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داًص آهَختِ زضتِ دًداًپصضکی همغغ دکتسی حسفِ ای ثِ ضوبزُ داًطجَیی  اهیرحسیي یاٍری ایٌجبًت

ضذت هال اکلَصى ٍ کیفیت  رابغِ بزرسی "گَاّی هی ًوبین کِ ایي پبیبى ًبهِ تحت ػٌَاى  721821933

هْسا خاًن دکتر ثِ زاٌّوبیی  "79در سال  سًذگی هزتبظ با سالهت دّاى در بالغیي جَاى ضْز اردبیل

ثغَز کبهل اصل ٍ ثدٍى ّسگًَِ سسلت ػلوی/ادثی ثس اسبظ تؼسیف  هَالیی ٍ خاًن دکتر ًدا هحودپَر

2
Plagiarism  ًگبزش ضدُ است ٍ توبم یب لسوتی اش آى تَسظ فسد دیگسی دز پبیبى ًبهِ یب هساکص ػلوی دیگس

ت صدالت دز ازائِ پبیبى ًبهِ کِ هٌجس ثِ ازائِ ًطدُ است. دزضوي ایٌجبًت اش همسزات هسثَط ثِ ػدم زػبی

 هسدٍد ضدى ٍ ازجبع ثِ ضَزای پطٍّطی داًطکدُ هی ضَد، اعالع کبفی دازم.

 تاریخ ٍ اهضاء داًشجَ                                                                 

 

 ج ایي پایاى ًاهِ ًتایصحت ( ٍ  ORIGINALITY)  اصالتبدیٌَسیلِ    

 استاد راٌّوا  ،دکتر ًدا هحودپَرهْسا هَالییدکتر  ىتأیید ایٌجاًباهَرد 

 هی باشد. 
 

 تاریخ ٍ اهضاء                                                                                    
 

 
2Plagiarism   Plagiarism   یب سسلت ػلوی/ادثی ػجبزت است اش استفبدُ اش هغبلت یب ایدُ ّبی هٌتطس ضدُ یب هٌتطس ًطدُ فسد یب افساد دیگس

  ثدٍى ذکس هٌجغ ثغَز هٌبست یب کست اجبشُ دز هَازد ضسٍزی.

 گَاّی اصالت پایاى ًاهِ 



 

 

 

 

 

 

 سَگٌد ًبهِ

 

دکتسی دًداًپصضکی زا ثب هَفمیت ثِ پبیبى  ءاکٌَى کِ ثب ػٌبیبت ٍ الغبف ثیکساى الْی دٍزُ

خدهت ثِ خلك زا ثس ػْدُ گسفتِ ام دز پیطگبُ لسآى کسین * ثِ خداًٍد  زسبًدُ ام ٍهسئَلیت

ّبی خسدهٌداى ٍ یبدش ضفبی  لبدز هتؼبل کِ داًبی آضکبز ٍ ًْبى است، ٍ ًبهص آزاهص دل

احکبم همدظ دیٌی زا هحتسم آالم دزدهٌداى، سَگٌد یبد هی کٌن کِ ّوَازُ حدٍد الْی ٍ 

ضوبزم. اش تضییغ حمَق ثیوبزاى ثپسّیصم ٍ سالهت ٍ ثْجَد آًبى زا ثس هٌبفغ هبدی ٍ اهیبل 

ًفسبًی خَد همدم دازم، دز هؼبیٌِ ٍ هؼبلجِ، حسین ػفبف زا زػبیت کٌن ٍ اسساز ثیوبزاى خَد 

پصضکی ٍ  ءحسفِجص ثِ ضسٍزت  ضسػی ٍ لبًًَی فبش ًسبشم. خَد زا ًسجت ثِ حفظ لداست 

حسهت ّوکبزاى هتؼْد ثداًن ٍ اش آلَدگی ثِ اهَزی کِ ثب پسّیصکبزی ٍ ضسافت ٍ اخالق پصضکی 

هٌبفبت دازد اجٌتبة ٍزشم، ّوَازُ ثسای ازتمبء داًص پصضکی خَیص تالش کٌن ٍ اش دخبلت دز 

تالء فسٌّگ اهَزی کِ آگبّی ٍ هْبزت الشم زا دز آى ًدازم خَددازی ًوبین. دز اهس ثْداضت، اػ

ٍ آگبّی ّبی ػوَهی تالش ًوبین ٍ تأهیي، حفظ ٍ ازتمبء سالهت جبهؼِ زا هسئَلیت اسبسی 

 خَیص ثداًن.
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 پروردگارا  داشتن تو  جبران همى نداشتن هاست
 تقدیم بى بزرگ مرد زندگیم،پدرم

تی سخاوتمند سایى ی محبت بی پایانش  اولین آموزگارم،کى از  نخستین نفس تا همیشى،همچون درخ
را بر راه  زندگیم افکند و بى من آموخت زندگی زیباست،زندگی آتشگوی دیرین و پابرجاست،گر 
بیافروزیش رقص شعلى اش از هر کران پیداست ورنى خاموش است و خاموشی گناه ماست.بوسى بر 

 …  د،ای بوترین پدردستان پرمورت می زنم ای دلسوزترین معلم،ای موربان ترین مر

 تقدیم بى فرشتى موربانم،مادرم
اقیانوس بی کران محبت،سرچشمى پاکی و صفا،شمع فروزان زندگیم کى گرمی مورش امیدبخش 
زندگیم،نگاه زاللش روشنی بخش لحظى هایم و پاکی وجودش نشان یزدان پاک در حیاتم است.سپاس 

 … بخشیدی،ای بوترین مادر تورا کى زندگیم،وجودم،آرامشم و هستی ام را بى من

تقدیم بى برادرانم،کى در سراسر مراحل زندگی همچون کوه تکیى گاه 
بر بالین  را تقدیم بى بیمارانی کى طبتقدیم بى ماه زندگی ام. .من بودند

موختم ،دردآشنایان چشم بى راه،باشد کى مرحمی برای آالمشان آ آنان
 باشم .....
تمامی اساتید ارجمندم کى مرا                         با تشکر از:          

در طول تحصیل یاری  نمودند
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 چکیدٌ

 :هقذهِ

اًتظار اغلی اس  دٍر گطتي اس سیبایی ٌّجار در جاهعِ است. هال اکلَصى بیطتز اس آى کِ یک بیواری باضذ،

ابعاد رٍاًی ٍ اجتواعی ٍی ٍ بِ تبع آى ارتقاء کیفیت سًذگی فزد  درهاى آى بْبَد عولکزد دّاًی،ظاّز فزد،

 OHRQoLاست. بیي ًیاس بِ درهاى ارتَدًسی ٍ ابعاد گًَاگَى کیفیت سًذگی هزتبظ با سالهت دّاى فزد  

(Oral Health Related Quality of Lifeکِ در بزگیزًذُ هسائل رٍاًی،عولکزد دّاًی ٍ ... است )  ِ؛رابغ

 َد دارد.هستقین ٍج

با تَجِ بِ رضذ رٍس افشٍى هغالعات پیزاهَى هطکالت دّاى ٍ دًذاى ٍ کیفیت سًذگی در دِّ ّای اخیز ٍ 

بزآى  با تَجِ بِ ٍجَد سغَح فزٌّگی هتفاٍت در ضْز ّای هختلف ایزاى ٍ ارتباط آى با کیفیت سًذگی،

یت سًذگی هزتبظ با سالهت دّاى در ضذین تا ایي هغالعِ را با عٌَاى بزرسی رابغِ ضذت هال اکلَصى ٍ کیف

 بالغیي جَاى ضْز اردبیل اًجام دّین.

 هَاد ٍ رٍش ّا:

بِ  79تا دی  79سال کِ در باسُ سهاًی تیز 28-13ًفز اس بالغیي جَاى با هتَسظ سٌی  33در ایي هغالعِ  -

 ضذًذ.هغب خػَغی هزاجعِ کزدُ اًذ ٍارد  داًطکذُ دًذاًپشضکی اردبیل ٍ یک کلیٌیک تخػػی

بیواراى اس جْت سالهت پزیَدًتال تَسظ ضاخع پزیَدًتال  بِ هٌظَر حذف عَاهل هذاخلِ گز در هغالعِ، -

CPITN  گزفتٌذٍ پاییي تز هَرد هغالعِ قزار  1کِ بیواراى با درجِ بٌذی  ،ضذًذبزرسی. 

 جوع آٍری اعالعات هزبَط بِ کیفیت سًذگی هزتبظ با سالهت دّاى ٍ دًذاى اس عزیق ًسخِ فارسی -

 ضذ.)کِ قبال رٍایی ٍ پایایی آى تاییذ ضذُ( اًجام  OHIP-14ضاخع 

بِ ایي غَرت کِ پزسطٌاهِ خَد اظْار بِ اًضوام فزم رضایت ًاهِ ٍ چٌذیي سَال دهَگزافی تَسظ  -

 .گزدیذضخع تکویل 

 گزدیذ.)ضاخع ًیاس بِ درهاى ارتَدًسی( تعییي  IOTNسپس تَسظ هتخػع ارتَدًسی ضاخع  -



 

 
 

 

 :ّا یافتِ

 رابغِ هعٌاداری در ّیچسالهت دّاى ٍ دًذاى در بزرسی رابغِ بیي جٌسیت ٍ کیفیت سًذگی هزتبظ با  -

یک اس گزٍّْای اکلَصًی در خػَظ ارتباط کیفیت سًذگی ٍ جٌسیت هطاّذُ ًطذ کِ بیاًگز عذم ارتباط 

 قغعی جٌسیت با کیفیت سًذگی بیواراى است.

( با کیفیت سًذگی هزتبظ با سالهت  IOTN-DHCضاخع بزرسی رابغِ ضذت هال اکلَصى )با کوک  -

 دّاى ٍ دًذاى ًطاى داد کِ ارتباط آهاری هعٌاداری بیي ایي دٍ هتغیز ٍجَد ًذارد.

( ٍ کیفیت سًذگی هزتبظ با سالهت  IOTN-ACبزرسی رابغِ بیي ارسیابی فزد اس خَد ) با کوک ضاخع  -

 ایي دٍ هتغیز ٍجَد ًذارد. دّاى  هطخع کزد کِ  ارتباط آهاری هعٌاداری بیي

ّوچٌیي با ٍجَد ایٌکِ بزرسی رابغِ بیي تحػیالت بیواراى ٍ کیفیت سًذگی هزتبظ با سالهت دّاى ٍ  -

ایي رابغِ ًیش هَرد بزرسی قزار گزفت ٍ ًتایج حاغل اس آى بِ ایي  دًذاى جشٍ اّذاف هغالعِ ًیست،

بذیي غَرت کِ با افشایص  .هتغیز ٍجَد داضتاداری بیي ایي دٍ ارتباط آهاری هعٌکِ  بَدغَرت 

 .تحػیالت هیشاى کیفیت سًذگی هزتبظ با سالهت دّاى کاّص هی یابذ

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزی:

ثِ ًظس هی زسد کِ هبل اکلَضى ٍ دزهبى ازتَدًسی ، ثِ هیصاًی کِ لبثل اًداشُ گیسی ثبضد، ثس زٍی کیفیت 

 بى تبثیس ًوی گرازًد.شًدگی کلی ٍ کیفیت شًدگی هستجظ ثب سالهت دّ

 

، ضاخع OIDPضاخع  ،ارتَدًسی کیفیت سًذگی هزتبظ با سالهت دّاى،هال اکلَصى،   :ّا کلید ٍاشُ

OHIP-14،  ایٌذکسIOTN 

 

 


