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هـاي دندانپزشـكي      بررسي وضعيت آموزش ايمپلنت در دوره قبل از دكترا در دانشكده          

  1387دنيا، سال 
  

  4هران نوربخش دكتر م          3          دكتر رعنا رهنمانيا2       مهندس ناصر واليي# 1رزم دكتر پارسا آتش

  

  

  :خالصه

شود و از   نميهاي دندانپزشكي ايران به صورت مستقل تدريس در دروه قبل از دكتري در دانشكده توجه به آن كه كوريكولوم آموزشي ايمپلنت با: هدف و سابقه

ريكولـوم آموزشـي ايمپلنـت در بعـضي كـشورها، و          هاي شناخته شده درمان ايمپلنت و تقاضاي روز افزون براي آن و همچنين مـشاهده ايجـاد كو                   طرفي موفقيت 

هاي دندانپزشكي  مشخص نبودن وضعيت كامل آموزش آن در دنيا اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت كوريكولوم آموزشي ايمپلنت در دوره قبل از دكتري دانشكده

  . صورت پذيرفت1387جهان در سال 

هاي دندانپزشـكي   هاي دندانپزشكي جهان و دانشكده ليست بهنگام كليه دانشكده.  انجام گرفت Cross-Sectional  اين تحقيق با طراحي :موادو روش ها

 گزينه 5 تا 4 سوال 17نحوه آموزش دوره ايمپلنت در دوره قبل از دكتري با پرسشنامه اي حاوي .   دانشكده به صورت تصادفي انتخاب شد135ايران تهيه و تعداد 

در پرسشنامه وجود يا عدم وجود اين دوره، نسبت . يق پست الكترونيك و داخل كشور با پست ارسال و جمع آوري اطالعات گرديداي براي كشورهاي جهان از طر

  . بررسي و ثبت گرديد و با آماره توصيفي آناليز شد... استاد به دانشجو، محتوي دروس تئوري و عملي، كتب مرجع، انواع درمان پروتز متكي بر ايمپلنت و غيره

كننـد آمـوزش تئـوري      درصد دوره ايمپلنت را  برگزار مـي 1/85.  دانشكده به پرسشنامه پاسخ دادند79 دانشكده دندانپزشكي مورد مطالعه تعداد 135 از   :يافته ها 

 درصـد  28 مراحـل پروتـزي و   درصد65هاي داراي آموزش عملي ايمپلنت در         از دانشكده . گردد   درصد ارائه مي   49 درصد آنها و آموزش عملي در        100ايمپلنت در   

كه سابقه طوالني تري در آموزش ايمپلنت قبل از دكتـري دارنـد دروس تئـوري و عملـي را بـاهم       هايي    دانشكده. شود  مراحل جراحي توسط دانشجويان انجام مي     

  . كنند برگزار مي

هاي دندانپزشـكي   لحاظ نمودن اين دوره در دانشكده   . و فراگير است  هاي دنيا جدي تلقي شده         آموزش ايمپلنت قبل ازدكترا در دانشكده      :نتيجه گيري و توصيه   

  . نمايد مقطع دكتري عمومي را توصيه مي

  آموزش دندانپزشكي ايمپلنت، كوريكولوم آموزشي دندانپزشكي قبل از دكتري، ايمپلنت دنداني: ها د واژهيكل

  4/3/89 :پذيرش مقاله   17/12/88: اصالح نهايي  19/10/88: وصول مقاله

 
 
  

  :مقدمه

هاي دنداني ماده آلوپالستيكي است كـه بـه منظـور پايـه               ايمپلنت
پروتزهاي دنداني با روش جراحي در استخوان آلـوئلر باقيمانـده           

هاي دنداني به كـار بـرده شـده از            تعداد ايمپلنت . )1 (گيرد  قرار مي 
 000/700 ده برابـر و هـم اكنـون سـاليانه            2002 تا   1983سال  

 ابـداع   .)3و2(شـود   در آمريكا براي بيماران كاشته مي     واحد ايمپلنت   
كننده و پيشگام آن برانمارك ارتوپد سـوئدي اسـت كـه از سـال               

 در درمان بيماران بي دنداني كامل و پس از آن در آموزش       1963
در حال حاضـر در   .)7تا4 (دندانپزشكي تحولي فوق العاده ايجاد كرد     

 آمـوزش دوره    كوريكلوم آموزشي دندانپزشـكي عمـومي كـشور       

، هر چند كشورهاي ديگـر در ايـن         )10تا8( شود  نمي ايمپلنت برگزار 
تداوم عدم آمـوزش آن در     . )21تا8(اند هاي بلندي برداشته    حوزه قدم 
هاي دندانپزشكي موجب محدوديت اسـتفاده از خـدمات           دانشكده

ايمپلنت دنداني در كشور شده و از طرف ديگر موجب بكارگيري           
وسط دندانپزشكان عمومي شده كـه عـالوه بـر          ناصحيح ايمپلنت ت  

  . )22(گردد  عدم موفقيت درمان باعث عوارض براي بيماران مي
هاي پژوهشي در راستاي مطالب فوق، پاسـخ بـه            يكي از اولويت  

اين سواالت است كه فعال كميت و كيفيـت آمـوزش ايمپلنـت در              
هـاي دندانپزشـكي دنيـا چگونـه          دوره قبل از دكتري در دانشكده     

است ؟ آموزش، عـدم آمـوزش و داليـل آن چـه بـوده اسـت ؟                  
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و احيانا  آموزش ايمپلنت بصورت اجباري است يا اختياري است         
هر گونه تغيير و تحـول در نظـام آموزشـي نيازمنـد بـازنگري و                

عليهذا بمنظور تعيـين وضـعيت آمـوزش        . باشد  سوابق مربوطه مي  
هاي   ايمپلنت در دوره دندانپزشكي عمومي اين تحقيق در دانشكده        

  .  انجام گرفت1386دندانپزشكي داخل و خارج از كشور در سال 
  

  : مواد و روش ها
ليـست  . انجـام گرفـت   ) Survey(ق با طراحي پيمايشي     اين تحقي 

هاي دندانپزشـكي دنيـا كـه مـورد تاييـد وزارت              بهنگام دانشكده 
 دانشكده بـه    129بهداشت باشد تهيه گرديد و از روي ليست آنها          

هاي   طور تصادفي انتخاب شدند و ضمنا از ليست بهنگام دانشكده         
دفي انتخاب و در  دانشكده به طور تصا 6دندانپزشكي كشور تعداد    

وضـعيت  .  دانـشكده مـورد پيمـايش قـرار گرفتنـد          135مجموع  
آموزش ايمپلنت شامل وجود دوره  يا عدم وجود دوره آمـوزش            
ايمپلنت، علل عدم وجود دوره، نسبت اسـتاد بـه دانـشجو، سـال              
آموزشي كه ايمپلنت دنداني وارد كوريكولوم درسي شده، ساعات          

ي، امكان دسترسي از طريـق      دروس تئوري، مباحث دروس تئور    
اينترنت، نام كتـب مرجع،وجـود دوره عملـي، نـسبت اسـتاد بـه               
دانشجو در دوره عملي، سيستم ايمپلنت مورد استفاده در فازهاي          
جراحي و رستوراتيو، امكان جايگذاري ايمپلنت توسـط دانـشجو          
در مقطع قبل از دكترا و نوع پروتز جايگذاري شده توسط دانشجو  

بهـره    احـي سـؤاالت از تجربـه محققـين ديگـر دنيـا      در طر. بود
 و اصالحات جزئي هم در آنها داده شد تا روائي فرم            )17و21(جسته

  . اطالعاتي تامين شود
 سوال چند 17پس از آماده كردن پرسشنامه الكترونيكي كه شامل 

هـاي    گزينه اي است، از طريق پست الكترونيكي  به مديران رشته          
در مواردي  . هاي منتخب ارسال گرديد     نشكدهمرتبط با ايمپلنت دا   

كه پاسخي از رِؤُساي بخش مذكور دريافت نگرديد مجـدداّ نامـه            
الكترونيكي ارسال شد و در آن بـر اهميـتِ ايـن پـژوهش بـراي                
. اصالح دوره آموزشي تقاضائي براي پاسخ بـه سـئواالت گرديـد        

هاي برگشتي پـس از بـازبيني و كنتـرل، طبقـه بنـدي،                پرسشنامه
استخراج، درصد آموزش دوره ايمپلنت در نمونه تعيـين و ميـزان            

 95با احتمـال    ) CONFIDENCE-INTERVPL=C.I(  واقعي  
درصد در جامعه برآورد و نقش عوامل مرتبط بـا برگـزاري دوره             

  .تعيين و مورد قضاوت آماري قرار گرفت
  

  :ها يافته
 پاسخ  دانشكده 34در تماس اوليه،     دانشكده مورد بررسي     135از  

 دانشكده ديگر پاسـخ دادنـد   58 ماه 9دادند و با تماس مجددطي     

 92و در نتيجه جمعاً . ها در اين مطالعه شركت داشتند كه تمام قاره
 79. هـا بـود      درصد كل دانـشكده    2/68دانشكده پاسخ دادند كه     

داراي آموزش ايمپلنت در دوره آموزشي      )  درصد 1/85(دانشكده  
موارد آموزش  . شورهاي خارجي بودند  قبل از دكتري همگي در ك     

ايمپلنت در نمونه ها، ميزان واقعي آموزش ايمپلنت را بـا احتمـال       
از ايـن   . گـردد    درصد برآورد مـي    93 تا   79 درصد از حداقل     95

دوره ايمپلنت را براي آمـوزش      ) درصد9/14( دانشكده   13تعداد  
و  مـورد از آمريكـا       4دانشحويان قبل از دكترا ندارند كـه شـامل          

علل  يا علت.  مورد از آسيا، آفريقا و آمريكاي جنوبي بود        9 اروپا،
دستياري،  در گروه برنامه در آمريكا تأكيد بر آن نداشتناصلي آن 

  برنامـه   ارائـه  در اروپا كمبود وقت در برنامه آموزش و تأكيد بـر          
 دسـتياري، در آسـيا، آفريقـا و آمريكـاي جنـوبي             آموزشي دوره 

و نيز لحاظ  آموزشي، كمبود منابع اقتصادي،     كمبود وقت در برنامه     
ستياري و كمبـود يـا فقـدان هيئـت علمـي             د برنامهنمودن آن در    

  . گزارش شدمجرب
 دانشكده پاسخگوي داراي آموزش ايمپلنت قبـل از دكتـرا،   79از  
از )  درصد   23( دانشكده   19از آمريكا،   ) درصد18( دانشكده   14

ا، آفريقـا و آمريكـاي      از آسـي  )  درصـد  59(  دانـشكده    46اروپا،  
  . باشد جنوبي مي

هاي دندانپزشكي داراي دوره ايمپلنت بـر حـسب           توزيع دانشكده 
دهـد     ارائه گرديده ونشان مي    1نسبت استاد به دانشجو در جدول       

 درصد دانشكده نـسبت اسـتادبه دانـشجو بيـشتر از يـك              31كه  
ز  درصد آنها نسبت استاد به دانـشجو بيـشتر ا  69پانزدهم  بوده و    

هـاي    بود ضمناً نسبت استاد بـه دانـشجو در دانـشكده    10يك به   
 تا يك به ده و در اروپا يك بـه         5دندانپزشكي امريكا بين يك به      

 و باالخره در كشوهاي افريقا و آسيا بيشتر از يـك      15 به   1ده تا   
  .  بود15به 
  

هاي داراي دوره  توزيع نسبت استاد به دانشجو در دانشكده: 1جدول 
  1386ايمپلنت در دوره قبل از دكتري عمومي جهان در سال آموزش 

  فراواني
  تجمعي  درصد  تعداد  نسبت استاد به دانشجو

  13  13  10  يك به پنج و كمتر
  40  27  22  يك به پنج تا يك به ده
  69  29  23  يك به ده تا يك به پانزده
  100  31  24  بيشتر از يك به پانزده

    100  79  جمع
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 دانشكده  14بخشي، در   بصورت چند ) درصد42(نشكدهدا33تعداد  
 دانـشكده   12متحـرك، در      دنـداني   پروتزهـاي   بخش) درصد18(
بخـش  )  درصـد  14( دانشكده   11بخش جراحي، در    ) درصد15(

بخش پريو،  )  درصد 4/9( دانشكده   9پروتزهاي دنداني ثابت، در     
  . باشند مسئول آموزش ايمپلنت به دانشجويان قبل دكترا مي

) صددر36(دانشكده28ازدكتري در ه آموزش ايمپلنت قبل   زمان ارائ 
 12در سال پنجم، در     ) درصد39( دانشكده   31در سال ششم، در     

در ) درصد10( دانشكده 8درسال چهارم، در    ) درصد15(دانشكده  
  .گردد سال سوم ارائه مي

ــت    ــدمات ايمپلن ــت شــامل مق ــوري ايمپلن ــوزش تئ ــوي آم محت
؛ )درصد41(دانشكده32در..) يالاسئواينتگريشن،بيوماترتاريخچه، (

اوردنچر، ايمپلنت تك دنـداني  ( مقدمات، تشخيص و طرح درمان  
“single tooth”؛ ) درصـد 25 (  دانـشكده 20در..)  پارسيل دنچر

مقدمات، تشخيص و طرح درمان و مراحل بـاليني و نگهـداري و             
 8؛ و ) درصـد 24(  دانـشكده  19عوارض مرتبط با ايمپلنـت  در        

  .به اين پرسش پاسخ ندادند)  درصد 10(دانشكده 
هاي مورد بررسي بر حسب سال شروع و مباحـث    توزيع دانشكده 

 ارائـه و محاسـبات      2تئوري ايمپلنت به تفكيك قاره در جـدول         
 دانـشكده   29دهـد كـه مباحـث تئوريـك ايمپلنـت در              نشان مي 

هـاي   شروع شد كه عمدتا از  قـاره      2000قبل از سال    ) درصد42(
كاي شـمالي اسـت و در كـشورهاي آسـيا، افريقـا و        اروپا و امري  

بعـد از سـال     ) درصـد 45( دانـشكده    31يكاي جنوبي تعـداد     آمر
  .  شروع كردند2000

  

هاي دندانپزشكي داراي آموزش ايمپلنت در  توزيع دانشكده: 2جدول 
  قاره  دوره دكتري عمومي برحسب مباحث تئوري و بتفكيك سال شروع

  مباحث  قاره
   تئوريمباحث  سال شروع

  امريكاي شمالي  7)5/9(  2000قبل از 
  5)5/6(  2000بعد از 
  6)7(  2000بعداز   اروپا  11) 16(  2000قبل از 
  31)45(  2000بعد از   آسيا و افريقا و امريكاي جنوبي  11)16(  2000قبل از 

  71)100(    جمع
  

 23 ســاعت،10داراي كمتــر از )درصــد39( دانــشكده 31تعــداد 
ــشكده  ــدد29(دان ــين )رص ــا 10ب ــاعت، 20 ت ــشكده  12 س  دان

 30بـين )  درصـد  6( دانـشكده  5 ساعت،   30 تا 20بين) درصد15(
اند و در هيچ  دانشكده   ساعت آموزش تئوري ايمپلنت داشته   40تا

 ساعت تئوري درس ايمپلنت آمـوزش داده نـشده          40اي بيش از    
  .به اين پرسش پاسخ ندادند) درصد 10( دانشكده 8است و 

دانـشجويان دسترسـي و امكانـات       ) درصد13(نشكده   دا 10  در  
) درصـد 78( دانـشكده    62استفاده از اينترنت  را داشته انـد و در           

 دانشكده  7دانشجويان امكانات دسترسي به اينترنت را نداشتند و         
بـراي  ) درصـد 39( دانـشكده    31در  .  به اين پرسش پاسخ ندادند    

 جـزء دروس  اين دوره كتاب مرجع معرفي شده و اجباري است و      
كتاب درسي را اجباري    ) درصد547( دانشكده   37باشد    اصلي مي 

از . به پرسش پاسخ نداده اند    ) درصد14( دانشكده     11ندانستند و   
 دانــشكده 11 دانــشكده داراي كتــاب درســي اجبــاري،    31
ــد35(  Dental Implant prostheticsكتابهـــاي )  درصـ
 5؛ C E .Mishمولف  Contemporary Implant Dentistryو

ــشكده  ــد 16(دان ــاب ) درص ــف Implantologyكت  . H مول

Spiekerman ــشكده 3  ؛ ــد6/9( دان ــاب )درص  Tissueكت

Integrated Implant Dentistry ــف  3 ؛ Branemark مول
 Osseointegration inكتـــاب )  درصـــد6/9(دانـــشكده 

Dentistry  مولـف Wortlingtonبـا  )  درصـد 5/6( دانـشكده  2؛
 Prosthodontic treatment for edentulousانتخاب كتاب 

patient   مولف G.A. Zarb   كتـاب  )  درصـد  5/6( دانـشكده    2 ؛
Risk factors In Implant Dentistry  مولف F .Renourd و 

گزينه كتب ديگـر را  بـه عنـوان كتـب            ) درصد2/19( دانشكده   6
  مرجع اجباري خود معرفي نمودند 

ــت 79از  ــوزش ايمپلن ــشكده داراي آم ــشكده 39،   دان  49( دان
داراي آموزش عملي ايمپلنـت بـوده انـد ايـن نـسبت در              ) درصد

و در آسيا، آفريقـا و      % 93، در آمريكا    %95هاي اروپايي     دانشكده
هاي دندانپزشـكي     توزيع دانشكده . باشد  مي% 20آمريكاي جنوبي   

بر حسب دوره عملي و زمان شروع و به تفكيك قاره در جـدول              
  ده است  ارائه گردي3شماره 

  
هاي مورد بررسي بر حسب آموزش   توزيع دانشكده-3جدول شماره 

  عملي ايمپلنت و سال شروع آموزش ايمپلنت به تفكيك قاره
  كورس عملي

  قاره
قبل از 
2000  

پس از 
  جمع  ندارد  2000

  8  امريكاي شمالي
)58(  

5  
)35(  

1  
)7(  14  

  10  اروپا
)55(  

8  
)40(  

1  
)5(  19  

آسيا،آفريقاو 
  جنوبيآمريكاي 

2  
)4(  

6  
)14(  

38  
)82(  46  

  20  جمع
)26(  

19  
)23(  

40  
)51(  79  
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هـاي داراي      درصـد دانـشكده    26دهـد كـه         اين جدول نشان مي   
 درصـد   23 و   2000آموزشي ايمپلنت، آموزش عملي را قبـل از         

 درصد فاقد دوره آموزشـي عملـي ايمپلنـت          51 و   2000پس از   
يكاي شمالي هـر كـدام   هاي اروپايي و امر    باشند و در دانشكده     مي

هـا  آمـوزش عملـي ايمپلنـت را            جز يك دانشكده همه دانشكده    
 درصد فاقد 82دارند ودر كشوهاي آسيا،افريقا و آمريكاي جنوبي 

مـورد  دولتـي و غيـر دولتـي    هاي  دانشكده. آموزش عملي هستند  
در اروپا  . ها را نداشته اند     بررسي در ايران نيز هيچ كدام اين رشته       

 بيشتر از آسيا، آفريقا و 2000روع دوره عملي قبل از     و آمريكا ش  
 در آسـيا،    2000آمريكاي جنوبي بوده است، امـا پـس از سـال            

افريقا و امريكاي جنوبي گسترش پيدا كرده است و آزمـون كـاي             
ها به لحـاظ آمـاري  معنـي دار            دو نشان داد كه اختالف بين قاره      

  )>05/0P( است  
 11آمــوزش عملــي ايمپلنــت،     دانــشكده داراي  دوره 39از 

مرحله جراحي ايمپلنت توسط دانشجو قبل      )  درصد 28(دانشكده  
مرحلـه پروتـزي يـا      ) درصـد 65( دانـشكده    26دكترا را داشته و     

. فراگيري پروتز ايمپلنت توسط دانشجوي قبل دكترا را داشته انـد          
بينـد    بيشترين نوع درماني كه دانشجوي قبل از دكترا آموزش مـي          

single tooth restoration  ــس از آن )درصــد4/34( در ، پ
Over denture و ) درصــد25(  درfixed partial denture 

داراي دوره  )  درصـد  40(سي و دو دانشكده     . بود)درصد6/20(در
البراتواري ايمپلنت در كوريكولوم آموزش دندانپزشـكي عمـومي         

  . باشد مي
نپزشكي مـورد   هاي دندا   سيستم ايمپلنت مورد استفاده در دانشكده     

 Nobel، سيستم )درصدITI)  25سيستم : مطالعه عبارت بودند از

Biocare)  21ــد ــستم )درصـ ــد3i ) 13، سيـ ــستم )درصـ ، سيـ
paragon) 13 درصـد(، Astra tech)  5/7 و سيـستم  )  درصـد

Sterioss ) 5/2هـاي ايمپلنـت مـورد     از انواع سيـستم )   درصد
ه موارد كه شامل هـيچ  باشند شايان ذكر است گزينه بقي استفاده مي 

 دانــشكده 10باشــد توســط   نمــيهــاي نــامبرده يــك از سيــستم
ــد25( ــت ) درصـ ــده اسـ ــاب شـ ــستم . انتخـ ــا سيـ در امريكـ

Nobelbiocare  ــستم ــا سي ــا و  ITI، در اروپ ــيا، افريق  و در آس
ــوارد     ــه م ــه بقي ــوبي گزين ــاي جن ــز ( امريك ــه ج  , ITI...ب

Nobelbiocare (         هـاي    هجزء بيـشترين گزينـه انتخـابي در قـار
  . باشد نامبرده مي

  
  : بحث

تحقيق نشان داد كه آمـوزش ايمپلنـت در دوره قبـل از دكتـرا در        
اين افزايش . هاي دندانپزشكي جهان در حال فزوني است       دانشكده

نه تنها در كشورهاي كامال توسعه يافتـه بلكـه در كـشورهاي در              
در مطالعات ديگر هم محققـين بـه        . شود  حال توسعه هم ديده مي    

 اما در آن مطالعات بررسي      )14-15،  20(.هاي مشابهي رسيده اند     افتهي
دوره ايمپلنت قبل از دكترا معطوف به بررسـي وضـعيت آمـوزش             

باشند كه از نظر وضـعيت       يك كشور و يا كشورهاي  يك قاره مي        
 21و16(. اجتماعي و فرهنگي شباهت زيادي به هم دارند        -اقتصادي

ه است كه به وضـعيت آمـوزش        در اين تحقيق هدف كلي آن بود      ) 
ايمپلنت قبل از دكترا كشورهاي گوناگون با سطوح متفاوت توسعه    

به عبـارتي بـا ايـن نگـاه ايـن           .  اجتماعي توجه شود   –اقتصادي  
پيمايش انجام شد كه آيا آموزش ايمپلنت دوره قبـل از دكتـرا در              

اگر برگزار ميگـردد    . گردد و يا خير     كشورهاي متفاوت برگزار مي   
ن آن چند درصد و محتوي آموزش ايمپلنت در اين كـشورها            ميزا

  چگونه است؟
پاسـخگو دوره   هـاي      دانـشكده   درصد 9/14تحقيق نشان داد كه     

كنند   نمي ايمپلنت را براي آموزش دانشجويان قبل از دكترا برگزار        
كه علت آن را تاكيد بر آموزش ايمپلنت در دوره تخصصي، كمبود            

ود منابع اقتصادي و فقـدان اعـضاي        وقت در برنامه آموزشي، كمب    
هاي دندانپزشكي    در دانشكده . هيئت علمي مجرب عنوان كرده اند     

ايران اين دوره به صورت مـستقل برگـزار نميگـردد و بـه شـكل           
جنبي و در كنار دروس نظري  پروتزهاي دنـداني متحرك،ثابـت،            

  .گردد پريو، و جراحي برگزار مي
دوره ايمپلنـت قبـل از دكتـرا        هاي پاسخگو داراي      توزيع دانشكده 

هـاي آسـيا،      دهد كه بيشتر درصد پاسخ دهندگان از قاره         نشان مي 
باشد كه بـه دليـل شـباهت وضـعيت             و آفريقا مي   التينآمريكاي  

تطبيق كوريكولوم آموزشي آنها    ،  اقتصادي و اجتماعي آنها با ايران     
دهـد كـه       است و نشان مي    فيدهاي دندانپزشكي ايران م     با دانشكده 

  .هاي زيادي داشته اند در آموزش دروس تئوري ايمپلنت پيشرفت
هـاي   نسبت استاد به دانشجو براي آموزش ايمپلنـت در دانـشكده          
 15/1دندانپزشــكي آســيا آفريقــا و آمريكــاي جنــوبي كمتــر از 

 نفر دانشجو و يا بيشتر يك اسـتاد بـه           15باشد يعني براي هر       مي
هـا    كه كشورهاي اين قاره   دهد    اين نشان مي  . تدريس اشتغال دارد  

كيفيـت  .كادر هيئت علمي مجرب در ايـن زمينـه كـم داشـته انـد              
 با نسبت يمآموزش دندانپزشكي بويژه در ايمپلنتولوژي رابطه مستق

باالتر استاد به دانشجو و رتبه علمـي اسـاتيد دارد كـه از عوامـل       
تحقيـق نـشان داد كـه كـشورهاي         . درون داد و تاثير گذار اسـت      

مالي و اروپا به اين عوامل درون داد توجه ويژه داشته        آمريكاي ش 
ودارند و نـسبت اسـتاد بـه دانـشجو در ايـن كـشورها بـاالتر از                  

در . كشورهاي در حال توسعه است و اين رابطه معنـي دار اسـت            
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هـاي    ديگر تحقيقات نسبت تعداد  استاد به دانـشجو در دانـشكده           
   )15و16و20(. ه استدندانپزشكي آمريكاي شمالي و اروپا باال بود

هـاي    هاي تحقيـق نـشان داد درس ايمپلنـت در دانـشكده               يافته
ــر    ــالهاي آخ ــشجويان س ــه دان ــا ب ــكي دني  senior)دندانپزش

students)   شـود كـه در ايـن تحقيـق و ديگـر               آموزش داده مي
ين مورد يكسان اسـت؛ بـه عبـارتي    اها در    يافته   )19و30(تحقيقات  

 پروتزهاي دنداني و جراحي فك      وسرپيش نياز درس ايمپلنت د    
  .باشد  ميدونتولوژيو دهان و صورت و پريو

آمـوزش  هاي مهم و بـا ارزش ايـن تحقيـق مـسئله               يكي از يافته  
 Multi)ايمپلنت قبل از دكترا عمـدتاً بـه صـورت چنـد بخـشي      

Disciplinary)  شود و بخش مـستقلي بـه نـام بخـش              برگزار مي
نپزشـكي جهـان كمتـر وجـود        هاي دندا   ايمپلنتولوژي در دانشكده  

تحقيقات ديگر هم در اين مورد به همين يافتـه رسـيده انـد              . دارد
آن    دليل نداشتن بخش مستقل به نام بخـش ايمپلنـت           .)20و16و15(

دو يا  هاي موفقيت آميز بيمار در اين حوزه عمدتاً           ماناست كه در  
گروهي است و توسط بخشهاي  پروتزهاي متحرك و ثابـت،     چند  

به عبارتي اگر بخـش     . شود  ك و صورت،پريو انجام مي    جراحي ف 
مستقلي هم به نام بخش ايمپلنتولوژي تاسيس شود اعضاي كـادر           
هيئت علمي آن بايد تبحر و تخصص حداقل دو رشته جراحـي و             

كـه از  نپروتز و يا پريو و پروتز را بـا هـم داشـته باشـند و يـا اي             
نتولـوژي  بخشهاي چهارگانه فوق اعـضايي را بـراي بخـش ايمپل          

ــد  ــاب كنن ــت در دوره   .انتخ ــوزش ايمپلن ــه آم ــراي اينك ــا ب  ام
دندانپزشكي عمومي هدفمند باشد و با توجـه بـه آنكـه يكـي از               

هاي مـسئول     روشهاي درماني پروتزي است هماهنگ كننده بخش      
  .آموزش ايمپلنت منطقا بايد بخش پروتزهاي دنداني باشد

دندانپزشـكي   هـاي   محتوي آموزش  ايمپلنت نظـري در دانـشكده    
آمريكاي شمالي و اروپا شامل مقدمات، طرح درمان، نگهداري و          
عوارض مرتبط با ايمپلنت است و تعداد ساعات تئوري آمـوزش            
نظري  ايمپلنت در اين كشورها بيشتر از كـشورهاي ديگـر بـوده              

 تمـام   آسيا، آفريقا و آمريكاي جنوبي    هاي    همچنين در قاره  . است
شود كه    نمي دوره  قبل از دكترا تدريس     مباحث نظري ايمپلنت در     

تواند قدمت كوتاه شروع آمـوزش  ايمپلنـت در    دليل اصلي آن مي 
  .اين كشورها باشد

 دانشكده كه كتاب مرجع اجباري داشته       31از  تحقيق نشان داد كه     
 Dental Implantهـاي    كتـاب  دانـشكده دانـشكده  11در .انـد 

Prostheticsو Contemporary Implant Dentistry  كــه 
جع اصـلي بـوده اسـت كـه     امرو  Misch CEٍبمؤلف اين دو كتا
 نكته  ،شود  هاي دندانپزشكي  آمريكا تدريس مي       غالباً در دانشكده  

 Dental Implant Prostheticsقابل تاَمل تاريخ انتشار كتاب  

در قـاره اروپـا كتـاب      .  به طبع رسيده اسـت     2005است كه سال    
Implantology مؤلف  Spiekerman بيشترين استفاده را داشته 

  .است
هاي پاسخگو آمـوزش       درصد از دانشكده   49تحقيق نشان داد كه     

عملي ايمپلنت را دارند كه عمدتا از كشورهاي آمريكاي شمالي و           
 و15(. هاي مطالعات ديگر شباهت دارد      باشد و اين با يافته      اروپا مي 

ــه  )21و16 ــت ك ــايش آن اس ــن پيم ــه در اي ــل توج ــات قاب   از نك
كه قدمت طوالني در آموزش  ايمپلنت قبل از دكترا          هايي    دانشكده

داشته اند در آموزش عملي ايمپلنت هم پيـشگام بـوده و درصـد              
در . ورزنــد بيــشتري بــه آمــوزش عملــي دانــشجو مبــادرت مــي

هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي التين        هاي دندانپزشكي قاره    دانشكده
 فقط  2000و قبل از سال     ميزان آموزش عملي  ايمپلنت كم است        

در اين سه قاره  آموزش عملي  ايمپلنت را    ) درصد4( دانشكده   دو
 55 درصـد و در اروپـا   58داشته است اما در آمريكـاي شـمالي         

.  آموزش عملي  ايمپلنت را داشـته انـد         2000درصد قبل از سال     
اري دوره عملـي آمـوزش   زدر مورد اينكه دليل يا داليل عدم برگ       

هاي ايـن     باشد پرسش نشده است و اين از كاستي         يايمپلنت چه م  
  دانـشكده هـا، كمبـود    وتاهاما عواملي نظير قدمت ك . تحقيق است 

هـاي    منابع مالي، تعداد كم استاد به دانشجو، فراگير نشدن درمـان          
از داليل . تواند از داليل احتمالي باشد ايمپلنت در اين كشورها مي 

 طـوالني  هـاي آن  وفالوآپ درمان، طوالني بودن مدت زمان   ديگر
مدت است و با توجه به شروع آموزش دروس نظري ايمپلنت در            

نكته .  زمان كمتري براي آموزش عملي  دارند       مدتهاي آخر   سال
كوريكولـوم خـاص آموزشـي در        قابل تامل ديگر در اين مـورد،      

اخـذ  آمريكاي شمالي است كه دانشجويان دندانپزشـكي پـس از           
 بـه   شـوند و    وارد رشته دندانپزشكي مـي     هاي علوم   رشتهليسانس  

گيرنـد     دروس اختصاصي دندانپزشكي را فرا مي       سال  چهار مدت  
  . لذا زمان بيشتري براي انجام دروس اختصاصي دارند

 درصد كه آموزش عملي ايمپلنـت در دوره         49مشاهده گرديد كه    
 درصد  28 درصد مراحل پروتزي و      65قبل از دكترا داشته اند در       

در بقيه مـوارد    شود و     حي توسط دانشجويان انجام مي    مراحل جرا 
  دانـشجويان دسـتيار و نظـاره گـر      پروتـز براي اعمال جراحي و  

)(Observer هــاي پروتــزي ايمپلنــت كــه  درمــان. باشــند  مــي
كننـد   دهند و يا نظاره مـي  دانشجويان با راهنمايي اساتيد انجام مي     

 Single Tooth  از بيــشترين بــه كمتــرين درصــدبــه ترتيــب

Restoration Over Denture، Fixed Partial Denture 
  .باشد مي

 عملي ايمپلنت را دارند     آموزشكه  هايي    تحقيق نشان داد دانشكده   
كنند كه يك سيـستم ايمپلنـت         از چند سيستم ايمپلنت استفاده مي     
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 ITIهاي ايمپلنت     سيستم.  باشند  ها ثانويه مي    اصلي و ديگر سيستم   
 هـر  Paragon و 3i درصد و Nobel Biocare  21 درصد، 25

ــدام  ــت 13ك ــته اس ــتفاده را داش ــشترين اس ــد بي ــق .  درص تحقي
Weintraub    كه در آمريكا تا سـال     )15(  نشان داد  1995 در سال 

 دانـشكده اصـلي تـرين سيـستم         22ك در ر سيستم برانمـا   1995
ايمپلنتي بوده است كه استفاده شـده اسـت و پـس از آن سيـستم                

Calcitek   انشكده اصـلي تـرين سيـستم ايمپلنتـي مـورد            د 7 در
  . استفاده است

 Nobelهـا و    درصـد از دانـشكده  19 در ITIدر اروپا به ترتيب 

Biocare   ها اصلي ترين سيستم مـورد         درصد از دانشكده   15 در
هـاي     همكاري شركت  . )20(راحي و پروتز بوده است    جاستفاده در   

هاي دندانپزشكي    كدهسازنده ايمپلنت و مدرسين  ايمپلنت در دانش       
هـاي    تواند در گسترش آموزش عملي  ايمپلنـت در دانـشكده            مي

كه آمـوزش   هايي    دهد دانشكده   تحقيق نشان مي  . جهان مؤثر باشد  
هـاي آموزشـي      عملي  ايمپلنت را پي ريزي كـرده انـد از كمـك            

هـاي جراحـي و       هاي ايمپلنتي نظير هديه سـت       سازندگان سيستم 
 )5-11-20 (.انـد  برده  بهره)Hands on training set(پروتز ايمپلنت

با توجه به استفاده روز افزون ايمپلنت و موفقيت آميز بودن درمان 
آن و تقاضاي گسترده بيماران براي آن، در آينده آموزش ايمپلنت           

مطالعـات نـشان   .در دوره دندانپزشكي عمومي فراگير خواهد شـد   
ــشجوياني  ــه دان ــت ك ــوزش  ايمپ  داده اس ــه دوره آم ــت را ك لن

هاي دندانپزشكي فرا گرفته اند تعداد بيماران  بيـشتري            دردانشكده
را در مراكز درماني خصوصي خـود درمـان كـرده انـد و ميـزان                

   .)10-11، 13، 21(موفقيت درمان هم باال بوده است 
  

  : و پيشنهاداتنتيجه گيري
روند آموزش ايمپلنت در دوره قبل از دكترا رو به افزايش است و             

 برابـر   ي در كشورهاي در حال توسعه به رشد       2000ز سال   پس ا 
  . درصد رسيده است300با 

هاي دندانپزشكي ايـران دوره مـستقل ايمپلنـت بـراي             دردانشكده
دانشجويان دندانپزشكي عمـومي وجـود نـدارد و دروس تئـوري            
ايمپلنــت در كنــار دروس پروتزهــاي دنــداني ثابــت و متحــرك، 

 سـاعت در    2نتولوژي با ميانگين    جراحي دهان و دندان و پريودو     
 .شود  تدريس ميهاي مذكور بخش

درصد آموزش عملي ايمپلنت در كـشورهاي پيـشرفته بـاالتر از            
 .كشورهاي در حال توسعه است

  مختلـف  محتوي آموزش ايمپلنت نظري و عملـي در كـشورهاي         
 .يكسان نيست و متفاوت است

ندانپزشـكي  هاي د بخش مستقلي به نام بخش ايمپلنت در دانشكده 
جهان وجود ندارد و بـا همـاهنگي بخـشهاي پروتزهـاي دنـداني         
متحرك، ثابت، جراحـي و پريودونتولـوژي تـدريس آن صـورت           

  .گيرد مي
كشورهاي در حال توسعه در حال بازنگري كوريكولوم آموزشي          

خود در اين حوزه بودند و تالش دارند كيفيت و محتوي آمـوزش        
برقراري اين دوره در    .  ا ارتقاء دهند  ايمپلنت در دوره قبل از دكتر     

دانشكده دندانپزشكي ايران منـوط بـه تـصميم گيـري دبيرخانـه             
خطـوطي راهنمـا كـه     . تخصصي آموزش دندانپزشكي كشور است    

براي آموزش ايمپلنت دروه  ) AADS( انجمن دندانپزشكي آمريكا    
قبل از دكترا تدوين كرده است از نقطه نظر اهداف اوليـه آمـوزش              

)primary educational goals( پيش نياز ،)prerequisites( ،
ــوي دوره  ــورد انتظــار )content outline( محت  (، اهــداف م

specific behavioral object( ويژگيهاي اعضاي هيات علمي ،
)faculty (  وامكانات)facility (       مناسب ترين راهنمايي اسـت كـه

تـوان بـا    ي مAADSتاكنون تدوين شده است و در صورت اجازه    
اصالحات جزئي كه منطبق با كوريكولوم آموزشي هر كشور باشد          

  . از آن بهره جست
  

  :تقدير و تشكر
محققين تشكر و سپاس عميق خويش را از همكاران ارجمندي كه 

. دارند وقت خويش را جهت تكميل پرسشنامه گذاشته اند ابراز مي    
 آرژانتـين،   :كشورهاي پاسخ دهنده به اين پرسش نامه عبارتند از        

آذربايجان، آفريقاي جنوبي آلمـان، اتـريش،  امريكـا، انگلـيس،            
اسپانيا، اندونزي، ايران، برزيل، پاكستان، تايلند، تايوان، رومـاني،          
روسيه، ژاپن، دانمارك، سوئد، سوئيس، سوريه،  سنگاپور، سيالن،  
شيلي، كانادا، كنيا، كرواسي، كره جنـوبي، فنالنـد، فيليپـين، غنـا،             

ستان، مالزي، مصر، مجارستان، نپال، نيجريه، هلند، هندوستان        قزاق
  . و هنگ كنگ
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