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 سوگند نامه

اکنون که با عنایات و الطاف بیکران الهی دوره دکتری پزشکی را با موفقیت به پایان 

ام، در پیشگاه قرآن کریم به  ام و مسئولیت خدمت به خلق را بر عهده گرفته رسانده

های خردمندان و  خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است و نامش آرامش دل

 :کنم که یادش شفای آالم دردمندان، سوگند یاد می

 

همواره حدود الهی و احکام مقدس دینی را محترم شمارم، از تضییع حقوق بیماران 

ر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارم.در بپرهیزم و سالمت و بهبود آنان را ب

معاینه و معالجه حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار بیماران خود را، جز به ضرورت 

شرعی و قانونی، فاش نسازم.خود را نسبت به حفظ قداست حرفه پزشکی و حرمت 

اخالق همکاران متعهد بدانم و از آلودگی به اموری که با پرهیزکاری و شرافت و 

پزشکی منافات دارد، اجتناب ورزم.همواره برای ارتقای دانش پزشکی خویش تالش 

کنم و از دخالت در اموری که آگاهی و مهارت الزم را در آن ندارم، خودداری کنم.در امر 

های عمومی تالش کنیم و تأمین، حفظ و ارتقای  بهداشت، اعتالی فرهنگ و آگاهی

 .ی خویش بدانمسالمت جامعه را مسئولیت اساس

 

 

ض بْد بر ُوَ شکر ّ سپاش                                  شکر ّ سپاسي ًَ بَ حذ فر
 لياش

 شکر ّ سپاسي کَ خذا را سسد                                    خالك ها، رازق ها را سسد

 جِاى را بَ ّجْد از عذمرازق ها آى کَ بَ خْاى ًعن                                       خْاًذ 

 ُست جِاى سفرٍ احساى اّ                                       اُل جِاى زلَ خْر خْاى اّ



ُر کَ ًَ پرّردٍ ايي ًعوت است                                 از سر خْاى عذهش لسوت 
 است

بردٍ از اّ فيض چَ خار ّ چَ هائذٍ فيض چَ جسّ ّ چَ کل                                     
 گل

 اّ چوي آراست دگرُا چوي                                       باد برد شاخ گل ّ ًسترى

 ّر ًکٌذ طرح چوي از ًخست                                    بر لذ گلبي ًشْد جاهَ چست

 شرح کوال چوي آرا در اّست  ًسخَ ُر گل کَ رلوِا در اّست                               

 حرف ًگار صحف کايٌات                                         بي ّرق ّ بي للن ّ بي دّات

 

 

تقدیم به هر آن کس 
که به من خطی و 

   کالمی آموخت

   



 فْرست هطبلت

 صفحِ عٌَاى

  همسهِ 

 هرٍرهقبالت ٍ اٍل :كلیبت فصل

 2 ایوذلٌز سقطیف:  ولیبر

 2 بذشبضایوذلٌزؾ

 2 ایوذلٌز زٌّسُ هَازسكىیل

 3 اؾشئَایٌشگطیكي

 6 اؾئَایٌشگطیكي حصَل ولیسی فبوشَضّبی

 6 اؾئَایٌشگطیكي حصَل ثبفسم هطسجظ فبوشَضّبی

 6 زاذلی فَاهل –(الف

 7 وٌٌسُ فول ثِ هطثَط فبوشَضّبی – (ة

 8 ثیَهشطیبل ثب هطسجظ فبوشَضّبی – (ج

 سحلیل اؾشرَاى

                                  اظ زؾز زازى اؾشرَاى وطؾشبل                                                                                                   فلز 
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 10 : هطٍضهمبالر

 هسئلِ دٍم : ثیبى فصل

 18 هؿئلِ ثیبى

 18 ولی ّسف

 19 خعئی اّساف

 19 وبضثطزی ّسف

 رٍضْب ٍ سَم : هَاد فصل

 21 هغبلقِ ًَؿ

 21 ًوًَِ حدن

 22 وبض ضٍـ

 25 « هْن اظهشغیطّبی سقسازی ثطضؾی»

 25 اؾشرَاى سحلیل.1



 27 آًبلیعآهبضی

 

 ًتبيج چْبرم : فصل

 

 30 سدعیِ ٍ سحلیل سَصیفی یبفشِ ّب ضزُ ؾٌی ثیوبضاى

 31 خٌؿیز ثیوبضاى

 31 هحل لطاضگیطی ایوذلٌز زض فىیي

 33 ٍضقیز هبًسگبضی ایوذلٌز

 هیعاى سحلیل اؾشرَاى زض هسر یىؿبل

 ثرف آهبض اؾشٌجبعی ٍ آظهَى فطضیِ ّبی سحمیك

 ثطضؾی ًَضهبل ثَزى سَضیـ هشغیطّب )فطضیِ ّب( 

33 

 

 پٌجن : ثحث فصل

 45 ثحث

 47 ٍدیكٌْبزار گیطی ًشیدِ

 48 گیطی ًشیدِ

 49 دیكٌْبزار

 53 هٌبثـ



 لفْرست جذاٍ

 صفحِ عٌَاى

 35 فطاٍاًی ضزُ ؾٌی ثیوبضاى 1 -4 خسٍل

 36 فطاٍاًی خٌؿیز ثیوبضاى 2-4 خسٍل

 37 فطاٍاًی هحل لطاضگیطی ایوذلٌز زض فىیي 3-4 خسٍل

 38 فطاٍاًی ٍضقیز هبًسگبضی ایوذلٌز 4-4 خسٍل

 39 ىؿبلیاؾشرَاى زض هسر  لیسحل عاىیه یفیسَص یآهبضُ ّب 5- 4خسٍل

ثب ثطًس  یزًساً وذلٌزیا loadدؽ اظ  ىؿبلیاؾشرَاى زض هسر  لیسحل يیبًگیه ؿِیبهم  6-4 خسٍل

 كیسحم یزض گطٍّْب ٌشطاالنیا

40 

اؾشرَاى زض هسر  لیسحل يیبًگیه ؿِیهمب یعطفِ ثطا هی بًؽیٍاض عیآظهَى آًبل حیًشب  7-4 خسٍل

 وبضاىیف ثهرشل یزض ضزُ ؾٌ ٌشطاالنیثب ثطًس ا یزًساً وذلٌزیا loadدؽ اظ  ىؿبلی

41 

ثب ؾغَح  وبضاىیزض ث  CAL يیبًگیه ؿِیهمب یعطفِ ثطا هی بًؽیٍاض عیآظهَى آًبل حیًشب 8-4خسٍل 

 BMIهرشلف 

42 

 

  



 فْرست تصبٍير

 صفحِ عٌَاى

 31 دؽ اظ وبقز ایوذلٌز  3-1 سصَیط

 یىؿبل ثقس اظ وبقز Bone Lossهحبؾجِ  1-3 صَیطس
 

31 

  

 

 

 

 

 

 

 



 چکیذُ

یز عَالًی هسر ولیٌیىی ایوذلٌز ّب ٍاثؿشِ ثِ اؾشئَایٌشگطیكي ٍ چؿجیسى ثبفز ّبی ًطم ٍ ادی سلیَم ثِ هَفم

ؾغَح ایوذلٌز اؾز. اًسوؽ ّبی هرشلفی قبهل: دالن اًسوؽ ، اًسوؽ لثِ ای ، ذًَطیعی حیي دطٍثیٌگ ٍ 

قَز ، سحلیل اؾشرَاى هبضغیٌبل  سحلیل اؾشرَاى ثطای اضظیبثی ؾالهز ثبفز ّبی ًطم اعطاف ایوذلٌز اؾشفبزُ هی

ذلٌز ثَؾیلِ ضازیَگطافی اضظیبثی هی قَز ٍ ثغَض هؿشمین زض اضسجبط ثب هَفمیز عَالًی هسر زضهبى ّبی ایو

ثطًسّب  ؿِیهمب وذلٌزیهرشلف ا یوبضآهسى ثطًسّب یٍ ضٍ یزض زًساًذعقى وذلٌزیثب سَخِ ثِ سَؾقِ زضهبى ا اؾز.

هَخَز ووه ذَاّس وطز.  ظیقطا یثب سَخِ ثِ زض ًؾط گطفشي سوبه یهٌغمزضؾز ٍ  یاؾز وِ ثِ اًشربث یاهط

 بیثطاثط  یاؾشرَاً لیعاى سحلیقسُ وِ ه ی( هسف1)Blossom سیخس یػگیاظ ٍ یطیثب ثْطُ گ Intra-lockثطًس 

 يیاؾشرَاى ا لیسحل عاىیوِ ه نیدػٍّف ثط آى قس يیذَاّس زاقز ٍ زض ا وذلٌزیهقشجط ا یووشط اظ ثطًسّب یحش

 نیلطاض زّ یبثیهَضز هغبلقِ ٍ اضظ Loadدؽ اظ  ىؿبلیثطًس ضا زض هسر 

 اّذاف:

 هیجبقس. Intra-lockزض ثطًس  وذلٌزیا Loadدؽ اظ  ىؿبلیاؾشرَاى  لیسحل عاىیه يییسق ،ّسف اظ هغبلقِ حبضط

 هَاد ٍ رٍش ّب:

 یؾبلْب یثِ فول آهسُ ع یّب یَگطافیثِ ضٍـ گصقشِ ًگط، سقساز ول ضاز یهمغق _ یفیسَص یهغبلقِ  يیزض ا

ٍ  لطاض گطفز یبثیهطاخقِ وطزُ ثَزًس، هَضز اضظ وذلٌزیوبقز ا یوِ ثطا یوبهال ؾبلو وبضاىیزض ث  96ٍ  95

دؽ اظ  ىؿبلیزض ّوبى خلؿِ وبقز ٍ  وذلٌزیوطؾز اؾشرَاى سب گطزى ا يیال ؽیاؾشرَاى اظ ث لیسحل عاىیه

load یگطاف َیضاز لِیثَؾ وذلٌزیا peri apical قسُ ٍاضز  ِیاظ لجل سْ ؿزیٍ زض چه ل قس یطیاًساظُ گ

 قس یخوـ آٍض كیثِ صَضر وبهال زل Romexisٍ ثب ًطم افعاض  Planmecaس. زازُ ّب ثب ووه زؾشگبُ گطزی

 .گطفزلطاض لیٍ سحل ِیهَضز  سدع یفیٍ سَص یلیآهبض سحل یٍ ثب ووه ضٍقْب

 : يبفتِ ّب

ثَز. mm(0.39)±1.87:یل اؾشرَاى وطؾشبل زض ایوذلٌز ّبسحل هشَؾظ اظ ثبضگصاضی هیعاى یىؿبلثقس اظ گصقز 

زض ثیي ثیوبضاى ثب  ٌشطاالنیثب ثطًس ا یزًساً وذلٌزیا loadدؽ اظ  ىؿبلیاؾشرَاى زض هسر  لیسحلهیبًگیي 

 لیسحل يیبًگیه ٌىِیثب ٍخَز ا (.p;217/0خٌؿز هرشلف سفبٍر هقٌی زاضی اظ ًؾط آهبضی ثب ّوسیگط ًساضًس)

 ىؿبلیاؾشرَاى زض هسر  لیسحل يیبًگیه يیث یضزُ ّب ثَز ٍل طیؾبل ووشط اظ ؾب 20 طیظ یَاى زض ضزُ ؾٌاؾشر



 یسفبٍر  هقٌبزاض یهرشلف اظ ًؾط آهبض یثب ضزُ ؾٌ وبضاىیزض ث ٌشطاالنیثب ثطًس ا یزًساً وذلٌزیا loadدؽ اظ 

 اؾشرَاى هیبًگیي سحلیلفه ثبال ثَز اهب ثب ٍخَز ایٌىِ ثیكشطیي هیعاى سحلیل زض ذلف  (.p;11/0ٍخَز ًساقز )

 فىیي زض ایوذلٌز لطاضگیطی هحل ثِ سَخِ ثب ایٌشطاالن ثطًس ثب زًساًی ایوذلٌز load اظ دؽ یىؿبل هسر زض

 (.p;21/0) .ًساضز ٍخَز سفبٍر

 

 

 ًتیجِ گیري:

ِ ثِ ؾي، خٌؽ ٍ هحل ثب سَخ ،زض ایي هغبلقِ ّیچگًَِ سفبٍر هقٌی زاضی اظ ًؾط هیعاى سحلیل اؾشرَاى وطؾشبل

 .وبقز ایوذلٌز ٍخَز ًساقز

 كلوبت كلیذي:

 تحلیل استخوان، ایمپلىت دوذاوی، استئو ایىتگریشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


