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 :الملخص

يعتبر تخصص طب األسنان من التخصصات الحيوية المختصة بعالج أمراض الفم واألسنان واللثة والوقاية منها. وتتنوو   

مصمم األثاث فى تصميم الفراغوات بموا يحقو     وهنا يأتى دور  المعايير األرجونومية لتصميم األثاث طبقا للوظائف السابقة.

نجاحًا فى تأثيث ذلك الفراغ مع توفير عناصر الراحة . ومن الدراسوة الميدانيوة لوبعل المرااوح الحةوميوة  لعوالج األسونان        

بمصر وجد عدم توافو  الفراغوات الموجوود بهوا األثواث موع أرجونوميوة الحراوة دا لهوا مثوا  وي  الفوراغ أو عودم تحقيو                

سا الوظيفي المالئم دا ا الفراغ مما يحيد الصعوبة فى تحقي  وظائف العالج لألطباء القوائمين بوالعالج أو المر وى.     التسل

واذلك عدم تناسب األثاث مثا ارسي الطبيب أو المريل أو وحدات تخوحين المعودات واألدوات لوظيفتهوا. وتةمون م وةلة      

قور لتحقيو  المعاييرواتروتراطات األرجونوميوة لتصوميم األثواث فوى        البحث فى أن معظم مرااح طب األسونان الحةوميوة تفت  

غرف الت خيص والعالج بمايحق  الراحة لةا من الطبيب والمريل. وعدم اتساق الفوراغ الودا لى للمنواط  الوظيفيوة موع      

 متطلبات تلك الغرف .

طبقوا لوظائفهوا بموا يحقو  التأثيوث        عرض للمعايير األرجونومية لتصميم األثاث بمرااح طوب األسونان   ويهدف البحث إلى:

المناسب فيها الذى يضمن الراحة واألمان.واذلك الترايوح علوى  أثواث غورف الت وخيص والعوالج بهوا والوذى تنتجو  بعول           

 ال راات التى تطب  المعايير األرجونومية لالستفادة من  فى المرااح المصرية.

تختلوف تبعوًا لنوو       لتصميم الدا لى واألثاث لمرااح طوب األسونان  هناك معايير أرجونومية  عالمية ل : ومن فروض البحث

لتحقو  التأثيوث المناسوب  الوذى       وحدات األثاث  بتلك المرااح طبقا لوظيفتها يمةن تطبيقها بمرااح طوب األسونان الحةوميوة   

ايير األرجونوميوة   يضمن الراحة لةا من الطبيب والمريل. اما أنو  توجود بعول ال وراات العالميوة التوى تطبو  تلوك المعو         

فى إنتاج األثاث الخاص بتأثيث تلك المرااح الذى يمةن اإلستعانة بهوا فوى تأثيوث غورف الت وخيص والعوالج بتلوك المرااوح         

 بمصر.

تو يح المعايير األرجونوميوة لغورف الت وخيص والعوالج بمرااوح طوب األسونان. واوذلك هنواك           وترجع أهمية البحث إلى:

ث بها من اراسي الطبيب والمريل ووحدات التخحين وتقديم الحلول من حيث ممرات الحراة معايير  اصة بتصميم األثا

 وأنوا  األثاث لغرف العالج والت خيص لالستفادة منها بمرااح طب األسنان الحةومية.

تأثيووث غوورف الت ووخيص والعووالج بمرااووح طووب اقتصععرح وععدود البحععث علععى: الوصووفى التحليلووى.و ويتبععع البحععث المععنه  

 األسنان  الحةومية بمصر.
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