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 چکیده فارسی

رشههته دندانپزشههکی ترمیمههی  بههه عنههوان یکههی از ب هه  هههای مهههم و      زمینههه و هههد  : 

اساسههی رشههته دندانپزشههکی و دندانپزشههکی محافهههه کارانههه کههه بههه بازسههازی سههاختمان از  

دست رفته  دنهدان و در نهایهت منبهر بهه اعهاده عملکهردو تکلهم و زیاهایی دنهدان مهی شهود             

تههرمیم هههای پوشههاننده کاسهه   جایگههاه ویههیه ای در زمینههه ماایهه  بههالینی و آموزشههی دارد 

در دنههدان هههای بهها پوسههیدای وسههیر ااههر بههه درسههتی حههورت ایههردو باعهه  ی هه  بافههت    

دنههدانی شههده و ایههن تههرمیم ههها در یههک جل ههه تکمیههر شههده وهههم چنههین در م ای ههه بهها   

کی یههت تههرمیم هههای ری تگههی هزینههه کمتههری دارند مضالبههه ی یابههر بههه منهههور بررسههی  

کاسهه  انبههام شههده در ب هه  ترمیمههی دانشههکده       کلینیکههی تههرمیم هههای پوشههاننده   

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در یک نیم ال تحصیلی حورت ارفت 

مضالبهه بهه حهورت توحهی ی م ضبهی بهر روی تمهام مراجبهه کننهداان بهه            مواد و روش ها :

کههه نیههاز بههه انبههام تههرمیم    59ب هه  ترمیمههی دانشههکده دندانپزشههکی قههزوین در سههال    

تههرمیم هههای انبههام شههده بههروی دنههدان بیمههاران بهها   پوشههاننده کاسهه  داشههتند انبههام شههد 

بههبیت موجههود وارد یالههت اسههتاندارد م ای ههه شههده و در حههورت عههدم تضههاب  بههر اسههاس و 

پرسشههنامه اردیههد مباینات بهها اسههت اده از سههوند داسههی شههکرو آینههه داخههر دهههانی و نهه     

مباینه توسههد دانشههبوی سههال آخههر    بررسههی هههای رادیههوارافی انبههام شههد      دنههدان و

دندانپزشههکی و همینههین توسههد اسههتاد راهنمههای مضالبههه انبههام شههد و در پرسشههنامه  اههت 

تبزیهه و تحلیهر    SPSS 21توسهد نهرم افهزار آمهاری     اردید  داده ههای بهه دسهت آمهده     

شههدند  بههرای تحلیههر هههای آمههاری و تههرمیم هههای مههورد بررسههی بههه دو اههروه تههرمیم هههای   

کامپوزیههت و آمالگههام ت  ههیم بنههدی شههده و بری ههم متفیههر هههای م تلهه  و تههرم تحصههیلی 

 بررسی شد دانشبویان 



 
 

داری بهین نهوم مهاده ترمیمهی      نتایج: بررسی آنالیزههای آمهاری نشهان داد کهه ت هاوت مبنهی      

و میههزان اورهنکوکانتکههت نامناسههم و فههرم آنههاتومیکی تههرمیم وجههود دارد ولههی در متفیههر    

 های سضح ناحا  ترمیم و تماس در سضح اکلوزال ت اوت مبنی داری دیده نشد 

با توجهه بهه اینکهه محهور درمهان ههای انبهام شهده در دانشهکده دندانپزشهکیو            :یبه ایرینت

بویان بوده و درمهان بیمهاران نیهز در کنهار آن انبهام مهی پهذیرد و بها توجهه بهه           آموزش دانش

پیییدای درمان های ترمیمهی پوشهاننده کاسه  و بهه نههر مهی رسهد کی یهت تهرمیم ههای           

 پوشاننده کاس  انبام شده در این مرکز از نهر کلینیکی  قابر قاول باشند

و دانشههکده کلینیکههی و آمالگههام و کامپوزیههتکلیههدوا ه ههها : تههرمیم پوشههاننده کاسهه و ارزیههابی 

 دندانپزشکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


