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 :چکیده

با توجه به پیشرفت و کاربرد روزافزون ایمپلنت های دندانی و لزوم آمووز  منابوو و جوام      مقدمه:        

مطالعه جهت برربی میزان آگاهی و نگر  دانشجویان دندانپزشکی علووم  دانشجویان دندانپزشکی، انجام این 

 ربد.پزشکی قزوین ضروری به نظر می 

-91 نیمسال دوم بوال تصیویلی  این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی ابت که در  مواد و روش ها:      

پربشنامه بوود و بوپ     وهشصورت پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژ دانشجو 95 با همکاری و 92

 قسمت آگاهی و نگر  با ابتفاده از نرم افزار مورد برربی و پایش قرار گرفت. 2اطالعات بدبت آمده در 

معنوی              بوین آگواهی و تورم تصیویلی تفواوت      که نتایج بدبت آمده بیانگر آن ابت  یافته ها:     

بین میزان آگاهی دانشجویان و ابت.  21باالتر از ترم  22در ترم وجود دارد و میزان آگاهی  (p=0/003)دار

 معنواداری وجوود دارد   اخوتال   نیوز  موجود در زمینه ایمپلنت در دانشوگاه  مناب  و مطالو آموزشیآگاهی از 

(p=0/034)بین آگاهی و نوع ورودی تفواوت معنوی دار وجوود نودارد     ما. ا(p=0/314) .    همچنوین میوزان

آگاهی و نصوه نگر  دانشجویان نشان داد که دانشوجویانی نگور  خووبی در زمینوه ایمپلنوت دارنود، لزوموا        

 آگاهی خوب در این زمینه ندارند.

بر طبق نتایج حاصل، آموز  در زمینه ایمپلنت در دانشکده های دندانپزشوکی بوه روز    نتیجه گیری:      

ی مدون و هدفمند و تغییر در شیوه آموزشی با هد  ایجاد و ارتقاء توانوایی و  نبوده و ضرورت یک برنامه ریز

 مهارت های عملی درمان ایمپلنت در دانشجویان احساس می شود.

 

 آگاهی، نگر ، درمان ایمپلنت دندانی واژه های کلیدی:     

 

 

 

 



Abstract: 

Introduction: 

Considering development and increasing use of dental implants and need of 

comprehensive training for dental students, this study was to assess the 

knowledge and attitude of dental student at Medical University of Qazvin. 

 

Material & Methods: 

This cross-sectional study was done in 2013 by participation including of 59 

students. Data collection for this research was done by questionnaires two parts: 

Awareness & Attitude. The collected data were recognizing by software SPSS. 

 

Findings: 

The obtained results indicate a significant variation (difference) between 

knowledge of students and their semester and there was a higher level of 

knowledge in term 12 in comparison with term 10. There is also a meaningful 

relation between the students knowledge and their access to resources and the 

trained materials during the course. On the other hand no significant relation 

was detected between the students knowledge and their input and also there was 

no variation detected between the awareness number and students attitude. 

 

Conclusion:  

According to the results, the education in the field of dental implant is not up to 

dated and a purposeful systematic change of method is required in order to 

establish and improve the capabilities as well as skills of dental implant 

students. 
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