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مقدمه
احتراماً با عنایت به نامه آن دفتر محترم با موضوع شاخصهای ارزیابی علوم ،وضعیت موجود و مطلوب هر یک از
موضوعات مورد نظر با هدف بهبود اثربخشی و ارائه به تصمیمگیرندگان در سطوح مختلف ارائه میگردد قابل ذکر است
با توجه به حجم زیاد اطالعات تحلیل نشده در رابطه با شاخصهای عملکردی و مالی در بخشهای مختلف نیاز به کار و
بررسی بیشتر در این زمینه به شدت احساس میشود.
به هر حال باید در نظر داشت همواره جمعآوری چنین اطالعاتی با مشکالت خاصی همراه است .به عنوان مثال
اکثر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی اطالعات دقیقی را در مورد آمار فعالیتها ،محققان ،اعضا و ...به ما ارائه نمیدادند و در
برخی موارد خود آنان نیز از این اطالعات بی اطالع بودند.
در جمعآوری این اطالعات از پایگاههای اطالعاتی مراکز و دانشگاهها ،مصاحبه با تنی چند از اعضاء هیئت علمی،
مراکز آماری و کتب علمی استفاده شده است.

چکیده
توانمندی و تأثیرگذاری هر حرفه ای در جامعه وابسته به میزان مشارکت افراد آن حرفه در فعالیت جمعی و
اجتماعی است .هرچه میزان شرکت دندانپزشکان در فعالیتهای مختلف علمی ،صنفی و انتشاراتی انجمنها افزایش یابد
بالطبع جامعه و مراجع حقوقی و قانونی نیز نسبت به آنها حساسترند و موفقیت و ارزشهای آنان در جامعه شاخصتر
میشود.
انجام بسیاری از کارها که برای ادامه حیات یک حرفه ضروری است به تنهایی امکانپذیر نیست .بسیاری از
خواستههای صنفی را نمیتوان به تنهایی مطرح کرد و بای د پشتوانه عمومی داشته باشد و شکل حقوقی پشتوانه همان
انجمن ،سندیکا و تشکلهایی از این قبیل است.
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تاریخچه دندانپزشکی در ایران و جهان
تاریخ معاصر دندانپزشکی در ایران
در دوره قاجاریه طب ایران به تدریج از سنتی به اروپایی تبدیل گشت و بنظر میرسد طب مدرن ایران نیز از
مدرسه دارالفنون آغاز شده است قبل از تأسیس دارالفنون ،طب بطور کلی سنتی بوده و درمانها بطور تجربی و بدون
پایه علمی با وسایل بسیار ابتدایی و توسط افراد فاقد صالحیت انجام می شد و شاید در حال حاضر هم در برخی نقاط
دور افتاده انجام شود.
برای درد دندان ،عطارها از داروهای گیاهی مانند روغن نخود ،آب پیاز ،شیره انجیر ،تریاك و برای رفع آبسههای
دندانی از صمغ کتیرا و باقال و آرد گندم سرخ شده در روغن استفاده می کردند.
کشیدن دندان ها توسط دالكهای حمام و سلمانیها و بدون بی حسی به نحوی بسیار دردناك و وحشتآور انجام
میشده و گاهی سلمانیها این کار را بصورت دوره گرد در محالت انجام میدادند.
پوسیدگیهای دندانی ،دندانهای تغییر رنگ یافته بر اثر ضربه ،دندانهای شکسته و فضاهای بیدندانی (ناشی از
کشیدن دندان) همه توسط روکشهای طال که توسط زرگرهای ماهر ساخته می شد ترمیم میگشت .این روکشها را
استامپ یا استامپه و یا شارپی مینامیدند .شارپی از نام دستگاهی بنام شارپ گرفته شده که این روکشها توسط آن
ساخته میشد.
تأسیس و افتتاح رسمی دارالفنون تهران در سال  0111ه.ش توسط امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه انجام شد
و سرآغاز معرفی نظام جدید آموزش و از اقدامات مهم فرهنگی کشور میباشد.
دارالفنون اولین مدرسه دولتی ایران بوده و به کمک استادان اروپایی آموزش رشته های مختلف در آن آغاز گشت.
رشته پزشکی دارالفنون قبل از تأسیس دانشگاه تهران تنها مرکز آموزش طبابت در ایران بود.
درآبانماه سال  0113شمسی مدرسه طب از مدرسه دارالفنون جدا شد و مرحوم دکتر لقمان الدوله به ریاست آن
منصوب گردید
دانشگاه تهران در عهد رضا شاه تأسیس گردید و نخستین قسمت آن که ساخته شد ،تاالر تشریح بود که در سال
0808شمسی افتتاح گردید .در سال  0806کلیه قسمتهای دانشکده طب به ساختمان جدید دانشگاه تهران منتقل
شد و شروع بکار نمود .در سال  0884دو رشته داروسازی و دندانپزشکی که از شعب دانشکده پزشکی بود ،بصورت
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مستقل درآمد .بیمارستان امیر اعلم عالوه بر بخشهای متعدد پزشکی ،دارای بخش دندانپزشکی و جراحی فک و صورت،
شامل پرتونگاری و دو درمانگاه عمومی ،آموزشی و اطاق عمل بود.
از سال  0111شمسی پرداختن به حرفههای طبابت ،داروسازی و دندانسازی موکول به تحصیل و دریافت اجازه
نامه رسمی از وزارت معارف شد.
در سال  0811در تهران تنها  8نفر دندانپزشک بودند :دکتر فالک کوش میلچارسکی (اهل لهستان ،دندانپزشک
مخصوص رضا شاه و از تکنسینهای فوق العاده پروتز دندانی) دکتر اتکیناشتومپ (تبعه سوئیس ،دندانپزشک مخصوص
اتابک) ،دکتر هارطیون استپانیان (اهل ترکیه و از زمره پزشکان دربار).
در سال  0813رضا شاه طی فرمانی دستور تأسیس مدرسه دندانسازی را صادر کرد و دو سال بعد این مدرسه
شروع بکار نمود .محل اولیه این مدرسه ،در دارالفنون بود و مدیریت فنی آن را دکتر میلچارسکی بعهده داشت.
در سال  0806با تاسیس دانشگاه تهران در محل فعلی ،مدرسه طب و شعب مربوط به آن به این مکان نقل مکان
کردند و شرط ورود به این دانشکده ها دارا بودن دیپلم کامل متوسطه تعیین گشت.
در ادامه شکل گیری دندانپزشکی کشور ،در سال  0811شورای دانشگاه ،اطالق کلمه دندانپزشک بجای طبیب
دندانساز و دندانساز بجای مکانیسین دندان را پذیرفت و از سال  0814گواهینامه رسمی و پروانه اشتغال به کار فارغ
التحصیالن دندانپزشکی با عنوان دندانپزشک صادر شد.
دوره دانشکده دانشگاه تهران تا سال  4 ،0881سال ،از آنسال تا  4 ،0841سال و بعد از آن تاکنون  6سال بوده
است.
در سال  0844مدرسه دندانسازی از دانشکده پزشکی مجزا گردید و دانشکده دندانپزشکی نامیده شد .گروههای
آموزشی اولیه عبارت بودند از :ارتودنسی ،بیماریهای دهان پروتز ،جراحی و دندانپزشکی عملی.
از سال  0881عضویت پزشکان و دندانپزشکان در سازمان نظام پزشکی اجباری شد و این سازمان مرجع رسیدگی
به تخلفات و شکایات در رابطه با امور پزشکی و دندانپزشکی قرار گرفت .در رأس آن هیأت مدیره سازمان قرار دارد که
تعداد دندانپزشکان آن دو نفر است.
در سال تحصیلی  0881-81آموزشگاه پرستاری دندانپزشکی در مقطع فوق دیپلم با هدف آموزش دستیار
دندانپزشک آغاز به کار نمود .اولین نشریه دندانپزشکی کشور« نشریه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران» در سال
 0886منتشر شد و بعدها به مجله دانشکده دندانپزشکی تغییر نام یافت.
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در سال  ،0841چهار کرسی جدید تشخیص پروتز ثابت جراحی فک و صورت و کالبد شناسی دندان ایجاد شد و
در سال  0844آموزشگاه بهداشت دهان و دندان تأسیس گردید که مدرك آن فوق دیپلم می باشد .سرانجام بهره برداری
از ساختمان جدید دانشکده در سال  0844با ظرفیت  111دانشجو انجام گرفت که دکتر محسن سیاح اولین رئیس آن
و این دانشکده ،اولین دانشکده دندانپزشکی کشور می باشد.
در سال  0844در پی احداث دانشگاه ملی ایران ،دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه بعنوان دومین دانشکده
دندانپزشکی کشور کار خود را با  011دانشجو آغاز کرد .در سال  0846آموزشگاه تربیت تکنسین های پروتز دندانی در
این دانشکده تأسیس یافت و در سال  0843آموزشگاه عالی بهداشت دهان و دندان دانشکده شروع به فعالیت کرد .در
سال  0860نام دانشگاه ملی ایران به دانشگاه شهید بهشتی تغییر یافت.
پس از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ملی تا سال  ،0843تعداد دانشکده های دندانپزشکی به  4عدد افزایش یافت:
مشهد  0844شیراز  0841اصفهان 0841

تعدادی از اولین انجمنهای دندانپزشکی در ایران
اتحادیه مرکزی دندانسازان ایران
Central Union of Iranian Denturists
تأسیس 0818 :مؤسس :دکتر آرتین استپانیان
سندیکای دندان پزشکان ایران
Iranian Dentists Syndicate
تأسیس 0818 :مؤسسین :دکتر محسن سیاح .دکتر محمود سیاسی ـ دکتر احمد دیبا ـ دکتر جعفر قدسی
آدرس :دانشکده دندان پزشکی تهران
انجمن صنفی  /علمی
کانون دندان پزشکان ایران

Iranian Dentists Center
تأسیس 0811 :مؤسسین :دکتر فریدون فرزین ـ دکتر حسین نواب ـ دکتر موسی باکی هاشمی ـ دکتر شمس
الدین تابش ـ دکتر قاسم نیک نژاد ـ دکتر اسداهلل آشتیانی ـ دکتر منصور احتشامی.
آدرس :خیابان ثریا .خیابان رودسر .مطب دکتر فرزین
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جامعه دندان پزشکی ایران

Iranian Dental Association
تأسیس14 :دی 0840مؤسسین :دکترها :آلفردآوانسیان ،محمدعلی افتخاری ،آرنولد برناردی ،شمسالدین تابش،
ارسالن تاج ،اصغر حدادی ،اکبر رشتیان ،حسین نواب ،سمیع وهابپور و موسی باکی هاشمی
انجمن صنفی  /علمی
شماره ثبت416 :
آدرس :خیابان کریم خان

اقدامات اساسی برای معرفی و گسترش دندانپزشکی بعد از انقالب اسالمی
تا قبل از انقالب ،تنها دو دانشکده دندانپزشکی تهران و ملی ایران فقط در  4رشته ارتودنسی ،پریودنتولوژی،
بیماریهای دهان وتشخیص ،پروتز و جراحی فک و دهان و صورت دوره های تخصصی ایجاد گردیده بود و پس از انقالب
تعداد رشته های تخصصی به 00رشته رسید که هرساله از طریق آزمون پذیرش دستیاری  ،تعدادی دستیار تخصصی
می پذیرند.
وظیفه تربیت و آموزش کادر درمانی دندانپزشکی (دندانپزشک ،بهداشتکار دهان ودندان و تکنسین پروتز دندان) تا
سال  0864به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و از آن پس به عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گذاشته شد.
هم اکنون مراکز آموزش دندانپزشکی شامل  06دانشکده دندانپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی و دو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی(واحد تهران و واحد خوراسگان اصفهان) می باشد .در سالهای
اخیر مراکز آموزش بهداشتکاران دهان ودندان به دانشکده های دندانپزشکی تبدیل شده است .
آموزش دندانپزشکی عمومی در سالهای قبل از انقالب ،تنها در  4دانشکده تهران ،ملی ،مشهد و شیراز بصورت
سالی ترمی و واحدی با گذراندن  141واحد درسی شامل علوم پایه ،پره کلینیک و کلینیک انجام می شد.
در حال حاضر برنامه شامل  111-114واحد درسی و طول دوره  6سال است .پس از دو سال و گذراندن  61واحد
دروس عمومی و علوم پایه ،دانشجویان وارد دوره بالینی (پره کلینیک و کلینیک) می شوند و آموزش خود را با حضور
بیماران ادامه می دهند .در انتهای دوره  6ساله و پایان یافتن واحدها و ارائه پایان نامه به ارزش  6واحد ،فارغ التحصیل
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می شوند .در مورخ  0831/3/10امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی و داروسازی تصویب شد و از آن زمان به بعد الزم
االجرا گردیده است .
رشتههای وابسته به دندانپزشکی ،دوره دو ساله (کاردانی) بهداشت دهان و دندان (پرستاری دندانپزشکی) و
تکنسین ساخت پروتز دندانی می باشد.
ادامه تحصیل و دریافت درجه تخصصی پس از فارغ التحصیل شدن در رشته دندانپزشکی عمومی در  01رشته
(ارتودنسی ،اطفال ،اندودنتیکس ،پاتولوژی ،پروتز ،پریودنتیکس ،ترمیمی ،تشخیص بیماریهای دهان ،جراحی دهان و
فک و صورت و رادیولوژی دهان) در داخل کشور امکان پذیر است.
اولین امتحان تخصصی در سال  0848در دانشگاه تهران بطور داخلی انجام گرفت .اولین امتحان سراسری در
دانشگاه ملی در سال  0844انجام شد و سپس یک دوره دیگر امتحان در سال  0844-46برگزار گردید.
پس از پیروزی انقالب تا کنون  06دوره امتحان توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور
برای گزینش دانشجوی دوره دستیاری انجام گرفته است .همچنین به منظور رسمی شدن درجه تخصصی دانشجویان
فارغ التحصیل رشتههای مختلف تخصصی تا کنون  01دوره امتحانات بورد تخصصی بصورت متمرکز برگزار گردیده
است .اولین فعالیت صنفی دندانپزشکی تأسیس سندیکای دندانسازان ایران در سال  0811می باشد .فعالیتهای محدود
علمی و فنی حاصل تالش این سندیکا بود.
در سال  0811کانون دندانپزشکان ایران بوجود آمد که خود بخود بدون اعالم انحالل در سال  0884منحل شد.
سومین مجمع علمی صنفی دندانپزشکی در  14دیماه  0840با نام جامعه دندانپزشکان ایران بنیان نهاده شد که چون
مبانی مستحکمی داشت ،دندانپزشکان ایرانی آن را خانه انگاشتند و در حفظ و بقا و اعتالی آن کوشیدند .این جامعه
بعدها به نام جامعه دندانپزشکی ایران تغییر نام داد تا فراگیر همه حرف وابسته به دندانپزشکی باشد.
در سال  0860جامعه اسالمی دندانپزشکان تشکیل شد و در سال  0861انجمن دندانپزشکی جمهوری اسالمی
ایران را به ثبت رسانده و فعالیت خود را آغاز کردند.
باالخره در سال  0834بین هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران و جامعه دندانپزشکی ایران ادغام صورت گرفت و
هم اکنون به نام انجمن دندانپزشکی ایران ،خانه دندانپزشکان ایرانی می باشد.
و تأسیس مقطع  PHDبهداشت دهان در ایران.
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دندانپزشکی در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه
دندانپزشکی در کانادا
در ژانویه ی  ،1113در حدود  01160دندانپزشک فارغ التحصیل شده در کانادا وجود داشته است .از این تعداد
حدود  %36مرد بوده و  41 %83ساله یا زیر آن بودهاند و در حدود  %04از آنان باالی  61سال داشتند .به صورت
تخمینی در حدود  %16از این دندانپزشکان دارای دکتری عمومی دندانپزشکی میباشند .در مجموع تعداد دندانپزشکان
تجربی و دارای تحصیالت دانشگاهی در حدود  11411نفر می باشد .این تعداد با تخمین زدن تعداد دندانپزشکانی بوده
است که بازنشسته شدهاند ولی هنوز در قید حیات هستند.
در حدود  %44دندانپزشکان به صورت انفرادی کار می کنند ،و حدود  %01به صورت شریکی و  %01در مراکز به
خدمت مشغولند .در مجموع  %1آنان در سرویسهای آکادمیک و  %0آنان در مراکز بهداشت عمومی مشغولند %0 .در
سازمان های نظامی %8 ،در قسمتهای دیگر مشغول به کار بوده و یا اینکه باز نشسته شدهاند .همانطور که  %44از
دندانپزشکان در مطبهای خصوصی خود به صورت انفرادی مشغول هستند ،در حدود  %3از آنان نیز با  4نفر دندانپزشک
یا بیشتر مشارکت میکنند.
در کانادا برای هر 011هزار نفر  4314دندانپزشک وجود دارد.
در کانادا  01دانشکدهی (مدرسه) دندانپزشکی وجود دارد که تمام این مراکز زیر شاخهای از دانشگاهها میباشد.
دانشجویان باید در این مدارس در حدود  4سال به تحصیل بپردازند .تعداد دانشجویان دندانپزشکی کانادا در سال -3
 1116حدود  0164نفر بوده است.
در سال  446 ،1113دانشجو از دانشکدههای دندانپزشکی کانادا فارغالتحصیل شدهاند که حدود  %41دانشجویان
خانم هستند .در سال  %6833 ،1114از جمعیت کانادا که  01سال یا باالتر از آن بودهاند از دندانپزشکی استفاده می-
کردند .بیشترین تعداد افرادی که به دندانپزشکی مراجعه می کردند  01الی  01ساله بودند و کمترین درصد مربوط به
افراد  34ساله و یا مسنتر از آن بوده است .در حدود  %68از کانادایی ها دارای بیمه خصوصی دندانپزشکی میباشند.
سالمت و حفظ بهداشت مردمی در کانادا زیر استانداردهای منطقهای میباشد و شامل خدمات دندانپزشکی نمی
باشد و خدمات دندانپزشکی به بخش خصوصی واگذار شده است .اگرچه دندانپزشکی در درمانگاه و بیمارستانها نیز انجام
میشود ولی دولت سهم اندکی از مراقبتهای تأمین بودجهی این مراکز را برعهده دارد .برای مثال در سال  1113حدود
 %4از تأمین بودجهها توسط دولت انجام پذیرفته است.
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دندانپزشکی در آمریکا
در سال  1116در آمریکا در حدود  060111دندانپزشک مشغول به کار بوده که از این تعداد  086هزار نفر
دندانپزشک عمومی 1111 ،نفر متخصص ارتودنسی 3311 ،نفر متخصص بیماریهای دهان ،هزار نفر متخصص پروتز و
 6111نفر در تخصصهای دیگر بودهاند .در حدود یک سوم این دندانپزشکان دارای مطب شخصی میباشند و به صورت
خصوصی کار میکنند.
تقریباً اغلب دندانپزشکان آمریکا به صورت خصوصی کار میکنند .طبق تحقیقات انجمن دنداپزشکان در آمریکا از
هر  4دندانپزشک  8نفر آنان در بخش خصوصی و برای خود کار میکنند و از هر  3نفر یک نفر دارای شریک میباشد.
در سال  1116میانگین درآمد ساالنهی یک دندانپزشک تقریباً  $086161تخمین زده شده است .دریافت این
حقوق و یا درآمد ،بستگی به سابقهی دندانپزشک ،محل طبابت و تخصص او دارد .دندانپزشکانی که برای خود کار می-
کنند باید خود تمامی هزینههای مالیاتی ،بیمه و ...را پرداخت کنند.

درمان کودکان  1تا  00سال
 در حدود  %18کودکان  1تا  00سال هرگز به دندانپزشکی مراجعه نکرده اند. در حدود نیمی از کودکان  1تا  4سال هرگز به دندانپزشکی نرفتهاند. اغلب کودکان اسپانیایی و کودکانی که در خانوادههایی با درآمد کم زندگی میکنند بهندرت به دندانپزشکیمراجعه میکنند.
 کودکانی که در خانوادههای با درآمد باال زندگی میکنند خیلی بیشتر در سالهای اخیر به دندانپزشکی مراجعهکردهاند.

درمان افراد  01تا  01سال
ـ  %8این افراد هرگز به دندانپزشکی مراجعه نکردهاند.
ـ  %38این افراد در سالهای گذشته به دندانپزشکی مراجعه نکردهاند.
ـ اغلب افراد سفید پوست و آنهایی که با درآمد باال زندگی میکنند در سالهای اخیر به دندانپزشکی مراجعه
کردهاند.
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درمان افراد  11الی  64سال
ـ  %01از این افراد در  4سال اخیر به دندانپزشکی مراجعه نکردهاند.
ـ  %61این افراد در سال گذشته به دندانپزشک مراجعه کردهاند.
ـ اغلب سیاه پوستان و اسپانیایی ها و افرادی که در خانوادههای با درآمد پایین زندگی میکنند در  4سال اخیر به
دندانپزشکی مراجعه نکردهاند.
ـ افراد سفید پوست و افرادی که در خانوادههایی با درآمد باالتر زندگی میکنند در سال گذشته به دندانپزشکی
مراجعه کردهاند.
ـ یک چهارم افراد  11الی  64سال اظهار داشتهاند که وضعیت دهان و دندان آنها بسیار عالی است.
ـ  %04افراد  11الی  64سال اظهار داشتهاند که وضعیت دهان و دندان آنها ضعیف است.
ـ اغلب سیاه پوستان ،اسپانیاییها و افرادی که در خانوادههای متوسط و یا فقیر زندگی میکنند اظهار داشتهاند
که وضعیت دهان و دندان آنان ضعیف است.
ـ اغلب کسانی که سیگار میکشند وضعیت دهان و دندان خود را ضعیف اعالم کردهاند و افرادی که در خانواده-
های با درآمد مناسب زندگی میکنند وضعیت دهان و دندان خود را عالی اعالم میکنند.

درمان در افراد  64سال و باالتر:
ـ  %18از این افراد در  4سال اخیر به دندانپزشکی مراجعه نکردهاند.
ـ حدود نیمی از این افراد در سال گذشته به دندانپزشکی مراجعه کردهاند.
ـ اغلب افراد باالی  64سال سیاهپوست یا اسپانیایی و یا با درآمد کم در  4سال اخیر به دندانپزشکی مراجعه
نکردهاند.

وضعیت استخدام دندانپزشکان در سال  1101با توجه به برنامهریزیهای انجمن دندانپزشکان آمریکا به %06
افزایش خواهد یافت .هر روزه نیاز به استفاده از دندانپزشکی رو به افزایش است .اگرچه استخدام دندانپزشکان آنچنان به
افزایش یافتن نیاز به دندانپزشک بستگی ندارد.
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دورنمای رشته:
اگرچه هروز به تعداد دندانپزشکان در این نسل پرزا اضافه میشود ،ولی با توجه به تعداد فارغ التحصیالن این رشته
آیندهای خوب باید بوجود آید .به دلیل اینکه دندانپزشکان جوان میتوانند جای کسانی که بازنشست شدهاند و یا به دلیل
کهولت ،زمان کمتری به کار میپردازند را پر کنند و میتوانند خدمات بهتری را به بیماران ارائه کنند.
درمجموع با مقایسه ی این دو کشور پیشرفته با ایران ،به این نتیجه خواهیم رسید که ایران از لحاظ تربیت
دندانپزشک تفاوت زیادی با کشورهای پیشرفته ندارد و شاید در مواردی از آنان قویتر عمل نماید .هزینهی انجام درمان-
های دندانپزشکی در ایران بسیار ارزانتر و مناسبتر از کشورهای مذکور است و بالطبع تعداد مراکز دولتی دندانپزشکی و
بیمارستانها نیز خیلی بیشتر از آنها میباشد .با این تفاسیر ایران نسبتاً در این رشته و ارائهی خدمات میتواند به عنوان
رقیبی برای این کشورها به حساب آید.

دندانپزشکی در کشورهای در حال توسعه:
امروزه سازمان بهداشت جهانی عنوان میکند که بیماریهای دهان مثل پوسیدگی دندانی ،پریودنتیت (بیماری لثه)
و سرطان های دهان وحلق ،یک مسأله بهداشتی جهان هستند که هم در کشورهای صنعتی و همچنین با روندی رو به
افزایش در کشورهای درحال توسعه ،بخصوص درمیان طبقات فقیر آن جوامع دیده میشوند .براساس گزارشی که سازمان
بهداشت جهانی دررابطه با بهداشت دهان جامعه جهانی ارائه داد ،عنوان شد که در حدود  4میلیاردنفر در سطح جهان
پوسیدگی دندانی را تجربه کردهاند.
دکتر  Gales-Camusمعاون مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در زمینه بیماریهای غیرمسری و سالمت
روانی عنوان کرده است که در سراسر جهان ،از دست دادن دندان بعنوان نتیجه طبیعی افزایش سن بشمار میآید .اما این
امر قابل پیشگیری است .او همچنین عنوان نمود چنین تصور می شود که در جوامع پیشرفته ،پوسیدگی دندانی دیگر
بعنوان یک مشکل محسوب نمیشود ،درحالیکه این بیماری  61تا  11درصد دانشآموزان و اکثریت قریب به اتفاق
بزرگساالن را دربر میگیرد .پوسیدگی دندانی همچنین شایعترین شکل بیماریهای دهان در تعداد بسیاری از کشورهای
آسیایی و آمریکای التین میباشد.
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تأثیر بیماریهای دهان براحساس درد و رنج ،معلولیت حرکتی و کاهش کیفیت زندگی هم وسیع و هم هزینهبر
است .تخمین زده شده که درمان این بیماریها 4 ،تا 01درصد هزینههای سالمت جامعه را در کشورهای پیشرفته و بیش
از توانایی مالی بسیاری از کشورهای درحال توسعه را شامل میشود.
گزارشها حاکی از آن است که باتوجه به تغییر شرایط زندگی ،بخصوص بخاطر روند رو به افزایش مصرف شکر و
کمبود مواجهه با فلوراید ،افزایش پوسیدگیهای دندانی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مورد انتظار است.
دکتر اریکسون ،هماهنگ کننده برنامه جهانی بهداشت دهان و دندان سازمان بهداشت جهانی بیان کرده است که
در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،دسترسی به خدمات بهداشت دهان محدود بوده و دندانها اغلب بدون درمان رها
شده یا کشیده میشوند .در قاره آفریقا ،نسبت دندانپزشک به جمعیت ،یک به  041هزار می باشد .در کشور ما این میزان
در حدود یک به  4411است .درحالیکه در اکثر کشورهای صنعتی این نسبت یک به 1هزار میباشد و باتوجه به اینکه ما
پیشرفت اندکی در زمینه کاهش پوسیدگی دندانی در میان جمعیت جوان کشورهای توسعه یافته بدست آوردهایم ،برای
بسیاری از افراد مسن این جوامع ،همچنان پوسیدگی بعنوان یک منبع درد و ناراحتی و بیماری مطرح است.
در سطح جهان ،اکثر کودکان عالئمی از ( gingivitisالتهاب لثه) را نشان میدهند و درمیان بزرگساالن ،مراحل
اولیه بیماریهای پریودنتیت شایع است .پریودنتیت شدید که میتواند باعث از دست دادن دندانها گردد ،درمیان  4تا
04درصد اکثر جوامع مشهود است .در کشورهای صنعتی ،تحقیقات نشان میدهد که سیگارکشیدن عامل خطری برای
بیماریهای پریودنتال بشمار میرود.
سرطانهای دهان ،هشتمین سرطان شایع درمیان مردان در سطح جهان میباشد .در جنوب آسیای میانه ،سرطان-
های دهان جزء سه سرطان شایع در آن جوامع میباشد .با این وجود ،افزایش ناگهانی سرطانهای دهان و حلق همچنین
در کشورها و مناطق متعددی مثل دانمارك ،آلمان ،اسکاتلند و اروپای مرکزی و شرقی و به میزان کمتر در استرالیا،
نیوزلند ،ژاپن و آمریکا گزارش شده است .سیگارکشیدن ،تنباکوی جویدنی و سایر مواد تدخینی جویدنی و مصرف الکل
همه از عوامل خطر اینگونه سرطانها میباشند.
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اهداف سازمان بهداشت جهانی در زمینه بهداشت دهان ودندان برای سالهای  1111تا  1101به شرح ذیل اعالم
گشته است و جهت گیری و برنامه ریزی کلیه واحدهای دندانپزشکی باید بدین سمت و سو باشد :

سال 1111

سن

 4-6سال  %41عاری از پوسیدگی

سال 1101
 %11عاری از پوسیدگی

 01سال

 DMFبیش از  0/4نباشد

 DMFزیر 0

 04سال

 DMFباالتر از  1/4نباشد و %41
دارای پریودنت سالم باشند

حداقل  4سکستانت سالم در دهان و سکستانت باقیمانده  CPITN 1یا 1

 01سال

 %14دندانها موجود باشند

 %011دندانها موجود باشند

84-44
سال

 %41کاهش در میزان بی دندانی در بیش از  %1بی دندانی نباشد  %11دارای حداقل  11دندان و بیش از 1/14
سکستانتها دارای  CPITN 4نباشند
مقایسه با سال 0110

میزان بی دندانی بیش از  %4نباشد و حداقل  11دندان فانکشنال
 64سال و  %14کاهش در میزان بی دندانی نسبت
موجود باشد و میزان  CPITN 4برای سکستانتها بیش از  1/4نباشد.
به میزان آن در سال 10
باالتر

دندانپزشکی به تفکیک شاخه و مقطع
کاردانی:


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

آموزشی شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی و دولتی و خصوصی به منظور ارتقاء سطح سالمت دهان و
دندان و خدمات پیشگیرانه ایجاد میشود.


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

بعنوان عضوی مؤثر در تیم درمان دندانپزشکی ،عهده دار در ساخت و ترمیم انواع پروتز که شامل انواع پروتزهای متحرك
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کامل و پارسیل ،پروتزهای ثابت و روکشها ،ایمپلنتها و اجزاء کاشتنی پروتزهای فک و صورت و پالكها و پروتزهای
مربوط به ارتودنسی میشود ،باشد.

کارشناسی پیوسته:
 ساخت پروتزهای دندانی :شاخه ای از علوم دندانپزشکی است که عالوه بر وظایف قانونی که در مقطع
کاردانی پروتز تعریف گردیده است به منظور تربیت کارشناسهای آزمایشگاهی پروتزهای دندانی متعهد و کارآمد در
زمینه ی مدیریت نوین آزمایشگاهی پروتزهای دندانی ،برآوردن نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز دانشگاهی و
کارخانجات تولید کننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی پروتزهای دندانی ایجاد شده است.

کارشناسی ناپیوسته:


ساخت پروتزهای دندانی

دکتری عمومی دندانپزشکی

زیرشاخههای تخصصی:
 دندانپزشکی ترمیمی :تمامی مواردی که در فرهنگ عامه به نام پر کردن دندان اعم از همرنگ کردن با
کامپوزیت و غیر همرنگ (با آمالگام و یا طال) معروف است در این شاخه قرار میگیرد.
 اندودنتیکس :یا بهتر است بگوییم روت کانال تراپی یا درمان ریشه که در بین مردم به عصب کشی یا اندو
معروف است.
 پروستودنتیکس :کارهایی از قبیل ساخت پروتز متحرك (دندان مصنوعی متحرك) پروتز ثابت (روکش
نمودن دندانها) و جدیداً ایمپلنت در این شاخه قرار میگیرد.
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 پریودنتیکس :این شاخه مربوط به بررسی و درمان بیماریهای لثه و بافتهای نگهدارنده دندان میباشد.
اعمالی همچون جرمگیری و انواع جراحی لثه در این شاخه قرار دارد.
 ارتودنتیکس :این شاخه مربوط به بهوبود بخشیدن به روابط دندانها و ردیف کردن آنهاست که نتیجه آن
ایجاد یک ظاهر زیباتر برای بیمار است.
 جراحی دهان ،فک و صورت :این شاخه نیز یکی دیگر از تخصصهای دندانپزشکی است که همانطور که از
اسمش پیداست مربوط به اعمال جراحی پیشرفته فک و صورت است که عموماً در بیمارستان انجام میگیرد.
 دندانپزشکی اطفال :اهمیت به معیارهای دندانپزشکی پیشگیری (اولیه – ثانویه) ،جلوگیری از ایجاد
ناهنجاریهای دندانی و حفظ و ارتقاء سالمتی دهان و دندان مهمترین اهداف کلی آموزش دندانپزشکی در این بخش
میباشد و دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف از کاردانی تا دوره پس از دکتری با گذراندن دروس نظری و عملی با
اهداف فوق آشنا میگردند .محور آموزش دانشجویان دندانپزشکی در این گروه شامل معاینه ،تشخیص و پرتونگاری،
کنترل رفتار کودکان ،دندانپزشکی ترمیمی ،درمان پالپ دندانهای شیری و دائمی جوان ،روکشهای استنلس استیل و
پلی کربنات ،تراماتولوژی ،پوسیدگی و پیشگیری ،جراحی در کودکان ،بیماریهای پریودنتال ،دندانپزشکی جامعه نگر،
دندانپزشکی بیمارستانی و کودکان استثنایی میباشد .درکنار آموزش ،درمان بیماران توسط دانشجویان مقاطع دکتری و
پس از دکتری با نظارت اعضای هیات علمی گروه انجام می شود .پذیرش بیمار از طریق مراجعه مستقیم به بخش
مربوطه ،معاینه بیمار و تعیین نوبت انجام میپذیرد.
 آسیب شناسی دهان و دندان :روند پذیرش نمونه از ضایعات موجود در دهان و فک و صورت بیماران جهت
بررسیهای میکروسکپی غالباً از طریق تهیه بیوپسی توسط گروه جراحان فک و صورت و ارسال آن به این بخش میباشد.
نتایج بررسی با مشورت کلیه اعضای هیأت علمی به عنوان تشخیص نهایی به گروه ذیربط گزارش میگردد.
در ابعاد آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی (حرف وابسته به دندانپزشکی) ،دکتری و فوق دکتری در رشته های
مختلف دندانپزشکی بخشی از واحدهای درسی خویش را میبایست در این گروه آموزشی به طور نظری ،عملی و یا تواماً
دریافت داشته و سپس طبق ضوابط رد نمایند .عالوه بر آن دستیاران رشته آسیب شناسی فک و دهان ،بیماریهای دهان
و تشخیص و رادیولوژی عالوه بر انجام کار عملی ملزم به مطالعه دقیق اسالیدهای میکروسکپی موجود و نتایج آن می-
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باشند.

 رادیولوژی دهان و دندان و فک و صورت

 بیماریهای دهان و تشخیص :این گروه بیماران را ازبدو ورود براساس شکایت اصلی به سه گروه تقسیم
کرده و سه نوع پرونده برای آنها تشکیل خواهد شد:
کسانی که از درد ،شکستگی فک و یا پارگی بافت و غیره شاکی هستند برای آنها پرونده اورژانس و کسانیکه
دارای ضایعات دهان و یا شکایات دهانی هستند پرونده کامل و برای بقیه پرونده غربالگری تهیه خواهد شد.
در معاینه عالوه بر پرسشهای مربوطه ،معاینات کامل داخل دهانی ازجمله معاینه غده بزاقی،معاینه تیروئید،
مفصل گیجگاهی فکی ،سیستم لنفاوی سرو گردن اعصاب دوازده گانه  ،انجام میگیرد.
در معاینه عالوه بر موارد غربالگری  ،بررسی سیستمهای مختلف بدن گرفتن فشارخون  ،انجام آزمایشات
پاراکلینیک از جمله ،آزمایشات هماتولوژك ،سرولوژی ،شیمی خون ،اسمیر ،تدارك انواع مختلف رادیوگرافی های ساده ،
سیالوگرافی ،سیتی اسکن ،و غیره انجام میگیرد.
این معاینات توسط دانشجویان دوره های دکتری و پس از دکتری با نظارت کادر هیئت علمی گروه انجام می
گیرد ،هر بیمار متناسب با نوع نیاز درمانی به یک یا چند بخش ،جهت مداوا معرفی میشود .صرف نظر از امور تشخیصی ،
که درمان آن الزاماً به سایر بخشها مربوط میشود .چنانچه درمواردی ضایعات و مشکالت دهانی خاص در دهان بیمار
مشاهده گردد ،کار درمانی آنها در این گروه مورد بررسی و مداوا قرار میگیرد.

 مواد دندانی :علم مواد دندانی یکی از علوم پایه در دندانپزشکی است و به عنوان یک شاخه مهم در طراحی،
ساخت .ارزیابی مواد دندانپزشکی دارای جایگاه ویژه ای در اکثر کشورهای جهان میباشد و مواد دندانی یکی از ارکان
عملیاتی اجرایی دندانپزشکی کلینیکی و علم مواد دندانی یکی از مباحث اصلی علم دندانپزشکی محسوب میشود .در
بخش پژوهشی این گروه در راستای انجام پروژه های علمی ـ کاربردی مرتبط با مواد دندانی ،کنترل کیفی مواد ساخت
داخل در جهت اعتالی کیفیت آنها و همکاریهای الزم با کارخانه های مربوطه ،و ایجاد هماهنگی مابین دانشکده های
دندانپزشکی و مراکز تولید و توزیع مواد دندانی گام بر میدارد.
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دکتری تخصصی P.H.D
 دندانپزشکی جامعهنگر (سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی):
 فلوشیپ :دوره های فلوشیپ به دوره های آموزشی برای کسب مهارت ویژه در بخشی از یک تخصص
اطالق می شود که طی آن متخصصین رشتههای مختلف درحوزه یک گرایش ویژه از رشته تخصصی خود مهارتهای
علمی و دانش نظری الزم را کسب میکنند .دارندگان مدرك دانشنامه تخصصی میتوانند پس از پذیرش در آزمون در
بخشهای مورد تائید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور دوره نظری و عملی مورد نظر را طی و
به کسب مدرك دوره مهارت ویژه یا تکمیلی تخصصی نائل شوند.
گرایشهای فلوشیپ
الف) برای متخصصین رشته پریودانتیکس و جراحی فک و صورت (گرایش جراحی)
ب) گرایش پروتزبرای متخصصین پروتزهای دندانی (گرایش پروتز) تعریف شده است.
دوره فلوشیپ ایمپلنتهای دندانی در زمینه تحصیالت عالیه تکمیلی ،مجموعهای از فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و
درمانی هماهنگ در راستای تربیت افرادی است که بتوانند با نوآوری در زمینههای علمی و تحقیقی در رفع نیازهای
کشور مؤثر بوده و به تازههایی در جهان دانش دست یابند و در درمان این دسته بیماران موفقتر عمل نمایند.
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برنامه کلی آموزشی دانشجویان دندانپزشکی
برنامه دروس دوره دکترای عمومی دندانپزشکی
دروس عمومی (فرهنگ ،معارف ،عقاید اسالمی و آگاهیهای عمومی)
ساعت تدریس

تعداد
واحد

نظری

عملی

عملی

0

اخالق و تربیت اسالمی

1

84

-

84

ندارد

1

انقالب اسالمی و ریشه های آن از قرن سیزدهم

1

84

-

84

ندارد

8

تاریخ اسالم

1

84

-

84

ندارد

4

تنظیم خانواده و جمعیت

1

84

-

84

ندارد

4

تربیت بدنی0

0

-

84

84

ندارد

6

تربیت بدنی 1

0

-

84

84

4

3

زبان خارجی

8

40

-

40

زبان پیش
دانشگاهی

1

فارسی

8

40

-

40

ندارد

1

متون اسالمی (آیات و احادیث)

1

84

-

84

ندارد

01

معارف اسالمی 0

1

84

-

84

ندارد

00

معارف اسالمی 1

1

84

-

84

01

11

841

61

411

نام واحد

شماره واحد

جمع

پیشنیاز

دروس علوم پایه
نام واحد

شماره واحد
01

اصول و مبانی رایانه

08

آسیب شناسی عمومی

ساعت تدریس

تعداد
واحد

نظری

عملی

عملی

1

14

03

41

پیشنیاز
ندارد

08 – 0

آسیب شناسی عمومی نظری

4

61

-

61

– 14،0 – 0 ،16
0 ،03-14،11،0
04 ،06-

08 – 1

آسیب شناسی عمومی عملی

1

-

61

61

ندارد

04

آناتومی عمومی:

04 -0

آناتومی عمومی نظری

8

40

-

40

ندارد

04 – 1

آناتومی عمومی عملی

8

-

011

011

ندارد

انگل شناسی نظری عمل

8

-

011

011

ندارد

04

20

06

ایمنی شناسی:

06 – 0

ایمنی شناسی نظری

1/4

41

-

41

03 – 0 ،14 – 0

06 – 1

ایمنی شناسی عملی

1/4

-

03

03

ندارد

03

بافت شناسی انسانی

03 – 0

بافت شناسی انسانی نظری

1

84

-

84

ندارد

03 – 1

بافت شناسی انسانی عملی

0

-

84

84

ندارد

01

بهداشت عمومی و آشنایی با نظام ارائه خدمات
بهداشتی درمانی

1

84

-

84

ندارد

01

بیوشیمی:

01 – 0

بیوشیمی نظری

4

61

-

61

ندارد

01 – 1

بیوشیمی عملی

0

-

84

84

ندارد

11

جنین شناسی انسانی

0

03

-

03

03 -0

10

روانشناسی عمومی

1

84

-

84

ندارد

11

ژنتیک انسانی

1

84

-

84

ندارد
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فیزیک پزشکی نظری عملی

1

14

03

41

ندارد

14

فیزیولوژی:
0 ،03 ،01 – 0

14 – 0

فیزیولوژی نظری

4

14

-

14

– 04

14 – 1

فیزیولوژی عملی

0

-

84

84

ندارد

14

میکروب شناسی:

14 – 0

میکروب شناسی نظری

8

40

-

40

ندارد

14 – 1

میکروب شناسی عملی

0

-

84

84

ندارد

ویروس شناسی نظری عملی

0

08

1

10

ندارد

64

395

576

947
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جمع

دروس اختصاصی
شماره واحد
13

تعداد
واحد

نام واحد

ساعت تدریس
نظری

عملی

عملی

پیشنیاز

آسیب شناسی دهان و فک و صورت:

 13 – 0آسیب شناسی دهان و فک و صورت  0نظری

1

84

-

84

ندارد

 13 – 1آسیب شناس دهان و فک و صورت  1نظری

1

84

-

84

13 – 0
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آسیب شناسی دهان و فک و صورت  0عملی

0

-

84

84

ندارد

13 -8

 13 – 4آسیب شناس دهان و فک و صورت  1عملی

0

-

84

84

13 – 0

11

آشنائی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی و
نگهداری آنها

0

03

-

03

ندارد

11

اخالق پزشکی

0

03

-

03

ندارد

81

آناتومی دندان:

 81 – 0آناتومی دندان نظری

0

03

-

03

ندارد

 81 – 1آناتومی دندان عملی

8

-

011

011

ندارد

80

بیماریهای داخلی:

 80 – 0بیماریهای داخلی0

0

03

-

03

ندارد

 80 – 1بیماریهای داخلی1

1

84

-

84

80 – 0

81

بیماریهای روانی

0

03

-

03

ندارد

88

بیولوژی دهان

0

03

-

03

-

84

تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان و دندانپزشکی
پیشگیری

0

03

-

03

ندارد

84

جنین و بافت شناسی دهان ،دندان و فک:

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

1

84

-

84

ندارد

جنین و بافت شناسی دهان و فک عملی

0

-

84

84

ندارد

86

روش تحقیق در علوم پزشکی

1

84

-

84

ندارد

83

زبان خارجی تخصصی:

84 -1

 83 – 0زبان خارجی تخصصی 0

1

84

-

84

3

 83 – 1زبان خارجی تخصصی 1

1

84

-

84

83 -0

81

فارماکولوژی

1

84

-

84

ندارد

81

کنترل عفونت در دندانپزشکی

0

03

-

03

ندارد

41

گوش و حلق و بینی نظری

0

03

-

03

ندارد

40

مواد دندانی:

 40 – 0مواد دندانی0

0

03

-

03

ندارد

 40 – 1مواد دندانی 1

0

03

-

03

40 – 0

0

03

-

03

ندارد

-

-

-

-

84

436

114

611

41

نظام پزشکی و طب قانونی

جمع
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شماره واحد
48

تعداد
واحد

نام واحد

ساعت تدریس
نظری

عملی

عملی

پیشنیاز

ارتودنسی:

48 – 0

ارتودنسی  0نظری

0

03

-

03

ندارد

48 – 1

ارتودنسی  1نظری

0

03

-

03

48 – 0

48 – 8

ارتودنسی  8نظری

0

03

-

03

48 – 1

48 – 4

ارتودنسی  0عملی

0

-

84

84

48 – 0

48 – 4

ارتودنسی  1عملی

0

-

84

84

81 ،48 – 4

48 – 6

ارتودنسی  8عملی

0

-

84

84

48 – 4

48 – 3

ارتودنسی  4عملی

0

-

84

84

48 -6

44

اندودنتیکس:

 44 – 0اندودنتیکس  0نظری

0

03

-

03

ندارد

 44 – 1اندودنتیکس  1نظری

0

03

-

03

44 – 0

 44 – 8اندودنتیکس  8نظری

0

03

-

03

44 – 1

 44 – 4اندودنتیکس 0عملی

1

-

61

61

44 – 0 ،48 – 4

44 - 4

اندودنتیکس  1عملی

1

-

61

61

13 – 0 ،81 ،44

44 – 6

اندودنتیکس  8عملی

1

-

61

61

44 – 4

 44 – 3اندودنتیکس  4عملی

0

-

84

84

44 – 6

44

– 4 ،48 – 4

بیماریهای دهان و تشخیص:

44 – 0

بیماریهای دهان و تشخیص  0نظری

1

84

-

84

ندارد

44 – 1

بیماریهای دهان و تشخیص  1نظری

1

84

-

84

44 -0

44 – 8

بیماریهای دهان و تشخیص  8نظری

1

84

-

84

44 – 0

 44 – 4بیماریهای دهان و تشخیص  0عملی

0

-

84

84

81 ،44 – 0

44 – 4

بیماریهای دهان و تشخیص  1عملی

0

-

84

84

13 – 0 ،80

44 – 6

بیماریهای دهان و تشخیص  8عملی

0

-

84

84

13 – 4 ،44- 4

46

– 0 ،44 – 4

پریودنتولوژی:

46 – 0

پریودنتولوژی  0نظری

0

03

-

03

ندارد

46 – 1

پریودنتولوژی  1نظری

0

03

-

03

46 – 0

46 – 8

پریودنتولوژی  8نظری

0

03

-

03

46 – 1

23

46 – 4

پریودنتولوژی0عملی

0

-

84

84

46 – 0

46 – 4

پریودنتولوژی  1عملی

0

-

84

84

– 4 ،48 – 4
-0 ،81 ،81 ،46
13

46 – 6

پریودنتولوژی  8عملی

0

-

84

84

46 – 4

46 – 3

پریودنتولوژی  4عملی

0

-

84

84

46 – 6

81

181

601

141

تعداد
واحد

نظری

جمع

شماره واحد
43

نام واحد

ساعت تدریس
عملی

عملی

پیشنیاز

پروتز متحرك پارسیل:

 43 – 0پروتز متحرك پارسیل  0نظری

0

03

-

03

ندارد

 43 – 1پروتز متحرك پارسیل  1نظری

0

03

-

03

43 -0

 43 – 8پروتز متحرك پارسیل  0عملی

1

-

61

61

43 – 0

 43 – 4پروتز متحرك پارسیل  1عملی

1

-

61

61

– 0 ،43 – 8
81 ،40

 43 – 4پروتز متحرك پارسیل 8عملی

1

-

61

61

43 – 4

41

پروتز ثابت:

 41 – 0پروتز ثابت  0نظری

0

03

-

03

ندارد

 41 – 1پروتز ثابت  1نظری

0

03

-

03

41 – 0

 41 – 8پروتز ثابت  8نظری

0

03

-

03

41 – 1

 41 -4پروتز ثابت  0نظری

4

-

086

44 – 4 ،41 – 0 086

 14 - 4پروتز ثابت  1عملی

1

-

61

61

– 0 ،41 – 4
81 ،40 ،46

 41 -6پروتز ثابت  8عملی

1

-

61

61

41 – 4

41

پروتز متحرك کامل:

 41 -0پروتز متحرك کامل  0نظری

0

03

-

03

ندارد

 41 – 1پروتز متحرك کامل  1نظری

0

03

-

03

41 – 0

 41 -8پروتز متحرك کامل  0عملی

1

-

61

61

41 – 0

 41 -4پروتز متحرك کامل  1عملی

1

-

61

61

– 0 ،41 – 8
81 ،40

24

 41 – 4پروتز متحرك کامل  8عملی

1

-

61

61

41 -4

 41 -6پروتز متحرك کامل  4عملی

0

-

84

84

41 -4

41

جراحی دهان ،فک و صورت:

 41 – 0جراحی دهان ،فک و صورت  0نظری

0

03

-

03

ندارد

 41 – 1جراحی دهان ،فک و صورت  1نظری

0

03

-

03

41 – 0

 41- 8جراحی دهان ،فک و صورت  8نظری

0

03

-

03

41 – 1

 41 – 4جراحی دهان ،فک و صورت  4نظری

0

03

-

03

41 – 8

 41 – 4جراحی دهان ،فک و صورت  0عملی

0

-

84

84

81 ،41 – 0

 41 – 6جراحی دهان ،فک و صورت  1عملی

0

-

84

84

 41 – 3جراحی دهان ،فک و صورت  8عملی

1

-

61

61

13 – 1 ،41 – 6

 41 – 1جراحی دهان ،فک و صورت  4عملی

0

-

61

61

41 – 3

 41 – 1جراحی دهان ،فک و صورت  4عملی

1

-

61

61

41 – 1

81

013

141

0081

تعداد
واحد

نظری

،41 -4 ،8 4- 4
– 13

جمع

شماره واحد
40

0 ،80 – 0 ،81

نام واحد

ساعت تدریس
عملی

عملی

پیشنیاز

دندانپزشکی ترمیمی:

 40 – 0دندانپزشکی ترمیمی 0نظری

0

03

-

03

ندارد

 40 – 1دندانپزشکی ترمیمی  1نظری

0

03

-

03

40 – 0

دندانپزشکی ترمیمی  8نظری

0

03

-

03

40 – 1

 40 – 4دندانپزشکی ترمیمی  0عملی

1

-

61

61

40 – 0

40 -4

دندانپزشکی ترمیمی  1عملی

0

-

84

84

81 ،40 – 0

40 – 6

دندانپزشکی ترمیمی  8عملی

1

-

61

61

40 -4

 40 – 3دندانپزشکی ترمیمی  4عملی

0

-

84

84

40 – 6

40 -8

41

،40 – 4 ،48- 4

دندانپزشکی کودکان:

 41 – 0دندانپزشکی کودکان  0نظری

0

03

-

03

ندارد

 41 – 1دندانپزشکی کودکان  1نظری

0

03

-

03

41 – 0

 41 – 8دندانپزشکی کودکان  8نظری

0

03

-

03

41 – 1

25

 41 – 4دندانپزشکی کودکان  0عملی

0

-

84

84

– 4 ،41 – 0
81 ،44

 41 – 4دندانپزشکی کودکان  1عملی

1

-

61

61

41 -6 ،41 – 4

48

رادیولوژی دهان:

48 – 0

رادیولوژی دهان  0نظری

0

03

-

03

ندارد

48 – 1

رادیولوژی دهان  1نظری

0

03

-

03

48 -0

48 -8

رادیولوژی دهان  8نظری

0

03

-

03

13 -0 ،48 – 1

48 – 4

رادیولوژی دهان  0عملی

0

03

-

03

48 – 0

48 – 4

رادیولوژی دهان  8نظری

0

03

-

03

81 ،48 – 4

48 – 6

رادیولوژی دهان  8عملی

0

-

84

84

48 -4

44

دندانپزشکی جامعه نگر:
دندانپزشکی جامعه نگر نظری

0

03

-

03

ندارد

44 -0

 44 – 1دندانپزشکی جامعه نگر نظری

4

-

031

031

44 – 0

3

-

183

181

– 3 ،48 – 6
-6 ،41 – 1 ،40
44

درمان جامع دندانپزشکی

46

رساله (پایان نامه)

4 ،41 – 6 ،41
– ،46 – 3 ،43
44 – 3 ،44 -6

46 – 0

رساله  0نظری عملی

0

1

03

44

01 ،86 ،83 – 1

46 – 1

رساله  1نظری عملی

0

1

03

14

46 – 0

46 – 8

رساله  8نظری عملی

0

1

03

14

46 – 1

46 – 4

رساله  4نظری عملی

4

41

14

013

46 – 8

جمع

44

186

0111

0146

جمع کل

103

1131

8181

4811

دکتری تخصصی ) (Ph.Dرشته مواد دندانی
الف)جدول دروس کمبود یا جبرانی دوره دکتری تخصصی ) (Ph.Dرشته مواد دندانی
کد درس نام درس

جمع

ساعت تدریس

تعداد
واحد

نظری

عملی

جمع

0

آمار حیاتی

1

03

84

40

1

سیستم های اطالع رسانی پزشکی

0

1

03

16

8

16

40

33

26

ب) جدول دروس تخصصی دوره دکتری تخصصی ) (Ph.Dرشته مواد دندانی
کد درس

ساعت تدریس

تعداد

نام درس

واحد

نظری

عملی

جمع

8

شیمی کاربردی

1

84

-

84

4

فیزیک کاربردی

1

84

-

84

4

مکانیک و بیومکانیک کاربردی

1

84

-

84

6

علم مواد

1

84

-

84

3

پلیمر و مواد قالبگیری

8

40

-

40

1

فلزات و آلیاژها در دندانپزشکی

8

40

-

40

1

84

-

84

01

فرآیندهای ریخته گری و ساخت
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

04

مواد دندانی عملی

1

-

61

61

04

آزمایشات خواص مواد دندانی

0

-

84

84

06

کارآموزی شناخت تجهیزات
تحقیقاتی دندانپزشکی

1

-

011

011

81

810

131

668

1

مواد غیر ترمیمی (non-
) restorativeدر دندانپزشکی

جمع

کاردانی پروتزهای دندانی
الف) دروس عمومی دوره کاردانی پروتزهای دندانی
ردیف

ساعت

تعداد

نام درس

واحد

نظری

عملی

جمع

0

یکی از دروس گروه مبانی نظری اسالمی

1

84

-

84

1

یکی از دروس گروه اخالق اسالمی

1

84

-

84

27

8

فارسی

8

40

-

40

4

زبان خارجی

8

40

-

40

4

جمعیت و تنظیم خانواده

1

84

-

84

6

تربیت بدنی

0

-

84

84

08

114

84

181

جمع

ب) جدول واحدهای علوم پایه دوره کاردانی پروتزهای دندانی
ساعت

تعداد

پیش نیاز

کد درس

نام درس

10

جنین شناسی ،بافت شناسی و آسیب شناسی
دهان و دندان

0

11

بهداشت حرفهای

0

03

18

تشریح فک و صورت

0

1

03

14

رایانه و سیستمهای اطالع رسانی

0

-

84

84

14

فیزیک

0

03

-

03

-

16

میکروبیولوژی و کنترل عفونت

0

03

-

03

-

واحد

نظری

عملی

جمع

03

-

03

-

-

03

-

16

-

6

جمع
ج :جدول واحدهای اختصاصی دوره کاردانی پروتزهای دندانی
کد درس

ساعت

تعداد

نام درس

پیش نیاز

واحد

نظری

عملی

جمع

13

ابزارشناسی و تکنولوژی دندانسازی

1

03

84

40

-

11

ارتودنسی نظری

0

03

-

03

-

11

ارتودنسی عملی 0

1

-

61

61

-

01

ارتودنسی عملی 1

1

-

61

61

11

00

استتیک

1

03

84

40

-

01

اکلوژن

8

03

61

14

-

08

پروتز ثابت نظری 0

0

03

-

03

14

04

پروتز ثابت نظری 1

0

03

-

03

08

04

پروتز ثابت عملی 0

0

-

84

84

-

06

پروتز ثابت عملی 1

1

-

61

61

04

03

پروتز ثابت عملی 8

8

-

011

011

06

28

01

پروتز متحرك پارسیل نظری

1

84

-

84

-

01

پروتز متحرك پارسیل عملی 0

1

-

61

61

-

11

پروتز متحرك پارسیل عملی 1

8

-

011

011

01

10

پروتز متحرك کامل نظری 0

0

03

-

03

-

11

پروتز متحرك کامل نظری 1

0

03

-

03

10

18

پروتز متحرك کامل عملی 0

1

-

61

61

-

14

پروتز متحرك کامل عملی 1

8

-

011

011

18

14

مرفولوژی دندان

4

03

011

001

-

16

مواد دندانی نظری 0

0

03

-

03

-

13

مواد دندانی نظری 1

0

03

-

03

16

11

زبان تخصصی

0

03

-

03

-

40

جمع

د) جدول کارآموزی در عرصه دوره کاردانی پروتزهای دندانی
کد درس

نام درس

واحد

ساعت

11

کارآموزی در عرصه

1

411

الف) جدول دروس علوم پایه مشترك دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان
شماره
درس

ساعت تدریس

نام درس

کارگاهی

نظری

عملی

جمع

0

آسیب شناسی دهان و فک

-

03

-

03

1

اصول کنترل عفونت

04

-

-

04

8

ایمنی شناسی

-

03

-

03

4

بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت

-

04

-

04

4

تشریح سر و گردن *

41

41

6

تکنولوژی آموزشی

41

-

-

41

3

رایانه و سیستم های اطالع رسانی علوم پزشکی

41

-

-

41

1

روش شناسی تحقیق 0

41

-

-

41

1

روش شناسی تحقیق 1

81

-

-

81

29

01

فارماکولوژی

-

14

-

14

00

فوریت های پزشکی

04

-

-

04

01

فیزیولوژی و بیولوژی دهان

-

08

-

08

08

قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای

-

04

-

04

04

میکروب شناسی دهان *

-

01

01

844

جمع

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

ب) جدول دروس علوم وابسته دانشکده ای دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان
شماره

ساعت تدریس

نام درس

درس

نظری

عملی

جمع

04

ارتودانتیکس

40

-

40

06

ارتودانتیکس

-

086

086

03

اندودانتیکس

01

-

01

01

بیماریهای دهان و تشخیص

01

-

01

01

پریددانتیکس

1

1

11

جراحی دهان و فک و صورت

-

84

84

10

دندانپزشکی ترمیمی

01

-

01

11

رادیولوژی دندان و فک و صورت

11

-

11

18

رادیولوژی دندان و فک و صورت

-

04

04

14

روانشناسی کودك

84

-

84

14

ژنتیک

01

-

01

16

مواد دندانی

03

-

03
846

جمع

30

ج) جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان
شماره

ساعت تدریس

نام درس

درس

نظری

عملی

جمع

13

بیهوشی و آرام بخشی

-

03

03

11

پزشکی کودکان

03

-

03

03

03

84

جمع

پیشنیاز

د) جدول دروس علوم تخصصی دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان
شماره

ساعت تدریس

نام درس

درس
11

ارائه مورد 0 Case Presentation

81

ارائه مورد 1 Case Presentation

نظری

عملی

جمع

-

03

03
41

41

80

بررسی مقاالت 0

61

-

61

81

بررسی مقاالت 1

61

-

61

88

بررسی مقاالت 8

61

-

61

84

پژوهش دندانپزشکی اجتماعی 0

61

61

84

پژوهش دندانپزشکی اجتماعی 1

-

84

84

86

درمان کودکان با نیازهای خاص 0

-

61

61

83

درمان کودکان با نیازهای خاص 1

-

61

61

81

دندانپزشکی کودکان نظری 0

41

-

41

81

دندانپزشکی کودکان نظری 1

41

-

41

41

دندانپزشکی کودکان نظری 8

14

-

14

40

دندانپزشکی کودکان عملی 0

-

014

014

41

دندانپزشکی کودکان عملی 1

-

301

301

48

دندانپزشکی کودکان عملی 8

-

311

311

44

رساله تخصصی 0

81

81

44

رساله تخصصی 1

11

11

46

رساله تخصصی 8

041

041
1411

جمع
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پیشنیاز

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

دروس نظری
Course
Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

0 اندو

0

Course
Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

1 اندو

1

Course
Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

8اندو

8
دروس عملی

Course Plan

Log Book

0اندو

0

Course Plan

Log Book

1اندو

1

Course Plan

Log Book

8اندو

8

Course Plan

Log Book

4اندو

4

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

دروس نظری
Course
Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

0 پریو

0

Course
Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

1 پریو

1

Course
Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

8پریو

8
دروس عملی

32

Course Plan

Log Book

0پریو

0

Course Plan

Log Book

1پریو

1

Course Plan

Log Book

8پریو

8

Course Plan

Log Book

4پریو

4

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

دروس نظری
Course
Plan

Lesson Plan

Study Guide

0 جراحی

0

Course
Plan

Lesson Plan

Study Guide

1جراحی

1

Course
Plan

Lesson Plan

Study Guide

8جراحی

Course
Plan

Lesson Plan

Study Guide

4جراحی

Course
Plan

Lesson Plan

Study Guide

8
4

فوریت های پزشکی

4

دروس عملی
Course Plan

Log Book

0 جراحی

0

Course Plan

Log Book

1جراحی

1

Course Plan

Log Book

8جراحی

8

Course Plan

Log Book

4جراحی

4

Course Plan

Log Book

4جراحی

4
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)گروه آموزشی رادیولوژی (مقطع دکترای حرفه ای
بازنگری

دروس نظری
Course Plan

Lesson Plan

Study
Guide

0 رادیولوژی

0

Course Plan

Lesson Plan

Study
Guide

1 رادیولوژی

1

Course Plan

Lesson Plan

Study
Guide

8رادیولوژی

8

دروس عملی
Course Plan

Log Book

0رادیولوژی

0

Course Plan

Log Book

1رادیولوژی

1

Course Plan

Log Book

8رادیولوژی

8

)گروه آموزشی ارتودنسی (مقطع دکترای حرفه ای
بازنگری

دروس نظری
Course Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

0 ارتودنسی

0

Course Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

1 ارتودنسی

1

Course Plan

Lesson
Plan

Study
Guide

8ارتودنسی

8

دروس عملی
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Course Plan

Log Book

0ارتودنسی

0

Course Plan

Log Book

1ارتودنسی

1

Course Plan

Log Book

8ارتودنسی

8

Course Plan

Log Book

4ارتودنسی

4

)گروه آموزشی آسیب شناسی دهان (مقطع دکترای حرفه ای
بازنگری

دروس نظری
Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

0آسیب شناسی

0

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

1آسیب شناسی

1

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

جنین و بافت دهان

8

دروس عملی
Course Plan

Log Book

0آسیب شناسی

0

Course Plan

Log Book

1آسیب شناسی

1

Course Plan

Log Book

جنین و بافت دهان

8

)گروه آموزشی ترمیمی (مقطع دکترای حرفه ای
بازنگری

دروس نظری

35

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

0 ترمیمی

0

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

1 ترمیمی

1

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

8ترمیمی

8

دروس عملی
Course Plan

Log Book

0 ترمیمی

0

Course Plan

Log Book

1 ترمیمی

1

Course Plan

Log Book

8ترمیمی

8

Course Plan

Log Book

4ترمیمی

4

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

دروس نظری
Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

0 تشخیص

0

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

1 تشخیص

1

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

8 تشخیص

8

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

بیولوژی

4

Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

کنترل عفونت

4

دروس عملی

36

Course Plan

Log Book

0 تشخیص

0

Course Plan

Log Book

1 تشخیص

1

Course Plan

Log Book

8 تشخیص

8

)گروه آموزشی دندانپزشکی اجتماعی (مقطع دکترای حرفه ای
دروس نظری
Course Plan

Lesson Plan

Study Guide

جامعه نگر

0

دروس عملی
Course Plan

Log Book

0 جامعه نگر

0

Course Plan

Log Book

1 جامعه نگر

1

Course Plan

Log Book

8 جامعه نگر

8

Course Plan

Log Book

4 جامعه نگر

4

Course Plan

Log Book

4 جامعه نگر

4
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توزیع فراوانی مراکز دندانپزشکی در ایران
جمعآوری اطالعات در مورد بدست آوردن فراوانی و تعداد مراکز دندانپزشکی در ایران کار چندان سادهای نمیباشد
به دلیل اینکه تعداد اندکی از این مراکز خود را در مجامع و پایگاهها معرفی کردهاند و این کار جز تحقیقی میدانی و شهر
به شهر عملی نیست.
با توجه به اطالعاتی که از  33عدد مرکز دندانپزشکی بدست آمد معلوم شد که  31عدد آن مربوط به تهران1 ،
عدد مربوط به کرج 0 ،عدد اصفهان0 ،عدد مشهد و  0عدد ساوه میباشد.از این تعداد  1عدد آن شبانهروزی بوده ،و 8
عدد خیریه؛ و در مورد مراکز دندانپزشکی استان فارس به تفصیل به ارائهی اطالعاتی میپردازیم:

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

مشمولین تبصره 4

81

مراکز شیراز

تعداد

مطب

411

درمانگاه دولتی

18

درمانگاه خیریه

3

درمانگاه خصوصی

46

البراتوار

11

کمک دندانپزشک تجربی

08
38

بهدار تجربی

14

مشمولین تبصره 4

44

شاخص های انسانی:
تعداد محققان و اعضای هیئت علمی
دانشکده دندانپزشکی مشهد

رشته تخصصی مربوطه

تعداد
 8نفر

-

گروه درمان ریشه

 4نفر

-

گروه اندودانتیکس

 8نفر

-

گروه پریودانتیکس

 4نفر

-

گروه اطفال

 1نفر

-

گروه پروتزهای دندانی

 8نفر

-

گروه بیماریهای دهان و تشخیص

 4نفر

-

گروه ترمیمی

 1نفر

-

گروه آسیب شناسی دهان ،فک و صورت

 0نفر

-

گروه رادیولوژی
گروه ارتودنسی

 1نفر
دانشکده دندانپزشکی همدان
 3نفر

 6استادیار 0 ،دانشیار

گروه اندودانتیکس

 1نفر

 3استادیار 0 ،مربی

گروه پریودانتیکس

 6نفر

 0استادیار 8 ،دانشیار 1 ،کارشناس

گروه اطفال

 6نفر

 4استادیار 0 ،کارشناس

گروه پروتزهای دندانی

 6نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار

گروه تشخیص بیماریهای دهان

 1نفر

 4استادیار 1 ،دانشیار 0 ،کارشناس

گروه ترمیمی

 1نفر

 6استادیار 1 ،دانشیار

گروه پاتولوژی

 4نفر

8استادیار0 ،کارشناس0 ،عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی

 3نفر

-

گروه ارتودنسی

 6نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار 0 ،کارشناس

گروه جراحی فک و صورت

 8نفر

 1مربی 0 ،کارشناس

گروه دندانپزشکی جامعه نگر

دانشکده دندانپزشکی اصفهان
 1نفر

 1استاد 4 ،استادیار 8 ،دانشیار

گروه اندودانتیکس
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 3نفر

 4استادیار 1 ،دانشیار

گروه پریودنتیکس

 6نفر

 4استادیار 1 ،دانشیار

گروه اطفال

 03نفر

 01استادیار 4 ،دانشیار 8 ،متفرقه

گروه پروتزهای دندانی

 4نفر

 8استادیار 1 ،دانشیار

بیماریهای دهان و تشخیص

 01نفر

 1استاد 4 ،استادیار 8 ،دانشیار

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 4نفر

 0استادیار 8 ،دانشیار

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

 4نفر

 1استادیار 1 ،دانشیار

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 4نفر

استادیار

گروه ارتودنتیکس

 4نفر

استادیار

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

 3نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار 0 ،کارمند رسمی

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

دانشکده دندانپزشکی تهران
 00نفر

 3استادیار 4 ،دانشیار

گروه اندودنتیکس

 1نفر

 8استادیار 6 ،دانشیار

گروه پریودنتولوژی

 6نفر

 0استادیار 4 ،دانشیار

گروه کودکان و پیشگیری

 16نفر

 01استادیار 3 ،دانشیار

گروه پروتزهای دندانی

 6نفر

 8استاد 8 ،استادیار

گروه تشخیص بیماریهای دهان

 1نفر

 0استاد 4 ،استادیار 1 ،دانشیار

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 4نفر

 1استادیار 1 ،دانشیار

گروه آسیب شناسی فک و دهان

 6نفر

استادیار

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 00نفر

 1استاد 6 ،استادیار 8 ،دانشیار

گروه ارتودنتیکس

 01نفر

 01استادیار 1 ،دانشیار

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

 4نفر

استادیار

گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 80نفر

 14استادیار 3 ،دانشیار

گروه ایمپلنت (فلوشیپ ایمپلنتهای دندانی)

 4نفر

 8استادیار 0 ،دانشیار

گروه مواد دندانی

 0نفر

استادیار

دانشکدهی پروتز

دانشکده دندانپزشکی کرمان
 8نفر

استادیار

گروه آسیب شناسی

 6نفر

 1استادیار 0 ،دانشیار 8 ،مربی

گروه پروتزهای دندانی
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 4نفر

 0استاد 1 ،استادیار 0 ،مربی

گروه ارتودنتیکس

 6نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار

گروه ترمیمی

 6نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار

گروه اطفال

 6نفر

استادیار

کروه پریودنتیکس

 3نفر

 4استادیار 8 ،دانشیار

گروه بیماریهای دهان و تشخیص

 1نفر

 0استادیار 0 ،دانشیار

گروه رادیولوژی فک و دهان

 4نفر

 1استادیار 0 ،دانشیار 0 ،مربی

گروه جراحی فک و دهان

 4نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار

گروه اندودنتیکس

 1نفر

استادیار

گروه دندانپزشکی اجتماعی

دانشکدهی دندانپزشکی تبریز
 1نفر

 3استادیار 1 ،دانشیار

گروه اندودانتیکس

 3نفر

 0استاد 8 ،استادیار 8 ،دانشیار

گروه پریودنتیکس

 8نفر

استادیار

گروه اطفال

 1نفر

استادیار

گروه پروتزهای دندانی

 3نفر

 4استادیار 1 ،مربی

بیماریهای دهان و تشخیص

 1نفر

 6استادیار 8 ،دانشیار

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 4نفر

استادیار

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

 4نفر

 4استادیار 0 ،متخصص

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 4نفر

 4استادیار

گروه ارتودنتیکس

 4نفر

 1استادیار 1 ،دانشیار 0 ،مربی

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

-

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

-

دانشکدهی دندانپزشکی زاهدان
 0نفر

استادیار

گروه اندودانتیکس

 8نفر

متخصص

گروه پریودنتیکس

 4نفر

 0استادیار 4 ،متخصص

گروه اطفال

 1نفر

متخصص

گروه پروتزهای دندانی

 4نفر

 8استادیار 0 ،متخصص

بیماریهای دهان و تشخیص

-

گروه دندانپزشکی ترمیمی

-
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-

-

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

-

-

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 1نفر

متخصص

گروه ارتودنتیکس

 1نفر

 0استادیار 0 ،متخصص

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

-

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

-

دانشکدهی دندانپزشکی شاهد
 1نفر

-

گروه اندودانتیکس

 4نفر

-

گروه پریودنتیکس

 8نفر

-

گروه اطفال

 8نفر

-

گروه پروتزهای دندانی

 1نفر

-

بیماریهای دهان و تشخیص

 4نفر

-

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 1نفر

-

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

 0نفر

-

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 1نفر

-

گروه ارتودنتیکس

 4نفر

-

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

-

-

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

دانشکدهی دندانپزشکی یزد
 8استادیار 0 ،دانشیار

گروه اندودانتیکس

-

گروه پریودنتیکس

 1استادیار 0 ،مربی

گروه اطفال

-

گروه پروتزهای دندانی

 1نفر

استادیار

بیماریهای دهان و تشخیص

 4نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار

گروه دندانپزشکی ترمیمی

-

-

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

-

-

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 4استادیار 0 ،دانشیار

گروه ارتودنتیکس

-

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

 4نفر
 8نفر
-

 4نفر
-
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 1نفر

 0دانشیار 0 ،متخصص

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

دانشکدهی دندانپزشکی شهید بهشتی
 1نفر

 8استاد 4 ،دانشیار 1 ،متخصص

گروه اندودانتیکس

 03نفر

 8استاد 4 ،استادیار 4 ،دانشیار 1 ،مربی8 ،
متخصص

گروه پریودنتیکس

 01نفر

 4استادیار 4 ،دانشیار 0 ،متخصص

گروه اطفال

 03نفر

 1استاد 3 ،استادیار 1 ،دانشیار 4 ،مربی0 ،
متخصص

گروه پروتزهای ثابت

 1نفر

 4استادیار 4 ،دانشیار

گروه پروتزهای متحرك

 1نفر

 1استاد 4 ،استادیار 1 ،دانشیار

بیماریهای دهان و تشخیص

 3نفر

 8استادیار 1 ،دانشیار 1 ،مربی

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 4نفر

 1استادیار 1 ،دانشیار

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

 1نفر

 0استاد 4 ،استادیار 0 ،مربی 0 ،متخصص

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 01نفر

 0استاد 4 ،استادیار 8 ،دانشیار4 ،
متخصص

گروه ارتودنتیکس

 00نفر

 8استاد 8 ،استادیار 8 ،دانشیار 1 ،مربی

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

 1نفر

 0استاد 0 ،مربی

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

دانشکدهی دندانپزشکی بابل
 3نفر

 4استادیار 1 ،پرستار

گروه اندودانتیکس

 1نفر

 6استادیار 0 ،مربی 0 ،پرستار

گروه پریودنتیکس

 4نفر

 8استادیار 0 ،مربی 0 ،پرستار

گروه اطفال

 1نفر

 4استادیار 0 ،مربی 8 ،پرستار

گروه پروتزهای دندانی

 4نفر

 1استادیار 0 ،دانشیار 0 ،پرستار

بیماریهای دهان و تشخیص

 6نفر

 4استادیار 0 ،مربی 0 ،پرستار

گروه دندانپزشکی ترمیمی

-

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

 3نفر

 4استادیار 8 ،کاردان رادیولوژی

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 4نفر

 8استادیار 1 ،پرستار

گروه ارتودنتیکس

-

-

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

-

-

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

-
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دانشکدهی دندانپزشکی قزوین دارای  55نفر اعضای هیئت علمی میباشد.
دانشکدهی دندانپزشکی گیالن
 4نفر

استادیار

گروه اندودانتیکس

 4نفر

استادیار

گروه پریودنتیکس

 8نفر

استادیار

گروه اطفال

 6نفر

استادیار

گروه پروتزهای دندانی

 8نفر

استادیار

بیماریهای دهان و تشخیص

 4نفر

استادیار

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 1نفر

استادیار

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

 8نفر

استادیار

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 1نفر

استادیار

گروه ارتودنتیکس

 4نفر

استادیار

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

-

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

-

دانشکدهی دندانپزشکی شیراز
 00نفر

 0استاد 6 ،استادیار 8 ،دانشیار 0 ،مربی

گروه اندودانتیکس

 1نفر

 1استادیار 0 ،مربی

گروه پریودنتیکس

 6نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار

گروه اطفال

 3نفر

 4استادیار 0 ،دانشیار 0 ،مربی

گروه پروتزهای دندانی

 3نفر

-

بیماریهای دهان و تشخیص

 6نفر

 0استاد 8 ،استادیار 0 ،دانشیار 0 ،مربی

گروه دندانپزشکی ترمیمی

-

گروه آسیبشناسی دهان ،فک و صورت

 4نفر

 8استادیار 1 ،دانشیار

گروه رادیولوژی دهان و دندان

 3نفر

 8استادیار 4 ،دانشیار

گروه ارتودنتیکس

 1نفر

 3استادیار 0 ،مربی

گروه جراحی دهان ،فک و صورت

-

گروه دندانپزشکی جامعهنگر

 10استادیار 0 ،مربی

ایمپلنت (گروه جراحی و پروتز)

-

 11نفر
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درصد رشد تعداد دانشآموختگان و اختراعات آنان در  2سال اخیر
اطالعاتی در این زمینه موجود نمیباشد.

تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع و رشته
بیش از  11هزار دندانپزشک عمومی و  8هزار دندانپزشکی در رشتههای تخصصی در ایران وجود دارند .و هر ساله
در حدود هزار تن در این رشته فارغالتحصیل میشوند.
هفت شعبه بینالمللی دانشکده دندانپزشکی ساالنه  811دانشآموخته را به جامعه پزشکی تحویل میدهد.

شاخص های مالی
اعتبارات آموزشی و تحقیقاتی به تفکیک مراکز
اطالعاتی در این زمینه موجود نمیباشد.

هزینه کلی اختصاص داده شده برای پیشبرد این رشته
اطالعاتی در این زمینه موجود نمیباشد.

کل درآمد حاصل از این رشته
اطالعات دقیقی در این زمینه موجود نمیباشد.
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شاخصهای ساختاری:
تعداد مراکز آموزشی و تحقیقاتی به تفکیک (دولتی ،خصوصی)NGO ،
اکثر انجمنهای دندانپزشکی انجمنهایی خصوصی هستند ،جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران مرکز آموزشی نیمه
دولتی میباشد ،کلینیک شهروند مرکز آموزشی خصوصی است و مرکز آموزشی سینا خصوصی میباشد.

معرفی و تاریخچه شاخه ایرانی سازمان جهانی تحقیقات دندانپزشکی
از سالها پیش ،تعداد معدودی از عالقمندان به تحقیقات دندانپزشکی ،بصورت فردی به عضویت این سازمان در
آمده و سالها در ارتباط با این سازمان قرار داشتند .حتی پیش از انقالب ،برای مدت محدودی شاخه ایرانی سازمان ایجاد
و پس از انقالب به علت عدم پیگیری فعالیت آن متوقف گردید .با توجه به گسترش تحقیقات در کشور در دهه اخیر ،
بدنبال آشنایی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی شهید بهشتی با این ارگان بین المللی ،فعالیت گستردهای جهت شکل-
دهی شاخه ایرانی این سازمان توسط آقای دکتر حسام رحیمی ،از اعضای وقت مرکز انجام گردید که سرانجام و پس از
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
شدکه نهایتا دردسامبر  1114تشکیل این شاخه به تصویب شورای مرکزی سازمان رسید و در مارس  1114در جلسه
عمومی اعضای سازمان ،بدنبال رأی گیری مخفی از کلیه کشورهای عضو ،در بالتیمور آمریکا مورد تصویب قرار گرفت .اما
از آنجا که شروع رسمی فعالیت بخش منوط به عضویت آن در فدراسیون آفریقا -خاورمیانه بود ،این مهم بدنبال حضور
نماینده شاخه ایران در اولین کنگره این فدراسیون در کشور کویت و با رأیگیری مخفی از اعضای قبلی فدراسیون ،در
تاریخ  11سپتامبر  1114تصویب شده و رسماً فعالیت شاخه ایرانی سازمان تحقیقات دندانپزشکی شروع گردید.
این شاخه هم اکنون بالغ بر  11عضو در سطح کشور و همچنین خارج از آن دارد که با توجه به گسترش روز افزون
فعالیتهای تحقیقاتی در سطح کشور انتظار میرود با گسترش چشم گیری مواجه شود.
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خوشبختانه به واسطه حضور چشمگیر محققان ایرانی در عرصه تحقیقات دندانپزشکی و چاپ و ارائه مقاالت علمی
در کنگره های معتبر داخل و خارج از کشور و برگزاری سه همایش ساالنه علمی این مجموعه توانست در سال  1111از
 Sectionبه  Divisionتبدیل شده و قابلیت جذب امکانات تحقیقاتی بیشتری را برای محققان ایرانی فراهم آورد.
ریاست  Divisionایران هم اکنون به عهده آقای دکتر مجید قاسمیانپور و اعضا هیات مدیره آقای دکتر سید
محمدرضا صفوی ،خانم دکتر مهتاب نوری و خانم دکتر صنم خیریه میباشند.

مرکزتحقیقات دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مرکز اولین مرکز تحقیقات دندانپزشکی در سطح کشور با دا را بودن چند عضو هیئت علمی در رشته مواد
دندانی بوده که در شهریور  11موافقت اصولی آن صادر گردید و اساسنامه آن در تاریخ  18/4/10به تصویب شورای
گسترش دانشگاههای علوم پزشکی رسیده و ضمنا"به منظور برنامهریزی سازمان یافته و پرهیز از حرکتهای غیراصولی،
فعالیت خود را با انجام برنامه استراتژیک آغاز نموده که در طی  1ماه با تدوین رسالت ،اهداف و استراتژیها ،اهداف عینی
خود را ترسیم نموده و نهایتاً پروژه هایی کاربردی در جهت سازمان دادن مرکز طراحی نموده و درحال حاضر سه پروژه
آن شامل تدوین اولویتهای تحقیقاتی رشتهای تخصصی دندانپزشکی ،تأسیس مرکز رفرنس و استاندارد مواد
دندانپزشکی و طراحی ساختار سازمانی مرکز تهیه و در دست اجرا قرار گرفته و بقیه پروژهها نیز در دست تدوین
میباشد.

مأموریت:
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
طرف و تولید و انتقال دانش روا ،پایا و مبتنی بر نیازهای جامعه در زمینه علوم پایه و بالینی دندانپزشکی بتواند در ارتقای
موقعیت علمی و تحقیقاتی مرکز در سطح ملی و بین المللی ارتقای کیفیت آموزش دندانپزشکی و ارتقای دانش تخصصی
و عمومی دندانپزشکی کشور نقش محوری ایفاء نموده و هم چنین در صدد است که نسبت به تعیین استانداردها و
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
مالکیت معنوی ،رعایت اخالق پزشکی درتحقیق را بعنوان ارزشهای محوری خود پذیرفته و خود را بر اجرای آنها متعهد
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  grantهای 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.

مرکز تحقیقات ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 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.
 معرفی ،حفظ و تقویت جایگاه مرکز تحقیقات ارتودنسی در سطح ملی و بین المللی
 ایجاد انگیزه در جهت توانمندسازی پژوهشگران به منظور اجرای طرحهای تحقیقاتی
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 اولویت بندی پژوهش های ارتودنسی بر مبنای سنجی
 نظاممند نمودن اجرای طرحهای پژوهشی ارتودنسی از طریق هدایت و ایجاد تسهیالت الزم
 تالش در جهت توسعه واحدهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات ارتودنسی
 جلب همکاری سازمانهای علمی داخلی و بین المللی معتبر در زمینه علم ارتودنسی و جذب گرانتهای بین-
المللی
 ارتقاء سطح سالمت دهان و دندان از طریق اجرای طرحهای کاربردی و مداخلهای به منظور کاهش نیاز به
درمان ارتودنسی با اولویت پیشگیری از بروز ناهنجاریها
 ترغیب پژوهشگران این رشته در جهت ارتقاء مرتبه علمی کشور در مجامع علمی بین المللی.

مرکز تحقیقات اندودانتیکس دانشکده شهید بهشتی
مرکز تحقیقات اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  0816با درخواست
گروه اندودانتیکس و به همت دکتر سعید عسگری همراه با  4تن از اعضاء هیئت علمی دانشگاه به عنوان هیئت مؤسس
کار خود را آغاز نمود .این مرکز فعالیتهای پژوهشی خود را سازماندهی نموده و همهساله با کمک محققین و اعضای
محترم هیئت علمی دانشکدههای مختلف دندانپزشکی کشور اقدام به انجام مطالعات مختلف در زمینههای گوناگون علم
اندودانتیکس می نماید .
دکتر سعید عسگری ،استاد گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی در حال حاضر
ریاست مرکز تحقیقات اندودانتیکس را عهدهدار بوده و به کمک معاونین و دیگر همکاران خود زمینه الزم جهت انجام
پژوهشهای مختلف را برای محققین فراهم می آورند .

چشمانداز
مرکز تحقیقات اندودانتیکس مصمم است با توسعه پژوهش ،تولید علم و فن آوری و نهایتاَ ارتقا سالمت جامعه
درراستای چشم انداز  11ساله کشور و دورنمای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه متبوع به
عنوان اولین مرکز تحقیقاتی تخصصی رشته اندودانتیکس به منظور:
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ارتقا جایگاه مرکز به عنوان فعالترین  ،ممتازترین و موفق ترین مرکز تحقیقات در زمینه درمانهای ریشه دندان در
سطح ملی و بین المللی ،پیشتازی در پاسخدهی به نیازهای تحقیقاتی رو به گسترش در زمینه اندودنتیکس ،تقدم در
برقراری ارتباط منطقی و متقابل با مراکز و سازمانهای علمی و معتبر داخلی و خارجی و گسترش مرزهای دانش در
رشته اندودانتیکس و دست یابی به جایگاه واال در علم درمان ریشه در سطح بین المللی ،همراه با ارائه راهحلهای اساسی
برای مشکالت سالمت جامعه در مورد این رشته فعالیت نماید.

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 قالب  patentو مقاالت در مجالت و مجامع معتبر

داخلی و بین المللی


ارائه راهحلهای جدید در جهت تشخیص ،پیشگیری و درمان بیماریهای اندودانتیکس



تعامل با مراکز تحقیقاتی مرتبط در سطح ملی و بین المللی



شناسایی و تعیین ذینفع های اصلی و تعیین اولویت آنها

استراتژیها
.0

طراحی و استقرار سیستم پژوهشهای اندودانتیکس

.1

طراحی و اجرای سیستم تامین منابع (گرانتها ،بودجه دانشگاه ،منابع مالی ،ارتباط با صنعت ،درآمدهای

اختصاصی شامل فروش دانش فنی و صادرات نیروی متخصص)
.8

توانمندسازی کارکنان و محققان

.4

گسترش تعامالت ملی و بین المللی

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی شهید بهشتی
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این مرکز در سال  36با همکاری  4نفر عضو هئیت علمی دانشکده دندانپزشکی و با انجام  8طرح تحقیقاتی و با
حداقل امکانات فعالیت تحقیقاتی را آغاز نموده است و تا پایان سال  14در مجموع تعداد  64نفر عضو هئیت علمی با این
مرکز همکاری نمودهاند و جـمعاً  103طرح تحقیقاتی به انجام رسانیده است.
عالوه بر اینها در این مدت زمان ،پژوهشگران مرکز موفق شده اند در تعداد  044کنفرانس و کنگره های داخلی و
خارجی مشارکت نموده و تعداد  046مقاله در مجالت علمی و پژوهشی داخلی و خارجی منتشر کرده اند.

این مرکز در حال توسعه گروهها و تاسیس چهار بخش اصلی تحقیقات تخصصی و یک “بخش طرحها و برنامههای
خاص” میباشد:
 -0بخش تحقیقات بالینی دندانپزشکی

Clinical Research Department

 -1بخش تحقیقات علوم پایه دندانپزشکی

Basic Sciences Department

 -8بخش تحقیقات مواد و تجهیزات دندانپزشکی

Dental Materials Department

 -4بخش تحقیقات جامعه نگر دندانپزشکی

Community Oral Health Department

بخش طرحها و برنامههای خاص

اهداف
« -0تحقیقات بالینی دندانپزشکی»:
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
 مقایسه انواع تکنیکهای درمانی و معرفی محاسن و معایب هر دو روش
 طراحی و ارائه روشهای جدید درمانی
 ارزیابی دقت انواع روشها در تشخیص انواع بیماریها
« -1تحقیقات علوم پایه دندانپزشکی»:
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 پاتوژنز ،تشخیص و تعیین پروگنوز بیماریهای دهان
 تعیین اثرات بیولوژیک مواد جدید دندانپزشکی
 شناسایی وضعیت و پتانسیل بیولوژیک بافتهای طبیعی دهان
« -8تحقیقات مواد و تجهیزات دندانپزشکی»:
 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
 ارزیابی آثار فیزیکی -مکانیکی -شیمیایی -بیولوژیک مواد و تجهیزات دندانپزشکی
« -4تحقیقات جامعه نگر دندانپزشکی»:
 اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان در ایران
 آموزش عمومی و ارتقاء فرهنگ بهداشت دهان و دندان
 پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان (جامعه و بخشهای خاص)
 بهبود کیفیت روشهای ارائه خدمات دندانپزشکی در سطح کل جامعه و سطح مطبهای خصوصی

طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز

43

36

50

42

40

31

30

21
16
7

11

20
5

10
0

1382 1383 1384

1381

52

1380

1376 1377 1378 1379

مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی شاهد
این مرکز تنها مرکز تحقیقاتی در تهران است که دارای آزمایشگاه اختصاصی مواد دندانپزشکی بوده و تجهیزات
مختلفی جهت آزمایش مواد دندانپزشکی به شرح زیر دارا می باشد:

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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به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات لیزر
در دندانپزشکی که در این اساسنامه "مرکز تحقیقات" نامیده میشود برای تأمین اهداف زیر تشکیل میگردد:

اهداف:
توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه لیزر.
انجام پژوهشهای ب نیادی ،اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به
منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسالمی.
جمعآوری ،تنظیم و طبقه بندی اسناد ،مقاالت و مدارك مربوطه.
تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه لیزر.
ترغیب ،تشویق و بکارگیری محققین.
کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور.
همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات دولت
جمهوری اسالمی ایران.

ارکان مرکز عبارتند از:
الف -شورایعالی
ب -رئیس مرکز
ج -شورای پژوهشی

وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می باشد:
تصویب خط مشی پزوهشی مرکز
تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین-
المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیتهای مرکز.
بررسی و تصویب بودجه سالیانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی.
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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
حداکثر  3نفر از اعضای هیات علمی از هر یک از رشته های مربوط به زمینه های فعالیت مرکز به پیشنهاد رییس
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.
بررسی و تصویب طرحهای مشترك مرکز با مراکز پژوهشی ،صنعتی داخلی و خارجی.
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.
ب ررسی و تصویب دعوت از پژوهشگران داخلی و خارجی برای مشارکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت.
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:
الف -اعضا پیوسته :که اعضا هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.
ب -اعضا وابسته :که اعضا هیات علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی هستند.
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منابع مالی مرکز:
الف -درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی.
ب -کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور.
ج -اعتبارات دولتی در صورت تخصیص.

اهداف مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی:
 -0توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه لیزر.
 -1انجام پژوهشهای بنیادی ،اپید میولوژیک و بالینی در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به
منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسالمی.
 -8جمعآوری ،تنظیم و طبقه بندی اسناد ،مقاالت و مدارك مربوطه.
 -4تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه لیزر.
 -4ترغیب ،تشویق و بکارگیری محققین.
 -6کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور.
 -3همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات
دولت جمهوری اسالمی ایران.
در پایان الزم به ذکر می باشد که با توکل به پروردگار امیدواریم با تاسیس این مرکز خدمتی به جامعه بشری در
زمینه بکارگیری روشهای نوین در آموزش 3پژوهش 3تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان انجام داده باشیم.

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر آن است که با اجرای استراتژی کوتاه مدت ،میان مدت
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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 هدایت ،تسهیل ،نظام دار نمودن و اجرای طرحهای تحقیقاتی دندانپزشکی
 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
در این راستا ارزشهای حاکم بر فعالیت های مرکز تحقیقات دندانپزشکی شامل تکریم جایگاه تحقیق و محقق،
رعایت اخالق در پژوهش ،تقویت ارتباط با پژوهش و جامعه نگری خواهد بود.

واحدهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی مشهد:
واحد پژوهشهای حیوانی
بخش پژوهشهای حیوانی با مشارکت اعضاء هیئت علمی به منظور انجام تحقیقات مختلف مواد و روشهای جدید
ارائه شده به علم دندانپزشکی بر روی حیوانات آزمایشگاهی در سال  0830راه اندازی شده است.

واحد پژوهش مواد دندانی
مرکز پژوهش های مواد دندانی در سال  0831با توجه به ضرورت انجام تحقیق در زمینه مواد دندانی و ارائه
راهکارهایی در جهت بهبود روشهای ترمیمی راه اندازی شد.

واحد پژوهش شکاف کام و لب
واحد پژوهش شکاف کام و لب از سال  0811و به منظور انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی و
تحقیق در زمینه علل ایجاد کننده این ناهنجاری مادرزادی و نیز ارائه خدمات درمانی از دوران نوزادی تا بزرگسالی
راه اندازی شد.
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واحد پژوهش ایمپالنت دندانی
بخش ایمپلنت در سال  0810با همت اعضاء هیئت علمی گروه پریودونتولوژی راهاندازی شد .در حال حاضر در
بخش ایمپلنت امکان نصب سیستمهای ایمپلنتی دندانی مختلف وجود دارد.

واحد پژوهش پروتزهای دندانی
مرکز پژوهش پروتزهای دندانی در سال  0836راه اندازی شد و آماده همکاری با پژوهشگران در زمینه طرح های
تحقیقاتی مرتبط با پروتزهای دندانی می باشد

کلینیک دردهای دهان
این واحد از سال  0814به عنوان یکی از واحدهای پژوهشی مرکز تحقیقات دندانپزشکی فعال میباشد .این
کلینیک جهت درمان مناسب این بیماران از همکاریهای بین بخشی و گروهی از جمله روانپزشک ،روانشناس،
نورولوژیست و پروتزیست بهره می برد.

مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد
تاریخچه:
مرکز تحقیقاتی پروفسور ترابی نژاد در سال  0830به پیشنهاد گروهی از اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان شروع بکار نمود.
در سال  0831ساختمان اداری و آزمایشگاه مرکزی و در سال  0811ساختمان شماره  1شامل اتاق عمل و النه
حیوانات افتتاح گردید .ضمنا ساخت کلینیک تحقیقاتی با زیر بنای  0611متر مربع در چهار طبقه با همکاری دانشگاه
 Loma Lindaکالیفرنیای آمریکا و پروفسور ترابی نژاد در حال انجام است و بزودی آماده بهره برداری خواهد شد.
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امکانات و تجهیزات :
پروژه های زیر بنایی در ساختمان شماره  0که شامل آزمایشگاه مجهز به پرسنل متخصص می باشد انجام می شود.
در ساختمان شماره یک این مرکز امکانات الزم آزمایشگاهی در زمینه تحقیقات علوم دندانپزشکی از جمله دستگاه
ترموسیکلینگ ،برش دندان ،انکوباتور ،هود آزمایشگاهی ،اتوکالو ،میکروسکوپ نوری و استریومیکروسکوپ مجهز به
دوربین دیجیتال و  ...جهت تحقیقات کلینیکی موجود می باشد.

تعداد تفاهم نامههای آموزشی ،تحقیقاتی و انتقال فناوری
اطالعاتی در این زمینه موجود نمیباشد.

تعداد پایگاهها و شبکههای رایانهای اطالعرسانی علمی
هریک از انجمنهای دندانپزشکی ،مجالت دندانپزشکی ،وبالگهای دندانپزشکی ،بعضی از اساتید ،سایت خود
دانشکدههای دندانپزشکی یک پایگاه اطالعرسانی دندانپزشکی به شمار میآیند و بیش از  811پایگاه اطالعرسانی علمی
در این زمینه موجود میباشد.

میزان دسترسی و بهرهبرداری از پایگاها و شبکههای رایانهای
بهرهمندی از سایت های تخصصی این رشته یه آسانی میسر است و تنها با جستجویی ساده میتوان به اطالعاتی
کامل در تمامی حوزههای تخصصی این رشته دست یافت و اغلب پایگاههای اطالعرسانی این رشته کامالً کاربر پسند
میباشند.
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تعداد انجمنهای علمی و NGOهای دندانپزشکی در ایران
جامعه اسالمی دندان پزشکان

Islamic Association of Dentists
تأسیس 0860 :مؤسسین :دکترها :مهدی اعتمادیدیلمی ،کاظم آشفتهیزدی ،محمدصادق احمدآخوندی ،خسرو
نامجوینیک ،داود توسلی ،محمدحسن شاهرودی ،اکبر فاضل ،سعید صفایی ،وفاء اهلل صحرایی ،علیاکبر خوشخونژاد،
رسول مفید ،عبدالرزاق خالقیان ،بهمن نوابی.
انجمن صنفی  /علمی  /سیاسی
آدرس :تهران .بلوار کشاورز .خ .فلسطین .کوچه شهید ذاکری .شماره  3صندوق پستی 04044-4808
تلفن 11011111641 :فکس11011118140 :
مجمع دندان پزشکان ایران
Iranian League ofِ Dentists
تأسیس 0831 :مؤسسین :دکترها :حمید عادل نجفی ،محمدعلی افتخاری.
انجمن صنفی  /علمی
آدرس :گیشا
انجمن دندان پزشکی ایران

Iranian Dental Association

تأسیس0834 :
انجمن صنفی  /علمی
آدرس :تهران .کوی نصر .گیشا .خیابان پیروزی غربی .شماره  11تا  -14صندوق پستی04814-0838 :
تلفن 11111146 :الی  ،1فاکس11161411 :
شعبات انجمن
ردیف

شهر محل

سال تاسیس

آدرس

تلفن

نمابر

1

آذربایجان
شرقی

36/13/18

تبریز -خ امام خمینی روبروی پارکینگ تربیت شماره
( 11مطب)

1400-4441181

1400-4140141
1400-4481103

2

آذربایجان
غربی

36/11/16

ارومیه -خیابان شهید بهشتی دانشکده سابق کوچه 04
پالك  11نظام پزشکی ارومیه
ارومیه -میدان والیت فقیه مطب دکتر خدارحم پور

1440-1118134
1104-8401311

1440-8440411

5

اردبیل

33/13/11

اردبیل -میدان سرچشمه ساختمان پزشکان شمس یک

 1181414و

1440-3306114

استقرار
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جنب داروخانه علوی (مطب)
بزرگراه شهدا شهرك آزادی خ آذربایجان پ( 41منزل)

1440- 1141444
مطب
1440-3301134
منزل
1104-0400111

6

اصفهان

34/13/16

اصفهان -دفتر اول :خیابان صدوق جنوبی ،میدان برج،
خانه پزشک
کدپستی10616-14110 :
دفتر دوم :خیابان هزار جریب ،دانشگاه علوم پزشکی
دانشکده دندانپزشکی ك.پ10346-38460 :

دفتر اول-6618113 :
1800
دفتر دوم-3111110 :
1800

1800-6611148
1800-6613111

3

ایالم

36/16/11

ایالم -خیابان طالقانی کوی شهید سمندری کاالی
دندانپزشکی مرکز بهداشت استان ایالم

 1140-1111161و
1140 -8843316
مطب
1140 -8881301
منزل

1140-8841161
1101-0404844

4

بوشهر

31/00/04

بوشهر -خیابان ورزش روبروی ستاد نمازجمعه دانشگاه
علوم پزشکی معاونت امور بهداشتی

 1330-1481381و
1330-1411131
1103-33140081

1330-1416340

7

چهارمحال و
بختیاری

31/01/18

شهرکرد -خیابان میرآباد غربی خیابان هاتف تقاطع
نرگس کدپستی1103144118 :

1810-1136611
مطب
 1118618و
1810-1140861
منزل

1810-1140861
1108-0108614

8

خراسان
رضوی

مشهد -بلوار سجاد مقابل خیابان میالد شماره  31انجمن
دندانپزشکی ایران شاخه استان خراسان (شرکت تعاونی
دندانپزشکان خراسان)

 1400-3613844و
1400-3648688
1104-80441141
1400-61366868
مطب

1400-3648684

9

خراسان
جنوبی

14/11/11

بیرجند -بلوار معلم مرکز بهداشت استان واحد بهداشت
دهان ودندان

 1460-4444636دفتر
بهداشت
1460-4446338
1460-4444414
(مستقیم)

1460-4444634
1460-4444631
1104-4610163

11

خراسان-
سبزوار

14/01/11

سبزوار -خیابان سید جمال الدین اسدآبادی کوچه
اورژانس(حشمتیه سابق) (نظام پزشکی -خیابان
امیرکبیر)

1430-1110411
مطب
1430-1181111
دکتر فاضل -داروخانه
1430-1118011
نظام پزشکی

1430-1118011
1430-1118111

11

خوزستان

اهواز -خیابان طالقانی شرقی نبش خاقانی مجتمع ایران
کلینیک طبقه 4

1600-1116486

12

خوزستان

دزفول -انتهای بلوار دانشگاه آزاد روبروی مخابرات
1101-0844813
آزادگان

1640-6164160-8
1640-1110081

13/18/18

61

1600-1103144

مطب

زنجان

31/00/16

زنجان -خیابان سعدی وسط روبروی گلها پ  134طبقه
1

1140-8188138
مطب
1140-8186343
منزل

1140-8188138

15

ساری

13/10/18

ساری -خیابان فرهنگ ساختمان  14خانه دندانپزشک

1040-111311

1040-1100861

16

سیستان
وبلوچستان

33/11/03

زاهدان -خیابان مهر کوی تیراندازی دانشکده
دندانپزشکی

1440-1440114
8114130
و1440-8161311

1440-1404118
1101-6410113

13

سمنان

سمنان -میدان امام رضا پالك  60مقابل سرامیک
تندیس

1180-4441111
مطب
1180-4441660
منزل

14

فارس

31/13/03

فارس -بلوار دانشجو جنب آژانس مسکن اخوان مطب
1103-0011118

1300-1111131
مطب
1300-6141141
منزل

17

قزوین

33/01/16

قزوین -خ امام خمینی روبروی مطبوعاتی خردمند مطب

 1118144و
1110-1111164

18

قم

33/13/81

قم -خیابان ارم (ایت اله نجفی) مقابل پاساژ قدس و
بانک ملی حجتیه

1140-

1140-

19

کردستان

36/14/16

سنندج -خیابان پاسداران روبروی بانک تجارت مطب
دکتر پورقلی

1130-8148141
مطب
1130 -8186641
آزمایشگاه

1130-8181613
1101-8304431

21

کرمان

33/13/06

کرمان -خیابان صمعام خ ابن سینا ساختمان پزشکان
این سینا مطب

1840-1111360
مطب
 1840-146431منزل

1840-1464131

21

کرج

33/16/01

میدان آزادگان بلوار  44متری کاج نبش پامچال نظام
پزشکی

1160-1484140-4

1160-1411018

22

کرمانشاه

36/14/18

کرمانشاه -خیابان مصطفی امامی جنب ساختمان تجاری
اداری قدیر ساختمان نظام پزشکی

1180-1183431
1101-0811111

1180-1141131

25

گیالن

34/11/03

رشت -خیابان مطهری مقابل پاساژ امیر مطب
1100-18411841
دکتر سلوکی فر

 8180313و
1080-81161118
1100-0814414
دکتر دولو
1100-0804161
دکتر ذاکر

26

گلستان

31/13/11

گرگان -خیابان پنجم آذر -آذر چهارم پالك  011مطب

1030-4410181
منزل
1030-1110110
مطب

1030-1844411
1100-8306831

23

گلستان

14/11/14

گنبد کاووس -خیابان حافظ جنوبی کوچه  08پالك

1031-1118011

1031-1184804

62

1300-6168111
1300-6114301

1080-8110188

431

مطب
8881033
و1030-8881144
منزل

24

لرستان

31/11/11

خرم آباد -میدان شقایق کوچه شهید کنگایی پالك 40

1106-0601814

1660-1111104
معاونت بهداشتی

27

مازندران

36/01/04

بابل -خیابان مدرس روبروی مخابرات کل استان مدرس
( 81بنفشه  81پالك 06

1000-8184803
1100-0000611

1000-8184436

28

مرکزی

31/11/14

اراك -خیابان شیرودی -روبروی خوابگاه امام رضا
کلینیک دندانپزشکی بهاران – انجمن دندانپزشکی
کدپستی8101386811 :

1160-8018688
انجمن
1160-8018684-4
محل کار
1101-0608386

1160-8018688

29

همدان

36/13/18

همدان -خیابان جهان نما ساختمان پزشکان شهباز
واحد  01مطب

1100-1141334
1100-1140186

51

هرمزگان

36/01/01

بندرعباس -بلوار شهید ناصر جنب بیمارستان شریعتی
دانشکده پزشکی -گروه پزشکی اجتماعی

1360-8888613
1360-8888611

1360-8881601
1103-8606186

51

یزد

36/11/03

یزد -خیابان امام ابتدای بلوار دهه فجر دانشکده
دندانپزشکی صندوق پستی 11014/064 :بخش جراحی

1108-0401381

1840-6141844

انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

1100-0311441

Iranian General Dentists Association

تأسیس :؟ 08مؤسسین :دکترها :شهنی زاده
انجمن صنفی  /علمی
آدرس :تهران .کوی نصر ،خیابان نوزدهم .شماره info@irangda.org - 81
تلفن ،11011161413 – 11011111416 :فکس11011168183 :
انجمن ارتودنتیست های ایران

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

فرمند ،منوچهر مطبوعی.
انجمن علمی
آدرس :تهران .کوی نصر .خیابان پیروزی غربی ،پالك 11
تلفن11011116611 3 11011160044 :
انجمن جراحان فک و دهان وصورت
Iranian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
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IAOMS

تأسیس 0844 :مؤسسین :دکترها :بهرام جاوید ،فرامرز صفینیا ،ابوالحسن مسگرزاده ،مرتضی معین زاده ،بهرام
ملکوتی ،اسماعیل یزدی.
انجمن علمی
آدرس :بلوارمیرداماد -جنب پمپ بنزین  -پالك -033کدپستی0101108160
تلفن - 11011113881:فکس11011130001:
انجمن اندودنتیست های ایران

Iranian Association of Endodontists
تأسیس :تیر  0834مؤسسین :دکترها :مهدی منصف ،سید احمد قاضینوری ،میرعبداله سلـوتی ،احمـد
صـادقین ،کاظـم آشفـته ،عباسعلی خادمی ،محمود صفایی ،محمد ضرابیان ،سید بهروز موسوی ،علی کنگرلو.
انجمن علمی
آدرس :تهران.خیابان گیشا .خیابان پیروزی غربی .پالك .11طبقه همکف.
تماس  11011141843:فکس11011141841:

info@Iriae.org

انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران

Iranian Association of Oral & Maxillofacial Radiology

تأسیس0831 :
انجمن علمی
آدرس :کوی نصر ( گیشا ) .خیابان پیروزی غربی .پ .14
تماس 11011161410 :الی  8فکس 11011110818 :

info@iaomfr.ir

انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
Iranian Academy of Periodontology
تأسیس 14 :فروردین  0831مؤسسین :دکتر غالمعباس مرتضوی و ...
انجمن علمی
آدرس :تهران.پاسداران .خیابان محمود گل نبی .نبش ناطق نوری .پالك ( 84برج زمرد) .طبقه

 .1واحد 11

تلفن11011160044 :
انجمن بیماری های دهان ایران
Iranian Association of Oral Medicine IAOM
انجمن علمی
آدرس :تهران ،سهروردی شمالی .هویزه غربی .پالك  .084طبقه دوم
تماس11011363616 :
انجمن پروستودونتیست های ایران

Iranian Association of Prosthodontists
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مؤسسین :دکترها :جعفر دادمنش... ،
انجمن علمی
آدرس :تهران .کوی نصر .خیابان پیروزی غربی .شماره 11
تماس - 11011161418،11011161410 :فکس11161411 :
انجمن آسیب شناسان دهان وفک وصورت ایران
IAOMP

Iranian Association of Oral & Maxillofacial Pathology

انجمن علمی
آدرس :تهران .خیابان کشاورز .بیمارستان پارس .شماره  .18کدپستی04044 :
تماس11011318143 :
انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
Iranian Association of Pediatric Dentistry
تأسیس 4 :اسفند  0831مؤسسین :دکترها :ژاله محمودیان ،مجتبی وحید گلپایگانی ،مهران مرتضوی ،عباس
مکارم.
انجمن علمی
آدرس :تهران.کوی نصر .خیابان پیروزی غربی .پالك 11
تماس110113114163 11011314318 :
انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران

Iranian Academy of Cosmetic and Restorative Dentistry IACRD
تأسیس 0831 :مؤسسین :دکترها :فضلاهلل فرشچیان ،اسماعیل یاسینی ،ایوب پهلوان ،عبداالمیر مطوریان پور،
علیاصغر علوی.
انجمن صنفی  /علمی
آدرس :خ آفریقا .خ ناهید .شرقی .شماره 03
تلفن  11011141810-11011148681:فکس 11011108114:
جامعه فارغ التحصیالن پروتز دندان ایران
مؤسسین :آقایان غالمرضا اخالقی ،هادی مدبری ،بادامی.
انجمن صنفی  /علمی
جامعه دندانسازان ایران

Iranian Dental Technicians Association

تأسیس 0861 :شماره ثبت3611 :
انجمن صنفی
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آدرس :تهران.میدان انقالب .خ کارگرشمالی .خ میرخانی (نصرت) .قبل از جمال زاده .نبش کوچه ارجمند.
شماره .044طبقه سوم.
تماس 11066416164 :فکسinfo@dta.ir 11066416164 :
انجمن مهندسی پزشکی ایران
Iranian Biomedical Engineering Society
تأسیس :آبان 0811
انجمن علمی
آدرس :تهران.خیابان باقرخان .مجتمع بیمارستانی امام خمینی .مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی.
صندوق پستی 04014-604
تماس 11010186133 11066111811 :فکسoffice@isbme.org 11066481681 :
انجمن بهداشتکاران دهان استان قم

Qom Dental Hygienists Assosiation

تأسیس :مهر 0811
انجمن علمی
آدرس :قم .خیابان  01دی .بعد از میدان جهاد .کوچه  .40مرکز تخصصی دندانپزشکی سالمت
تماسQom_dha@noavar.com 3303880 33311681 :

موسسه علمی ایمپلنتولوژیست های ایران

Iranian Scientific Cooperation of Oral Implantologists
آدرس :تهران .خیابان آفریقا .باالتر از ظفر .خیابان بابک بهرامی .پالك  .11واحد 0
تماس11011318308،11011314888 :
info@pedramdc.com

info@icoi-iranp.ir

info@iscoi.com

انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ،دندان پزشکی و آزمایشگاهی
تأسیس0833 :
آدرس :تهران .میدان ونک .ابتدای مالصدرا .خ پردیس .کوچه زاینده رود .شماره .4طبقه .0واحد اول غربی.
تماس 11011631106 :الی office@imdle.org 01
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info@imdle.org

طبق تحقیقات به عمل آمده اغلب انجمنهای موجود در ایران انجمنهای علمی هستند و درصد کمتری از آنها
صنفی میباشند.

شاخصهای عملکردی:
طرحهای تحقیقاتی مصوب و یا در دست بررسی معاونت پژوهشی و مصوب توسط شورا

نمونهای از یک طرح تحقیقاتی در حال اجراء:
"دستورالعمل اجرائی طرح ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان 6تا 01سال در قالب تعهدات پ "
ساعت 8:83ب.ظ روز یکشنبه  11اردیبهشت 0813
خدمات ،کودکان ،دندانپزشکی ،دستورالعمل اجرائی
موضوع  :ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان مقاطع تحصیلی اول تا پنجم ابتدائی
جمعیت هدف  :کلیه دانش آموزان سال اول تا پنجم مقطع ابتدائی سال تحصیلی  13-11تحت پوشش بیمه های
پایه و دارای دفترچه بشرح ذیل:
الف ) سازمان تامین اجتماعی
ب) سازمان بیمه خدمات درمانی (کلیه صندوق های کارکنان دولت ،سایر اقشار ،خویش فرمایان و روستائیان)
ج) سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
د)کمیته امداد امام خمینی (ره)
خدمات مشمول طرح :شامل ویزیت و طرح درمان ،گرافی پریاپیکال ،کشیدن و جراحی دندان(شیری و دائمی)،
آموزش بهداشت و بروساژ وترمیم دندان شماره ( 6آمالگام یا مواد همرنگ) برای کودکان مقطع تحصیلی اول تا پنجم
ابتدائی می باشد.
تبصره  :فیشور سیلنت دندانهای دائمی از طریق شبکهها و مراکز بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت بصورت
رایگان به کودکان واجد شرایط ارائه می گردد.

شیوه عقد قرارداد و مراکز مجری طرح:
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الف) انتخاب مراکز ،بر اساس شاخص ها واستانداردهای موجود و پس از ارزشیابی و سطح بندی آنها توسط
سازمانهای بیمه گرصورت می گیرد.
ب) سازمانهای بیمهگر متناسب با نیاز و جمعیت تحت پوشش ،لیست مراکز درمانی حائز شرایط در هر استان را به
شورای هماهنگی سازمانهای بیمهگر همان استان اعالم مینمایند.
ج) شورای هماهنگی سازمانهای بیمهگر لیست نهائی و مشترك مراکز طرف قرارداد را پس از بررسی و جمعبندی
شرائط به سازمانهای بیمهگر اعالم مینماید.
د) سازمانهای بیمهگر لیست نهائی را از طریق سازمانهای آموزش و پرورش استانها در اختیار مدارس و سایر
حوزههای ذینفع قرار میدهند .
این مراکز می تواند شامل مراکز بهداشتی و درمانی ،مطبها و کلینیکها ی بخش خصوصی و مراکز درمانی
عمومی و دولتی باشد.
تعرفه :مالك عمل ،تعرفههای دولتی مصوب هیئت وزیران در هرسال خواهد بود.
فرانشیز :فرانشیز (سهم بیمار) به ازای هر خدمت ارائه شده 81درصد تعرفه مصوب هیئت وزیران می باشد.
تبصره  :0مراکز طرف قرارداد مجاز می باشند تا معادل  %04از تعرفه خدمات را به عنوان هزینه مواد مصرفی عالوه
بر فرانشیز فوقالذکر از بیماران دریافت نمایند.
تبصره :1مراکز طرف قرارداد حق دریافت هیچگونه وجهی خارج از تعهدات فی ما بین با سازمانهای بیمهگر را
ندارند.

گردش کار :
الف) پس از شناسائی جمعیت هدف در مدارس (موضوع بند یک دستورالعمل) ،ابتدا دانشآموزان توسط مراقبین
سالمت ،مربیان و یا رابطین بهداشت مورد معاینه دهان و دندان قرارگرفته و اطالعات مربوطه در شناسنامه سالمت
دانشآموز ثبت میگردد.
ب) درصورت نیاز به خدمات دندانپزشکی ،دانش آموزان با همراه داشتن شناسنامه سالمت دانش آموزی به مراکز
درمانی طرف قرارداد معرفی میگردند.
ب  )0اگر خدمات مورد نیاز شامل آموزش بهداشت و فیشور سیلنت دندان شماره  6بود وی را صرفاً به مراکز
بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت معرفی می نمایند .
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ب  )1اگر خدمات مورد نیاز شامل گرافی ،کشیدن ،جراحی دندان ،آموزش بهداشت و بروساژ و ترمیم دندان شماره
 6بود دانشآموز را عالوه بر مراکز بهداشتی و درمانی ،به سایر مراکز درمانی طرف قرارداد معرفی می نمایند.
تبصره :معاینات دوره ای جهت دانش آموزان بدو ورود در سه ماه اول و برای سایر دانش آموزان در سه ماه سوم
هر سال انجام خواهد شد.
تبصره :درصورت عدم امکان مراجعه دانش آموز به مدرسه (در ایام عدم فعالیت مدارس ،تعطیالت وغیره) و یا عدم
امکان انجام معاینات اولیه در مدرسه ،ضروریست تا مدارس ،شناسنامه سالمت را در اختیار دانشآموز قرارداده و وی را
جهت معاینه اولیه و یا اخذ خدمات درمانی مورد نیاز به مراکز طرف قرارداد معرفی نمایند .درصورت عدم دسترسی به
شناسنامه سالمت ،دانش آموز پس از مراجعه به مرکز طرف قرارداد و اخذ خدمات ضروری ،شرح اقدامات انجام شده را
ممهور به مهر پزشک به مدرسه ارائه خواهد نمود.
ارجاع و ثبت اطالعات:
دانش آموز پس از مراجعه به مرکز طرف قرارداد و اخذ خدمات درمانی مورد نیاز (در یک یا چند جلسه) ،در پایان
شناسنامه سالمت تکمیل شده را به مدرسه باز خواهد گرداند .مرکز ارائه کننده خدمت ضمن درج درمانها در پرونده
درمانی بیمار و شناسنامه سالمت دانشآموزی ،یک برگ تصویر صفحه خدمات ارائه شده (در شناسنامه سالمت) را
ضمیمه نسخ درمانی نموده و به سازمان بیمهگر مربوطه جهت دریافت مطالبات ارسال خواهد نمود.
تبصره :سازمانهای بیمهگر نسبت به تهیه و تدوین گردش کار بیمهای نحوه ثبت و ارسال اسناد و همچنین
پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد اقدام خواهند نمود.
ارزیابی و نظارت :با توجه به اهمیت پایش مداوم طرح ،اطالعرسانی ،آموزش مداوم مربیان و بازآموزی
دندانپزشکان ،در موفقیت بیشتر طرح و بهبود شاخصهای سالمت دهان در جامعه ،دبیرخانه شورای عالی بیمه با
مشارکت حوزههای ذیصالح (انجمنهای تخصصی ،دانشکدههای دندانپزشکی ) ...در فواصل زمانی یکساله نسبت به این
امر اقدام و نتایج آن را به شورای عالی بیمه گزارش خواهد نمود.

دانشکده دندانپزشکی تهران
رشته تخصصی

تعداد طرح

آسیب شناسی فک و دهان

15

ارتودنتیکس

54

توضیحات

69

اندودنتیکس

21

جراحی دهان ،فک و صورت

11

بیماریهای دهان و تشخیص

22

دندانپزشکی کودکان

3

مواد دندانی

11

دندانپزشکی ترمیمی

19

پریودنتیکس

24

پروتزهای دندانی

18

رادیولوژی دهان ،فک و صورت

6

 6طرح در حال اجرا 0 ،طرح به اتمام رسیده 1 ،تدوین
پروپوزال 1 ،تدوین گزارش نهایی

دانشکده دندانپزشکی مشهد
آسیب شناسی فک و دهان

2

در حال اجرا

ارتودنتیکس

4

 4طرح در حال اجرا 0 ،طرح پایان یافته

اندودنتیکس

11

در حال اجرا

جراحی دهان ،فک و صورت

2

در حال اجرا

بیماریهای دهان و تشخیص

8

 3طرح در حال اجرا 0 ،طرح پایان یافته

دندانپزشکی کودکان

4

در حال اجرا

مواد دندانی

-

-

دندانپزشکی ترمیمی

15

 8طرح پایان یافته 01 ،طرح در حال اجرا

پریودنتیکس

8

در حال اجرا

پروتزهای دندانی

2

در حال اجرا

رادیولوژی دهان ،فک و صورت

1

در حال اجرا

مرکز تحقیقات دندانپزشکی

2

در حال اجرا

دانشکده دندانپزشکی کرمان
آسیب شناسی فک و دهان

6

خاتمه یافته

ارتودنتیکس

1

خاتمه یافته

اندودنتیکس

22

 06خاتمه یافته 6 ،طرح در حال اجرا

جراحی دهان ،فک و صورت

7

 4طرح خاتمه یافته 8 ،طرح در حال اجرا

بیماریهای دهان و تشخیص

11

 6طرح خاتمه یافته 4 ،طرح در حال اجرا

دندانپزشکی کودکان

8

خاتمه یافته

مواد دندانی

-

-

دندانپزشکی ترمیمی

6

خاتمه یافته

پریودنتیکس

-

-
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پروتزهای دندانی

1

طرح خاتمه یافته

رادیولوژی دهان ،فک و صورت

3

طرح خاتمه یافته

مرکز تحقیقات دندانپزشکی

-

-

دانشکدهی دندانپزشکی زاهدان
ارتودنتیکس

15

خاتمه یافته

بیماریهای دهان و تشخیص

16

 6خاتمه یافته 1 ،در حال اجرا

پریودنتیکس

 4طرح

 4خاتمه یافته 1 ،در حال اجرا

دانشکدهی دندانپزشکی تبریز
آسیب شناسی فک و دهان

9

ارتودنتیکس

15

 4خاتمه یافته 1 ،در حال اجرا

اندودنتیکس

21

 01خاتمه یافته 01 ،در حال اجرا

جراحی دهان ،فک و صورت

7

در حال اجرا

بیماریهای دهان و تشخیص

19

در حال اجرا

دندانپزشکی کودکان

1

در حال اجرا

مواد دندانی

-

-

دندانپزشکی ترمیمی

35

 13خاتمه یافته 16 ،در حال اجرا

پریودنتیکس

21

در حال اجرا

پروتزهای دندانی

21

در حال اجرا

رادیولوژی دهان ،فک و صورت

6

در حال اجرا

مرکز تحقیقات دندانپزشکی شاهد دارای  22طرح تحقیقاتی میباشد.
مرکز تحقیقات دندانپزشکی اندودنتیکس دارای  12طرح تحقیقاتی میباشد.
مرکز تحقیقات دندانپزشکی شهید بهشتی دارای  128طرح تحقیقاتی میباشد.
دانشکدهی دندانپزشکی تهران دارای  5طرح تحقیقاتی میباشد.
دانشکدهی دندانپزشکی همدان دارای  16طرح تحقیقاتی میباشد.
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مجالت منتشر شده ایرانی در حوزه دندانپزشکی:
 Iranian endodontic journalانگلیسی
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :انجمن اندودانتیست های ایران
مدیر مسئول :سعید عسگری
سردبیر :دکتر محمد جعفر اقبال
محل انتشار :تهران
ماهنامه آموزش دندانپزشکی
ماهنامه تخصصی دندانپزشکی
صاحب امتیاز ،مدیر مسئول :دکتر بهزاد حسینی
محل انتشار :تهران
»» انتشار این نشریه متوقف شده است.
ماهنامه پیک دندانپزشکی
ماهنامه پزشکی ،پیراپزشکی
صاحب امتیاز ،مدیر مسئول :دکتر مهدی عاقل نژاد
محل انتشار :اصفهان
مجله تحقیقات دندانپزشکی انگلیسی
دوفصلنامه
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول :سید بهروز موسوی
سردبیر :وجیهه سادات مرتضوی
محل انتشار :اصفهان
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :دانشکده دندانپزشکی مشهد
مدیر مسئول :دکتر محمود تمیزی
سردبیر :دکتر رضا گوهریان
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محل انتشار :مشهد

فصلنامه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارسی با خالصه انگلیسی
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشکده دندانپزشکی
مدیر مسئول :دکتر بهزاد هوشمند
سردبیر :دکتر الدن اسالمیان
محل انتشار :تهران
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان فارسی ،انگلیسی
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
مدیر مسئول :دکتر رحیم سروری زنجانی
سردبیر :دکتر یوسف مرتضوی
محل انتشار :زنجان
مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان فارسی ،انگلیسی
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :جامعه اسالمی دندانپزشکان
مدیر مسئول :دکتر محمدصادق آخوندی
سردبیر :دکتر مسعود فالحی نژاد قاجاری
محل انتشار :تهران
ماهنامه دندانپزشکی امروز
دوماهنامه پزشکی ،پیراپزشکی
صاحب امتیاز ،مدیر مسئول ،سردبیر :دکتر محمدرضا طاهریان
محل انتشار :تهران
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران فارسی
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول :دکتر فرشته بقایی نائینی
سردبیر :دکتر طاهره حسین زاده نیک
73

محل انتشار :تهران

Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول :طاهره حسین زاده نیک
سردبیر :امیررضا رکن

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فارس
فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
مدیر مسئول :دکتر علی اصغر علوی
سردبیر :دکتر حمید رضا پاکشیر
محل انتشار :شیراز
فصلنامه طبیب شرق
فصلنامه پزشکی و دندانپزشکی  ،پیراپزشکی  ،بهداشت  ،پرستاری و مامایی
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
مدیر مسئول :دکتر نورمحمد نوری
سردبیر :دکتر علی مقتدری
محل انتشار :زاهدان
فصلنامه لبخند
فصلنامه دندانپزشکی
صاحب امتیاز :دکتر شهرام نامجوی نیک
مدیر مسئول :دکتر خسرو نامجوی نیک
سردبیر :دکتر شهرام نامجوی نیک
محل انتشار :تهران
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان فارسی  -انگلیسی
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فصلنامه علمی  -پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز :دانشکده دندانپزشکی اصفهان
مدیر مسئول :دکتر مرتضی بنکدارچیان
سردبیر :دکتر عباس علی خادمی
محل انتشار :اصفهان

قصر باران فارسی ،انگلیسی
دوفصلنامه پزشکی(دندانپزشکی)
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی بابل -دانشکده دندانپزشکی
مدیر مسئول :همایون عالقه مند
محل انتشار :بابل

مجله انگلیسی مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد
Dental Research Journal
صاحب امتیاز :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ دانشکده دندانپزشکی
مدیر مسئول :سید بهروز موسوی
محل انتشار :اصفهان
Journal of Periodentology and Implant Dentistry
صاحب امتیاز :انجمن پریودنتیست های ایران
اولین شماره منتشر شده نوامبر 1111

مجالتی که در کنار آنها عبارت  ISC-ifآمده است مجالتی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم دارای
ضریب تأثیر هستند.
در حدود  36مجله معتبر ایرانی در رشته دندانپزشکی در پایگاه اطالعرسانی  ISIلیست شده است.
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تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی ـ ترویجی و علمی پژوهشی ایران
مقاالت نمایه شده توسط دانشکده های دندانپزشکی ایران در چهار پایگاه اطالعاتی ,Pubmed , Scopus, ISI
 Iranmedexدر فاصله سالهای  1118تا 1113جستجو شدند .در مجموع  0086مقاله بدست آمد .از نظر مجموع
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.
طی بررسی  4ساله سیر صعودی در تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانشکده های دندانپزشکی ایران مشهود میباشد.

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.
مجالت انگلیسی منتشر شده در ایران  4مجله میباشد.

800
600
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تعداد مقاالت

200
0
فارسی

انگلیسی

76

مقاالت منتشر شده به تفکیک دانشگاه
زاهدان

پریودنتیکس
ترمیمی
پروتزهای دندانی
آسیب شناسی دهان

یزد

اندودنتیکس
ارتودنتیکس

تبریز

جراحی دهان و فک
دندانپزشکی کودکان
بیماریهای دهان

کرمان اصفهان

دانشکده

رادیولوژی دهان و دندان
دندانپزشکی جامعه نگر

100 125 150 175

75

50

25

0

تعداد مقاالت

نمودار1

در مجموع بنا بر اطالعات موجود در حدود  0114مقاله به زبان انگلیسی و فارسی توسط اعضاء هیئت علمی
دانشگاههای مذکور منتشر شده است.
اطالعاتی در مورد تعداد مقاالت اعضای هیئت علمی دانشگاههای دیگر در دسترس نبود.
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 Impact Factorمجالت دندانپزشکی در سال 0813

و تعداد استنادها به مقاالت ارائه شده

78

79

اطالعات فوق درمورد مجالت خارجی میباشد ،در مورد مجالت ایرانی هیچ اطالعاتی در دست نیست و این مسئله
یکی از ضعفهای مبرهن این رشته در ایران میباشد.
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تعدادی از مقاالت چاپ شده سال 88


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

بره موم ( )Propolisبر شایعترین میکروارگانیسمهای آسیبزای دهان (کاندیدا آلبیکانس ،استرپتوکوك موتانس،
اکتینوباسیلوس) در شرایط آزمایشگاهی .مجله دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان-0811.دوره  10شماره -81 :0
88
 دکتر مهستی سحابی ،دکتر الهیار گرامی ،دکتر مهدی ادیب راد .بررسی اثرات اسپلینت کردن دندانهای پایه
ضعیف پروتز پارسیل انتهای آزادبه روش تحلیل اجزای محدود .مجله دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان-0811.
دوره  10شماره 41-41 :0

 دکتر معصومه حسنی طباطبایی ،دکتر اسماعیل یاسینی  ،دکتر سیامک مرادیان ،دکتر نفیسه علم آموز .بررسی
آزمایشگاهی ثبات رنگ کامپوزیتهای دندانی در محلولهای رنگدار به روش اسپکتروفتومتری .مجله دندانپزشکى جامعه
اسالمى دندانپزشکان-0811.دوره  10شماره 61-31 :0

 دکترشهریار شهاب  ،دکترشکرانه قاضیمقدم ،دکتر فرید ابوالحسنی ،دکتر محمدجواد خرازیفرد ...بررسی دقت
و اعتبار روش توموگرافی اسپیرال در ارزیابی محل قرارگیری ایمپلنت در فک پایین  :مطالعه آزمایشگاهی .مجله
دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان-0811.دوره  10شماره 31-16 :0



دکتر معصومهحسنیطباطبایی  -دکتر سیدمصطفی معظمی -دکتر مریم قوام ...بررسی اثر آمادهسازی عاج با

غلظتها و زمان کاربرد متفاوت  EDTAبر استحکام باند ریز برشی دو نوع باندینگ سلف اچ توسط  . SEMمجله
دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان-0811.دوره  10شماره 013-004 :1

 دکتر حمید جاللی ،دکتر حبیب حاج میرآقا ،دکتر امیرحسین بذرپور ...مقایسه پایایی شش روش اندازهگیری
تقارب تراش دندانهای خلفی جهت تک روکشهای چینی فلز .مجله دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان-0811.دوره
 10شماره 011-016 :1
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 دکتر جمیله بیگم طاهری  ،دکتر فهیمه عنبری ،دکتر محمدجواد خرازی فرد ...بررسی اثر محلول سانوسیل در
ضد عفونی کردن ابزار دندانپزشکی .مجله دندانپزشکى جامعه اسالمى دندانپزشکان-0811.دوره  10شماره 041-044 :1

 دکتر سکینه نیکزاد – دکتر عباس آذری – دکتر حوریه باشیزاده فخار.تصویربرداری در دندانپزشکی ایمپلنت،
ضرورت استفاده از روشهای چند بعدی برای تعیین محل ایمپلنت .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی
تهران-0811.دوره  11شماره 6-01 :0

 دکتر سعید نوکار – دکتر حسن درریز – دکتر حبیب حاجی میرآقا .استحکام باند بین سه نوع فایبر پست و سه
ناحیه از عاج ریشه .نوکار مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران-0811.دوره  11شماره 01-16 :0

 دکتر محمدرضا شریفیان – دکتر بهنام بوالهری – دکتر علی نصرت.بررسی آزمایشگاهی تأثیر کارواکرول بر
باکتری  Faecalis Enterococcusبه عنوان داروی داخل کانال .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی
تهران-0811.دوره  11شماره 84-41 :0

 دکتر طاهرهالسادات جعفرزاده کاشی – دکتر محمد عرفان – مرضیه میرزایی.بررسی میزان پلیمریزاسیون یک
رزین باندینگ آزمایشگاهی کیور شده با  LEDتوسط دستگاه  .DSCمجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی
تهران-0811.دوره  11شماره 40-41 :0

 دکتر مهوش موسوی جزنی – دکتر فریده حقیقتی – دکتر گالره صعوه.مقایسه کلینیکی دو روش
 Semilunar Coronally Positional Flapو  Subepitelial Connective Tissue Graftدر پوشش سطح
عریان ریشه .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران-0811.دوره  11شماره 18-010 :1
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 دکتر حکیمه سیادت – دکتر رحاب قویزی – دکتر علی میرفضائلیان.بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری
تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنتهای تک واحدی خلف ماگزیال .مجله
دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران-0811.دوره  11شماره 011-011 :1

 دکتر مهرداد پنج نوش – دکتر حکیمه سیادت – دکتر مرضیه علی خاصی.مقایسه میزان تحلیل استخوان
کرستال اطراف ایمپلنتهای  Replaceبا دو روش  Submergeو  .Non-submergeمجله دندانپزشکى دانشگاه علوم
پزشکی تهران-0811.دوره  11شماره 006-014 :1

 دکتر مریم قوام – دکتر محمد عطایی – دکتر محمد ایمانی.تأثیر افزودن مهارکننده Matrix Metallo
 Proteinaseبر درجه تبدیل مونومر به پلیمر یک باندینگ عاجی آزمایشگاهی .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی
تهران-0811.دوره  11شماره 080-084 :1

 دکتر عبداله قربانزاده – دکتر بهنام بوالهری – دکتر پوریا مطهری.مقایسه قدرت تشخیصی سه روش کشف
کانال دوم مزیوباکال در مولرهای ماگزیال .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران-0811.دوره  11شماره :1
041-041

 دکتر حمید کرمانشاه – دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر – دکتر سکینه آرامی – دکتر اکبر
میرصالحیان .بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکی دو گیاه مریم گلی و انیسون بر باکتریهای عامل پوسیدگی دندان
در شرایط آزمایشگاهی .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران-0811.دوره  11شماره 041-044 :1

 دکتر محمدسعید شیخ رضایی – دکتر محسن امین سبحانی – دکتر کاوه علومی.درمان پالپ زنده در دندانهای
مولر دایمی نابالغ عالمتدار :گزارش  8مورد .مجله دندانپزشکى دانشگاه علوم پزشکی تهران-0811.دوره  11شماره :1
044-068
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 ارزیابی مواد و ابزارهای مورد استفاده در دندانپزشکی
 ارائه و بررسی روشهای تشخیصی و درمانی نوین در حیطه دندانپزشکی
 شناخت روند اتیولوژی و پاتوژنز بیماریهای دهان و دندان
 بررسی راهکارهای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و ارتقای سالمت دهان و دندان
 بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان

تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده
اختراع نخستین دهان بازکن دندانپزشکی در مشهد
نخستین بار در کشور مخترع جوان مشهدی یک دهان باز کن دندانپزشکی با قابلیت تنظیم دلخواه ساخت.
این دستگاه دارای دو بازوی مکانیکی قابل کنترل از جنس پالستیک و استیل است که دهان بیمار را به طور
اتوماتیک باز می کند.
مجید ذاکری 11ساله ،دانشجوی رشته دندانپزشکی توانسته است با این اختراع نشان نقره و جایزه ویژه مسابقه
اختراعات بین المللی کره جنوبی را از آن خود کند.
او این دستگاه را با بیش از  11میلیون ریال هزینه در مدت هشت ماه ساخته و آن را در سازمان ثبت اختراعات و
مالکیت صنعتی کشور با شماره  61031به ثبت رسانده است.

اختراع سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی
هشتمین جشنواره هدایت در تاریخ  16/01/1برگزار گردید .در این جشنواره رتبه اول نوآوری و اختراع به دکتر
سعید عسگری استاد گروه اندودانتیکس و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت اختراع
سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی ) (CEM Cementتعلق گرفت.
در طی چند سال گذشته مزایا ،معایب و ترکیبات شیمیایی انواع  MATو انواع سیمان پرتلند توسط دکتر
عسگری مورد مطالعه ،جمع آوری اطالعات و انتشار نتایج در ژورنالهای معتبر بین المللی واقع شده و با استفاده از نتایج
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این تحقیقات و همچنین نتایج بدست آمده از انجام تعداد زیادی آزمایشات in vivo ، in vitroدر داخل ویا
خارج از کشور ،بر روی مواد مختلفی که ایشان فرموله کرده اند ماده دندانی جدیدی به نام سیمان مخلوط غنی شده
کلسیمی ) (CEM Cementرا اختراع و معرفی نموده است.
خوشبختانه این اختراع در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت داخل کشور رسیده است و از سوی
دیگر گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان معتبرترین مراجع تخصصی کشور در حوزه دندانپزشکی و مواد آن ،در خصوص این
ماده تاییدات کارشناسی خود را ابراز نموده اند به نحوی که خصوصیات آن را طبق آزمایشات استاندارد  ISOشماره
 1110 :6136مشابه و در بعضی موارد به  MTAگزارش کرده اند .دفتر سالمت دهان و دندان حوزه معاونت محترم
سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
نیز نظریه کارشناسی مثبت خود را در خصوص مجوز استفاده کلینیکی ونیز تولید این ماده اعالم نموده است.
در حال حاضر مراحل ثبت بین المللی این ابداع در سازمان جهانی مالکیت معنوی ) (WIPOواقع در ژنو و
دفتر ثبت اختراعات آمریکا در حال انجام است و امید می رود که در صورت اتمام موفقیت آمیز این فرآیند  ،به کسب
PATENTبین المللی این ماده نائل گردد.برای این ماده در عرصه درمانهای دندانپزشکی کاربردهای عدیده ای ذکر
شده است که از آن جمله می توان به انواع درمانهای پالپ زند ) ،(Pulp & Pulpotomyبستن انواع
پرفوراسیونها و پر کردن حفره انتهای ریشه حین جراحی های پری رادیوکولر اشاره کرد .الزم به ذکر است که در این
خصوص آزمایشات تحقیقاتی گوناگونی انجام شده که مبین اثرات مثبت و قابل قبول این ماده در درمانهای اندودانتیکس
می باشد و تعدادی از آنها در مجالت معتبر داخلی و خارجی منتشر شده است.

دکتر الناز مصلحی نژاد
 -0طراحی و ساخت یک نوع راهنمای پیشرفته جراحی با کمک کامپیوتر در جراحی ایمپلنتهای دندانی
 -1طراحی و ساخت وسیله ای برای مدرج کردن Milling machineجهت اصالح زاویه محل دریل استنت مورد
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

تعداد کتب علمی تألیفی و ترجمهای انتشار یافته توسط دانشگاهها یا مراکز تحقیقاتی
تعداد کتب تألیفی اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی اصفهان
دندانپزشکی جامعه نگر 00 :عدد
رادیولوژی دهان و دندان 0 :عدد
بیماریهای دهان و دندان 8 :عدد
دندانپزشکی کودکان 1 :عدد
جراحی دهان ،فک و صورت 0 :عدد
ارتودنتیکس 1 :عدد
اندودنتیکس 1 :عدد
آسیب شناسی دهان ،فک و صورت 3 :عدد
پروتزهای دندانی 04 :عدد
دندانپزشکی ترمیمی 3 :عدد
پریودنتیکس 3 :عدد

تعداد کتب تألیفی اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی کرمان
دندانپزشکی جامعه نگر 00 :عدد
رادیولوژی دهان و دندان 0 :عدد
بیماریهای دهان و دندان 4 :عدد
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جراحی دهان ،فک و صورت 0 :عدد
ارتودنتیکس 0 :عدد
اندودنتیکس 4 :عدد
دندانپزشکی ترمیمی 1 :عدد

تعداد کتب تألیفی اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی زاهدان
کودکان :الف) مجموعه سواالت تفکیکی دی دی کیو دندانپزشکی کودکان پینکهام 1114
ب) ناهنجاریهای دهان و دندان در کودکان
ج) مجموعه سواالت تفکیکی دندان پزشکی شایان نمودار13

کتب منتشر شده توسط مرکز تحقیقات دندانپزشکی مشهد
 تظاهرات مخاط دهان با مصرف سیستمیک داروها 0813 اطالعات دارویی کاربردی برای دندانپزشکان 0814 حل مشکالت کلینیکی در ارتودنسی 0816 رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی 0816 کنترل عفونت در دندانپزشکی 0816 -مبانی ارتودنسی متحرك و ارتوپدی فک و صورت 0816

دانشکدهی دندانپزشکی قزوین دارای  84عدد کتاب با موضوعات تخصصی دندانپزشکی میباشد.
دانشکدهی دندانپزشکی گیالن دارای  8عدد کتاب میباشد.

تعداد کارگاههای آموزشی
کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی کشور
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مکان :دانشکده پزشکی مشهد
زمان : 21آبان 4 ،و  01آذرماه 1388

" کارگاه آشنایی با سلولهای بنیادی و کاربردهای آن در پزشکی"
زمان برگزاری  : 30مهر 0811
مکان برگزاری :دانشکده دندانپزشکی

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

عنوان کارگاه

تاریخ

مدون اندو ()0

 13/11/13چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون اندو ()1

 13/11/13چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون اندو ()8

 13/11/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون اندو ()4

 13/11/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون اندو ()4

 13/11/11جمعه صبح

 011نفر

مدون اندو ()6

 13/11/11جمعه عصر

 011نفر

مدون پروتز(0و)1

 13/11/13چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون پروتز ()8

 13/11/13چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون پروتز ()4

 13/11/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون پروتز ()4

 13/11/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون پروتز ()6

 13/11/11جمعه صبح

 011نفر

مدون رادیولوژی

 13/11/11جمعه عصر

 011نفر

مدون جراحی ()0

 13/11/13چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون جراحی ()1

 13/11/13چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون جراحی ()8

 13/11/11پنجشنبه صبح

 011نفر

کننده
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توضیحات

مدون جراحی ()4

 13/11/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون ترمیمی ()0

 13/11/13چهارشنبه صبح

 13نفر

مدون ترمیمی ()1

 13/11/13چهارشنبه عصر

 13نفر

مدون ترمیمی()8

 13/11/11پنجشنبه صبح

 13نفر

مدون ترمیمی ()0

 13/11/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون ترمیمی ()1

 13/11/11جمعه صبح

 011نفر

مدون ترمیمی()8

 13/11/11جمعه عصر

 011نفر

مدون ارتودنسی ()0

 13/11/13چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون ارتودنسی ()1

 13/11/13چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون ارتودنسی ()0

 13/11/11جمعه صبح

 011نفر

مدون ارتودنسی ()1

 13/11/11جمعه عصر

 011نفر

مدون پریو ()0

 13/11/13پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون پریو ()1

 13/11/13پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون پریو ()0

 13/11/11جمعه صبح

 011نفر

مدون پریو ()1

 13/11/11جمعه عصر

 011نفر

مدون پاتولوژی ()0

 13/11/13پنجشنبه صبح

 14نفر

مدون پاتولوژی ()1

 13/11/13پنجشنبه عصر

 14نفر

مدون پاتولوژی ()0

 13/11/11پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون پاتولوژی ()1

 13/11/11پنجشنبه عصر

 41نفر

مدون پاتولوژی ()0

 13/11/11پنجشنبه صبح

 33نفر

مدون پاتولوژی ()1

 13/11/11پنجشنبه عصر

 33نفر

مدون کودکان ()0

 13/11/13پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون کودکان ()1

 13/11/13پنجشنبه عصر

 011نفر
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مدون کودکان ()0

 13/11/11پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون کودکان ()1

 13/11/11پنجشنبه عصر

 11نفر

مدون کودکان ()0

 13/11/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون کودکان ()1

 13/11/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون بیماری های دهان
() 0

 13/11/13پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون بیماری های
دهان()1

 13/11/13پنجشنبه عصر

 11نفر

مدون بیماری های دهان
() 0

 13/11/11پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون بیماری های
دهان()1

 13/11/11پنجشنبه عصر

 11نفر

مدون بیماری های دهان
() 0

 13/11/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون بیماری های
دهان()1

 13/11/11پنجشنبه عصر

 011نفر

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

عنوان کارگاه

تاریخ

مدون اندو ()4

 13/01/11جمعه صبح

 41نفر

مدون اندو ()6

 13/01/11جمعه عصر

 41نفر

مدون پریو ()0

 13/01/10پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون پریو ()1

 13/01/10پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون بیماری های دهان
() 0

 13/01/11جمعه صبح

 41نفر

کننده
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توضیحات

بازآموزی مدون برگزار شده در محل انجمن دندانپزشکی ایران در فروردین و اردیبهشت ماه : 11
عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کننده

مدون اندو ()0

 11/10/11پنجشنبه

 31نفر

مدون اندو ()1

 11/10/10جمعه

 31نفر

مدون اندو ()8

 11/10/13پنجشنبه

 31نفر

مدون اندو ()4

 11/10/11جمعه

 31نفر

مدون اندو ()4

 11/11/18پنجشنبه

 31نفر

مدون اندو ()6

 11/11/14جمعه

 31نفر

مدون پروتز(0و)1

 11/10/11پنجشنبه

 48نفر

مدون پروتز ()8

 11/10/10جمعه

 48نفر

مدون پروتز ()4

 11/10/13پنجشنبه

 48نفر

مدون پروتز ()4

 11/10/11جمعه

 48نفر

مدون پروتز ()6

 11/11/18پنجشنبه

 48نفر

مدون رادیولوژی

 11/11/14جمعه

 011نفر

مدون ترمیمی ()0

 11/10/11پنجشنبه

 46نفر

مدون ترمیمی ()1

 11/10/10جمعه

 46نفر

مدون ترمیمی()8

 11/10/13پنجشنبه

 46نفر

مدون پریو ()0

 11/10/11جمعه

 11نفر

مدون پریو ()1

 11/11/18پنجشنبه

 11نفر

توضیحات

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

عنوان کارگاه

تاریخ

مدون اندو ()0

 11/14/11چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون اندو ()1

 11/14/11چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون اندو ()8

 11/14/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون اندو ()4

 11/14/11پنجشنبه عصر

 011نفر

کننده
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توضیحات

مدون اندو ()4

 11/14/81جمعه صبح

 011نفر

مدون اندو ()6

 11/14/81جمعه عصر

 011نفر

مدون پروتز(0و)1

 11/14/11چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون پروتز ()8

 11/14/11چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون پروتز ()4

 11/14/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون پروتز ()4

 11/14/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون پروتز ()6

 11/14/81جمعه صبح

 011نفر

مدون رادیولوژی

 11/14/81جمعه صبح

 011نفر

مدون کودکان ()0

 11/14/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون کودکان ()1

 11/14/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون کودکان ()0

 11/14/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون کودکان ()1

 11/14/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون کودکان ()0

 11/14/81پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون کودکان ()1

 11/14/81پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون پریو ()0

 11/14/11چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون پریو ()1

 11/14/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون پریو ()0

 11/14/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون پریو ()1

 11/14/81جمعه صبح

 011نفر

مدون ارتودنسی ()0

 11/14/11چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون ارتودنسی ()1

 11/14/11چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون ارتودنسی ()0

 11/14/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون ارتودنسی ()1

 11/14/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون ارتودنسی ()0

 11/14/81جمعه صبح

 011نفر
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 11/14/81جمعه عصر

 011نفر

مدون ارتودنسی ()1
مدون جراحی ()0

 11/14/11چهارشنبه صبح

 011نفر

مدون جراحی ()1

 11/14/11چهارشنبه عصر

 011نفر

مدون جراحی ()8

 11/14/11پنجشنبه صبح

 011نفر

مدون جراحی ()4

 11/14/11پنجشنبه عصر

 011نفر

مدون بیماریهای دهان ()0

 11/14/81جمعه صبح

 011نفر

مدون بیماریهای دهان()1

 11/14/81جمعه عصر

 011نفر

مدون پاتولوژی ()0

 11/14/81جمعه صبح

 011نفر

مدون پاتولوژی ()1

 11/14/81جمعه عصر

 011نفر

مدون ترمیمی ()0

 11/14/11چهارشنبه صبح

 11نفر

مدون ترمیمی ()1

 11/14/11چهارشنبه عصر

 11نفر

مدون ترمیمی()8

 11/14/11پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون ترمیمی ()0

 11/14/11پنجشنبه عصر

 11نفر

مدون ترمیمی ()1

 11/14/81جمعه صبح

 11نفر

مدون ترمیمی()8

 11/14/81جمعه عصر

 11نفر

بازآموزی مدون برگزار شده در انجمن دندانپزشکی ایران در آبان ماه : 11
عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کننده

مدون اندو ()0

 11/11/04پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون اندو ()1

 11/11/04جمعه صبح

 41نفر

مدون اندو ()8

 11/11/10پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون اندو ()4

 11/11/11پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون اندو ()4

 11/11/11پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون اندو ()6

 11/11/11جمعه صبح

 41نفر

مدون پروتز(0و)1

 11/11/04پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون پروتز ()8

 11/11/04جمعه صبح

 11نفر
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توضیحات

مدون پروتز ()4

 11/11/10پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون پروتز ()4

 11/11/11پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون پروتز ()6

 11/11/11جمعه صبح

 11نفر

 11/11/11جمعه صبح

 84نفر

مدون جراحی ()0

 11/11/04پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون جراحی ()1

 11/11/04جمعه صبح

 11نفر

مدون جراحی ()8

 11/11/10پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون جراحی ()4

 11/11/11پنجشنبه صبح

 11نفر

مدون ارتودنسی ()0

 11/11/11پنجشنبه صبح

 43نفر

مدون ارتودنسی ()1

 11/11/11جمعه صبح

 43نفر

مدون رادیولوژی

بازآموزی مدون برگزار شده در انجمن دندانپزشکی ایران در آذر ماه : 11
مدون پریو ()0

 11/11/14پنجشنبه صبح

 41نفر

مدون پریو ()1

 11/11/16جمعه صبح

 41نفر

مدون کودکان ()0

 11/11/14پنجشنبه صبح

 14نفر

مدون کودکان ()1

 11/11/16جمعه صبح

 14نفر

مدون پاتولوژی ()0

 11/11/14پنجشنبه صبح

 04نفر

مدون پاتولوژی ()1

 11/11/16جمعه صبح

 04نفر

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد شرکت کننده

مدون اندو ()0

 11/11/01پنجشنبه صبح

 48نفر

مدون اندو ()1

 11/11/08جمعه صبح

 48نفر

مدون اندو ()8

 11/11/01پنجشنبه صبح

 48نفر

مدون اندو ()4

 11/11/11پنجشنبه صبح

 48نفر

مدون اندو ()4

 11/11/16پنجشنبه صبح

 48نفر

مدون اندو ()6

 11/16/13جمعه صبح

 48نفر

مدون پروتز(0و)1

 11/11/01پنجشنبه صبح

 83نفر
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توضیحات

مدون پروتز ()8

 11/11/08جمعه صبح

 83نفر

مدون پروتز ()4

 11/11/01پنجشنبه صبح

 83نفر

مدون پروتز ()4

 11/11/11پنجشنبه صبح

 83نفر

مدون پروتز ()6

 11/11/16پنجشنبه صبح

 83نفر

مدون رادیولوژی

 11/11/13جمعه صبح

مدون ترمیمی ()0

 11/11/01پنجشنبه صبح

 48نفر

مدون ترمیمی ()1

 11/11/08جمعه صبح

 48نفر

مدون ترمیمی()8

 11/11/01پنجشنبه صبح

 48نفر

 10نفر

مدون بیماری های دهان ()0

 11/11/16پنجشنبه صبح

 13نفر

مدون بیماری های دهان ()1

 11/16/13جمعه صبح

 13نفر

این کارگاه ها که معرفی شد نمونه ای بود از صدها کارگاهی که تا به حال برگزار شده است یا در حال برگزاری می-
باشد .اغلب کارگاهها در مورد آشنایی با پایگاههای اطالعرسانی پزشکی و دندانپزشکی و یا آموزش فوریتهای پزشکی در
دندانپزشکی و حتی دستیاری پزشکی میباشد ،که ما از نام بردن یک به یک این کارگاهها خودداری مینماییم.

تعداد وبالگهای مرتبط با این رشته
وبالگ دندانپزشکی در ایران و جهان:

99

متعلق به رضا حسینپور ـ فارغالتحصیل دندانپزشکی از دانشگاه اصفهان در سال  0838و متخصص رشته بیماری-
های دهان از دانشگاه تهران ،عضو هیئت علمی افتخاری دانشگاه تهران و مدیر گروه بررسی و تدوین شاخصهای خدمات
درمانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ میباشد.

وبالگ انجمن علمی دانشکده دندانپزشکی کرمان
a-e-dandanpezeshki.blogfa.com

کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی قزوین
http://drc.blogfa.com/

دندان پزشک -وبالگ
www.dentist.blogfa.com

دندان پزشکی به زبان ساده و صحیح
drkhaleghjoo.blogfa.com

وبالگ علمی و اطالعرسانی دکتر آرش منصوریان
arash46.persianblog.ir

وبالگ دندان پزشکی امروز دکتر ارژنگ خلیلی
drarzhangkhalili.blogfa.com

وبالگ دانستنیهای دندان پزشکی به زبان ساده
yourdentist.persianblog.ir
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وبالگ دکتر محمدرضا سهرابی

وبالگ شیراز دنت

و در حدو  31وبالگ دیگر که در مورد برخی از آنها اطالعات کافی به دست نیامد.
در اکثر این وبالگها به توضیحات عمومی و اخبار صنفی این رشته پرداخته شده است و در برخی موارد اطالعات
آنها نسبتاً بیشباهت با یکدیگر نیست.

تعداد همایشهای ملی ،منطقهای و بین المللی
در مجموع از سال  0830تا کنون کشور ما میزبان همایشهایی با موضوعات ذیل بوده است:
همایش تشکل های دندان پزشکی ،همایش تشکلهای تخصصی ،همایش تشکلهای دانشجویی 3همایش تشکل-
های حرف وابسته 3همایش دولتی -دانشگاهی

از لحاظ موضوعی گردهماییهای  03سال اخیر به  081موضوع به شرح ذیل دستهبندی میشود:
3)3( Orthodontics

اکلوژن

 3)0( Occlusionاندودانتیکس  3)01( Endodonticsایمپلنت  3)1( Implantبیماریهای دهان

Oral

صنفی

3)4( Professional

عمومی

3)66( General

ارتودنسی

 3)4( Medicineپریودانتیکس  3)1( Periodonticsپاتولوژی  3)0( Pathologyپروتز 3)1( Prosthodontics
ترمیمی  3)1( Restorativeجراحی  3)4( Jaw Surgeryجامعه نگر 3)1( Dentistry Community
رادیولوژی  3)0( Radiologyکودکان )1( Pedodontics

جدول دستهبندی همایشها از سال 0830
همایش بزرگ پزشکان هنرمند 11 -آذر 13تاالر وحدت
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کنگره  4انجمن دندان پزشکان عمومی ایران -دی11
همایش  01دانشجویان دندان پزشکی ایران -اردیبهشت11
دومین سمینار دانشجویان دندان پزشکی -اسفند 11یزد
کنگره  4انجمن بیماری های دهان -دی11
کنگره  1انجمن پریودنتولوژیست های ایران -آذر11
کنگره  1دستیاران تخصصی دندان پزشکی -آبان11
کنگره  1انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران -آبان11
کنگره  1انجمن پروستودنتیست های ایران -آبان11
کنگره  4دندان پزشکی نیروهای مسلح -مهر11
کنگره  01انجمن اندودنتیست های ایران -مرداد11
اولین کنگره علمی بهداشتکاران دهان -تیر11
اولین گردهمایی بانوان دندان پزشک ایران -مهر11
اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی -خرداد11
کنگره  41انجمن دندان پزشکی ایران -اردیبهشت11
کنگره  1انجمن دندان پزشکی کودکان ایران -تیر11
کنگره  3انجمن ارتودنتیست های ایران -اردیبهشت11
اولین کنگره انجمن رادیولوژی فک و صورت -بهمن13
کنگره  4انجمن جراحان دهان و فک و صورت -بهمن13
کنگره  1انجمن پریودنتولوژیست های ایران -آذر13
کنگره  1انجمن پروستودنتیست های ایران -آذر13
کنگره  1دندان پزشکی ترمیمی ایران -تهران -آبان 13
کنگره  41انجمن دندان پزشکی ایران -مهر13
همایش اکلوژن ( )0و ( 00-01)1مهر و  00-08دی0813
همایش  00انجمن اندودانتیست های ایران -تیر13
کنگره  3انجمن دندان پزشکی کودکان ایران -تیر13
کنگره  4انجمن ارتودنتیست های ایران -آبان14
کنگره  3انجمن پریودنتولوژیست های ایران -آبان16
کنگره  6انجمن پریودنتولوژیست های ایران -آبان14
کنگره  3انجمن پروستودنتیست های ایران -بهمن 16
کنگره  3انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران -آبان 16
کنگره  4انجمن جراحان دهان ،فک و صورت -اسفند16
همایش  01انجمن اندودانتیست های ایران -مرداد16
کنگره  6انجمن دندان پزشکی کودکان ایران -تیر16
کنگره  43انجمن دندان پزشکی ایران -تهران خرداد16
کنگره  4انجمن ارتودنتیست های ایران -آبان14
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همایش جامع ایمپلنت( )0اردیبهشت16
همایش جامع ایمپلنت( )1تیر16
کنگره  8انجمن دندان پزشکان عمومی ایران -آذر16
کنگره  4انجمن پریودنتولوژیست های ایران -مهر 14
کنگره  46انجمن دندان پزشکی ایران -تیر14
کنگره  4انجمن پریودنتولوژیست های ایران -مهر 18
کنگره  1انجمن پریودنتولوژیست های ایران -مهر10
کنگره  44انجمن دندان پزشکی ایران -تیر14
کنگره  8انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران -بهمن11
کنگره  4انجمن دندان پزشکی کودکان ایران  -تیر14
کنگره  1انجمن اندودنتیست های ایران -شهریور14
کنگره  8انجمن ارتودنتیست های ایران  -آبان18
کنگره  8انجمن جراحان دهان ،فک و صورت -آبان14
کنگره  1انجمن دندان پزشکان عمومی ایران -بهمن14
همایش  6انجمن اندودنتیست های ایران -مرداد10
کنگره 44انجمن دندان پزشکی ایران -فروردین18
کنگره  1انجمن ارتدنتیست های ایران -مشهد11
کنگره 0انجمن ارتدنتیست های ایران -تهران10
کنگره  48انجمن دندان پزشکی ایران -فروردین11
کنگره  41انجمن دندان پزشکی ایران -فروردین31
کنگره  81انجمن دندان پزشکی ایران -فروردین33
کنگره 83انجمن دندان پزشکی ایران -فروردین36
کنگره  86انجمن دندان پزشکی ایران -فروردین34
سمینار 00دانشجویان دندان پزشکی کشور -اردیبهشت11
کنگره 0انجمن آسیب شناسی دهان ،فک و صورت ایران -بهمن16
کنگره 84انجمن دندان پزشکی ایران  -فروردین34
کنگره 84انجمن دندان پزشکی ایران  -فروردین38
کنگره 81علمی ساالنه جامعه دندان پزشکی ایران
جشنواره  3دندان پزشکی شهید احمد هدایت
کنگره  01جامعه دندانسازان ایران -آبان11
جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی -دی 11
اولین همایش ملی کنترل عفونت در دندان پزشکی -فروردین 11
کنگره  03جامعه دندانسازان ایران -آبان13
کنگره  1دانشجویان دندان پزشکی سراسر کشور و جشنواره  0هنری دندان
پزشکی ایران
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همایش 8دانشجویان دندان پزشکی استان تهران -تهران فروردین 16
کنگره  06جامعه دندانسازان ایران -آبان16
کنگره  04جامعه دندانسازان ایران -آذر14
کنگره  04جامعه دندانسازان ایران -آذر14
کنگره  08جامعه دندانسازان ایران -آذر18
کنگره  01جامعه دندانسازان ایران -آذر11
کنگره  00جامعه دندانسازان ایران -مهر10
کنگره  01جامعه دندانسازان ایران -آبان11
کنگره  1جامعه دندانسازان ایران-مرداد31
کنگره  1جامعه دندانسازان ایران-مرداد31
کنگره  3جامعه دندانسازان ایران0833 -
کنگره  6جامعه دندانسازان ایران0836-
کنگره  4جامعه دندانسازان ایران0834-
کنگره  4جامعه دندانسازان ایران0834 -
کنگره  8جامعه دندانسازان ایران -تیر38
کنگره  1جامعه دندانسازان ایران-مرداد31
کنگره  0جامعه دندانسازان ایران0830 -

در جشنواره ی شهید هدایت که امسال دهمین همایش آن برگزار شد به یک نفر از نمونهترین دانشجویان ،مقاالت،
فیلم آموزشی ،کتب منتشر شده و پایان نامهها در هر رشته دندانپزشکی هدایایی داده میشود.
با توجه به آمار موجود پیشرفت های علمی در زمینهی دندانپزشکی در دههی  11بسیار چشمگیرتر از دهههای
قبل بوده و در سالهای  13 ،16و  11به اوج خود رسیده است که این خود پیام آور این است که در این رشته هر روز به
پیشرفتها و دستاوردهای چشمگیری نائل خواهیم شد.

میزان رضایت کارمندان ،دانشجویان و ...از مقاالت ،مشارکت دولتی ،پیشرفت و امنیت
شغلی در این حرفه
اطالعاتی در این زمینه موجود نمیباشد.
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میزان رضایت جامعه از توانمندیهای دانش آموختگان این حرفه
 -1پروتز و درمان های ریشه دندان ،بیشترین شکایت ها
عضو کمیسیون رسیدگی به تخلفات دندانپزشکی سازمان پزشکی قانونی گفت « :بیشترین شکایات مردم از
دندانپزشکان کشور مربوط به پروتز (دندان های مصنوعی ثابت) و درمان های ریشه است».
در این دو درمان به علت اینکه مردم هزینه بیشتری پرداخت می کنند طبیعتا اگر مشکلی پیدا شد میل به شکایت
بیشتری نسبت به سایر درمان ها به وجود می آید .بسیاری از کارهای پیچیدهتر در درمان بیماریهای دندان انجام می
شود اما به دلیل اینکه هزینه کمتری دارد شکایت کمتری هم از آنها می شود .اما مسلما به دلیل اینکه درمانهای ریشه
و پروتز ،هزینههای کلینیکی و آزمایشگاهی فوقالعاده باالیی دارد درصد شکایات بیشتری را هم به خود اختصاص می
دهند .وضعیت بهداشت دهان و دندان پس از انقالب رو به بهبود بوده است ،و پس از انقالب مقطع  PHDبهداشت دهان
تاسیس شده است که این شاخصی برای بهبود این وضعیت است .با توجه به اینکه امید به زندگی در کشور  01سال
بیشتر شده و به  38سال رسیده است ،بیماران با سن باال و دارای مشکالت سیستمیک پزشکی به دندانپزشکان مراجعه
میکنند .لذا دندانپزشکان باید از آموزشهای پزشکی هم برخوردار شوند که این موضوع نقص در برنامه آموزشی
دندانپزشکی محسوب می شود و باید اصالح شود.

در مجموع با توجه به تحقیقات میدانی و توزیع پرسشنامههایی که صورت گرفت مشخص شد که اغلب پزشکان در
مراکز استانها و یا شهرهای بزرگ توانستهاند در حدود  %31رضایت بیماران خود را جلب کنند و بیشترین تعداد
نارضایتیها در بیمارانی بود که در روستاها یا شهرهای کوچک زندگی میکنند که اغلب از کمبود دندانپزشک حاذق و
متخصص رنج می بردند و این مسئله حتی باعث تشدید مشکالت آنان شده است و در برخی موارد باعث شده که به
شهرها مراجعه نمایند.

کیفیت نظام اطالع رسانی این رشته در کشور
امروزه محققان ،دانشجویان ،اساتید و ...با استفاده از وبالگها ،پایگاههای اطالعرسانی ،پست الکترونیکی ،رسانههای
ارتباط جمعی ،مجالت تخصصی ،روزنامه ها و دیگر محافل اطالعاتی به تمامی اطالعات به روز این رشته دسترسی کامل
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پیدا میکنند .دلیل دیگر این است که رشتهی دندانپزشکی جزو رشتههای جا افتاده در ایران میباشد و این مسئله باعث
شده است که افراد بتوانند به جدیدترین اخبار و اطالعات در مورد این رشته به آسانی دسترسی داشته باشند.

ارتباطات بینالمللی در زمینهی دندانپزشکی
کمبود ارتباطات بینالمللی دانشکدههای دندانپزشکی برای حضور در عرصههای علمی دنیا و محدودیت قوانین
داخلی در خصوص ایجاد شعب بینالمللی دندان پزشکی مهمترین مشکل دانشکدههای دندان پزشکی میباشد.
دانشکده دندانپزشکی توانست از طریق هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی مشاوری دعوت کند تا عالوه بر آشنا
شدن با روشهای آموزشی به روز دنیا برنامههای خود را به دنیا معرفی کنیم.
درمان جامع و سالمت دهان به دورههای آموزشی دندانپزشکی دانشکده مهمترین دستاورد بازنگریهای سه دوره
قبل بوده و بازنگری دورههای قبل در سالهای  63 ،61و  31بسیار ساده ،مختصر و بدون حضور مهمانان خارجی برگزار
میشد.
تأسیس شعبههای بینالمللی برخی دانشکده های دندانپزشکی کشور از مهمترین دالیل برای حضور در عرصههای
جهانی و معرفی برنامهها به دنیا میباشد و اگر قرار باشد دانشکده ای در راستای جذب دانشجوی خارجی به داخل موفق
باشد باید بتواند برنامهها ،امکانات و توانمندیهای خود را به دنیا معرفی کند.
در خصوص مشکالت قوانین داخلی برای تأسیس شعب بینالمللی دانشکدههای دندانپزشکی باید بیان کرد :طبق
قانون ،شعبه ها باید در مناطق آزاد تجاری کشور ایجاد شود این امر مانع دسترسی دانشجو به امکانات و پتانسیلهای
علمی دانشکدهها و شناخته شدن دانشکده در عرصههای بینالمللی میشود.
با تأکید به نیاز و چارهاندیشی مسؤولین در خصوص رفع فاصله علمی با دانشکدههای دندانپزشکی دنیا نباید تا
زمانی که نیازهای زیرساختی دانشکده مثل پرداخت هزینههای جاری دانشکده حل نشده باشد در مورد به روز کردن
تجهیزات و امکانات فکر کرد.

میزان ارائهی خدمات و تسهیالت بخش دولتی در امور تحقیقاتی
طریقه جذب بودجه طرحهای تحقیقاتی:
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ابتدا طرح تحقیقاتی در شورای مرکز ،طرح و تصویب شده و به ستاد ارجاع می شود.سپس در جلسه داوری طرح از
طرف معاونت پژوهشی مطرح و در صو رت قرار داشتن در اولویت های پژوهشی دانشگاه ،تصویب و جهت مطرح شدن در
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.

تحقیقات انجام شده در  01سال اخیر رو به افزایش بوده است و ما در این قسمت نمونههایی از آنها را بیان می-
کنیم ولی انتظار مردم ،کارمندان و ...به روز رسانی اطالعات میباشد.

107

108

کیفیت انتقال فناوری رشته از خارج به داخل کشور و انجام تحقیقات تطبیقی به
منظور بومی کردن آن
به دلیل اینکه دندانپزشکی علمی است که با آناتومی بدن انسان سر و کار دارد اغلب احتیاج به بومی کردن ندارد و
و تتا به حال در ایران بر روی آناتومی بدن افراد تحقیقاتی انجام شده است و مشخص شده که این رشته احتیاج خاصی
به اختصاصات منطقهای ندارد .از لحاظ انتقال فناوری ایران نسبتاً با تکنولوژی روز پیش میرود و از اکثر امکاناتی که در
کشورهای پیشرفته از آنها استفاده میشود ،بهره میگیرد.

اهداف استراتژیک مراکز تحقیقات دندانپزشکی از ابتدا تا کنون


توسعه فنآوری اطالعاتی و ارتباطی ICT



استقرار نظام اولویت بندی تحقیقات در حوزه دندانپزشکی
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ایجاد زمینه های همکاری با مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه علوم دندانپزشکی



جذب  grantهای بین المللی



توانمندسازی محققین در زمینه تحقیقات دندانپزشکی



ایجاد آزمایشگاه رفرانس مواد دندانی



ساماندهی مدیریت منابع انسانی مرکز

کیفیت مدیریت مراکز تحقیقات دندانپزشکی
 در وهلهی اول تدوین یک نمودار سازمانی
 تعیین شرح وظایف و مشاغل
 تفویض اختیار به کارمندان و احراز پستهای سازمانی برای پیشبرد اهداف
 تدوین نظام ارزشیابی افراد و دانشجویان و محققان
 ارتقاء تعهد اخالقی کارمندان
 و در آخر افزایش رضایت شغلی کارمندان و انگیزش آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در این زمینه تالشهای بسیاری صورت پذیرفته است و مراکز تحقیقات دندانپزشکی توانستهاند با تکیه بر این
اصول به نحو چشمگیری پیشرفت داشته باشند.

کیفیت کتب علمی دندانپزشکی در ایران
کیفیت کتب علمی در این زمینه نسبتاً مناسب اعالم شده است اما هنوز هم نسبت به کتب علمی که در خارج از
کشور منتشر میشوند از لحاظ کمی و کیفی دارای کمبودهایی میباشد.

کیفیت همایشهای علمی رشته مربوطه در سطوح مختلف ملی و بینالمللی
رتبه همایشهای دندانپزشکی ایران در سطح بینالمللی سوم یا چهارم است.
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راهکارهایی برای جذب نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها
اختصاص بودجه مناسب برای ایجاد شغل و یا انجام تحقیقات ،ایجاد انگیزه در بین دانشجویان ،محققان و...؛ بوجود
آوردن مکانهایی برای انجام تحقیقات و در اختیار گذاشتن امکانات به روز

تعیین نقاط قوت و ضعف در حوزه دندانپزشکی
توانمندی دندانپزشکان ایران در سطح دنیا بی نظیر میباشد ،اولین دلیل آن ورود دندانپزشکان از طریق کنکور
سراسری است و به این صورت باالترین نمرهها و ضریب هوشیها رشتههای دندانپزشکی را انتخاب میکنند.
دومین دلیل افزایش سطح دروس در دبیرستانهای ایران است و الزم به ذکر است که دورههای دبیرستانی ایران
نسبت به سطح دنیا بسیار پر محتواتر می باشد.
سومین مسئله در افزایش توانمندی این دندانپزشکان گذراندن دوره پیش دانشگاهی قبل از ورود به دانشگاههاست.
چهارمین عامل در افزایش بار علمی دانشجویان رشته دندانپزشکی دوره علوم پایه قوی این رشته است و برای عبور
از مرحله علوم پایه دانشجویان و ورود به دوره پری کلنیک رشته دندانپزشکی باید امتحان علوم پایه را هم بگذرانند ،که
این مسائل در کنار هم باعث توانمندی فارغ التحصیالن این رشته در ایران میشود.
کوریکولوم رشتههای تخصصی دندانپزشکی در ایران بسیار پیشرفته است ،و دورههای تخصصی این رشته در ایران
حداقل  8ساله میباشد که نسبت به سایر کشورها طوالنیتر و تکمیلتر میباشد.
برقراری دورههای فلوشیپ دندانپزشکی :در دو سال گذشته  1برنامه فلوشیپ برنامه ریزی شده است.
حال امیدواریم که با انعکاس خبری مناسب بتوانیم وضعیت پیشرفت رشته دندانپزشکی در ایران را هرچه سریعتر
به مجامع بین المللی انتقال دهیم.
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اولویتهای پزشکی در این رشته
اولویتها و اجزای اصلی برنامه جهانی بهداشت دهان سازمان بهداشت جهانی در گزارش جدید مشخص شدهاند.
عالوه بر شناسایی عوامل خطر قابل تغییر مانند آمو زش بهداشت دهان ،مصرف شکر و ترکیبات قندی ،فقدان کلسیم و
ریزمغذی ها و مصرف تنباکو ،اجزای اصلی برنامه شاخص های اجتماعی فرهنگی میباشد .شرایط زندگی در فقر ،سطح
پایین تحصیالت و همچنین فقدان آداب و رسوم پشتیبان رعایت بهداشت دهان از جمله این شاخصها میباشند.
ک شورهای مختلف باید از استفاده صحیح از فلوراید برای پیشگیری از بیماریهای دهان اطمینان حاصل کنند،
بخصوص که آب غیرقابل اطمینان و بهداشت ضعیف عوامل خطر محیطی برای بهداشت دهان و همچنین بهداشت
عمومی افراد جامعه بشمار میآیند.
سیستمهای بهداشت دهان و دندان باید با مراقبتهای اولیه بهداشتی و برنامههای پیشگیری ادغام گردند .به تازگی
قوانین و دستورات جدیدی توسط بخش بهداشت مدارس سازمان بهداشت جهانی وضع شده تا سطح بهداشت و آموزش
در مقیاس منطقه ،کشور و جهان افزایش یابد .همچنین تأکید بیشتری برای قراردادن جمعیت مسن جامعه بعنوان گروه
هدف صورت گرفته است .درسال  1 ،1141میلیارد نفر از جمعیت جهان بیش از  61سال سن دارند که  11درصد آنها
در کشورهای درحال توسعه زندگی میکنند .برنامه بهداشت دهان و دندان سازمان بهداشت جهانی همچنین تأکید
ویژهای به تشخیص زود هنگام ،پیشگیری و درمان ایدز که اولین عالئم آن با عفونتها و ضایعات قارچی ،باکتریایی و
ویروسی ناحیه دهان همراه می باشد ،شده است.

آموزش انجام عملیات پزشکی به دندانپزشکان از مواردی است که حتماً باید جزو اولویتهای اصلی این رشته قرار
گیرد.

اولویت های پژوهشی گروه ها:
 ارتودنسی
 oجنبه های روانشناسی در ارتدنسی
 oبیولوژی سلولی و مولکولی در ارتدنسی
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 oتکنولوژی های نوین در ارتدنسی
 oپژوهش در آموزش
 oاثر مواد فارماسوتیکال بر حرکات دندانی فکی و سلولهای دهانی
 oشکاف لب و کام
 oزیبائی در ارتدنسی
 oژنتیک در ارتدنسی
 oبیومکانیک در ارتدنسی
 oخوردگی در ارتدنسی
 oاستحکام پیوند در ارتودنسی

 بیماریهای دهان
 oپیشگیری سرطان و استراتژی های تشخیص زود هنگام
 oتشخیص و درمان دردهای دهان و فک و صورت و اختالالت حسی
 oکاربرد لیزر در درمان ضایعات بافت نرم
 oدرمان لیکن پالن مقاوم به درمان
 oدرمان آفت با عود باال و مقاوم
 oمطالعات کشت سلولی با رویکرد ایجاد ضایعات دهانی و بررسی روند تغییرات بیولوژیک و
تاثیر داروهای سیستمیک و گیاهی بر مخاط و درمان
 oبررسی مارکرهای بافتی سرمی ،بزاقی و مطالعات بیوتکنولوژی موثر در پیش آگهی و
تشخیص زود هنگام و درمان ضایعات دهانی
 oاپیدمیولوژی بیماری های حفره دهان و فک و صورت و بررسی سطح آگاهی و نگرش
نسبت به آنها
 oمطالعات 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

 دندانپزشکی کودکان
 -1دندانپزشکی پیشگیری
 oبهداشت دهان
 oدرمان فیشورسیالنت
 oدرمان فلوراید
 oرژیم غذائی و تغذیه
 -2پوسیدگی های دندانی
 oرژیم غذایی
 oترمیم ها و مواد دندانی
 oدرمانهای پالپ
 oفاکتورهای بزاقی
 -5تروماهای دندانی
 oتشخیص و درمان
 -6کنترل رفتاری کودک
 oغیرداروئی
 oداروئی

 درمان ریشه
 oتحقیق بر روی مواد دندانی
 oتحقیق بر روی وسایل درمان ریشه
 oتستهای تشخیصی
 oآناتومی

114

 oمیکروبیولوژی
 oهیستولوژی ضایعات پالپ و پری آپیکال
 oجراحی ریشه
 oمطالعات اپیدمیولوژیک
 oدرمان مجدد ریشه

 پریودانتیکس
 oایمپلنت های دندانی
 oارتباط بیماریهای پریودنتال و سیستمیک
 oپیشگیری از بیماریهای پریودنتال
 oدرمانهای پریودنتال
 oایمونولوژی و میکروبیولوژی پریودنتال

 ترمیمی
 oپژوهش در گسترة مواد ترمیمی و زیبایی
 oپژوهش در دامنة تکنیکهای ترمیمی
 oپژوهشهای علمی بنیادی در حیطة دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی (تولید علم)
 oپژوهشهای مربوط به اثرات توکسیسیتی مواد ترمیمی

 رادیولوژی دهان و فک و صورت
 oتکنیکهای پیشرفته تصویربرداری
 oتشخیص بیماریها
 oحفاظت در برابر پرتوهای یونیزان
 oپژوهش در آموزش
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 آسیب شناسی
 oاستفاده از روش های کمک تشخیصی نوین آسیب شناسی در بررسی تومورهای اپی تلیال،
کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک

 پروتز
 oمواد دندانی
TMD o
 oایمپلنت
 oماگزیوفاشیال
 oمواد مربوط به پروتز ثابت و متحرك
 oاستتیک

بزرگترین و مهمترین نیازهای رفع نشده این رشته
هدف از ایجاد این بخش طرح مسائل و مشکالت مختلف حوزه حرفهای دندانپزشکی اعم از دندانپزشکی عمومی،
تخصصی و گروههای وابسته میباشد ،با این امید که طرح مشکالت مدیریت حرفهای کمکی به چارهجویی و کاهش آنها
باشد .افراد مختلف اعم از اساتید ،پیشکسوتان ،دانشجویان ،بیماران و همه کسانی که موضوع قابل طرحی در مورد
دندانپزشکی ،دندانپزشکان و  ...دارند با ثبت آن  ،در مسیر رفع آن حرکت کردهاند .درصورت نیاز ،هر انجمن یا "گروه
تعریف شده" ای می تواند برای خود "تاالرخاص" درخواست نماید که صرفاً اعضای همان گروه دسترسی داشته باشند.

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.
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دندان پزشکان متخصص
دندان پزشکان متخصص در حوزه خود مشکالت عدیدهای دارند .مشکالتی که به انجمنهای صنفی ،دانشگاه،
بیماران و ...مربوط است .بیماران و سایر حرفه ای ها هم با متخصصین مسائلی دارند که مایل به طرح آن هستند.

دندان پزشکان دستیار تخصصی
دوره آموزش تخصصی رشته های مختلف دندان پزشکی مسائل خاص خود را دارد که طرح آنها حداقل کاری است
که به آگاهی مجریان منجر خواهد شد.

دانشجوی دندان پزشکی
دوره دانشجویی ،آن هم در رشته های دشواری چون "دندان پزشکی" دنیایی از مسائل و ابتالئات است! با طرح آن
دیگران نیز به بحث دعوت خواهند شد.

پرستار  /بهداشتکاران دهان
پرستار دندان پزشکان از گروه هایی هستند که از سویی با گروه پرستاران و محیط های پزشکی همسو هستند و از
سوی دیگر با دست اندرکاران دندان پزشکی! این افراد سخنانی متفاوت و گاه بسیار مفید دارند که نهتنها به کار گروه
خویش ،بلکه بدرد همه گروههای دندانپزشکی خواهد خورد.
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
گرانبهایی خواهد بود.

مدیر /منشی دندان پزشکی
کسانی که در کلینیک های دندان پزشکی یا دانشکده ها و مراکز مرتبط با دندان پزشکی مدیریت می کنند یا
امور دفتری را انجام می دهند ،همواره با مسائل خاصی مواجه هستند که طرح آنها برای کلیه دست اندرکاران دندان
پزشکی مفید خواهد بود.
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تکنیسین البراتوار دندان پزشکی
تکنیسین های البراتو ار دندان پزشکی از گروه های متنوع و دارای زیر گروه های متفاوت و گاه متناقضی است!
کاردان های پروتز ،تکنیسین های تجربی ،دندان سازان تجربی و  ...همه خود را تکنیسین می دانند و هریک حرفی برای
گفتن دارند که دانستن آن برای خود آنها ،مدیران و دست اندرکاران دندان پزشکی بسیار مفید است.

مهندس پزشکی  /تکنیسین تجهیزات
اشخاصی که با تحصیالت یا به طور تجربی به گروه دندان پزشکی کمک می کنند تا ابزارهای ارزشمند و حساس
خود را خوب نگهداری کنند ،خود بس یاری ناگفته ها در دل دارند که اطالع از آنها برای همه شاغلین حرفه دندان پزشکی
مفید خواهد بود.

تهدیدهایی در زمینهی دندانپزشکی که قابل پیشگیری میباشد.
وضعیت بهداشت دندان ایرانیها اسفبار است و هنوز بسیاری از مردم حتی روش صحیح مسواک زدن
را نمی دانند.
جامعه ما به آموزش بهداشت احتیاج فراوان دارد و این در حالیست که آموزش بهداشت در کشور هزینه باالیی
ندارد اما همچنان از وجود آن محروم هستیم.
با اشاره به روش غلط مسواك زدن اغلب مردم که در نتیجه نبود آموزش بهداشت صورت میگیرد ،هیچ عامل
محرکی برای رعایت بهداشت وجود ندارد و بیشتر آمارهایی که از وضعیت پوسیدگی دندانهای ایرانیها ارائه میشود،
غیر واقعی است.
با توجه به حجم زیاد تبلیغات انواع خوراکیها و تنقالت در کشور ،در قبال این تبلیغات ،برنامههایی برای آموزش
بهداشت وجود ندارد و این در حالیست که هزینههای درمان دندانهای خراب و پوسیده در کشور ما نجومی است،
هزینهها به قدری باالست که تأمین آنها از عهده دولت خارج است و بر همین اساس باید آموزش بهداشت در اولویت قرار
گیرد .تحقیقات نشان داده اند که هرکودك  8ساله ایرانی حداقل  1دندان پوسیده شیری دارد و در آینده این
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پوسیدگی ها به بیشتر از این میزان افزایش خواهند یافت  .ساده ترین راه برای پیشگیری از پوسیدگی دندان های شیری
کودکان  ،آموزش بهداشت دهان ودندان به والدین ومراقبین کودك است .کودکانی که والدین آنها اطالعات کافی درباره
بهداشت دهان ودندان دارند هیچ دندان پوسیده ای ندارند یا حداقل میزان پوسیدگی دندانی را دارا هستند بنابراین
والدین ومراقبین کودك بایستی آگاهی کافی در باره بهداشت دهان ودندان کودك داشته باشند و بنابراین از بروز هرگونه
مشکل احتمالی پیشگیری نمایند.

دستهبندی ضعفها ،تهدیدها ،فرصتها و قوتها
قوتها
 3دوره فلوشیپ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال راه اندازی است
 1دوره فلوشیپ در دانشکده تصویب شده است که  4مورد آن در حال راه اندازی است .
از نظر توانمندی آموزشی سطح علمی دانشکده دندانپزشکی بسیار باال است ولی از نظر امکانات آموزشی این
دانشکده با کمبود مواجه است که امیدواریم با ورود به دانشکده جدید دندانپزشکی این کمبودها نیز رفع شود.
مربوط به بودجه عمدهترین مشکل دانشکده دندانپزشکی است اگر مسئولین درصدد کنترل عفونت هستند ،ابتدا
باید ابزار آن فراهم آید.
دانشکده دندانپزشکی تهران به عنوان دانشکده مادر دندانپزشکی ،دارای دورههای تخصصی جدید و فلوشیپهای
جدید است که اگر حداقل وسایل و تجهیزات جدید در آن موجود نباشد ،تربیت رزیدنتها و برگزاری دورههای فلوشیپ
برای این دانشکده امکان پذیر نیست.
دیگر از رسالتهای این دانشکده برقراری ارتباط با بیمارستانها است و باید تمهیداتی در زمینه تاسیس بخشهایی
برای ارائه خدمات دندانپزشکی از سوی این دانشکده در بیمارستانهای مرکز طبی کودکان ،سینا و امام خمینی (ره)
فراهم آید.
دکتر دولت آبادی مدیر کل آموزش تخصصی دانشگاه نیز ضمن قول مساعد در زمینه انعکاس نیاز بودجه این
دانشکده به معاون آموزشی دانشگاه گفت :باید در زمینه مشکالتی که در ارائه خدمات در بیمارستانها وجود دارد
تمهیدات مناسب اندیشیده شود تا خدمات بهتری از سوی رزیدنتهای دندانپزشکی در بیمارستانها ارایه شود.
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ضعفها
امروزه سازمان بهداشت جهانی عنوان میکند که بیماریهای دهان مثل پوسیدگی دندانی ،پریودنتیت (بیماری لثه)
و سرطان های دهان وحلق ،یک مسأله بهداشتی جهان هستند که هم در کشورهای صنعتی و همچنین با روندی رو به
افزایش در کشورهای درحال توسعه ،بخصوص درمیان طبقات فقیر آن جوامع دیده میشوند .براساس گزارشی که سازمان
بهداشت جهانی دررابطه با بهداشت دهان جامعه جهانی ارائه داد ،عنوان شد که در حدود  4میلیاردنفر در سطح جهان
پوسیدگی دندانی را تجربه کردهاند.

معاون مدیرکل سازمان بهداشت جهانی درزمینه بیماریهای غیرمسری و سالمت روانی عنوان کرد که در سراسر
جهان ،از دست دادن دندان بعنوان نتیجه طبیعی افزایش سن بشمار میآید .اما این امر قابل پیشگیری است .او همچنین
عنوان نمود چنین تصور می شود که در جوامع پیشرفته ،پوسیدگی دندانی دیگر بعنوان یک مشکل محسوب نمیشود،
درحالیکه این بیماری  61تا  11درصد دانشآموزان و اکثریت قریب به اتفاق بزرگساالن را دربر میگیرد .پوسیدگی
دندانی همچنین شایعترین شکل بیماریهای دهان در تعداد بسیاری از کشورهای آسیایی و آمریکای التین میباشد.
تأثیر بیماریهای دهان براحساس درد و رنج ،معلولیت حرکتی و کاهش کیفیت زندگی هم وسیع و هم هزینه بر
است .تخمین زده شده که هزینههای درمانی این بیماریها 4 ،تا 01درصد هزینه های سالمت جامعه را در کشورهای
پیشرفته و بیش از توانایی مالی بسیاری از کشوردهای درحال توسعه را شامل می شود.

تهدیدها
 تفرقهی بین رشتهای بین دندانپزشکان
 ناتوانی در درمان مناسب بیماران به دلیل وجود مشکالت مالی دندانپزشکان در تهیهی تجهیزات
دندانپزشکی
 متعهد نبودن بیمهها
 تحریمات سیاسی و اقتصادی که باعث جلوگیری از ورود مواد اولیه و تجهیزات دندانپزشکی و
استاندارد میشوند.
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 عدم ایجاد انگیزه و تشویق در بین دانشجویان دندانپزشکی
 کمبود اعضای هیئت علمی مناسب
 هزینههای باالی خرید وسایل دندانپزشکی باعث میشود دانشجویان تازه فارغالتحصیل شده

مشکالت موجود
- 1ضرورت نیازسنجی طرح های بنیادی دندان پزشکی
معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت « :به دلیل نبود پشتوانه و نیازسنجی،
طرح های بنیادی در دندانپزشکی کمتر اجرا می شود».
با وجودی که طرحهای بنیادی درصد زیادی از فعالیتهای پژوهشی را تشکیل می دهد ،در دندانپزشکی به راحتی
نمی توان تحقیقات بنیادی را کاربردی کرد؛ چرا که طرح های بنیادی نیازمند پشتوانه است.
از سوی دیگراحساس نیاز برای ایجاد طرح های این چنینی صورت نگرفته و تقریبا در دندانپزشکی کمتر دیده می
شود که شرکت های سازنده به سراغ واحدهای پژوهشی دانشگاه بروند و خواستار تحقیق بر روی کاالی تولیدی باشند.
حتی اگر نمونه هایی وارد دانشگاه شود به معنای تحقیق نیست .در واقع ،کاالی تولید شده بدون نظارت دانشگاه ،آشکارا
دچار مشکالت عدیده ای است که مسلما دانشگاه مطالعاتی برای رفع این مشکالت انجام داده و نتیجه مطالعه را گزارش
می دهد.
امروزه کاالهایی تولید می شود که از کیفیت باالیی برخوردار است و اگر همکاری و مشاوره علمی و تجاری در کنار
یکدیگر باشد سرعت پیشرفت را افزایش می د هد؛ این امر مستلزم آن است که سهم بیشتری از تولیدات صنایع در ارتباط
با دانشگاه باشد.
امروزه شیوه های جدید و تقریبا به روزی در دندانپزشکی استفاده می شود که با توجه به اهمیت موضوع سعی
داریم طرح های تحقیقاتی را بیشتر به آن سمت سوق دهیم از این رو در دانشکده دندانپزشکی جنبه های درمانمدارانه
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
رشد در دوره های بعدی به روش های درمانی مطلوب تری دست می یابیم که همان نیاز را با مالحظه زیبایی و حفظ
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.
برخی طرح های بنیادی نیازمند زمان طوالنی است و باید مراحل آن طی شود تا بتوان آن را کاربردی کرد.

 -2چرا برخی دانشکدههای دندان پزشکی ایران اعضای هیئت علمی ندارند
به نقل از دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و انتقاد از کمبود
اعضای هیات علمی دندانپزشکی در مناطق محروم این نکته را باید بیان کرد که ایجاد انگیزه برای ماندگاری اعضای
هیات علمی در دانشکدهها به ویژه دانشکدههای دندانپزشکی استانهای محروم باید در صدر سیاستهای این دبیرخانه
قرار گیرد.
برای رفع این مشکل باید سهمیهای از ورودیهای دستیاری به عنوان تعهد خاص آموزش برای دانشکدههای دندان
پزشکی اختصاص داده شود .از  81استان کشور  11استان از دانشکده دندانپزشکی بهرهمند هستند.
در ایران بیش از  11هزار دندانپزشک عمومی و سه هزار متخصص در رشتههای تخصصی دندانپزشکی وجود دارد،
و هر ساله یک هزار تن در این رشتهها فارغ التحصیل میشوند.
ایجاد انگیزه برای ماندگاری اعضای هیات علمی در دانشکدهها به ویژه استانهای محروم از سیاستهای دبیرخانه
شورای دندانپزشکی عنوان میباشد و تالش شده است برنامههای اعزام دانشجو به خارج با این سیاست همسو باشد ،به
گونهای که در رشتههایی که ظرفیت تربیت نیروی الزم در داخل وجود ندارد اعزام انجام شود.
در خاتمه با اشاره به افزایش  61درصدی ظرفیت پذیرش دورههای تخصصی دندانپزشکی ،باید آموزشهای مداوم
برای به روز رسانی فارغ التحصیالن اعم از دندانپزشکان عمومی و تخصصی انجام شود.

 -8امروزه حدود  %11از تجهیزات دندانپزشکی دارای برچسب اطمینان (هولوگرام) میباشد؛ امید است به زودی
این درصد به  %011افزایش یابد.
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 -4در شرایط کنونی14 ،هزار دندانپزشک در استانهای مختلف کشور مستقر هستند که از این تعداد تنها  %41از
آنان در شهرهای با جمعیت پایینتر به وضعیت بهداشت دهان و دندان مردم رسیدگی میکنند .در حال حاضر روستاها
فاقد متخصص دندانپزشک هستند؛ توزیع صحیح و عادالنه نیروهای متخصص در بخشهای متنوع دندانپزشکی باید در
حال پیگیری باشد و تالش شود تا دانشآموختگان این رشته را به خدمت در روستاها ترغیب کنیم.
 -4نیروی انسانی کافی برای ارایه خدمات درمانی فراهم نیست .همچنین خدمات درمانی مربوط به پروتزهای
دندانی آن قدر گران قیمت است که وزارت بهداشت توان پرداخت هزینههای آن را ندارد .بنابراین الزم است که بیمهها
بیشتر به این مساله بپردازند و پرداختهای بیشتری داشته باشند.

پیشنهادات:
برای انجام و آموزش بهداشت دهان و دندان پیشنهاد می شود تا :
 بخش بهداشت و پیشگیری در هر یگان ایجاد گردد و در چارت سازمانی قرار گیرد و نیروهای مورد لزوم برای اینامر فراهم گردند.
 دندانپزشکان را در امر فعال شدن و انجام توصیه های بهداشتی در حین درمان بیماران  ،آموزش دهیم و رفتارجدید سازمانی با محوریت آموزش بهداشت و پیشگیری برای دندانپزشکان توصیف نماییم .
 دندانپزشکی پیشگیری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار داده شود (.درمانهایی مانند شیار بندها  ،مقاومسازی با فلوراید  ،درمانهای اولیه جرم گیری و)...
که البته تعدادی تحت پوشش بیمه ای هستند و تعدادی باید اضافه گردند.
 دندانپزشکان نقش خود را در بهداشت و نه فقط در درمان ایفا نمایند و دوره های بهداشت و پیشگیری برایدندانپزشکان گذاشته شود و ظایف آموزش آنها نیز گوشزد گردد و در این جهت دندانپزشکانی که را هکارهای بهداشتی
بهتری را ارائه نمایند مورد تشویق قرار گیرند .
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 پرونده های دندانپزشکی برای انجام معاینات دوره ای پرسنل ادارات ایجاد گردند و وضعیت بهداشت و بیماریبرای افراد مختلف و با لحاظ کردن شرایط فردی از لحاظ سن  ،جنس  ،فشارهای شغلی و بیماریهای عمومی بدن
مشخص گردند .
 اصالح ساختار درمانی انجام گیرد تا درمانها کامال صحیح انجام گیرند تا از دوباره کاری و درمانهای مجددحتیاالمکان پرهیز گردد .
 وسایل مورد نیاز برای درمان و جهت استریلیزاسیون کامل در اختیار کلیه مراکز دندانپزشکی قرار داده شود . درمانگاههای دندانپزشکی شهرستانها ارتقاء یابند تا پرسنل مستقر در آن مراکز و شهرستانها بتوانند از خدماتمناسب و مورد لزوم بهره مند گردند .
 آموزشهای دوره ای جهت تکرار مسائل بهداشتی برای پرسنل وخانواده آنها برقرار گردد. کلینیکها و مراکز دندانپزشکی ،بهداشت محیط را باید حفظ نمایند و بهداشت روانی و نارضایتی افراد اعم ازبیمار ،دندانپزشک و پرسنل درمانی باید بررسی گردد .همچنین اصالح رفتار پرستاران با بیماران مد نظر قرار گیرد .
 اهمیت انجام بهداشت دهان و دندان و عواقب عدم رعایت آن و ارتباط آن با بیماریهای عمومی بدن باید از طرقمختلف برای افراد توضیح داده شود و ذهن پرسنل را به سوی شناسایی بهداشت و پیشگیری متمایل نمائیم .پخش فیلم-
های آموزشی و بهداشتی در اطاقها و سالنهای انتظار مراکز دندانپزشکی و در اختیار قرار دادن پرسشنامههای بهداشتی
و بررسی اطالعات بیماران از امور بهداشتی ،از این جمله هستند .
 در مراکز دندانپزشکی نمایشگاه مواد و وسایل جهت رعایت بهداشت دهان و دندان ( مانند مسواکهای مختلف،نخدندان ،دهانشویه ها و  ) ...کتابهای آموزشی و بهداشتی ایجاد شود تا به صورت مکرر در معرض انظار قرار گیرد و این
وسایل و مواد بهداشتی از طریق طرح حکمت با قیمتهای مناسب در اختیار پرسنل و خانواده ایشان قرار گیرد .همچنین
آموزش بهداشت و دادن هدایای بهداشتی در جهت ترغ یب بیماران به انجام و رعایت بهداشت دهان و دندان مد نظر قرار
گیرد .
ـ فرهنگ بهرهمندی از دندانهای سالم در سالمندی باید در جامعه نهادینه شود و افراد باید بتوانند سالمت دهان و
دندان خود را ارزیابی کنند.
 مدارس جایگاه منطقی برای ترویج سالمت دهانی از طریق برنامه های آموزش وپیشگیری و ارائه خدماتدندانپزشکی به کودکان مدرسه ای است  ،مثال هایی از خدماتی که می تواند در محیط مدرسه ارائه شود شامل آموزش
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بهداشت دهانی  ،دهان شویه فلوراید  ،قرار دادن سیالنت  ،معاینه سالمت دهانی و ارجاع خدمات ترمیمی جامع می باشد.
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
مدرسه مح ور بی توجه به حوزه آنها باید طرح دقیقی داشته تا احتمال موفقیت را بهینه سازد.

تحلیل چشمانداز این رشته در  11سال آینده ( خط شکنی و مرز شکنیهای علمی در این
حوزه)
امید است در  11سال آینده ایران برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،برخوردار از سالمت و
رفاه ،تأمین اجتماعی در زمینهی دندانپزشکی باشد.
با آموزش دقیق و درست و بکارگیری صحیح ابزار آالت و فناوری روز و درك صحیح موقعیت فعلی رشته ،دورنمای
ایدهآل این رشته این است که تا  4تا  04سال آینده با استانداردهای جهانی مطابقت نماید.
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