدیر مسئول

 امیررضا رکن: سردبیر

      

 

 
 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فارس   

 

 

 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 استان فارسدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی : صاحب امتیاز

 دکتر علی اصغر علوی : مدیر مسئول

 دکتر حمید رضا پاکشیر: سردبیر

         شیراز: محل انتشار

 

 
  فصلنامه طبیب شرق   

 

 

 فصلنامه پزشکی و دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، بهداشت ، پرستاری و مامایی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان: صاحب امتیاز

 دکتر نورمحمد نوری : مدیر مسئول

 دکتر علی مقتدری : سردبیر

      زاهدان: محل انتشار

 

 
 فصلنامه لبخند    

 

 

 فصلنامه دندانپزشکی

 دکتر شهرام نامجوی نیک : صاحب امتیاز

 دکتر خسرو نامجوی نیک: مدیر مسئول

 دکتر شهرام نامجوی نیک: سردبیر

         تهران: محل انتشار

 

 
 انگلیسی -فارسی  مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان   

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4971&Number=23
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2792&Number=25
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2792&Number=25
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4863&Number=37
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4863&Number=37
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4713&Number=3
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4713&Number=3
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5191&Number=19
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5191&Number=19
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=08
http://www.magiran.com/category.asp?cat=0810
http://www.magiran.com/category.asp?cat=0810
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 ( پزشکی)پژوهشی  -علمی فصلنامه 

 دانشکده دندانپزشکی اصفهان: صاحب امتیاز

 دکتر مرتضی بنکدارچیان : مدیر مسئول

 دکتر عباس علی خادمی: سردبیر

         اصفهان: انتشارمحل 

 

 

 
 انگلیسی فارسی، قصر باران   

 

 

 (دندانپزشکی)دوفصلنامه پزشکی

 دانشکده دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل: صاحب امتیاز

 همایون عالقه مند: مدیر مسئول

       بابل: محل انتشار

 
 

 

 

 ترابی نژاد پروفسور مجله انگلیسی مرکز تحقیقات

Dental Research Journal 
 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ دانشکده دندانپزشکی: صاحب امتیاز
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 تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی ـ ترویجی و علمی پژوهشی ایران

 ,ISI ,Pubmed , Scopusمقاالت نمایه شده توسط دانشکده های دندانپزشکی ایران در چهار پایگاه اطالعاتی 

Iranmedex  از نظر مجموع . مقاله بدست آمد 0086در مجموع . جستجو شدند 1113تا 1118در فاصله سالهای

مقاالت منتشر شده دانشکده دندانپزشکی مشهد رتبه اول، دانشکده دندانپزشکی تهران رتبه دوم و دانشکده های شهید 

 .بهشتی و شیراز مشترکا رتبه سوم را کسب کردند

 .شدباهود میدی در تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانشکده های دندانپزشکی ایران مشساله سیر صعو 4طی بررسی  

 

 تعداد مقاالت مجالت منتشر شده در ایران به تفکیک زبان 

 .آمار ذیل بر اساس تعداد مقاالت منتشر شده در یک سال اخیر تهیه گردیده است

 .باشدمجله می 4مجالت انگلیسی منتشر شده در ایران 
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 مقاالت منتشر شده به تفکیک دانشگاه

 
 1 نمودار

 

مقاله به زبان انگلیسی و فارسی توسط اعضاء هیئت علمی  0114در مجموع بنا بر اطالعات موجود در حدود 

 .های مذکور منتشر شده استدانشگاه

 .های دیگر در دسترس نبوددانشگاهاطالعاتی در مورد تعداد مقاالت اعضای هیئت علمی 
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Impact Factor   0813مجالت دندانپزشکی در سال 

 تعداد استنادها به مقاالت ارائه شدهو 
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باشد، در مورد مجالت ایرانی هیچ اطالعاتی در دست نیست و این مسئله اطالعات فوق درمورد مجالت خارجی می

 .باشددر ایران میهای مبرهن این رشته یکی از ضعف
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 88مقاالت چاپ شده سال تعدادی از  

  بررسی اثر ضد میکروبی عصاره …اللهی، دکتر آرش منصوریان، دکتر معصومه اسماعیلی، دکتر جلیل مومن بیت

کاندیدا آلبیکانس، استرپتوکوك موتانس، )زای دهان  های آسیب بر شایعترین میکروارگانیسم ( Propolis)بره موم 

-81 :0شماره  10دوره -0811.مجله دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان. در شرایط آزمایشگاهی( اکتینوباسیلوس
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مجله .  SEMبر استحکام باند ریز برشی دو نوع باندینگ سلف اچ توسط  EDTAغلظتها و زمان کاربرد متفاوت 

 013-004: 1شماره  10دوره -0811.دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان

 

 گیری  مقایسه پایایی شش روش اندازه... دکتر حمید جاللی، دکتر حبیب حاج میرآقا، دکتر امیرحسین بذرپور

دوره -0811.دندانپزشکانمجله دندانپزشکى جامعه اسالمى . تقارب تراش دندانهای خلفی جهت تک روکشهای چینی فلز

 011-016: 1شماره  10
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مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی . DSCتوسط دستگاه  LEDرزین باندینگ آزمایشگاهی کیور شده با 

 40-41: 0شماره  11دوره -0811.تهران

 

  مقایسه کلینیکی دو روش .دکتر گالره صعوه –دکتر فریده حقیقتی  –دکتر مهوش موسوی جزنی

Semilunar Coronally Positional Flap  وSubepitelial Connective Tissue Graft  در پوشش سطح
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های مختلف های انجمنپوستر در همایش 811مقاله و  1111الزم به ذکر است که در دو سال اخیر در حدود 

 .دندانپزشکی ارائه شده است
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  ارزیابی مواد و ابزارهای مورد استفاده در دندانپزشکی 

 های تشخیصی و درمانی نوین در حیطه دندانپزشکیارائه و بررسی روش 

 های دهان و دندان شناخت روند اتیولوژی و پاتوژنز بیماری 

  پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و ارتقای سالمت دهان و دندانبررسی راهکارهای 

 های دهان و دندانبررسی اپیدمیولوژی بیماری 

 

 

 تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده

 نخستین دهان بازکن دندانپزشکی در مشهد اختراع

  .تخقابلیت تنظیم دلخواه ساپزشکی با باز کن دندان نخستین بار در کشور مخترع جوان مشهدی یک دهان

مکانیکی قابل کنترل از جنس پالستیک و استیل است که دهان بیمار را به طور  این دستگاه دارای دو بازوی

 . باز می کند اتوماتیک

اختراع نشان نقره و جایزه ویژه مسابقه  دانشجوی رشته دندانپزشکی توانسته است با این ساله، 11مجید ذاکری

 .المللی کره جنوبی را از آن خود کند اختراعات بین

هزینه در مدت هشت ماه ساخته و آن را در سازمان ثبت اختراعات و  میلیون ریال 11او این دستگاه را با بیش از 

 .به ثبت رسانده است 61031شماره  مالکیت صنعتی کشور با

 

 اختراع سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی

در این جشنواره رتبه اول نوآوری و اختراع به دکتر  .برگزار گردید 1/01/16هشتمین جشنواره هدایت در تاریخ 

 اندودانتیکس و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت اختراع سعید عسگری استاد گروه

 . تعلق گرفت (CEM Cement) سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی

و انواع سیمان پرتلند توسط دکتر  MAT انواع و ترکیبات شیمیاییدر طی چند سال گذشته مزایا، معایب 

انتشار نتایج در ژورنالهای معتبر بین المللی واقع شده و با استفاده از نتایج  عسگری مورد مطالعه، جمع آوری اطالعات و
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در داخل ویا  in vitro  ،in vivo تحقیقات و همچنین نتایج بدست آمده از انجام تعداد زیادی آزمایشات این

دندانی جدیدی به نام سیمان مخلوط غنی شده  خارج از کشور، بر روی مواد مختلفی که ایشان فرموله کرده اند ماده

 .نموده است را اختراع و معرفی (CEM Cement) کلسیمی

سوی  مالکیت صنعتی به ثبت داخل کشور رسیده است و از خوشبختانه این اختراع در اداره کل ثبت شرکت ها و

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه دیگر گروه مواد دندانی دانشکده

مواد آن، در خصوص این  علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان معتبرترین مراجع تخصصی کشور در حوزه دندانپزشکی و

شماره  ISO خصوصیات آن را طبق آزمایشات استاندارد ند به نحوی کهماده تاییدات کارشناسی خود را ابراز نموده ا

دفتر سالمت دهان و دندان حوزه معاونت محترم . گزارش کرده اند MTA به مشابه و در بعضی موارد 1110: 6136

ی پزشک بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش سالمت وزارت

 .ماده اعالم نموده است نیز نظریه کارشناسی مثبت خود را در خصوص مجوز استفاده کلینیکی ونیز تولید این

واقع در ژنو و  (WIPO) جهانی مالکیت معنوی در حال حاضر مراحل ثبت بین المللی این ابداع در سازمان

 صورت اتمام موفقیت آمیز این فرآیند ، به کسباست و امید می رود که در  دفتر ثبت اختراعات آمریکا در حال انجام

PATENT عدیده ای ذکر  برای این ماده در عرصه درمانهای دندانپزشکی کاربردهای.المللی این ماده نائل گردد بین

، بستن انواع  (Pulp & Pulpotomy)توان به انواع درمانهای پالپ زندشده است که از آن جمله می 

الزم به ذکر است که در این . های پری رادیوکولر اشاره کرد حفره انتهای ریشه حین جراحیپرفوراسیونها و پر کردن 

اندودانتیکس  گوناگونی انجام شده که مبین اثرات مثبت و قابل قبول این ماده در درمانهای خصوص آزمایشات تحقیقاتی

 .است می باشد و تعدادی از آنها در مجالت معتبر داخلی و خارجی منتشر شده

 

 دکتر الناز مصلحی نژاد

 طراحی و ساخت یک نوع راهنمای پیشرفته جراحی با کمک کامپیوتر در جراحی ایمپلنتهای دندانی -0

جهت اصالح زاویه محل دریل استنت مورد  Milling machineطراحی و ساخت وسیله ای برای مدرج کردن -1

 استفاده در جراحی ایمپلنتهای دندانی

 

 Introduction of a new orthodontic treatment planning software 
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Dr.H Noroozi 1385 

 Designing a method based on optical image and soft ware program for 

evaluation of tooth enamel cracks 

Dr.MSA Akhoundi-Dr.M Jahedmanesh 1386 

 

 

 ها یا مراکز تحقیقاتیدانشگاهای انتشار یافته توسط تعداد کتب علمی تألیفی و ترجمه

 تعداد کتب تألیفی اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی اصفهان

  عدد 00: دندانپزشکی جامعه نگر

  عدد 0: رادیولوژی دهان و دندان

 عدد 8: های دهان و دندانبیماری

 عدد 1: دندانپزشکی کودکان

 عدد 0: جراحی دهان، فک و صورت

 عدد 1: ارتودنتیکس

 عدد 1: دنتیکساندو

 عدد 3: آسیب شناسی دهان، فک و صورت

 عدد 04: پروتزهای دندانی

 عدد 3: دندانپزشکی ترمیمی

 عدد 3: پریودنتیکس

 

 تعداد کتب تألیفی اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی کرمان

  عدد 00: دندانپزشکی جامعه نگر

  عدد 0: رادیولوژی دهان و دندان

 عدد 4: دندانهای دهان و بیماری
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 عدد 0: جراحی دهان، فک و صورت

 عدد 0: ارتودنتیکس

 عدد 4: اندودنتیکس

 عدد 1: دندانپزشکی ترمیمی

 

 تعداد کتب تألیفی اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان

 1114مجموعه سواالت تفکیکی دی دی کیو دندانپزشکی کودکان پینکهام ( الف: کودکان 

 دهان و دندان در کودکانناهنجاریهای ( ب

 13شایان نمودار مجموعه سواالت تفکیکی دندان پزشکی( ج

 

 سط مرکز تحقیقات دندانپزشکی مشهدکتب منتشر شده تو

 0813تظاهرات مخاط دهان با مصرف سیستمیک داروها     -

  0814اطالعات دارویی کاربردی برای دندانپزشکان     -

 0816    حل مشکالت کلینیکی در ارتودنسی -

 0816رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی     -

 0816کنترل عفونت در دندانپزشکی     -

 0816مبانی ارتودنسی متحرك و ارتوپدی فک و صورت     -

 

 .باشدعدد کتاب با موضوعات تخصصی دندانپزشکی می 84ی دندانپزشکی قزوین دارای دانشکده

 .باشدعدد کتاب می 8دندانپزشکی گیالن دارای ی دانشکده

 

 های آموزشیتعداد کارگاه

 کتابخانه دیجیتال پزشکی کشور کارگاه آشنایی با



 92 

 دانشکده پزشکی مشهد :مکان

 1388  آذرماه 01و  4آبان،  21 :زمان

 

 " آن در پزشکی آشنایی با سلولهای بنیادی و کاربردهای کارگاه " 

 0811 مهر  30 :زمان برگزاری

 دانشکده دندانپزشکی :مکان برگزاری

 

 .کارگاه های آموزشی در یکسال گذشته که توسط انجمن دندانپزشکی ایران برگزار شده است
 

 بازآموزی مدون برگزار شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در آذرماه 13 :

تعداد شرکت  تاریخ عنوان کارگاه

 کننده

 توضیحات

(0) مدون اندو چهارشنبه صبح 13/11/13  نفر 011    

(1)مدون اندو  چهارشنبه عصر 13/11/13  نفر 011    

(8)مدون اندو  پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 011    

( 4)مدون اندو  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 011    

( 4)مدون اندو  جمعه صبح 11/11/13  نفر 011    

(6)مدون اندو  جمعه عصر 11/11/13  نفر 011    

 

(1و0)مدون پروتز چهارشنبه صبح 13/11/13  نفر 011    

(8)مدون پروتز  چهارشنبه عصر 13/11/13  نفر 011    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 011    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 011    

(6)مدون پروتز  جمعه صبح 11/11/13  نفر 011    

 

جمعه عصر 11/11/13 مدون رادیولوژی نفر 011    

 

(0)مدون جراحی  چهارشنبه صبح 13/11/13  نفر 011    

(1)مدون جراحی  چهارشنبه عصر 13/11/13  نفر 011    

(8)مدون جراحی  پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 011    
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(4)مدون جراحی  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 011    

 

(0)مدون ترمیمی  چهارشنبه صبح 13/11/13  نفر 13    

(1)مدون ترمیمی  چهارشنبه عصر 13/11/13  نفر 13    

(8)مدون ترمیمی پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 13    

 

(0)مدون ترمیمی  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 011    

(1)مدون ترمیمی  جمعه صبح 11/11/13  نفر 011    

(8)مدون ترمیمی جمعه عصر 11/11/13  نفر 011    

 

(0)مدون ارتودنسی  چهارشنبه صبح 13/11/13  نفر 011    

(1)مدون ارتودنسی  چهارشنبه عصر 13/11/13  نفر 011    

 

(0)مدون ارتودنسی  جمعه صبح 11/11/13  نفر 011    

(1)مدون ارتودنسی  جمعه عصر 11/11/13  نفر 011    

 

(0)مدون پریو  پنجشنبه صبح 13/11/13  نفر 011    

(1)مدون پریو  پنجشنبه عصر 13/11/13  نفر 011    

 

(0)مدون پریو  جمعه صبح 11/11/13  نفر 011    

(1)مدون پریو  جمعه عصر 11/11/13  نفر 011    

 

(0)مدون پاتولوژی  پنجشنبه صبح 13/11/13  نفر 14    

(1)مدون پاتولوژی  پنجشنبه عصر 13/11/13  نفر 14    

 

(0)مدون پاتولوژی  پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 41    

(1)مدون پاتولوژی  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 41    

 

(0)مدون پاتولوژی  پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 33    

(1)مدون پاتولوژی  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 33    
 

(0)مدون کودکان  پنجشنبه صبح 13/11/13  نفر 011    

(1)مدون کودکان  پنجشنبه عصر 13/11/13  نفر 011    
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(0)مدون کودکان  پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 11    

(1)مدون کودکان  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 11    

 

(0)مدون کودکان  پنجشنبه صبح 11/11/13  نفر 011    

(1)مدون کودکان  پنجشنبه عصر 11/11/13  نفر 011    

 

 

مدون بیماری های دهان 

(0)  
پنجشنبه صبح 13/11/13 نفر 11    

مدون بیماری های 

(1)دهان  
پنجشنبه عصر 13/11/13 نفر 11    

 

مدون بیماری های دهان 

(0)  
پنجشنبه صبح 11/11/13 نفر 11    

مدون بیماری های 

(1)دهان  
پنجشنبه عصر 11/11/13 نفر 11    

 

مدون بیماری های دهان 

(0)  
پنجشنبه صبح 11/11/13 نفر 011    

مدون بیماری های 

(1)دهان  
پنجشنبه عصر 11/11/13 نفر 011    

 

 

 بازآموزی مدون برگزار شده در محل انجمن دندانپزشکی ایران با همکاری ارتش جمهوری اسالمی ایران در اسفند ماه 13

 تاریخ عنوان کارگاه
تعداد شرکت 

 کننده
 توضیحات

(4)مدون اندو  جمعه صبح 11/01/13  نفر 41    

(6)مدون اندو  جمعه عصر 11/01/13  نفر 41    

(0)مدون پریو  صبحپنجشنبه  10/01/13  نفر 41    

(1)مدون پریو  پنجشنبه صبح 10/01/13  نفر 41    

مدون بیماری های دهان 

(0)  
جمعه صبح 11/01/13 نفر 41    
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 بازآموزی مدون برگزار شده در محل انجمن دندانپزشکی ایران در فروردین و اردیبهشت ماه 11 :

 توضیحات تعداد شرکت کننده تاریخ عنوان کارگاه

(0)مدون اندو  پنجشنبه 11/10/11  نفر 31    

(1)مدون اندو  جمعه 10/10/11  نفر 31    

(8)مدون اندو  پنجشنبه 13/10/11  نفر 31    

( 4)مدون اندو  جمعه 11/10/11  نفر 31    

( 4)مدون اندو  پنجشنبه 18/11/11  نفر 31    

(6)مدون اندو  جمعه 14/11/11  نفر 31    

 

(1و0)مدون پروتز پنجشنبه 11/10/11  نفر 48    

(8)مدون پروتز  جمعه 10/10/11  نفر 48    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه 13/10/11  نفر 48    

(4)مدون پروتز  جمعه 11/10/11  نفر 48    

(6)مدون پروتز  پنجشنبه 18/11/11  نفر 48    

 

جمعه 14/11/11 مدون رادیولوژی نفر 011    

 

(0)مدون ترمیمی  پنجشنبه 11/10/11  نفر 46    

(1)ترمیمی مدون  جمعه 10/10/11  نفر 46    

(8)مدون ترمیمی پنجشنبه 13/10/11  نفر 46    

 

(0)مدون پریو  جمعه 11/10/11  نفر 11    

(1)مدون پریو  پنجشنبه 18/11/11  نفر 11    

 

 بازآموزی مدون برگزار شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در مرداد ماه 11 :

تعداد شرکت  تاریخ عنوان کارگاه

 کننده

 توضیحات

(0)مدون اندو  چهارشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون اندو  چهارشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

(8)مدون اندو  پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

( 4)مدون اندو  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    
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( 4)مدون اندو  جمعه صبح 81/14/11  نفر 011    

(6)مدون اندو  جمعه عصر 81/14/11  نفر 011    

 

(1و0)مدون پروتز چهارشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(8)مدون پروتز  چهارشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

(6)مدون پروتز  جمعه صبح 81/14/11  نفر 011    

 

جمعه صبح 81/14/11 مدون رادیولوژی نفر 011    

 

(0)مدون کودکان  پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون کودکان  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون کودکان  پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون کودکان  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون کودکان  پنجشنبه صبح 81/14/11  نفر 011    

(1)مدون کودکان  پنجشنبه عصر 81/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون پریو  چهارشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون پریو  پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون پریو  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون پریو  جمعه صبح 81/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون ارتودنسی  چهارشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون ارتودنسی  چهارشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون ارتودنسی  پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون ارتودنسی  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون ارتودنسی  جمعه صبح 81/14/11  نفر 011    
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(1)مدون ارتودنسی  جمعه عصر 81/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون جراحی  چهارشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(1)مدون جراحی  چهارشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

(8)مدون جراحی  پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 011    

(4)مدون جراحی  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 011    

 

جمعه صبح 81/14/11 (0)های دهان مدون بیماری نفر 011    

جمعه عصر 81/14/11 (1)های دهانمدون بیماری نفر 011    

 

(0)مدون پاتولوژی  جمعه صبح 81/14/11  نفر 011    

(1)مدون پاتولوژی  جمعه عصر 81/14/11  نفر 011    

 

(0)مدون ترمیمی  چهارشنبه صبح 11/14/11  نفر 11    

(1)مدون ترمیمی  چهارشنبه عصر 11/14/11  نفر 11    

(8)مدون ترمیمی پنجشنبه صبح 11/14/11  نفر 11    

 

(0)مدون ترمیمی  پنجشنبه عصر 11/14/11  نفر 11    

(1)مدون ترمیمی  جمعه صبح 81/14/11  نفر 11    

(8)مدون ترمیمی جمعه عصر 81/14/11  نفر 11    

 

 بازآموزی مدون برگزار شده در انجمن دندانپزشکی ایران در آبان ماه 11 :

 توضیحات تعداد شرکت کننده تاریخ عنوان کارگاه

  نفر 41 پنجشنبه صبح 04/11/11 (0)مدون اندو 

  نفر 41 جمعه صبح 04/11/11 (1)مدون اندو 

  نفر 41 پنجشنبه صبح 10/11/11 (8)مدون اندو 

  نفر 41 پنجشنبه صبح 11/11/11 ( 4)مدون اندو 

  نفر 41 پنجشنبه صبح 11/11/11 (4)مدون اندو 

  نفر 41 جمعه صبح 11/11/11 (6)مدون اندو 

 

(1و0)مدون پروتز پنجشنبه صبح 04/11/11  نفر 11    

(8)مدون پروتز  جمعه صبح 04/11/11  نفر 11    
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(4)مدون پروتز  پنجشنبه صبح 10/11/11  نفر 11    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه صبح 11/11/11  نفر 11    

(6)پروتز مدون  جمعه صبح 11/11/11  نفر 11    

 

جمعه صبح 11/11/11 مدون رادیولوژی نفر 84    

 

(0)مدون جراحی  پنجشنبه صبح 04/11/11  نفر 11    

(1)مدون جراحی  جمعه صبح 04/11/11  نفر 11    

(8)مدون جراحی  پنجشنبه صبح 10/11/11  نفر 11    

(4)مدون جراحی  پنجشنبه صبح 11/11/11  نفر 11    

 

(0)مدون ارتودنسی  پنجشنبه صبح 11/11/11  نفر 43    

(1)مدون ارتودنسی  جمعه صبح 11/11/11  نفر 43    

 

 

 بازآموزی مدون برگزار شده در انجمن دندانپزشکی ایران در آذر ماه 11 :

(0)مدون پریو  پنجشنبه صبح 14/11/11  نفر 41    

(1)مدون پریو  جمعه صبح 16/11/11  نفر 41    

 

(0)کودکان مدون  پنجشنبه صبح 14/11/11  نفر 14    

(1)مدون کودکان  جمعه صبح 16/11/11  نفر 14    

 

(0)مدون پاتولوژی  پنجشنبه صبح 14/11/11  نفر 04    

(1)مدون پاتولوژی  جمعه صبح 16/11/11  نفر 04    
 

 توضیحات تعداد شرکت کننده تاریخ عنوان کارگاه

(0)مدون اندو  صبحپنجشنبه  01/11/11  نفر 48    

(1)مدون اندو  جمعه صبح 08/11/11  نفر 48    

(8)مدون اندو  پنجشنبه صبح 01/11/11  نفر 48    

(4)مدون اندو  پنجشنبه صبح 11/11/11  نفر 48    

(4)مدون اندو  پنجشنبه صبح 16/11/11  نفر 48    

(6)مدون اندو  جمعه صبح 13/16/11  نفر 48    

 

(1و0)مدون پروتز پنجشنبه صبح 01/11/11  نفر 83    
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(8)مدون پروتز  جمعه صبح 08/11/11  نفر 83    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه صبح 01/11/11  نفر 83    

(4)مدون پروتز  پنجشنبه صبح 11/11/11  نفر 83    

(6)مدون پروتز  پنجشنبه صبح 16/11/11  نفر 83    

 

جمعه صبح 13/11/11 مدون رادیولوژی نفر 10    

 

(0)مدون ترمیمی  پنجشنبه صبح 01/11/11  نفر 48    

(1)مدون ترمیمی  جمعه صبح 08/11/11  نفر 48    

(8)مدون ترمیمی پنجشنبه صبح 01/11/11  نفر 48    

 

(0)مدون بیماری های دهان  پنجشنبه صبح 16/11/11  نفر 13    

(1)مدون بیماری های دهان  جمعه صبح 13/16/11  نفر 13    

 

 

-ای بود از صدها کارگاهی که تا به حال برگزار شده است یا در حال برگزاری میشد نمونهاین کارگاه ها که معرفی 

های پزشکی در رسانی پزشکی و دندانپزشکی و یا آموزش فوریتهای اطالعها در مورد آشنایی با پایگاهاغلب کارگاه. باشد

 .نماییمها خودداری مییک این کارگاهباشد، که ما از نام بردن یک به دندانپزشکی و حتی دستیاری پزشکی می

 

 

 

 

 

 های مرتبط با این رشتهتعداد وبالگ

 :وبالگ دندانپزشکی در ایران و جهان
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-و متخصص رشته بیماری 0838التحصیل دندانپزشکی از دانشگاه اصفهان در سال پور ـ فارغمتعلق به رضا حسین

های خدمات دانشگاه تهران و مدیر گروه بررسی و تدوین شاخصهای دهان از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی افتخاری 

 .باشددرمانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ می

 

  انجمن علمی دانشکده دندانپزشکی کرمان وبالگ

a-e-dandanpezeshki.blogfa.com 

 

 کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی قزوین

http://drc.blogfa.com/ 

 

 وبالگ -دندان پزشک

www.dentist.blogfa.com 

 

 دندان پزشکی به زبان ساده و صحیح

drkhaleghjoo.blogfa.com 

 

 رسانی دکتر آرش منصوریانوبالگ علمی و اطالع

arash46.persianblog.ir 

 

 دکتر ارژنگ خلیلی وبالگ دندان پزشکی امروز

drarzhangkhalili.blogfa.com 

 

 

 وبالگ دانستنیهای دندان پزشکی به زبان ساده

yourdentist.persianblog.ir 

 

http://www.dentist.blogfa.com/
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 وبالگ دکتر محمدرضا سهرابی

 

 وبالگ شیراز دنت

 

 .ها اطالعات کافی به دست نیامدوبالگ دیگر که در مورد برخی از آن 31و در حدو 

و اخبار صنفی این رشته پرداخته شده است و در برخی موارد اطالعات  ها به توضیحات عمومیدر اکثر این وبالگ

 . شباهت با یکدیگر نیستها نسبتاً بیآن

 

 ای و بین المللیهای ملی، منطقهتعداد همایش

 :هایی با موضوعات ذیل بوده استهمایش تا کنون کشور ما میزبان 0830در مجموع از سال 

-همایش تشکل3 های دانشجوییتشکل همایش ،یهای تخصصهمایش تشکل ،همایش تشکل های دندان پزشکی

 دانشگاهی -همایش دولتی3 های حرف وابسته

 

 :شودبندی میموضوع به شرح ذیل دسته 081سال اخیر به  03های از لحاظ موضوعی گردهمایی

اکلوژن Orthodontics (3) 3دنسی وارتGeneral (66) 3عمومی Professional (4) 3صنفی 

Occlusion (0) 3 اندودانتیکسEndodontics (01) 3 ایمپلنتImplant (1) 3دهان  هایبیماریOral 

Medicine (4) 3 پریودانتیکسPeriodontics (1) 3پاتولوژی Pathology (0) 3 پروتزProsthodontics (1) 3

Community Dentistry (1) 3جامعه نگر Jaw Surgery (4) 3جراحی Restorative (1) 3ترمیمی 

 Pedodontics (1)کودکان Radiology (0) 3رادیولوژی 

 

 
 0830ها از سال بندی همایشجدول دسته

 
 تاالر وحدت 13آذر 11 -همایش بزرگ پزشکان هنرمند
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 11دی -انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 4کنگره 

 11اردیبهشت -دانشجویان دندان پزشکی ایران 01همایش 

 یزد 11اسفند -دومین سمینار دانشجویان دندان پزشکی

 11دی -انجمن بیماری های دهان 4کنگره 

 11آذر -انجمن پریودنتولوژیست های ایران 1کنگره 

 11آبان -دستیاران تخصصی دندان پزشکی 1کنگره 

 11آبان -انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 1کنگره 

 11آبان -انجمن پروستودنتیست های ایران 1کنگره 

 11مهر -دندان پزشکی نیروهای مسلح 4کنگره 

 11مرداد -ایران انجمن اندودنتیست های 01کنگره 

 11تیر -اولین کنگره علمی بهداشتکاران دهان

 11مهر -اولین گردهمایی بانوان دندان پزشک ایران

 11خرداد -اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی

 11اردیبهشت -انجمن دندان پزشکی ایران 41کنگره 

 11تیر -انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 1کنگره 

 11اردیبهشت -انجمن ارتودنتیست های ایران 3کنگره 

 13بهمن -اولین کنگره انجمن رادیولوژی فک و صورت

 13بهمن -انجمن جراحان دهان و فک و صورت 4کنگره 

 13آذر -انجمن پریودنتولوژیست های ایران 1کنگره 

 13آذر -انجمن پروستودنتیست های ایران 1کنگره 

 13آبان  -تهران -دندان پزشکی ترمیمی ایران 1کنگره 

 13مهر -انجمن دندان پزشکی ایران 41کنگره 

 0813دی 00-08مهر و  00-01(1)و ( 0)یش اکلوژن هما

 13تیر -انجمن اندودانتیست های ایران 00همایش 

 13تیر -کودکان ایرانانجمن دندان پزشکی  3کنگره 

 14آبان -انجمن ارتودنتیست های ایران 4کنگره 

 16آبان -انجمن پریودنتولوژیست های ایران 3کنگره 

 14آبان -انجمن پریودنتولوژیست های ایران 6کنگره 

 16بهمن  -انجمن پروستودنتیست های ایران 3کنگره 

 16آبان  -انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 3کنگره 

 16اسفند -انجمن جراحان دهان، فک و صورت 4کنگره 

 16مرداد -انجمن اندودانتیست های ایران 01همایش 

 16تیر -انجمن دندان پزشکی کودکان ایران 6کنگره 

 16تهران خرداد -انجمن دندان پزشکی ایران 43کنگره 

 14آبان -انجمن ارتودنتیست های ایران 4کنگره 
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 16اردیبهشت( 0)همایش جامع ایمپلنت

 16تیر( 1)همایش جامع ایمپلنت

 16آذر -انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 8کنگره 

 14مهر  -انجمن پریودنتولوژیست های ایران 4کنگره 

 14تیر -انجمن دندان پزشکی ایران 46کنگره 

 18مهر  -انجمن پریودنتولوژیست های ایران 4کنگره 

 10مهر -ایرانانجمن پریودنتولوژیست های  1کنگره 

 14تیر -انجمن دندان پزشکی ایران 44کنگره 

 11بهمن -انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 8کنگره 

 14تیر -انجمن دندان پزشکی کودکان ایران  4کنگره 

 14شهریور -انجمن اندودنتیست های ایران 1کنگره 

 18آبان -انجمن ارتودنتیست های ایران  8کنگره 

 14آبان -انجمن جراحان دهان، فک و صورت 8کنگره 

 14بهمن -انجمن دندان پزشکان عمومی ایران 1کنگره 

 10مرداد -انجمن اندودنتیست های ایران 6همایش 

 18فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران44گره کن

 11مشهد -انجمن ارتدنتیست های ایران 1کنگره 

 10تهران-ن انجمن ارتدنتیست های ایرا 0کنگره

 11فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران 48کنگره 

 31فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران 41کنگره 

 33فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران 81کنگره 

 36فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران 83کنگره

 34فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران 86کنگره 

 11اردیبهشت -دانشجویان دندان پزشکی کشور 00سمینار

 16بهمن -انجمن آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران 0کنگره

 34فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران  84کنگره

 38فروردین -انجمن دندان پزشکی ایران  84کنگره

 علمی ساالنه جامعه دندان پزشکی ایران81کنگره 

 احمد هدایت شهیددندان پزشکی  3جشنواره 

 11آبان -جامعه دندانسازان ایران 01کنگره 

 11دی  -جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 11فروردین  -اولین همایش ملی کنترل عفونت در دندان پزشکی

 13آبان -جامعه دندانسازان ایران 03کنگره 

هنری دندان  0دانشجویان دندان پزشکی سراسر کشور و جشنواره  1کنگره 

 پزشکی ایران
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 16تهران فروردین  -دانشجویان دندان پزشکی استان تهران 8همایش

 16آبان -جامعه دندانسازان ایران 06کنگره 

 14آذر -جامعه دندانسازان ایران 04کنگره 

 14آذر -جامعه دندانسازان ایران 04کنگره 

 18آذر -جامعه دندانسازان ایران 08کنگره 

 11آذر -جامعه دندانسازان ایران 01کنگره 

 10مهر -جامعه دندانسازان ایران 00کنگره 

 11آبان -جامعه دندانسازان ایران 01کنگره 

 31مرداد-جامعه دندانسازان ایران 1کنگره 

 31مرداد-جامعه دندانسازان ایران 1ره کنگ

 0833 -جامعه دندانسازان ایران 3کنگره 

 0836-جامعه دندانسازان ایران 6کنگره 

 0834-جامعه دندانسازان ایران 4کنگره 

 0834 -جامعه دندانسازان ایران 4کنگره 

 38تیر -جامعه دندانسازان ایران 8کنگره 

 31مرداد-جامعه دندانسازان ایران 1کنگره 

 0830 -جامعه دندانسازان ایران 0کنگره 

 

 

ترین دانشجویان، مقاالت، ی شهید هدایت که امسال دهمین همایش آن برگزار شد به یک نفر از نمونهدر جشنواره

 .دشوها در هر رشته دندانپزشکی  هدایایی داده میفیلم آموزشی، کتب منتشر شده و پایان نامه

های بسیار چشمگیرتر از دهه 11ی ی دندانپزشکی در دههبا توجه به آمار موجود پیشرفت های علمی در زمینه

به اوج خود رسیده است که این خود پیام آور این است که در این رشته هر روز به  11و  13، 16های قبل بوده و در سال

 .ها و دستاوردهای چشمگیری نائل خواهیم شدپیشرفت

 

از مقاالت، مشارکت دولتی، پیشرفت و امنیت ... میزان رضایت کارمندان، دانشجویان و

 شغلی در این حرفه

 .باشداطالعاتی در این زمینه موجود نمی
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 های دانش آموختگان این حرفهمیزان رضایت جامعه از توانمندی

 پروتز و درمان های ریشه دندان، بیشترین شکایت ها -1

بیشترین شکایات مردم از  »: رسیدگی به تخلفات دندانپزشکی سازمان پزشکی قانونی گفتعضو کمیسیون 

 «.و درمان های ریشه است( دندان های مصنوعی ثابت)دندانپزشکان کشور مربوط به پروتز 

 در این دو درمان به علت اینکه مردم هزینه بیشتری پرداخت می کنند طبیعتا اگر مشکلی پیدا شد میل به شکایت

های دندان انجام می  بیماری  تر در درمانبسیاری از کارهای پیچیده. بیشتری نسبت به سایر درمان ها به وجود می آید

های ریشه اما مسلما به دلیل اینکه درمان. شود اما به دلیل اینکه هزینه کمتری دارد شکایت کمتری هم از آنها می شود

العاده باالیی دارد درصد شکایات بیشتری را هم به خود اختصاص می ی فوقهای کلینیکی و آزمایشگاهو پروتز، هزینه

بهداشت دهان  PHDپس از انقالب مقطع و وضعیت بهداشت دهان و دندان پس از انقالب رو به بهبود بوده است، . دهند

سال  01امید به زندگی در کشور  با توجه به اینکه. که این شاخصی برای بهبود این وضعیت استشده است تاسیس 

سال رسیده است، بیماران با سن باال و دارای مشکالت سیستمیک پزشکی به دندانپزشکان مراجعه  38بیشتر شده و به 

های پزشکی هم برخوردار شوند که این موضوع نقص در برنامه آموزشی لذا دندانپزشکان باید از آموزش. کنندمی

 . و باید اصالح شود دندانپزشکی محسوب می شود

 

هایی که صورت گرفت مشخص شد که اغلب پزشکان در در مجموع با توجه به تحقیقات میدانی و توزیع پرسشنامه

رضایت بیماران خود را جلب کنند و بیشترین تعداد % 31اند در حدود ها و یا شهرهای بزرگ توانستهمراکز استان

کنند که اغلب از کمبود دندانپزشک حاذق و تاها یا شهرهای کوچک زندگی میها در بیمارانی بود که در روسنارضایتی

بردند و این مسئله حتی باعث تشدید مشکالت آنان شده است و در برخی موارد باعث شده که به متخصص رنج می

 .شهرها مراجعه نمایند

 کیفیت نظام اطالع رسانی این رشته در کشور

های رسانی، پست الکترونیکی، رسانههای اطالعها، پایگاهبا استفاده از وبالگ... ید وامروزه محققان، دانشجویان، اسات

ها و دیگر محافل اطالعاتی به تمامی اطالعات به روز این رشته دسترسی کامل ارتباط جمعی، مجالت تخصصی، روزنامه
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باشد و این مسئله باعث فتاده در ایران میهای جا ای دندانپزشکی جزو رشتهدلیل دیگر این است که رشته. کنندپیدا می

 .شده است که افراد بتوانند به جدیدترین اخبار و اطالعات در مورد این رشته به آسانی دسترسی داشته باشند

 

 ی دندانپزشکیالمللی در زمینهینارتباطات ب

های علمی دنیا و محدودیت قوانین  پزشکی برای حضور در عرصههای دندان المللی دانشکده کمبود ارتباطات بین

 . باشدمیهای دندان پزشکی  المللی دندان پزشکی مهمترین مشکل دانشکده داخلی در خصوص ایجاد شعب بین

دانشکده دندانپزشکی توانست از طریق هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی مشاوری دعوت کند تا عالوه بر آشنا 

 . های خود را به دنیا معرفی کنیم شهای آموزشی به روز دنیا برنامهشدن با رو

های سه دوره  ترین دستاورد بازنگری های آموزشی دندانپزشکی دانشکده مهم درمان جامع و سالمت دهان به دوره

ارجی برگزار بسیار ساده، مختصر و بدون حضور مهمانان خ 31و  63، 61های قبل در سالهای  دوره  بازنگری بوده وقبل 

 . شد می

های  های دندانپزشکی کشور از مهمترین دالیل برای حضور در عرصه المللی برخی دانشکده های بین تأسیس شعبه

ای در راستای جذب دانشجوی خارجی به داخل موفق  اگر قرار باشد دانشکده باشد ومیها به دنیا  جهانی و معرفی برنامه

 . های خود را به دنیا معرفی کند کانات و توانمندیها، ام باشد باید بتواند برنامه

طبق : باید بیان کردهای دندانپزشکی  المللی دانشکده در خصوص مشکالت قوانین داخلی برای تأسیس شعب بین

های  ها باید در مناطق آزاد تجاری کشور ایجاد شود این امر مانع دسترسی دانشجو به امکانات و پتانسیل قانون، شعبه

 . شود المللی می های بین ها و شناخته شدن دانشکده در عرصه دانشکدهعلمی 

تا  نباید های دندانپزشکی دنیا اندیشی مسؤولین در خصوص رفع فاصله علمی با دانشکده با تأکید به نیاز و چاره

ه روز کردن در مورد ب نشده باشدهای جاری دانشکده حل  زمانی که نیازهای زیرساختی دانشکده مثل پرداخت هزینه

 .تجهیزات و امکانات فکر کرد

 ی خدمات و تسهیالت بخش دولتی در امور تحقیقاتیمیزان ارائه

 :طریقه جذب بودجه طرحهای تحقیقاتی
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سپس در جلسه داوری طرح از .ابتدا طرح تحقیقاتی در شورای مرکز، طرح و تصویب شده و به ستاد ارجاع می شود

رت قرار داشتن در اولویت های پژوهشی دانشگاه، تصویب و جهت مطرح شدن در طرف معاونت پژوهشی مطرح و در صو

شورای پژوهشی به معاونت پژوهشی ارسال  و در صورت تصویب، قرارداد نهایی شده و امضاء می شود و بودجه به این 

 .طرح اختصاص می یابد

 

-ها را بیان میهایی از آناین قسمت نمونهسال اخیر رو به افزایش بوده است و ما در  01تحقیقات انجام شده در 

 .باشدبه روز رسانی اطالعات می... کنیم ولی انتظار مردم، کارمندان و
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کیفیت انتقال فناوری رشته از خارج به داخل کشور و انجام تحقیقات تطبیقی به 

 منظور بومی کردن آن

آناتومی بدن انسان سر و کار دارد اغلب احتیاج به بومی کردن ندارد و به دلیل اینکه دندانپزشکی علمی است که با 

و تتا به حال در ایران بر روی آناتومی بدن افراد تحقیقاتی انجام شده است و مشخص شده که این رشته احتیاج خاصی 

رود و از اکثر امکاناتی که در از لحاظ انتقال فناوری ایران نسبتاً با تکنولوژی روز پیش می. ای نداردبه اختصاصات منطقه

 .گیردشود، بهره میها استفاده میکشورهای پیشرفته از آن

 

 کز تحقیقات دندانپزشکی از ابتدا تا کنونااهداف استراتژیک مر

 توسعه فنآوری اطالعاتی و ارتباطی ICT 

 استقرار نظام اولویت بندی تحقیقات در حوزه دندانپزشکی 
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 مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه علوم دندانپزشکی ایجاد زمینه های همکاری با 

  جذبgrant های بین المللی 

 توانمندسازی محققین در زمینه تحقیقات دندانپزشکی 

 ایجاد آزمایشگاه رفرانس مواد دندانی 

 ساماندهی مدیریت منابع انسانی مرکز 

 

 کیفیت مدیریت مراکز تحقیقات دندانپزشکی

 ک نمودار سازمانی ی اول تدوین یدر وهله 

 تعیین شرح وظایف و مشاغل 

 های سازمانی برای پیشبرد اهدافتفویض اختیار به کارمندان و احراز پست 

 تدوین نظام ارزشیابی افراد و دانشجویان و محققان 

  ارتقاء تعهد اخالقی کارمندان 

 دار استو در آخر افزایش رضایت شغلی کارمندان و انگیزش آنان از اهمیت بسزایی برخور. 

اند با تکیه بر این های بسیاری صورت پذیرفته است و مراکز تحقیقات دندانپزشکی توانستهدر این زمینه تالش

 .اصول به نحو چشمگیری پیشرفت داشته باشند

 

 کیفیت کتب علمی دندانپزشکی در ایران

به کتب علمی که در خارج از  کیفیت کتب علمی در این زمینه نسبتاً مناسب اعالم شده است اما هنوز هم نسبت

 .باشدشوند از لحاظ کمی و کیفی دارای کمبودهایی میکشور منتشر می

 

 المللیهای علمی رشته مربوطه در سطوح مختلف ملی و بینکیفیت همایش

 .المللی سوم یا چهارم است دندانپزشکی ایران در سطح بینهای همایشرتبه 
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 جلوگیری از فرار مغزهاراهکارهایی برای جذب نخبگان و 

؛ بوجود ...اختصاص بودجه مناسب برای ایجاد شغل و یا انجام تحقیقات، ایجاد انگیزه در بین دانشجویان، محققان و

 هایی برای انجام تحقیقات و در اختیار گذاشتن امکانات به روزآوردن مکان

 

 تعیین نقاط قوت و ضعف در حوزه دندانپزشکی

د دندانپزشکان از طریق کنکور آن ورو اولین دلیل ،باشدمی ایران در سطح دنیا بی نظیر توانمندی دندانپزشکان

 .کنندهای دندانپزشکی را انتخاب میها رشتهها و ضریب هوشیبه این صورت باالترین نمره و استسراسری 

های دبیرستانی ایران دورهالزم به ذکر است که  و ستهای ایران اافزایش سطح دروس در دبیرستان دومین دلیل 

 .می باشد ترنسبت به سطح دنیا بسیار پر محتوا

 .ستهاسومین مسئله در افزایش توانمندی این دندانپزشکان گذراندن دوره پیش دانشگاهی قبل از ورود به دانشگاه

برای عبور و است دوره علوم پایه قوی این رشته  علمی دانشجویان رشته دندانپزشکی چهارمین عامل در افزایش بار

که  از مرحله علوم پایه دانشجویان و ورود به دوره پری کلنیک رشته دندانپزشکی باید امتحان علوم پایه را هم بگذرانند،

 .شوداین مسائل در کنار هم باعث توانمندی فارغ التحصیالن این رشته در ایران می

در ایران  ای تخصصی این رشتههدوره و ،استه در ایران بسیار پیشرفت های تخصصی دندانپزشکیکوریکولوم رشته

 .باشدتر میتر و تکمیلکشورها طوالنی باشد که نسبت به سایرساله می 8حداقل 

 .برنامه فلوشیپ برنامه ریزی شده است 1در دو سال گذشته  :های فلوشیپ دندانپزشکیهبرقراری دور

 هرچه سریعتر را پیشرفت رشته دندانپزشکی در ایران م که با انعکاس خبری مناسب بتوانیم وضعیتیامیدوارحال 

 .به مجامع بین المللی انتقال دهیم
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 های پزشکی در این رشتهاولویت

. اند اولویتها و اجزای اصلی برنامه جهانی بهداشت دهان سازمان بهداشت جهانی در گزارش جدید مشخص شده

زش بهداشت دهان، مصرف شکر و ترکیبات قندی، فقدان کلسیم و عالوه بر شناسایی عوامل خطر قابل تغییر مانند آمو

شرایط زندگی در فقر، سطح . باشد های اجتماعی فرهنگی می ص ریزمغذی ها و مصرف تنباکو، اجزای اصلی برنامه شاخ

 . باشند ها میپایین تحصیالت و همچنین فقدان آداب و رسوم پشتیبان رعایت بهداشت دهان از جمله این شاخص

های دهان اطمینان حاصل کنند، شورهای مختلف باید از استفاده صحیح از فلوراید برای پیشگیری از بیماریک

بخصوص که آب غیرقابل اطمینان و بهداشت ضعیف عوامل خطر محیطی برای بهداشت دهان و همچنین بهداشت 

  .آیند عمومی افراد جامعه بشمار می

به تازگی . های پیشگیری ادغام گردندهای اولیه بهداشتی و برنامهبا مراقبتهای بهداشت دهان و دندان باید سیستم

قوانین و دستورات جدیدی توسط بخش بهداشت مدارس سازمان بهداشت جهانی وضع شده تا سطح بهداشت و آموزش 

بعنوان گروه  همچنین تأکید بیشتری برای قراردادن جمعیت مسن جامعه. در مقیاس منطقه، کشور و جهان افزایش یابد

درصد آنها  11 سال سن دارند که  61نفر از جمعیت جهان بیش از  میلیارد 1، 1141درسال . هدف صورت گرفته است

برنامه بهداشت دهان و دندان سازمان بهداشت جهانی همچنین تأکید . کنند در کشورهای درحال توسعه زندگی می

ها و ضایعات قارچی، باکتریایی و یدز که اولین عالئم آن با عفونتدرمان ا هنگام، پیشگیری و ای به تشخیص زود ویژه

 .ویروسی ناحیه دهان همراه می باشد، شده است

 

های اصلی این رشته قرار آموزش انجام عملیات پزشکی به دندانپزشکان از مواردی است که حتماً باید جزو اولویت

 .گیرد

 

 :پژوهشی گروه ها اولویت های

 ارتودنسی 

o های روانشناسی در ارتدنسی جنبه 

o ارتدنسی بیولوژی سلولی و مولکولی در 
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o های نوین در ارتدنسی تکنولوژی  

o آموزش پژوهش در  

o فارماسوتیکال بر حرکات دندانی فکی و سلولهای دهانی اثر مواد  

o کام شکاف لب و  

o ارتدنسی زیبائی در 

o ارتدنسی ژنتیک در 

o در ارتدنسی بیومکانیک 

o ارتدنسی خوردگی در 

o پیوند در ارتودنسی تحکاماس 

 

  بیماریهای دهان 

o پیشگیری سرطان و استراتژی های تشخیص زود هنگام 

o تشخیص و درمان دردهای دهان و فک و صورت و اختالالت حسی 

o کاربرد لیزر در درمان ضایعات بافت نرم 

o درمان لیکن پالن مقاوم به درمان 

o درمان آفت با عود باال و مقاوم 

o   با رویکرد ایجاد ضایعات دهانی و بررسی روند تغییرات بیولوژیک و مطالعات کشت سلولی

 تاثیر داروهای سیستمیک و گیاهی بر مخاط و درمان

o  بررسی مارکرهای بافتی سرمی، بزاقی و مطالعات بیوتکنولوژی موثر در پیش آگهی و

 تشخیص زود هنگام و درمان ضایعات دهانی

o  و صورت و بررسی سطح آگاهی و نگرش اپیدمیولوژی بیماری های حفره دهان و فک

 نسبت به آنها

o  مطالعات حیوانی با رویکرد ایجاد ضایعات دهانی و بررسی روند تغییرات بیولوژیک و تاثیر

 داروهای سنتیک و گیاهی بر مخاط و درمان ضایعات دهانی
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o  تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک و تشخیص زود هنگام از طریق ضایعات دهانی 

 

 پزشکی کودکاندندان 

 پیشگیری دندانپزشکی -1

o بهداشت دهان  

o فیشورسیالنت درمان  

o درمان فلوراید  

o غذائی و تغذیه رژیم 

 دندانی پوسیدگی های -2

o رژیم غذایی  

o ترمیم ها و مواد دندانی  

o درمانهای پالپ  

o فاکتورهای بزاقی 

 تروماهای دندانی -5

o تشخیص و درمان 

 کنترل رفتاری کودک -6

o  غیرداروئی 

o داروئی 

 

 درمان ریشه  

o  تحقیق بر روی مواد دندانی 

o  تحقیق بر روی وسایل درمان ریشه 

o  تستهای تشخیصی 

o  آناتومی 
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o  میکروبیولوژی 

o  هیستولوژی ضایعات پالپ و پری آپیکال 

o  جراحی ریشه 

o  مطالعات اپیدمیولوژیک 

o درمان مجدد ریشه 

 

 پریودانتیکس 

o  ایمپلنت های دندانی 

o  ارتباط بیماریهای پریودنتال و سیستمیک 

o  پیشگیری از بیماریهای پریودنتال 

o درمانهای پریودنتال  

o ایمونولوژی و میکروبیولوژی پریودنتال 

 

 ترمیمی  

o ترمیمی و زیبایی پژوهش در گسترة مواد  

o ترمیمی پژوهش در دامنة تکنیکهای  

o (تولید علم)زیبایی حیطة دندانپزشکی ترمیمی و  پژوهشهای علمی بنیادی در 

o توکسیسیتی مواد ترمیمی پژوهشهای مربوط به اثرات 

 

 فک و صورت رادیولوژی دهان و  

o تصویربرداری تکنیکهای پیشرفته  

o بیماریها تشخیص  

o حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان  

o پژوهش در آموزش  
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 آسیب شناسی  

o تومورهای اپی تلیال،  آسیب شناسی در بررسی استفاده از روش های کمک تشخیصی نوین

 ادونتوژنیک کیست ها و تومورهای

 

 پروتز 

o مواد دندانی 

o TMD 

o ایمپلنت 

o ماگزیوفاشیال 

o پروتز ثابت و متحرك مواد مربوط به 

o استتیک 

 

 

 ترین نیازهای رفع نشده این رشته بزرگترین و مهم

اعم از دندانپزشکی عمومی، ای دندانپزشکی زه حرفههدف از ایجاد این بخش طرح مسائل و مشکالت مختلف حو

ها جویی و کاهش آنای کمکی به چارهامید که طرح مشکالت مدیریت حرفه باشد، با اینهای وابسته میتخصصی و گروه

افراد مختلف اعم از اساتید، پیشکسوتان، دانشجویان، بیماران و همه کسانی که موضوع قابل طرحی در مورد . باشد

گروه "درصورت نیاز، هر انجمن یا . اندت آن ، در مسیر رفع آن حرکت کردهدارند با ثب... و پزشکان ندانپزشکی، دنداند

 .درخواست نماید که صرفاً اعضای همان گروه دسترسی داشته باشند "تاالرخاص"ای می تواند برای خود  "تعریف شده

 

  دندان پزشکان

دندان پزشکان ایرانی و دندان پزشکی کشور با مشکالتی مواجه است که طرح آن می تواند عالوه بر روشنگری، 

 .چاره جویی را نیز آسان تر نماید

http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=53
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=53
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  دندان پزشکان متخصص 

های صنفی، دانشگاه، مشکالتی که به انجمن. ای دارندمتخصص در حوزه خود مشکالت عدیده دندان پزشکان

 . بیماران و سایر حرفه ای ها هم با متخصصین مسائلی دارند که مایل به طرح آن هستند. مربوط است... بیماران و

 

 دندان پزشکان دستیار تخصصی 

های مختلف دندان پزشکی مسائل خاص خود را دارد که طرح آنها حداقل کاری است دوره آموزش تخصصی رشته

 .که به آگاهی مجریان منجر خواهد شد

  

  دانشجوی دندان پزشکی

با طرح آن ! دنیایی از مسائل و ابتالئات است "دندان پزشکی"دانشجویی، آن هم در رشته های دشواری چون  دوره

 .دیگران نیز به بحث دعوت خواهند شد

  

  بهداشتکاران دهان/ پرستار 

پرستار دندان پزشکان از گروه هایی هستند که از سویی با گروه پرستاران و محیط های پزشکی همسو هستند و از 

تنها به کار گروه این افراد سخنانی متفاوت و گاه بسیار مفید دارند که نه! سوی دیگر با دست اندرکاران دندان پزشکی

 .پزشکی خواهد خوردهای دنداند همه گروهخویش، بلکه بدر

دوره آموزش بهداشتکاران و پس از آن ایام اشتغال ایشان و نهایتاً آزمون ورودی آنها به دندان پزشکی کوهی از  

مسائل و معضالت را برای شاغلین این رشته و همچنین دندان پزشکی کشور دربر داشت که طرح آنها ثبت تجربیات 

 .بود گرانبهایی خواهد

  

  منشی دندان پزشکی /مدیر

یا   کسانی که در کلینیک های دندان پزشکی یا دانشکده ها و مراکز مرتبط با دندان پزشکی مدیریت می کنند

امور دفتری را انجام می دهند، همواره با مسائل خاصی مواجه هستند که طرح آنها برای کلیه دست اندرکاران دندان 

 .پزشکی مفید خواهد بود

http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=54
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=62
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=62
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=62
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=62
http://www.irden.com/forum/list.php?FID=60
http://www.irden.com/forum/list.php?FID=60
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=60
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=60
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  تکنیسین البراتوار دندان پزشکی

! ار دندان پزشکی از گروه های متنوع و دارای زیر گروه های متفاوت و گاه متناقضی استتکنیسین های البراتو

همه خود را تکنیسین می دانند و هریک حرفی برای ... کاردان های پروتز، تکنیسین های تجربی، دندان سازان تجربی و 

 .شکی بسیار مفید استگفتن دارند که دانستن آن برای خود آنها، مدیران و دست اندرکاران دندان پز

  

 تکنیسین تجهیزات / مهندس پزشکی  

اشخاصی که با تحصیالت یا به طور تجربی به گروه دندان پزشکی کمک می کنند تا ابزارهای ارزشمند و حساس   

یاری ناگفته ها در دل دارند که اطالع از آنها برای همه شاغلین حرفه دندان پزشکی خود را خوب نگهداری کنند، خود بس

  .مفید خواهد بود

 

 .باشدی دندانپزشکی که قابل پیشگیری میتهدیدهایی در زمینه

بسیاری از مردم حتی روش صحیح مسواک زدن  ها اسفبار است و هنوزوضعیت بهداشت دندان ایرانی

 .را نمی دانند

در حالیست که آموزش بهداشت در کشور هزینه باالیی  ما به آموزش بهداشت احتیاج فراوان دارد و این جامعه

 .هستیم ندارد اما همچنان از وجود آن محروم

گیرد، هیچ عامل نتیجه نبود آموزش بهداشت صورت می با اشاره به روش غلط مسواك زدن اغلب مردم که در

، شودمیها ارائه های ایرانیرهایی که از وضعیت پوسیدگی دنداندارد و بیشتر آماوجود ن محرکی برای رعایت بهداشت

 .غیر واقعی است

هایی برای آموزش در قبال این تبلیغات، برنامهتنقالت در کشور،  ها وجم زیاد تبلیغات انواع خوراکیبه ح با توجه

نجومی است،  های خراب و پوسیده در کشور ماهای درمان دندانندارد و این در حالیست که هزینه وجود بهداشت

اساس باید آموزش بهداشت در اولویت قرار  ها به قدری باالست که تأمین آنها از عهده دولت خارج است و بر همینهزینه

این   شیری دارد و در آینده  دندان پوسیده 1ساله ایرانی حداقل  8تحقیقات نشان داده اند که هرکودك  .گیرد

http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=60
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=60
http://www.irden.com/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=60
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ساده ترین راه برای پیشگیری از پوسیدگی دندان های شیری . ها به بیشتر از این میزان افزایش خواهند یافت پوسیدگی 

کودکانی که والدین آنها اطالعات کافی درباره  .کودکان ، آموزش بهداشت دهان ودندان به والدین ومراقبین کودك است

بنابراین  ندا هستیا حداقل میزان پوسیدگی دندانی را دار بهداشت دهان ودندان دارند هیچ دندان پوسیده ای ندارند

بنابراین از بروز هرگونه  گاهی کافی در باره بهداشت دهان ودندان کودك داشته باشند وآلدین ومراقبین کودك بایستی وا

 .مشکل احتمالی پیشگیری نمایند

 

 هاها و قوتها، تهدیدها، فرصتبندی ضعفدسته

 هاقوت

 اندازی است فلوشیپ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال راهدوره  3

  .مورد آن در حال راه اندازی است 4که  دوره فلوشیپ در دانشکده تصویب شده است 1

دندانپزشکی بسیار باال است ولی از نظر امکانات آموزشی این  از نظر توانمندی آموزشی سطح علمی دانشکده

 .است که امیدواریم با ورود به دانشکده جدید دندانپزشکی این کمبودها نیز رفع شود با کمبود مواجهدانشکده 

 ، ابتداندکنترل عفونت هست درصدد مسئولیناگر  استمشکل دانشکده دندانپزشکی  ترینمربوط به بودجه عمده

 .باید ابزار آن فراهم آید

های  فلوشیپ های تخصصی جدید و ادر دندانپزشکی، دارای دورهدندانپزشکی تهران به عنوان دانشکده م دانشکده

های فلوشیپ  ها و برگزاری دورهرزیدنت جدید است که اگر حداقل وسایل و تجهیزات جدید در آن موجود نباشد، تربیت

 .برای این دانشکده امکان پذیر نیست

و باید تمهیداتی در زمینه تاسیس بخشهایی  تاسها بیمارستان های این دانشکده برقراری ارتباط بادیگر از رسالت

( ره)خمینی  های مرکز طبی کودکان، سینا و امامخدمات دندانپزشکی از سوی این دانشکده در بیمارستان برای ارائه

 .فراهم آید

ضمن قول مساعد در زمینه انعکاس نیاز بودجه این  دکتر دولت آبادی مدیر کل آموزش تخصصی دانشگاه نیز

ها وجود دارد باید در زمینه مشکالتی که در ارائه خدمات در بیمارستان: گفت به معاون آموزشی دانشگاه دانشکده

 .ارایه شود هاهای دندانپزشکی در بیمارستانمناسب اندیشیده شود تا خدمات بهتری از سوی رزیدنت تمهیدات
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 هاضعف

( بیماری لثه)ان مثل پوسیدگی دندانی، پریودنتیت کند که بیماریهای ده امروزه سازمان بهداشت جهانی عنوان می

های دهان وحلق، یک مسأله بهداشتی جهان هستند که هم در کشورهای صنعتی و همچنین با روندی رو به سرطان و

براساس گزارشی که سازمان . شوند افزایش در کشورهای درحال توسعه، بخصوص درمیان طبقات فقیر آن جوامع دیده می

میلیاردنفر در سطح جهان  4عنوان شد که در حدود  نی دررابطه با بهداشت دهان جامعه جهانی ارائه داد،بهداشت جها

 .اند پوسیدگی دندانی را تجربه کرده

 

معاون مدیرکل سازمان بهداشت جهانی درزمینه بیماریهای غیرمسری و سالمت روانی عنوان کرد که در سراسر 

او همچنین . اما این امر قابل پیشگیری است. آید تیجه طبیعی افزایش سن بشمار میجهان، از دست دادن دندان بعنوان ن

، شود گر بعنوان یک مشکل محسوب نمیعنوان نمود چنین تصور می شود که در جوامع پیشرفته، پوسیدگی دندانی دی

پوسیدگی . گیرددربر میاتفاق بزرگساالن را  آموزان و اکثریت قریب به درصد دانش 11تا  61درحالیکه این بیماری 

 .باشد های دهان در تعداد بسیاری از کشورهای آسیایی و آمریکای التین میدندانی همچنین شایعترین شکل بیماری

تأثیر بیماریهای دهان براحساس درد و رنج، معلولیت حرکتی و کاهش کیفیت زندگی هم وسیع و هم هزینه بر 

درصد هزینه های سالمت جامعه را در کشورهای 01تا  4درمانی این بیماریها،  هایهزینه تخمین زده شده که. است

 .پیشرفته و بیش از توانایی مالی بسیاری از کشوردهای درحال توسعه را شامل می شود

 

 تهدیدها

 ای بین دندانپزشکانی بین رشتهتفرقه 

  ی تجهیزات دندانپزشکان در تهیهناتوانی در درمان مناسب بیماران به دلیل وجود مشکالت مالی

 دندانپزشکی

 هامتعهد نبودن بیمه 

  تحریمات سیاسی و اقتصادی که باعث جلوگیری از ورود مواد اولیه و تجهیزات دندانپزشکی و

 .شونداستاندارد می
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 عدم ایجاد انگیزه و تشویق در بین دانشجویان دندانپزشکی 

 کمبود اعضای هیئت علمی مناسب 

 التحصیل شده شود دانشجویان تازه فارغی خرید وسایل دندانپزشکی باعث میهای باالهزینه 

 

 مشکالت موجود

 ضرورت نیازسنجی طرح های بنیادی دندان پزشکی -1

به دلیل نبود پشتوانه و نیازسنجی،  »: معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت 

 «.کمتر اجرا می شودطرح های بنیادی در دندانپزشکی 

های پژوهشی را تشکیل می دهد، در دندانپزشکی به راحتی های بنیادی درصد زیادی از فعالیتبا وجودی که طرح

 .نمی توان تحقیقات بنیادی را کاربردی کرد؛ چرا که طرح های بنیادی نیازمند پشتوانه است

نگرفته و تقریبا در دندانپزشکی کمتر دیده می  از سوی دیگراحساس نیاز برای ایجاد طرح های این چنینی صورت

. شود که شرکت های سازنده به سراغ واحدهای پژوهشی دانشگاه بروند و خواستار تحقیق بر روی کاالی تولیدی باشند

در واقع، کاالی تولید شده بدون نظارت دانشگاه، آشکارا . حتی اگر نمونه هایی وارد دانشگاه شود به معنای تحقیق نیست

ای است که مسلما دانشگاه مطالعاتی برای رفع این مشکالت انجام داده و نتیجه مطالعه را گزارش دچار مشکالت عدیده

 .می دهد

امروزه کاالهایی تولید می شود که از کیفیت باالیی برخوردار است و اگر همکاری و مشاوره علمی و تجاری در کنار 

هد؛ این امر مستلزم آن است که سهم بیشتری از تولیدات صنایع در ارتباط یکدیگر باشد سرعت پیشرفت را افزایش می د

 .با دانشگاه باشد

امروزه شیوه های جدید و تقریبا به روزی در دندانپزشکی استفاده می شود که با توجه به اهمیت موضوع سعی 

مدارانه انپزشکی جنبه های درمانداریم طرح های تحقیقاتی را بیشتر به آن سمت سوق دهیم از این رو در دانشکده دند

 « .بیشتر از سالمتی و پیشگیری در اولویت است
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برخی از شیوه های درمانی بر اساس نیازهای جامعه پایه گذاری می شوند که با طی یک سیر تکاملی و روند روبه 

الحظه زیبایی و حفظ رشد در دوره های بعدی به روش های درمانی مطلوب تری دست می یابیم که همان نیاز را با م

 .عملکرد به همراه دارد

امید ما این است که با گذشت زمان و افزایش امکانات، کیفیت تولیدات افزایش یابد؛ البته، علیرغم وجود هزینه 

 .های باال در این زمینه شاید به کیفیت مورد نظر نرسیم

 .ی شود تا بتوان آن را کاربردی کردبرخی طرح های بنیادی نیازمند زمان طوالنی است و باید مراحل آن ط

 

 ندارند ایران اعضای هیئت علمی دندان پزشکی هایدانشکدهبرخی چرا  -2

کمبود  ازانتقاد  ودبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نقل از  

ایجاد انگیزه برای ماندگاری اعضای  این نکته را باید بیان کرد که اعضای هیات علمی دندانپزشکی در مناطق محروم

های این دبیرخانه  سیاستباید در صدر  های محروم های دندانپزشکی استان ها به ویژه دانشکده هیات علمی در دانشکده

 . قرار گیرد

های دندان  های دستیاری به عنوان تعهد خاص آموزش برای دانشکده ای از ورودی باید سهمیه این مشکل برای رفع

 . مند هستند استان از دانشکده دندانپزشکی بهره 11استان کشور  81از . ه شودپزشکی اختصاص داد

وجود دارد، های تخصصی دندانپزشکی  هزار دندانپزشک عمومی و سه هزار متخصص در رشته 11بیش از  در ایران

 . شوند ها فارغ التحصیل می هزار تن در این رشته یک  ههر سال و

های دبیرخانه  های محروم از سیاست ها به ویژه استان ایجاد انگیزه برای ماندگاری اعضای هیات علمی در دانشکده

ین سیاست همسو باشد، به های اعزام دانشجو به خارج با ا تالش شده است برنامه باشد ومیشورای دندانپزشکی عنوان 

 . شود هایی که ظرفیت تربیت نیروی الزم در داخل وجود ندارد اعزام انجام  ای که در رشته گونه

های مداوم  آموزش  های تخصصی دندانپزشکی، باید درصدی ظرفیت پذیرش دوره 61در خاتمه با اشاره به افزایش 

 . شکان عمومی و تخصصی انجام شودبرای به روز رسانی فارغ التحصیالن اعم از دندانپز

 

باشد؛ امید است به زودی می( هولوگرام)از تجهیزات دندانپزشکی دارای برچسب اطمینان % 11امروزه حدود   -8

 .افزایش یابد% 011این درصد به 
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از % 41های مختلف کشور مستقر هستند که از این تعداد تنها هزار دندانپزشک در استان14در شرایط کنونی،  -4

در حال حاضر روستاها . کنندتر به وضعیت بهداشت دهان و دندان مردم رسیدگی میآنان در شهرهای با جمعیت پایین

های متنوع دندانپزشکی باید در فاقد متخصص دندانپزشک هستند؛ توزیع صحیح و عادالنه نیروهای متخصص در بخش

 .رشته را به خدمت در روستاها ترغیب کنیمآموختگان این حال پیگیری باشد و تالش شود تا دانش

همچنین خدمات درمانی مربوط به پروتزهای . ارایه خدمات درمانی فراهم نیست نیروی انسانی کافی برای -4

ها  الزم است که بیمه بنابراین. های آن را ندارد قدر گران قیمت است که وزارت بهداشت توان پرداخت هزینه دندانی آن

 .های بیشتری داشته باشند ساله بپردازند و پرداختبیشتر به این م

 

 :پیشنهادات
 

 :برای انجام و آموزش بهداشت دهان و دندان پیشنهاد می شود تا 

چارت سازمانی قرار گیرد و نیروهای مورد لزوم برای این  در بخش بهداشت و پیشگیری در هر یگان ایجاد گردد و -

 .امر فراهم گردند

در امر فعال شدن و انجام توصیه های بهداشتی در حین درمان بیماران ، آموزش دهیم و رفتار دندانپزشکان  را  -

 .آموزش بهداشت و پیشگیری برای دندانپزشکان توصیف نماییم  محوریت جدید سازمانی با

قاوم درمانهایی مانند شیار بندها ، م .)پیشگیری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار داده شود یدندانپزشک -

 (...سازی با فلوراید ، درمانهای اولیه جرم گیری و

 .ای هستند و تعدادی باید اضافه گردند که البته تعدادی تحت پوشش بیمه

و دوره های بهداشت و پیشگیری برای  نمایند دندانپزشکان نقش خود را در بهداشت و نه فقط در درمان ایفا -

ارهای بهداشتی ککه را ه یدر این جهت دندانپزشکان و گردد ا نیز گوشزدزش آنهودندانپزشکان گذاشته شود و ظایف آم

 .بهتری را ارائه نمایند مورد تشویق قرار گیرند 
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ایجاد گردند و وضعیت بهداشت و بیماری  اداراتپرونده های دندانپزشکی برای انجام معاینات دوره ای پرسنل  -

های عمومی بدن بیماری لحاظ سن ، جنس ، فشارهای شغلی و برای افراد مختلف و با لحاظ کردن شرایط فردی از

 .مشخص گردند 

 مجدد هایصحیح انجام گیرند تا از دوباره کاری و درمان ها کامالاصالح ساختار درمانی انجام گیرد تا درمان -

 .االمکان پرهیز گردد تیح

 .ر کلیه مراکز دندانپزشکی قرار داده شود وسایل مورد نیاز برای درمان و جهت استریلیزاسیون کامل در اختیا -

و شهرستانها بتوانند از خدمات  آن مراکزها ارتقاء یابند تا پرسنل مستقر در دندانپزشکی شهرستان هایدرمانگاه -

 .مناسب و مورد لزوم بهره مند گردند 

 .برقرار گردد هاآن آموزشهای دوره ای جهت تکرار مسائل بهداشتی برای پرسنل وخانواده -

بهداشت روانی و نارضایتی افراد اعم از  باید حفظ نمایند ورا ها و مراکز دندانپزشکی، بهداشت محیط کلینیک -

 .همچنین اصالح رفتار پرستاران با بیماران مد نظر قرار گیرد . بیمار، دندانپزشک و پرسنل درمانی باید بررسی گردد

های عمومی بدن باید از طرق ن و ارتباط آن با بیماریآ و عواقب عدم رعایت دندان ان ودهاهمیت انجام بهداشت  -

-خش فیلمپ. مختلف برای افراد توضیح داده شود و ذهن پرسنل را به سوی شناسایی بهداشت و پیشگیری متمایل نمائیم

های بهداشتی نامهدادن پرسش های انتظار مراکز دندانپزشکی و در اختیار قرارها و سالنموزشی و بهداشتی در اطاقآ های

 .از این جمله هستند ، و بررسی اطالعات بیماران از امور بهداشتی

مانند مسواکهای مختلف، ) در مراکز دندانپزشکی نمایشگاه مواد و وسایل جهت رعایت بهداشت دهان و دندان  -

انظار قرار گیرد و این  معرض به صورت مکرر درکتابهای آموزشی و بهداشتی ایجاد شود تا ... ( ها و ه شویدهان دندان،نخ

همچنین . های مناسب در اختیار پرسنل و خانواده ایشان قرار گیردوسایل و مواد بهداشتی از طریق طرح حکمت با قیمت

یب بیماران به انجام و رعایت بهداشت دهان و دندان مد نظر قرار غدادن هدایای بهداشتی در جهت تر آموزش بهداشت و

 .رد گی

دهان و  های سالم در سالمندی باید در جامعه نهادینه شود و افراد باید بتوانند سالمت دندان مندی از فرهنگ بهرهـ 

 .دندان خود را ارزیابی کنند

مدارس جایگاه منطقی برای ترویج سالمت دهانی از طریق برنامه های آموزش وپیشگیری و ارائه خدمات  -

دندانپزشکی به کودکان مدرسه ای است ، مثال هایی از خدماتی که می تواند در محیط مدرسه ارائه شود شامل آموزش 
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 .مت دهانی و ارجاع خدمات ترمیمی جامع می باشدبهداشت دهانی ، دهان شویه فلوراید ، قرار دادن سیالنت ، معاینه سال

خدمات دندانپزشکی مدرسه محور می تواند وسیله ای برای افزایش هم دسترسی و هم استفاده از خدمات دندانپزشکی 

برای کودکان باشد که خدمات را در بخش خصوصی دریافت نکرده یا توانای دریافت آن را ندارد برنامه های دندانی 

 .ور بی توجه به حوزه آنها باید طرح دقیقی داشته تا احتمال موفقیت را بهینه سازدمدرسه مح

 

 

های علمی در این خط شکنی و مرز شکنی)  سال آینده 11انداز این رشته در تحلیل چشم

 (حوزه
ر از سالمت و سال آینده ایران برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، برخوردا 11امید است در 

 .ی دندانپزشکی باشدرفاه، تأمین اجتماعی در زمینه

با آموزش دقیق و درست و بکارگیری صحیح ابزار آالت و فناوری روز و درك صحیح موقعیت فعلی رشته، دورنمای 

 .سال آینده با استانداردهای جهانی مطابقت نماید 04تا  4آل این رشته این است که تا ایده
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