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 چکیده

 

از  ظی   هدف اصلللای اگز رشا بر سی ملللی ویع ت عرللل خد ا ادن ادوزش ی دا دشیللل ی ی  ی خز ع اگیا   :هدف زمینه و

 امد.هز هزر یمتیمی سن ادوزش ع هشگننمخزمد

ی  اگز رشا ب سز سهیه رخیت از اطالعزش ووجوی ع ویتبط سز عرللل خد ادوزش ی دا دشیللل ی ی  اگیا           :ها روشمواد و 

نن ی  ود از وا ر وطزل زش سهیه وندت از اگز               هز  همچو  رشا ب تزگج ویسوط سن وطزل زش وهم کشلللو ت از جمان هشگ ع  

ی ی ی  اگیا  ا ادن        ستم ا ادن ادوزش ی دا دش مخ صو ش جزوعر  ر ف ع قوش اگز    یده  ادوزش ع... سن  می  قزط  ع سن سی 

 .مخستم پییااتن یده امد

شز   ها: یافته م وی  تزگج اگز رشا ب   متفزیه از      یهد کن  ید سزگد  اه حل هزگی سیات کزهش  زسیاسیت ی  ا متگذا ا  سهدا خز

ادوزش ی دا دشیلل ی ا ادن یهند.  قش سخمن هزت مللالود سیات کزهش  زسیاسیت سسللخز  وهم امللد ع سخمن هزت ی وز ی سزگد  

شوگق  عگ یی            ستم هزت سخمن سیات ت مخ صالح  ی ی  ا افشاگش یهند.  خزز سن ا یش ادوزش ی دا دش شگخیا ن ی  ا ادن    پو پخ

یللوی. تنظخم وددی ادوزش سهدایللد یهز  ع ی دا  سن مللمد پخشللگخیتر  ز    وی ادوزش سهدایللد یهز  ع ی دا  یگده

متز دا یهزت ا تقز    امد.  کخفخد ی دا دشی ی عمووی جمهو ت امالوی اگیا     ت خزز سن پژعهش هزت سخشتیی  زوخنن تدعگز ا

تطبخق ونزمب سز ییاگط ع مخزمد هزت مالود کشو  ع سز حداکثی  مز ی وشز کد          ی عسز  گزه سن مطح امتز دا یهزت جهز   

 یوی.وی ع وقبولخد اجیاگی   ر حس

سز ی   ظی ریفتز ی  یمللتیب سوی   عب هزت قوت وبتنی سی یللواهد ع اقداوزش سهتی سیات پومللخدری ی دا  ع  نتیجه گیری:

شتیگز     عی وی پخشگخیت از سخمز ت هزت پیگوی تزل ا تظز   همن افیایر سن عگژه ریعه هزت هدف اعلوگد سندت یده ی  اگیا ر سخ

 .هزت  گنده یایتن سزیند موی  ا سیات مزل

 

 مالود کشو   ظز  ادوزش؛ سن یمتیمی یعلد؛ هزتمخزمد ادوزش ی دا دشی ی؛ :یکلیدکلمات 
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  255 تا 241 ؛2، شماره 11؛ دوره 1401 بهار  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

 

 مقدمه

 نفکگ  جشء یهز  مالود کن یهدوی  شز  وختاف وطزل زش

. دگ وی یمز  سن اوب یز در تهز  زون از ی گ ع یعموو مالود

 رتفیی تهز ویاقبد ززوندخ  مزلم تهز ی دا  ع یهز  از تسیاو یا 

 ویاقبد ع جزو ن مطح ی  تا ودااان تهز سی زون تاجیا ع زگتدع

 ع یهز  مالود سن  سبد افیای  گیب یخختغ سز  1.امد تا حیفن تهز

. سزیدوی اوی تهز ی دا  یای  یمد از سن حزری تفیی کمتی ی دا ر

 ریپشی  وش الش سز فیی ید  یخی ر ع مز شگافشا سز همشوز 

 ویاج ن شگافشا ووجب ع زفتنگ شگافشا شخ  یهز  مالود وش الش

 یدرخپوم وز ند ی دا  ع یهز  تهز تمز خس  2 .ریییوی ی وز  تسیا

 سش رسز   ی  وی تزلگپی تهز تمز خس ع ی دا  یای  یمد از ی دا ر

 ی  یعموو سهداید تسیا عمده وش ل کگ ع امد عگیز

 یختأث تحد زخی  ی   ا  فی ز یخاخو 9/3 حدعی دخعر  زگا 3.زمدخی 

 رییادم تهز ی دا  ی   شده ی وز  تهز یدرخپوم. یهدوی قیا 

 2010 مزل ی  یجهز  وطزل زش ی  ی دا  ع یهز  تمز خس زگ تیگیز

 همن تسیا) ی صد 35 جهز  مطح ی     وعخی شا خو کن ید یزسگا ز

 DMFT یزاص شخ  یا گا ی  یده ا دز  وطزل زش. امد سویه( زخمن

 دنخ ت 4-7.ا د کییه رشا ب وختاف ونزطق ی  6/95 تز 2 زخس  ا

 کزهش ع جزو ن عما یی کزهش جواوع ع افیای ی  یی دا  یدرخپوم

 یسهدایت تهز ویاقبد  ع زگا از. سزیدوی یز درز  دخفخک توجن قزسل

 رمز وقزلن زگا 8.هستند ززخ  وو ی هم سز همیاه یمختیو ع یا نخشگخپ

 ع یپشی  ی دا  حوزه ی  کشو هز یسهدایت تهز یزاص یسی م

 شا خو ع یا گا ی  یی دا دشی  دخعر  یسی م هدف سز   هز سنگوقز

 .امد یده نخته ننخزو زگا ی  کال  اهداف سن لخ 

 

 روش بررسی

 حوزه ی  یگگی کشو هزت عر خد استدا رشا ب اگز تهخن جهد

 تدعگز سیات  خزز وو ی هزت یزاص امتخیاج جهد ی دا دشی ی

 وای هزت رشا ب  امتز اگز ی . ریفد قیا  سی می وو ی وای رشا ب

 عهز مخستم سی  ظز ش ا عپزگی مززوز  تومط کن ی خز کشو  29

 European Observatory on Health system)  سهدایتی هزت مخزمد

and Policies) فد. ری قیا  سی می وو ی امدر یده ونتشی 

HiT health system reviews گز HiTs سی وبتنی هزت رشا ب 

 ع سهدایتی ویاقبد مخستم هی از وفصای ییح کن هستند کشو هز

. یهندوی ا ادن  ا توم ن حزل ی  هزت مخزمد ع اصالحزش هزت طیح

 تالگو گک سیامزبهز رشا ب کشو هزر سخز وقزگسن تسهخل ونظو  سن

 رخییروی قیا   عز مز ی سن ع سزز گیت وو ی ات یع ه طو  سن کن عاحد

 ت اگیا هز یزاص امتخیاج از پس س دت ویحان ی  .امد یده ا ادن

 از امتفزیه سز وشزسن  وز هزت عهز یایه ید م ی وشزسنر الگورخیت ع

 وندت سهیه وای پخمزگش همچو ی  کشو   ووجوی و تبی هزت پژعهش

 ع سهداید عزا ش تومط یده ونتشی  وز هزت مالودر ادوزش از

 تزگج ا ادن یده ی  اگز  .رییی  ع ت جمع ویسوط عامی هزت ا دمز

از جخب سی  مهزت پییااد وستقخ سز سی می یزاص بطویت وقزلن

 از وا  ی  ود -ن هزت وستخیج از پخمزگش هشگن امزب   زلخش یایه

 ادوزش از وندت سهیه هزت یزاص سز زطبا ت ی . امد ریفتن صو ش

ود امتفزیه یده الوندت از ادوزش م ی دا دشی ی از پخمزگش سهیه

 .امد

 

 نحوه توضیح کار و مطالعه

 ینزاد کشو هزر ی دا دشی ی ادوزش کخفخد ا تقزت  زون

 از سسخز ت. امد ادوزش  وع اگز ا ادن عر خد کزول ع جزوع

 تا تقز سن ووفق تحقخقزتی ع هزسی می چنخز ا دز  سز جهز  کشو هزت

 کشو هزت اطالعزش سی می .ا دیده عمخ ی صو ش سن ادوزش مطح

 ی  وو یوطزل ن هزتیزاص کن یویوی رخیت  تخدن طو اگز وختاف

 :یزول کای سندتجمع گک

 ی دا دشی ی هزتویاقبد وو ی ی  یعلد هزتمخزمد: 1سخش

 ادوزش یهیمززوز  سی می: 2سخش 

  ادوزش سن یمتیمی: 3سخش

   تخدن ع کخفخد از اطمخنز  چگو گی سن  گزهی: 4سخش

 ی دا دشی ی هزتویاقبد پخشگخیت هزتسی زون: 5سخش

  73-9 .سزیدوی

یعلد از جزگگزه ا ادن یهنده عنوا   مو ن ی  کشو  هاندر  نس

ادود از ج یده ع فقط  قش  ظز تی یا ی. سخمن ریهز کن ییکد 

هزت اصوصی هستند سز هم عا ی  قزسد یده ع سز ا ادن یهندرز  

ادود  خش سن وذاکیه  شستن تز ستوا ند ادوتی سز سهتیگز کخفخد  ا سز 

لد  خش قخمد ونزمب ی  ااتخز  سخمز ا  قیا  یهند. از موت یگگی یع
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کخفخد ع قخمد ا ادن ادوزش  ا ا زگزسی  مویه ع  تزگج     ا ی  ااتخز  

یهند تز   هز اوی ستوا ند سخز سخمن ریهز ع ادود وی سخمز ا  قیا 

 یهندرز ر سهتیگز ا تخزب  ا سی امزب ماخقن اوی یایتن سزیند.

گز ی  مخستم سهداید ع ی وز  فیا سنر سز سهیه رخیت از سخمن 

یوی ع وی اجبز ت کن تومط کز وند ع کز فیوز پویش یایهاجتمزعی 

 خش سخمن هزت ت مخایر م ی یده امد تز پییااد از جخب ی  همن 

 ادوزش از جمان ادوزش ی دا دشی ی کزهش گزسد. 

 

 ایران در پزشکیدندان خدمات وضعیت
  ی دا دشی ی هزت ویاقبد وو ی ی  یعلد هزت مخزمد: 1سخش

 یا ی حق اگیا ی یهیع د هی کن د نوخ سخز  امزمی قز و  29 وزیه

 عزا ش. یوی وند سهیه یعلد پویش تحد سهدایتی ادوزش از

 اجیات ع طیاحی طیگق از هدف اگز ا دز  سن ودزز(MOH)  سهداید

 تنظخم  خش ع عمووی سخش ودگیگد وایر سهداید هزت مخزمد

 سهدایتی ادوزش .امد اصوصی سخش سهدایتی ادوزش وقی اش

 ع اصوصی ر(یعلتی) عمووی: یویوی ا ادن ی ل من سن اگیا  ی 

 اصای یهنده ا ادن سهداید عزا ش یعلتیر سخش ی . سخمن هزت ییکد

 ی دا دشی ی عمووی کاخنخک 1942 ر2013 مزل ی . امد ادوزش

(PDCs)کشخد  جمان از  ا ی دا  ع یهز  از ویاقبد اعلخن ادوزش ر 

 ا ادن  ا جیوگخیت ع فاو اگد عا  خش تیوخمیر هزت ی وز  ی دا ر

 تنظخم مز  ن سهداید عزا ش تومط ادوزشر ت یفن. یهندوی

 ع سز یا  وزی ا  مزلر 12 زگی کویکز ) هدف هزت ریعه. یویوی

 ا ادن. هستند جم خد کل سن  سبد تی پزگخز هزت ت یفن یا ات( یخییه

 کن امد ی دا دشی ی وتخصصخز گز ی دا دشی ز  تومط ادوزش اگز

 هزت ویاقبد یهندرز  ا ادن. یویوی پییااد سهداید عزا ش تومط

 اصوصی سخش ی  کن هستند افیایت اگیا ر ی  ی دا دشی ی اصای

 اگیا  ی  یده ثبد ی دا دشی ز  26000 ر2013 مزل تز. کنندوی کز 

 وشغول اصوصی سخش ی   هز  از ی صد 90 از سخش کن یایتند عجوی

   83 .سوی د کز  سن

 امزب سی ر1979 امالوی ا قالب از پس اگیا ر ی  مالود  ظز 

 سهدایتی هزت ویاقبد الماای سخز کنفیا س)  AlmaAtaاعالوخن اصول

 سن ی دا  ع یهز  سهدایتی هزت ویاقبد  93 .ید اصالح ر(1978 -اعلخن

 یده ریفتن ی  ظی    ءع  ایگز جش سهدایتی مخستم از سخشی عنوا 

 امد یده ایغز  (PHC) اعلخن سهدایتی هزت ویاقبد ا ادن ی   ظز  ع

  رزهی افشاگش طیگق از ی دا  ع یهز  مالود  تقزتکن هدف    ا

 ی دا  ع یهز  سهداید ادوزش کخفی ع کمی سهبوی ع ویی 

  شز  از وا  هزت هشگنن وای سی می ر2009 مزل ی  40.سزیدوی

 اگیا  از وا هزت سیات سهدایتی هزت هشگنن کل از ی صد5/15 یهدوی

 س د  تبن مووخز) امد یده یایه ااتصزص ی دا دشی ی ادوزش سن

 .(یا عمززت سخش ع سخمز متز ی هزت ویاقبد از

 سهداید هزت سی زون هزت مخزمد  گشت سی زون ع توم ن وسئولخد

 ی دا  ع یهز  مالود عاحد تومط وایر مطح ی  ی دا  ع یهز 

(OHB)  سزید. وی سهداید عزا شOHB امتیاتژگک  گشت سی زون 

 سیات  خزز وو ی ظیفخد ع امد کییه تهخن  ا رذا ت مخزمد سیات

 ی  ایا ه اگز حزلر اگز سز. امد یایه قیا  توجن وو ی  ا    اجیات

 اصوصیر سخش ی  اصوص سن اویر  ظز تی چز چوب اگدزی

 عما یی ا زگزسی ع  ظز ش .یا ی اطالعزش ودگیگد از جمان وش التی

 اجیات سیات عماخزتی سویجن تخصخص ع تنظخم یای  شز  ایا ه اگز

  41.امد یده عمای جشدی صو ش سن تنهزهز مخزمد

 یزول) یهیهز ی  ی دا دشی ی ادوزش از ی صد 80 از سخش

 یویوی ا ادن اصوصی سخش تومط( جم خد از ی صد 60 حدعی
 عمووی سخش ی  ی دا دشیک 25000 از ی صد 10 حدعی فقطع     42

 تحقخقزش. هستند جم خد از ی صد 45 سن ادوزش ا ادن سن وشغول

)ت دای  DMFT یزاص مزلن 3 هزت سچنی   کن یهدوی  شز  وای

 وخشا امد ع اگز  2حداقل (یده پی ع یده کشخده ع پومخده ی دا هزت

 سهداید عر خدسزید. وی 86/1مزلگی  12ع ی   5 مزلگی 6 ی 

 امد ر خف سسخز  اگیا  سش رسز   ی  ی دا  ع یهز 

(DMFT=11.47 ± 4.6).  پخش کویکز   عت سی یده ا دز وطزل ن 

 پومخدهر ی دا هزت ت دای وخز گخز شز  یای کن  ی  امتز  البیز یسستز ی

 5/0±24/1 ر70/4±78/3 سز سیاسی کویکز  اگز ی  یده کشخده ع یده پی

 ی  سز تی تحصخالش مطح سی میر اگز سیامزب. امد 13/0±47/0 ع

 وای سی می  43.یویوی ی دا  ع یهز  مالود ا تقزت سن وندی از وا 

 از ع پیگوی تزل هزت سخمز ت ی دا ر پومخدری کن یای  شز  2018 مزل

. امد گزفتن افشاگش قبای هزت یایه سز وقزگسن ی  ی دا  یای  یمد

 گزسد عوی کزهش یدش سن مزل 15 تز 12 از ی دا  پومخدری عر خد

 ی صد 50 از سخش مزلگی 74 تز 65 مز ی  ی دا  سی افیای ت دای

 مطح اگز ی  حزلی امد کن وطزل زش  اسطن و  ومی سخز  44.امد
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  255 تا 241 ؛2، شماره 11؛ دوره 1401 بهار  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

 ع یهز  مالود سز اقتصزیت-اجتمزعی عر خد سز تی تحصخالش

 سن فو ت  خزز یهدوی  شز هز یایه اگز  54, 43 وشزهده کیی د. ی دا 

عجوی  کویکز  ی  عگژه سن منیر هزت ریعه تمز  ی  ونزمب ودااالش

 ع تقزرز وخشا اگز ی  حزلی امد کن ی  وطزل زش ا دز  یده   44 .یا ی

 19/46 ع 12/72 تیتخب سن ی دا دشی ی ادوزش ی گزفد سیات ویاج ن

 9800 سن توا ستن 1377 مزل ی  عمووی ی دا دشیک هیع  سوی ی صد

  46. مزگد ا ادن ادود کشو  ی   فی

 

 دندان و دهان بهداشت اجرای حال در هایطرح

 سهداید ایا ه سخز ات  زون توافق مالودر تحول طیح  امتزت ی 

 عزا ش تند متی ع مالود یفتی ع سهداید عزا ش ی دا  ع یهز 

  ووزا  یا ش ی دا  ع یهز  مالود ا تقزت جهد پیع ب ع  ووزب

 مزلن 6 ات یع ه سیات سی زون اگز. رییگد ون قد 1393ی  مزل  استداگی

 یزاص ی  توجن قزسل تغخخی کای هدف تز یده ریفتن  ظی ی 

DMFT/dmft کن اگز وهم سز ی   ظی ریفتز  یوی وشزهده  ووزا  یا ش

 وخسی پژعهش ع ی وز  پخشگخیتر  ووزبر هزت امتیاتژت

 ی دا  ع یهز  ویاقبد طیحسدگز ونظو  طیح هزت یزول   47 یوی.وی

وخصوصز وزی ا   عالدگز  ووزبسز امتیاتژت  مزل 2 زگی کویکز 

 تحد کویکز  ی دا  ع یهز  مالود طیحمزل؛  2یا ات کویک زگی 

  ووزییر هزت سی زونسز امتیاتژت اجیات هز کویک وهد پویش

 طیح؛ هز وهدکویک پویش تحد کویکز  سیات ی وز  ع پخشگخیت

سز امتیاتژت ودااان سیات تمز  کویکز   کویکز  ی دا  ع یهز  مالود

 ی دا  ع یهز  مالود کشو ت سی زونیسستز ی سدع ع عی سن ود من ع 

مزل ع سز  14تز  6سز تمیکش سی ریعه  استداگی یع ه  ووزا  یا ش

سزید. گ ی یگگی از طیح وی ی وز  ع پخشگخیت  ووزبرامتیاتژت 

 تا تقز   سوی کن تحد پویش   عمتزگی سخمنهزت یعلد اجیات 

 ع پخشگخیت  ووزییر ادوزش ا ادن طیگق از ی دا  ع یهز  مالود

 سز  عمتزگی سخمن یفتیچن یا ات جم خد سن ی دا دشی ی ی وز ی

 کشو  یخییه ع سز یا  وزی ا  ع مزل 14 زگی افیای هدف ریعه اعلوگد

 ی دا دشیک طیحی  اگز زوخنن هز از یگگی طیح .پذگییوی صو ش

 ی دا  ع یهز  حوزه ی  مالود  ظز  تحول طیحسوی کن  از وایه

 یزول طیح اگز هدف هزت ریعهن ید. دا ا ی وز ی ع سهدایتی ویاکش

  اگگز  ی دا دشی ی ادوزش سز یا  وزی ا  ع مزل 14 زگی افیای

   84 کنند.وی ی گزفد

 ادوزش مززوز دهی سی می: 2سخش

 ع سهداید یب ن کشو ر ی وز ی سهدایتی ادوزش ا ادن  ظز 

 ویی   خزز وو ی اعلخن هزت ویاقبد یب نر قزلب ی  ع یا ی  ز  ی وز 

 .رییی وی ا ادن مطح من ی 

 

 اول سطح

  ظز  ی  ادود ا ادن  عمتزدی عاحد تیگز وحخطی سهداید از ن

 یغز سز ا 1374 مزلکن س د از  امد کشو  ی وز ی سهدایتی هزت یب ن

 هزت یب ن ادوزش ا ادن  ظز  ی  ی دا  ع یهز  سهدایدسی زون 

ن ادوزش ی  از ن دیهد. اعلوگد ا اوی ا ادن  ا ادوزشاگز  سهدایتی

 مزل 6 زگی کویک -ب ع  یخییه ع سز یا  ز ز  -الف هزت سهداید سز 

 ن ادوزش ی  اگز مطحدامد. از یگگی عاحد هزت ا ا مزل 6-12 ع

 ایز ه کیی. سهداید  اسطخزع  سهداید پزگگزهتوا  سن وی

 

 دوم سطح

 شهری و روستائی درمانی بهداشتی مراکز: الف
 واش  ی وز ی سهدایتی ویاکش ی  وستقی ی دا دشی ی عاحدهزت

 یب ن مخستم ی  ی دا  ع یهز  سهداید ایغز   امتزت ی  هستند

 اندخم فاو اگدتیاپیر سهدایدر  ووزب یزول ی دا دشی ی ادوزش

 ا ادن  ا یا ع تدوگش ع ی دا  کشخد  تیوخمیر رخیتر جی  تیاپیر

  . مزگند

 

  خدمات به دسترسی: 3بخش
گ ی از عواول ووثی سی یمتیمی سن ادوزش پویش سخمن امد کن 

سز  .ت مخای ع( یعلتی) عمووی: ی  اگیا  سن یع صو ش عجوی یا ی

 سخمن پویش تحد اگیا  جم خد از ی صد 90 حدعیعجوی اگن ن 

ن ادوزش ی دا دشی ی دسیات ا اویاکش وحدعیت   ر94یا  د قیا  ی وز ی

عمده ادوزش تومط  ع کنندوی قبول  ا عمووی یده سخمن سخمز ا 

ی کن تحد سخمز ا یوی. وی ا اگن ویاکش یا ات قیا یای سخمن اصوصی

ادوزش  وستقخم پییاادو مو  سز    خستندهز پویش هخچ دا  از سخمن

 سز از وا هز  48, 40 کن ی  صو ش تداع  اگز  عب کنندوی ی گزفد

 سخش رهز رشا ب سیامزب  50 .یو دوی  وواجن کمیی ز هزت هشگنن

 هزت پییااد وحل از ی وز ی ع سهدایتی هزت هشگنن از ی صد 60 از
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 ادوزش هزت هشگنن پییااد 84 .امد یده وزلی تزوخز از وا  وستقخم

 افیای وندت سهیه  عت یس زگزیت ثخیأت توا دوی ویی  جخب از مالود

 ا ر خف    هز مالود عر خد  هزگد ی  ع یایتن مالود ادوزش از

   52ر 51 .کند

سی  توم ن پندم ع چهز   هزت سی زون ی  اگز ی  حزلی امد کن

 یعلد  تومط  ع قبول  مالود هزت هشگنن کل از ویی  مهم کزهش

 سز  52 .امد کییه پخدا افشاگش یزاص اگز مزلن هی تأکخد یدهر اوز

 ی وز ی سهدایتی هزت هشگنن  مویا  یخب طیف گک از اگن ن سن توجن

 ادوزش سستن ی  ی وز ی ادوزش همن یگگی طیف از ع گزفتن افشاگش

 توجن ریع ش سنزسیاگز  53؛رخیی  می قیا  پویش تحد پزگن ی وز ی

 ی وز  سخمن عر خد سهبوی هزت  اه از گ ی عنوا  سن ت مخای سخمن سن

  .یویوی وطیح

 تحد پخشگخیت ی دا دشی ی ادوزش رستیب  مدوی سن  ظی

 توم ن سز اگیا ر ی  .سزیدوی ریع ش گک پزگن هزت سخمن پویش

 جشدی تزثخی ی دا دشی ی سخمن ی دا ر ع یهز  سهداید ویاقبد مخستم

 حزل ی . امد یایتن ی دا دشی ی وختاف ادوزش ی گزفد  عت سی

 سیات سخمن هزت مخستم اصالح سن  خزز یهدوی  شز هز گزفتن حزری

 سن ی دا  ع یهز  سهداید ادوزش ا ادن ی  پخشگخیا ن  عگ یی تشوگق

 یا  در  ید حزل ی  سهدایتی ویاقبد مخستم کن کشو هزگی ی  عگژه

 .عجوی یا ی

 ی  سهدایتی هزت ویاقبد سن یمتیمی کن یایه ا د  شز  وطزل زش

سن طو ت کن ی  وطزل ن . امد سویه  زونزمب اگیا  یهیهزت از سیای

 از وند خزز افیای از ی صد 20 حدعی ی  تهیا   شز  یایه یده کن ات

 ووا عاز سخز   54 .ا د یده وحیع  سهدایتی ادوزش سن یمتیمی

  55 .وهمتیگز عزول ووثی سوی هشگنن ی دا دشی ی ادوزش سن یمتیمی

 اهداف از گ ی مالود ادوزش سن یمتیمی ی   زسیاسیت کزهش

 سهیه ی  کزول سیاسیت عجوی اگز سز امد سهدایتی هزت مخستم اصای

 م ی مخزمتگذا ا  اوز امد غخیوم ز سهدایتی ادوزش از سییا ت

 وم ز حد تز  زسیاسیت کزهش سیات  ا هزگی حل  اه کنندوی

 افیایت. امد  زسیاسی اگیا  ی  ی دا دشی ی ادوزش از امتفزیه  65.سخزسند

 کنندوی وصیف ی دا دشی ی ادوزش سخشتی یا  د سز تیت ی  ود کن

  85, 75 . دا  د  ا ادوزش اگز وزلی توا زگی فقیا ع

 

 نتیجه و کیفیت از اطمینان چگونگی به نگاهی: 4بخش

  ووزبن دگ ی از  اه هزت سهبوی ع ا تقزت کخفخد ادوزشر ا ا

 ر وت دی قوش  قزط عاخیغم کنامد   61-95ی دا دشی ز  وداع 

 وداع   ووزب هزت سی زون ی .  ییا عجوی    ی   خش ای ز تی

 ا زیخزسی ع گزیرخیت ع گزییهی هزت  عب اگیا ر ی  ی دا دشی ی

   63, 62 .امد یده  گشت سی زون اوسی سن سی زون

 کمخد رستیب یزهد جهز ر میامی ی  رذیتنر یهن یع طی

 افشاگش سز لشعوزً افشاگش اگز. اگم سویه پشی ی  ووزیی عاحدهزت

 مطح افشاگش یلخل سن کن امد حزلی ی  اگز. امد  بویه همیاه کخفخد

 افشاگش سن  ع پشی ی جزو ن از ویی  ا تظز اش مطح جزو نر  رزهی

 عاو  هزت یا شگزه ت دای ی  میگع سسخز   ید  خش اگیا  ی   64 .امد

 15 حدعی ت دای از ی دا دشی ی  ووزب  ید سزعث کشو  پشی ی

. امد یده 91 ی مزل یا ش ده 40 از سخش سن ر85مزل ی  یا ش ده

 سی زون از همگی ع یویوی ایا ه یعلد تومطهز یا ش ده اگز عمده

 تب خد یویوی تدعگز سهداید عزا ش تومط کن وای ی می

  56 .کنندوی

 کننده ویاج ن سخمز ا   رزگتمندت سی می از ووجوی هزت رشا ب

  میه وخز گخز کن امد    از حزکی ی دا دشی یر هزت یا ش ده سن

 47/82و زیل سهشتی یهخد ی دا دشی ی یا ش ده ی  کای  رزگد

 یا ش ده ی  ی صدر 62 سیاسی تهیا  ی دا دشی ی یا ش ده ی  ی صدر

 ی دا دشی ی یا ش ده ی  ع ی صد 09/88 سیاسی یزهد ی دا دشی ی

 گک سن  خززسز اگز عجوی   96-56.امد سویه ی صد 6/69 و زیل سزسل

 تا تقز ع سخش هی هزت ی زف کزهش جهد ی  وؤثی  گشت سی زون

   70 . مدوی  ظی سن ریع ت ادوزش ا ادن کخفخد

  ع یایمیا یزول وت دیت ویاکش ری دا دشی ی قصو ی  وو ی 

 کز ینزمی  ظی کسب سز پشی ی  ظز  ع قز و ی پشی ی هزت مززوز 

 از سخمز ا  ی زگزش سن  مخدری کز  تخصصیر هزت کمخسخو 

 اقداوزش ی  عامی ع فنی ووازگز  عزگد. یا  د سیعهده  ا ی دا دشی ز 

 ی زگزش سی می ی  کن امد و خز ت تیگز وهم ی وز ی ع تشخخصی

 قیا  ا تظزوی هزت هخزش ع قضزگی وحزکم امتنزی وو ی ی دا دشی ی

  71 .رخییوی

 

 دندانپزشکی های مراقبت پیشگیری برنامه: 5بخش
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  255 تا 241 ؛2، شماره 11؛ دوره 1401 بهار  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

 پیشگیری های برنامه

 پخشیفد سیات عمووی سهداید پخشگخیت هزت سی زون اهمخد

 توافق سیامزب. امد یده وشخص اوسی سن ی دا  ع یهز  مالود

  ووزا  یا ش ی دا  ع یهز  مالود سی زون وشتیک هزت هم ز ت  زون

 هزت سی زون پیع ب ع  ووزب عزا ش ع سهداید عزا ش سخز

 ال تیع خک پیع ده سیات افشا ت  ی  سی زون تهخن: یزول پخشگخیت

 ال تیع خک ینزمنزون ت مخل  ووزا ر یا ش ی دا  ع یهز  مالود

 جهد فاو اگد عا  خش تزوخز  ووزا ر یا ش ی دا  ع یهز  مالود

 مخز  گو خد از امتفزیه ع فاو اگد عا  خش ادود ا دز   ووزا ر یا ش

  72 .ید ریفتن  ظی ی  ودا ب ی 

 کنتیل جهد زوز  سهتیگز یهد وی  شز  یده ا دز  وطزل زش

هز و ز  سهتیگز از گ ی ع کویکی منخز ی دا  ع یهز  هزت سخمز ت

 همشوز . سزید وی استداگی ودا ب منی ریعه اگز سن یمتیمی جهد

   هزر عالدگز ع  ووزا  یا ش سن ی دا  ع یهز  سهداید  ووزب سز

 هزت  عب سهتیگز از گ ی عنوا  سن فاو اگد عا  خش از امتفزیه

ر چو  یواهد رییی وی توصخن ی دا  ع یهز  پومخدری از پخشگخیت

 ی صد 50 حدعی  ووزا  یا ش ی    یهد کن امتفزیه از وی  شز 

 . یا ی همیاه سن  ا یادمی ع یخیت هزت ی دا  ی  پومخدری کزهش

 وخز  ی  پیگوی تزل هزت سخمز ت ع ی دا ی پومخدری فیاعا ی

  زی مد پخشگخیا ن هزت ویاقبد ع اگیا  وخز سزل ع جوا  سش رسز  

 هزت سی زون کفزگد عد  یهنده  شز  یویروی ی گزفد   هز تومط کن

 اگیا  ی  ی دا  ع یهز  سهداید هزت ویاقبد مخستم ی  پخشگخیا ن

 اعلوگد پخشگخیا نر هزت ویاقبد یزول جزوع سستن گک اگدزی. امد

   49 .امد یهز  سهداید ویاقبد مخستم اعل

 

 نتایج
 ی  ود – ننگهش شگمزخپسیامزب  یی دا دشی  ادوزش ننگهش

 از وا 

 سیات جخب از پییااد میا ۀ وتومط ی  ایاون اطالعزتی از

 ع 1396 تز 1390 هزتمزل طی پشی یی دا  ادوزش ی گزفد

ن دا ا 1394 ع 1393 هزتمزل طی ی دا دشی ی ادوزش از وندتسهیه

 یده امد.

 

 جمعیت کل سطح در – الف

 سیات جخب از پییااد میا ۀ وتومطی  مطح کل جم خد 

 1391 مزلع ی   سخشتیگز 1393 مزل ی  ی دا دشی ی ادوزش ی گزفد

 (1  مویا سوی. ) کمتیگز

 

 خانوار سکونت محل تفکیک به  - ب

 ادوزش ی گزفد سیات جخب از پییااد میا ۀ وتومط 2  مویا 

 م و د وحل تف خک سن 1396 تز 1390 هزتمزل طی  ا ی دا دشی ی

 تحد هزتمزل همۀ ی   مویا  اگز سن توجن سز. یهدوی  شز  از وا 

 از وا هزت از کمتی  عمتزگی از وا هزت جخب از پییااد سی می

 اوی وقدا  سخشتیگز سن کن 1392 مزل ی  جش سن ع امد سویه یهیت

 .امد سویه ثزستی وقدا  سی می تحد هزتمزل همۀ ی  تقیگبزً  مخده

 

 ایهزینه هایپنجک تفکیک به – ج
 سیات جخب از وستقخم هزتپییااد میا ۀ وتومط 1 جدعل

 طی اتهشگنن هزتپندک تف خک سن  ا ی دا دشی ی ادوزش ی گزفد

 کمتیگز  مویا  اگز سن توجن سز. یهدوی  شز  1396 تز 1390 هزتمزل

 ویسوط ی دا دشی ی ادوزش ی گزفد سیات جخب از وستقخم پییااد

 هزتجم خد سن ویسوط وقدا  سخشتیگز ع اعل پندک هزتجم خد سن

 .امد سویه پندم پندک

 ادوزش ی گزفد سیات جخب از پییااد میا ۀ وتومط 3  مویا 

 هزتمزل طی پندم ع اعل پندک هزتجم خد ی   ا ی دا دشی ی

 میا ۀ وتومط  مویا  اگز سن توجن سز. یهدوی  شز  1396 تز 1390

 هزتجم خد ی  ی دا دشی ی ادوزش ی گزفد سیات جخب از پییااد

 هزتجم خد سن  سبد زگزیت اخای ااتالف سز( پندم پندک) ثیعتمند

 .امد ریفتن قیا ( اعل پندک) فقخی

 خدمات دریافت برای جیب از مستقیم پرداخت سهم

 1390 هایسال طی جیب از مستقیم پرداخت کل از دندانپزشکی

 1396 تا

 ی گزفد سیات جخب از وستقخم هزتپییااد کل از ی صد 95/69

 ع ی دا   صب کشیرعصب کیی ر پی سیات ی دا دشی ی ادوزش

 عگشگد سیات    وقدا  کمتیگز ع اصوصی ویاکش ی  ی دا   عکش

( اگز ی  حزلی امد 4) مویا   امد سویه یعلتی ویاکش ی  ی دا دشیک
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 ادوزش ی گزفد سیات جخب از پییااد کل از ی صد 53/63 کن

 تیوخم ی دا ر جیاحی رخیترجی  کشخد ر عگشگدر سیات ی دا دشی ی

 عاو  یا شگزه سن وت اق کن سویه هزگیسخمز متز  ع ویاکش ی  ا دع

 (5ا د ) مویا   بویه پشی ی

 خدمات دریافت برای دندانپزشک به مراجعه بار سرانه

 دندانپزشکی

. مدا سز 2/0 سیاسی مزل ی   فی هی سیات ی دا دشیک سن ویاج ن سز 

  دشیکی دا سن ویاج ن سز  .یا  د  ا ویاج ن سز  سز تیگز چهز  پندک

کن  کمتی یده ی  حزلی 1394ی  ونزطق یهیت ی  مزل   فی هی سیات

 ی  ونزطق  عمتزگی افشاگش گزفتن امد.
 

 بحث
 فیاعا ی اگیا ر کشو  ی  ی دا دشی ی ادوزش عر خد ا زگزسی ی 

 جوا  سش رسز   وخز  ی  پیگوی تزل هزت سخمز ت ع ی دا ی پومخدری

   هز تومط کن  زی مد پخشگخیا ن هزت ویاقبد ع اگیا  وخز سزل ع

 ی  پخشگخیا ن هزت سی زون کفزگد عد  یهنده  شز  یویروی ی گزفد

 گک اگدزی. امد اگیا  ی  ی دا  ع یهز  سهداید هزت ویاقبد مخستم

 ویاقبد مخستم اعل اعلوگد پخشگخیا نر هزت ویاقبد یزول جزوع سستن

 ع یهز  سهداید ادوزش وددی تنظخم سنزسیاگزر. امد یهز  سهداید

 جاب سسخز تر مزلهزت سیات. امد  ز  پخشگخیتر ممد سن ی دا 

 سهداید از تی عمخق ی ک اهمخد سن رخی درز  تصمخم  ظی کیی 

 اگیا  ی  توا دوی کن ات پخشگخیا ن اقداوزش وو ی ی  ی دا  ع یهز 

 کننده حمزگد هزت مخزمد فقدا . سوی سش ری وش ل یویر ا دز 

 اصای یلخل ونزمب ونزسع تخصخص سیات ی دا  ع یهز  مالود تا تقز

 یایه حزلر عخز ی . امد سویه کشو  ی  سیا گخش چزلش ف ای عر خد

 سی زون توم ن همچنخز ع ونزمب مخزمد سن  خزز اثبزش سیات قوت هزت

 هی ا زگزسی سیات  خش هزگی یایه چنخز. امد  خزز وو ی پخشگخیا ن هزت

 ی . امد  خزز وو ی پخشگخیا ن سی زون اثیسخشی تظزهیاش ع ات ودااان

 کم جواوع ع افیای سن ی وز  افشاگشی هزت هشگنن صو شر اگز غخی

 ی  اگیا  ی  ی دا  ع یهز  مالود عر خد.  ع ی اواهد فشز  ی  ود

 ع ودااالش سن فو ت  خزز ا گاستز   ظخی کشو هز از س ضی سز وقزگسن

 کزهش ع عمووی  رزهی افشاگش سیات ونزمب هزت امتیاتژت

 مخزمتگذا ا . امد سهدایتی او ز زش سن یمتیمی ی  ااتالفزش

 از امتفزیه ی   زسیاسیت کزهش سیات هزگی حل  اه سزگد سهداید

 کزهش سیات مالود هزت سخمن  قش. یهند ا ادن ی دا دشی ی ادوزش

 ی دا دشی ی ادوزش پویش سن طو ت کن امد وهم سسخز   زسیاسیت

 ادوزش سیات  ا فقیا وزلی یمتیمی ع یایه کزهش  ا  زسیاسیت

 سیات جدگد هزت و ز خسم از سیای سزگد. یهدوی افشاگش ی دا دشی ی

سنزسیاگز یوی  طیاحی اگیا  ی  ی دا دشی ی ادوزش از امتفزیه افشاگش

 .یهند افشاگش  ا ی دا دشی ی ادوزش پویش سزگد ی وز ی هزت سخمن

 سن قزی  اگیا  مالود یب ن ع سخمن پویش یعلتیر ع عمووی پشتخبز ی

 ع اجتمزعی هزت ریعه تومط ی دا  ادوزش از سییا ت سهیه سهبوی

 ادوزشی   امد  ز   مدوی  ظی سن سنزسیاگزر.  خستند پزگخز اقتصزیت

 .ییو  ظی تددگد فقیا  فع سن ی دا دشی ی سهدایتی

 ی دا دشی ی ویاکش ع ی دا دشی ز  سزهز سخمن ونزمب ت زول د ع

 وهم اگز سن وسئولخز توجن فو ت  خزز کن امد یگگیت سش گ وش ل

 یع هیهز سخمن تومط ادوزش پویش ف ای  ع د سز کن چیا طابدوی  ا

 توم ن سز اگیا ر ی . کندوی وتضی   ا پشیک ع سخمز  گ نی قضخن ذگنفع

 دیجش تزثخی ی دا دشی ی سخمن ی دا ر ع یهز  سهداید ویاقبد مخستم

  شز  اگز. امد یایتن ی دا دشی ی وختاف ادوزش ی گزفد  عت سی

 حزری حزل ی . امد اگیا  ی  سخمن مخستم ی  جدت  قص گک یهنده

 قتشوگ سیات سخمن هزت مخستم اصالح سن  خزز یهدوی  شز هز گزفتن

 یگده ی دا  ع یهز  سهداید ادوزش ا ادن ی  پخشگخیا ن  عگ یی

 .یویوی

 ی دا دشی ز  وداع  ووزب  سی زون ی  وت دی قوش  قزط عاخیغم

 سز توا وی کن یاید عجوی سی زون اگز ی   خش ای ز تی اگیا ر ی 

 اصالحزش اگز. سخشخد ا تقز  ا سی زون ووا یر اگز اصالح ع اعتبز مندی

  عز سن ع کز سییت ع ونزمب عنزعگز ا تخزب گزییهیر  عیهزت یزول

 هزت سی زون ی . سزیدوی ی دا دشی ز   خزز سز وتنزمب ووروعزش سوی 

 گزیرخیت ع گزییهی هزت  عب اگیا ر ی  ی دا دشی ی وداع   ووزب

 عنزعگز البتن. امد یده  گشت سی زون اوسی سن سی زون ا زیخزسی ع

  خش یا ت وطب ع اقتصزی سززا گزسیر ا تبزطیر وهز تهزت  ظخی یگگیت

 کنا ی ی عجوی کشو هز مزگی ات حیفن وداع   ووزب هزت سی زون ی 

 .سگخیی قیا  اگیا  ی   ووزیی هزت سی زون جش وختوا د
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 (تاننگهش تهزپندک کختف  سن) 1396 تز 1390 تهزمزل یط یپشی ی دا  ادوزش زفدگی  تسیا بخج از پییااد ۀمیا  وتومط: 1  جدول

فگ ی تاننگهش تهزپندک   

اول پنجک دوم پنجک  سوم پنجک  چهارم پنجک  پنجم پنجک   

1390 33936 129975 289594 626612 2611865 

1391 33492 102954 274239 571947 2376521 

1392 31659 116415 231706 771292 3027798 

1393 31876 108984 274641 733846 3319189 

1394 33908 113129 307780 669969 3152559 

1395 30471 105470 266367 682689 2848840 

1396 29303 119159 335446 751956 2997707 

  

 

 (دخجم  کل مطح ی ) 1396 تز 1390 تهزمزل یط یپشی ی دا  ادوزش زفدگی  تسیا بخج از پییااد ۀمیا  وتومط: 1 شکل
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 (م و د وحل کختف  سن) 1396 تز 1390 تهزمزل یط یپشی ی دا  ادوزش زفدگی  تسیا بخج از پییااد ۀمیا  وتومط :2 لکش

 

 (پندم ع اعل پندک) 1396 تز 1390 تهزمزل یط یپشی ی دا  ادوزش زفدگی  تسیا بخج از پییااد ۀمیا  وتومط: 3 لشک
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 کل مطح ی  1394 تز 1390 تهزمزل یط یی دا دشی  کل بخج از پییااد از یی دا دشی  ادوزش ا واع بخج از پییااد مهم وتومط :4 کلش

 دخجم 

 

 1396 ع 1395 تهزمزل یط یی دا دشی  کل بخج از پییااد از یی دا دشی  ادوزش ا واع بخج از پییااد مهم وتومط: 5 کلش
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 تی  ود پندک ع دخجنس م و در وحل کختف  سن یی دا دشی  ادود زفدگی  تسیا ی دا دشیک سن ویاج ن سز : 6 کلش

 

 نتیجه گیری
 ی دا  ع یهز  مالود تا تقز کننده حمزگد هزت مخزمد خزز سن  

 زوخنن ی  سخشتی هزت پژعهش سن  خزز رونزمب ونزسع تخصخص سیات

 جمهو ت عمووی ی دا دشی ی کخفخد تا تقز امتز دا یهزت تدعگز

 مبونز تطبخق ع جهز ی امتز دا یهزت مطح سن  گزه سز اگیا  امالوی

 وشز کد  مز ی حداکثی سز ع کشو  مالود هزت مخزمد ع ییاگط سز

  اگیا خز عامی وشز کد عاخیغم .یویوی حس   ؛ اجیاگی وقبولخد ع

  مندمززتتوا سز  ل اگده ع ونزمب ییاگط ا ادن سن  خزز ااخیر مزلهزت ی 

 تزر وی ع تحقخق سیات ووثی هزت فیصد ا ادن وزلیر ع ا گخشیی عواول

 .امد غخیه ع عامی  ویتز سیات  خزز وو ی هزت یع ه سیرشا ت

 سی وبتنی قوت هزت  عب سوی  یمتیب ی  ریفتز  ظی ی  سز

 سخمز ت از پخشگخیت ع ی دا  پومخدری سیات سهتی اقداوزش ع یواهد

 هدف هزت ریعه عگژه سن افیایر همن  عیوی ا تظز  پیگوی تزل هزت

  گنده هزت مزل سیات  ا موی سخشتیگز اگیا ر ی  یده سندت اعلوگد

 توا دوی ونزسع ونزمب رذا ت میوزگن سز ف ای مخزمد .سزیند یایتن

 مبک تقوگد ونظو  سن سخمز   ووزب تا تقز  رزهیر افشاگش ی 

 .سزید کننده کمک اوی از ویاقبد ع مزلم ز دری

 کز سیی ی  تصمخم هزت ویتبط سز مخزمد رذا ت ی   ظز  مالود

سیات هز سن ونظو  ا تقزت مطح پویشی سخمن تدعگز سی زون هزگی

 ادوزش ی دا دشی ی

ش سهبوی مزاتز   ظز تی سی ادوزش ی دا دشی ی ا ادن یده ی  سخ

 اصوص ع عمووی 

ت زول ع همزهنگ مززت هیچن سخشتی مخزمد هزت مززوز هزت 

 سخمن ری ع عزا ش سهداید  

 ممد سن ی دا  ع یهز  سهداید مخزمد هزت وددی تنظخم

 پخشگخیت

 ی دا  ع یهز  مالود تا تقز کننده حمزگد هزت مخزمدتدعگز 

 ونزمب ونزسع تخصخص سیات

سی زون  گشت  سیات ا تقزت یمتیمی سن ادوزش سیاسی ی  وخز  

 تمزوی اقشز  جزو ن
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Background: The purpose of this report was to review the status of dental care provision 

in the world and Iran. 

Methods: Using the available data and information related to the status of dental services in 

Iran, such as the results of important national studies, including household income cost, 

utilization studies, etc., the system of dental services provision in Iran was evaluated and 

the weaknesses and strengths of this system were investigated in a comprehensive manner. 

Results:  The role of medical insurance is very important in reducing inequality. The 

insurance system should be reformed to improve the coverage of dental services and 

encourage a preventive approach to oral health services. Further research is required to 

develop standards in order to promote the quality of dental practice in the Islamic Republic 

of Iran through using global standards and adapting these standards to the health conditions 

and policies of the country to maximize the participation of stakeholders and enhance the 

implementation acceptance. Considering the availability of evidence-based methods and 

better practices for dental caries and the prevention of periodontal diseases, it is expected 

that all individuals, especially the prioritized target groups in Iran, will benefit the most in 

the future. 

Conclusions: With continued efforts in this area and considering the principles of 

autonomy and the right to choose as well as the importance of achieve the general policies 

of the system in this field, the access of all people in the country to safe, effective, and 

logical dental care should be facilitated. 

 

Keywords: Dental services; Government policy; Access to services; Health system of 

countries. 
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