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کلمات کلیدي
يبعدچاپ سهيآورفن

یدر پزشکيبعدچاپ سه
يچاپ سه بعديآورکاربرد فن

در ریاخيقط در سالهاشد، فیعلوم پزشکيایوارد دن1980در اواسط دهه يبعدچاپ سهيآوراگرچه فنمقدمه:
راتی، تأثو انتخاب مواديآوردر سرعت چاپ، فنریاخيهاشرفتیشناخته شده است. پيور گسترده اجهان به ط
ه د دارد. بکاربریمختلفيهادر رشتهيورآفننیدارد. ایبهداشتيمراقبت هاو حتی صنعت نیدر چندیقابل توجه

م بدن انسان اعيهاقسمتازیبعضمیترسایماکتها يتواند در نمونه سازیميبعدچاپ سهيآورفنب،یترتنیهم
بعدي در چاپ سهيآورکاربردهاي مختلف فنیمطالعه مروري بررسنیاز بافت سخت و نرم مؤثر باشد. هدف از ا

.دباشیمیعلوم پزشک
,Scopusاز جمله یاطالعاتيهاگاهیدر پايبا استفاده از جستجويمطالعه مرورنیاروش کار: ERIC,

Science Direct Elsevier , PubMed , Google scholar, ProQuestآموزش، يهادواژهیبا کل
بدون فارسیویسیگلبه زبان انیو آناتومتیبدن، اوربياعضانتی، پري، آموزش سه بعدیآموزشيآورفن

شده است.رائهاانجام شده يپژوهش هانیمرتبط ترنتایج یجستجو انجام شد که بعد از بررسیزمانتیمحدود
ار قریابیارزمقاالت موردنیمرتبط ترده،یعنوان و چکیشد. پس از بررسافتیمقاله 220در مجموع نتایج:

لوم عيهاستمیسباعث تحول دريچاپ سه بعديآوراز آن بود که فنیلعات حاکمطانیايهاافتهیگرفتند. 
،یکپزشيپدارتو،یچشم پزشک،ياعم از داروسازیمختلف پزشکيهادر رشتهيفناورنیشده است. ایپزشک
است.داشتهیبخشتیرضاجیو ... مورد استفاده قرار گرفته و نتایقلب، دندانپزشک،یپزشکیجراح

اعث ها که خود بتمپلنیایسبب طراحیآن در پزشکيریدر بکارگيبعدچاپ سهيآوراهمیت فنگیري:نتیجه
رش و بت نگدر کسب دانش و جلب توجه، اثرات مثزهیانگجادیاص،یدقت تشخشیها، افزایکاهش زمان جراح

.استشدهیاقعبافت ويهاژگییو وکیآناتومییجراحی و بازنمايبراییسازهاهیشبجادیتفکر منطقی، ا
ن مقالھاینحوه ارجاع بھ

Emadzadeh A,  Vatankhah R, Etezad Razvi M, Karimi Moonaghi H, Nekouei S, Tafaghodi Yousefi B. An
Overview of the Applications of 3D Printing Technology in Medicine. Horizon of Medical Education
Development. 2020;11(1):78-88
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مقدمه
توان قدم یميبعدچاپ سهيآورامروزه به لطف فن

یکیزیسمت فبه يمجازيایبرداشت و از دنيگرید
نیبه عنوان سومراًیاخيبعدچاپ سهيآورحرکت کرد. فن

نیرسد ایشده است. به نظر مفیتعریانقالب صنعت
نیکه توسط ایاز امکاناتيادیدر رابطه با تعداد زفیتعر
اریمختلف ارائه شده است، بسيهانهیدر زميآورفن

). 1مناسب است (
با اختراع 1950ر دهه توان دیرا ميچاپ سه بعدشهیر

ينهایکرد. ماشیابی، رديوتریکامپيکنترل عددينهایماش
برش آب يهاو افشانزرهایاز ليوتریکامپيکنترل عدد

. کنندیبراساس دستورالعمل استفاده مهیذوب مواد اوليبرا
لیفاياز دستورالعمل هايسه بعديامروزه چاپگرها

یستفاده از نرم افزار طراحتا با ارندیگیبهره میتالیجید
نازك از اریبسيهاهیالنترنت،یاقیاز طرایو ياانهیرا

ءیخارج کردن شيگرم شده را برایکیمواد پالست
). 2کنند(دیتوليبعدسه

يکنفرانس، ابزارهادئویو،یصوتيو ابزارهایچاپمواد
ائه اريهايآورابزار ها، فننیاهیاز کلیقیو تلفيوتریکامپ

را فراهم ساخته است که به عنوان پل یارتباطيابزارهاای
).  3باشد (یميو مجازیواقعيایدنانیمیارتباط

یتالیجیدع،یسرياستفاده از نمونه سازيایتوجه به مزابا
و یشخصیدرمانيازهایتواند نیم،يسازیشدن و سفارش

اریسبیپزشکنهیرا برآورده سازد و در زمیپزشکقیدق
يهاتی). از مز4مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته شود (

و یمتجسيمانند هنرهايداریارائه عناصر ديچاپ سه بعد
توان نام برد. یدوره ها منهیزمشیدر پيآورفنیطراح

ارائه شده به کاربران چاپ یهندسيشود آزادیتصور م
يگرهامؤثر است. چاپدگاهیدنیايریدر شکل گيسه بعد

هستند که در حال یسنتياساساً مشابه چاپگرهايسه بعد
). 5(رندیگیحاضر مورد استفاده قرار م

یآغاز شده، در بعضيچاپ سه بعديآوربه امروز، فنتا
يارتوپد،یجراح،یمانند دندانپزشکیپزشکيهانهیاز زم
). 6) و (1کند (یمفایاينقش نوظهوریشناسبیو آس
از سهولت پردازش یها ناشنهیزمنیگ آن در ابزرتیموفق
به طور عمده شامل ساختار رایاست زیپزشکریتصو

یرا نشان مییو کنتراست باالدیشود و دیمهااستخوان
ریکه امکان ترجمه از تصاويبندمیتقسندیدهد. فرآ

دهد شامل استخراج ساختار یميرا به مدل مجازیپزشک
است. ریمجموعه داده تصويهاهیاز الکیخاص در هر 
يبه فرمت مناسب براییروند، مدل نهانیپس از اتمام ا

شود. در یصادر مهیو نمونه اوليبعدچاپ سه يآورفن
دیتوليآورمرحله پس از پردازش که مطابق با فنکیانیپا

مورد نظر را یتوان ماکت آناتومیشده است، مانیخاص ب
ندیفرآکیبر یمبتنيچاپ سه بعديآور). فن1کرد (هیته

سه ءیشکیجادیايتواند برایاست که میافزودندیتول
گریدياهیالياز مواد بر روياههیالکردن فهبا اضا،يبعد

).9) و (8) و (1) و (7تحقق بخشد (
را به يچاپ دو بعد،یفعليچاپ سه بعديآورواقع فندر

يتا حديسه بعديااز چاپگرهياریبرد. بسیبعد سوم م
که بیترتنیجوهر افشان هستند به ايچاپگرهاهیشب

جوهر در يذوب (به جار،یانعطاف پذیکیپالستيرولها
سه یجسم مصنوعکیجادیايچاپگر جوهر افشان) و برا

ءیشکییعنی). 7شوند (یساخته مهیالبههیاليبعد
یکیزیفیشود و چاپگر خروجیبه چاپگر ارسال مياانهیرا

یحال، تفاوت اصلنیدهد. با ایرا به کاربر ارائه مءیآن ش
شده هیتهيسه بعداءیاست که اشنیايسه بعديچاپگرها

به کاربران ارائه يسه بعديهایدر خروجانهیراطیدر مح
دیکه امکان توليچاپگرها، به عنوان ابزارنی. اوندشیم
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ها هیکه در الهیولاز انواع مختلف مواد ايسه بعداءیاش
کند، یمدیرا توليجمع شده و مواد ملموس سه بعد

).5شوند (یمفیتعر
به طور ینیمصارف باليبرايبعدچاپ سهيآورفن

در دسترس بوده و به پزشکان و جراحان اجازه يگسترده ا
را انجام دهند يترقیچشم دقيهايدهد تا بازسازیم
است ي) و ابزار15) و (14() و 13) و (12) و 11) و (10(

و برنامه یپزشکصیدر تشخدیجديکاربردهاافتنیيبرا
کیساده، از پالستيبعدسهي). چاپگرها16(یندرمايزیر

جیکنند. رایگرانتر، از فلز استفاده ميسه بعديو چاپگرها
ساده، يسه بعديمواد بکار گرفته در چاپگرهانیتر

پخش شدن، ذوب شده و يااست. که بریکیفالمنت پالست
نیاهیشود. تغذیجامد خشک مکیپالستکیسپس به 

است، يبعد در چاپ سه بعدنیچهارمافالمنت ها مطابق ب
فالمنت ها نیوجود دارد. ازینییکه عالوه بر سه بعد، فضا

مناسب گرم و سپس به صورت مداوم استفاده يبا دمادیبا
را يه چاپگر سه بعدکیعاملستمیشود. به طور معمول، س

انهیدر رايرابط کاربرکیکار را با نیکند، ایاجرا م
ياز چاپگر سه بعدییجنبه هانیکند تا چنیمکنترل زبانیم

با استفاده از يسه بعدي). مدل ها7و نظارت کند (میرا تنظ
نکرکادیمانند تياانهیرایطراحينرم افزاريبرنامه ها
توانند با استفاده از اسکنرها یمنینشوند. و همچیساخته م

مدل سه کیتواند به عنوان یکه مءیشکیاسکن يبرا
یفعليهايآور). فن8شوند (جادیشود، ايریبارگيبعد

با دقت، در محدوده يسه بعديموالژهاجادیامکان ا
).6کند (یرا فرآهم مینیباليربرداریوضوح تصو

وارد 1980اواسط دهه در يچاپ سه بعديآورفناگرچه
در جهان ریاخيشد، فقط در سالهایعلوم پزشکيایدن

شناخته شده است يبه طور گسترده ایجراحریو غیجراح
و يآوردر سرعت چاپ، فنریاخيهاشرفتی). پ1(

صنعت از نیدر چندیقابل توجهراتیانتخاب مواد، تأث
یپزشککیزیفنهیدارد. در زمیبهداشتيجمله مراقبت ها

ینیمختلف باليآن را در جنبه هايمحققان کاربردهازین
حال، هنوز هم در چند مرکز نیکنند. با ایمشاهده م

متعارف را دارند، ریغنیکه تجمالت داشتن چنکیآکادم
). 8منافع وجود دارد (

کاربرد دارد. ازجمله به یمختلفيدر رشته هايآورفننیا
یمهندس،يمعمارنهیکرد؛ در زمتوان اشاره یمریموارد ز

ینقاشيبه جايسه بعديهايآوراز ابزارها و فنک،یمکان
در يبهترجینتاان،یدانشجورایشود زیاستفاده میسنت

جینتا،ییدرك فضا،يآموزش بصرک،یآموزش گراف
). 1) و (17کنند (یکسب متیو رضایانشگاهد

نهیدر همه زمباًیتقريبعدچاپ سهيآورفنکهییاز آنجا
يازهایشود و بسته به نیروزمره استفاده میزندگيها

شود خصوصاً یافراد، نوع کاربرد آن متفاوت است. تصور م
خاص يابزارهادیدر تولاییعلوم پزشکيدر رشته ها

ب،یترتنیکند. به همیکاربران را به خود جلب میپزشک
ایماکتها يسازتواند در نمونه یميبعدچاپ سهيآورنف

بدن انسان اعم از بافت سخت و ياز قسمت هایبعضمیترس
مطالعه را با هدف نیتا امیبرآن شدنینرم مؤثر باشد. بنابرا

بعدي در چاپ سهيآورمروري بر انواع کاربردهاي فن
.میانجام دهیپزشک

روش کار
مقاالت مرتبط با نگارش مطالعه حاضر افتنیيبرا

یاطالعاتيهاتیاده گوگل با استفاده از وبسادگاهیدر پا
,Scopusمانند, ERIC, Science Direct Elsevier

,SAGE , PubMed , Google scholar ,
ProQuestآموزش يدی,     با کلمات کلEducation و

Instructionیآموزشيآور، فنEducational
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Technology3ي، آموزش سه بعدD training ،
و Orbitتی، اوربPrinting bodyبدن ياعضانتیپر

جستجو یزمانتیو بدون محدودAnatomyیآناتوم
انجام شد. 

و طبق مالك یمقاله بررسستیو بستیجستجو دونیادر
انتخاب مقاالت يموارد مربوط استخراج شدند. براریزيها

شده توسط موتور افتینیمورد استفاده ابتدا عناو
شدند. مستندات یبررسیظر ارتباط موضوعجستجوگر از ن

مقاله و کتاب ،ینترنتیشده در سه گروه درگاه اافتیدر
پس از ینترنتیايهادرگاهانتخاب. مالكندشدمیتقس

یآموزشایacیداشتن پسوند دانشگاه،یارتباط موضوع
Eduهیکه پربارتر از بقيها، موارددرگاهیبود. بعد از بررس

ان مرجع مورد استفاده قرار گرفتند. در بودند به عنو
و در یخصوص کتاب، مالك انتخاب، ارتباط موضوع

عنوان، در یز پس از بررسیدسترس بودن بود. مقاالت ن
با هدف مورد نظر دهیچکیکیمرحله بعد از لحاظ نزد

شدند.یابیارز
که به يمنتخب به طور کامل مطالعه شدند. مواردموارد

نقد را در برداشت از ایمفهوم ،يبعدمقاله چاپ سهيجا
مطالعه حذف شد.

يشد. مطالب جمع آوريمقاالت منتخب خالصه برداراز
و "يفناور"، "يبعدچاپ سه"طهیشده در سه ح

ازیو شدند. در صورت نيبندمیتقس"یپزشکيکاربردها
.رفتینقد مطالب توسط نگارنده صورت پذ

نتایج
ه نشان داد که انجام شديهایبررسجینتا

يهاستمیباعث تحول در سيبا چاپ سه بعديآورفن
به چند نمونه از کاربردهاي ریشده است. در زیعلوم پزشک

متفاوت يهابعدي در رشتهچاپ سهيآورمختلف فن
يارتوپد،یچشم پزشک،یپزشکياعم از داروسازیپزشک

و ... اشاره یندانپزشکقلب، د،یپزشکیجراح،یپزشک
طهیمطالعات در سه حيبندمیه است که تقسشد

به "يبعدچاپ سه"، "یپزشکيکاربردها"، "يآورفن"
باشد؛یمریشرح ز

يآورفن
يهاستمیدر سیدگرگون،يبعدسهکردیبا رويآورفن

قادر به ساخت يبعددارو به وجود آورده و چاپ سهلیتحو
بیترکع،یسرهیمناسب، تجزيدوزها،یشخصيداروها
پوشش طعم شده است. تیباال و ظرفيدوزها

سه يموالژهاجادیامکان ایدر پزشکیفعليهايآورفن
را ینیباليربرداریبا دقت، در محدوده وضوح تصويبعد

ینیگزیجايسه بعديکند. استفاده از موالژهایفرآهم م
یبه راحترایشوند زیمحسوب میکیزیفيمدل هايبرا

دهند، که یند و امکان لمس را ارائه مهستیقابل دسترس
نیايبعدسهيماکت ملموس هستند. موالژهاکیهبهیشب

را از جهت اءیاشان،یکند که دانشجویامکان را فرآهم م
ریرا هم تفسییمختلف تصور و تجسم فضايهايریگ

.کنند
یپزشکيکاربردها

از یتوانند در طول عمل جراحیمکیآناتوميمدلها
مدل یچشم پزشکنهیبرخوردار باشند. در زممیرد مستقکارب

چشم یدر حوزه جراحيسه بعدیچاپیکیآناتوميها
چشم و وارهیديسه بعديبازسازيهاکیوارد شده و تکن

يسه بعدمپلنتیايقالب هاجادیآن را با ايهایشکستگ
حدقه چشم يهامپلنتیا،یجراحمیترميراقابل جذب ب

شود.یانجام م
يچاپ شده سه بعدیکیآناتوميراستا نقش مدلهانیهمدر

يزیو برنامه ریدر بهبود درك شکستگيارتوپدیشکستک
دیو اساتارانیدستنیآن در بيهایدر شکستگیجراح

سه یچاپيمدل هانیاست و همچنتیحائز اهميارتوپد
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و یجراحيزیردر برنامهیتوانند نقش مهمیميبعد
عمل مجدد زانیکاهش منیزکار و تازهآموزش جراحان

داشته باشند. 
اندنديسه بعدياز مدلها،یدر دندانپزشکیجراحنیحدر
زانیشود و میمحل کاشت دندان استفاده مهیتهيبرا

ازن،یبخشد. عالوه بر ایروش را بهبود منیاتیموفق
يحفاريساختن راهنماهايدهان برایکیآناتوميمدلها

يبرایسفارشيانسدادهاجادیو ایدندانيهامپلنتیايبرا
زانیشود که باعث کاهش میتحت فک باال استفاده ممارانیب

شود. یمها نیاز طرف دندانپزشکان و تکنسدیکار شد
يسه بعدچاپ

به عنوان هیدنده ها و ريبعدچاپی سهيمدلها
ذهنی شتریهستند که کاربرد آن، پوشش بيادهیچیساختار پ

چاپ یکیآناتوميمدل هانیهمراه دارد و همچنيشتریب

قلب و عروق مانند کاشت يزیبرنامه ريبرايشده سه بعد
جمجمه و يهاسمیآئورت و آنورمیترم،يجلدچهیدر

قلب و يمادرزاددهیچیپيهایناهنجاریاحجريزیبرنامه ر
مدل ها نیاستفاده از ایبخشتیفالوت که رضايتترالوژ

بودن کاربرد نمونه دیاز مفیرشته حاکنیاارانیدستدر
است. يسه بعدیچاپيها

شکل يفک و صورت اغلب برايچاپ سه بعدنیهمچن
ند،ریگیها قبل از عمل مورد استفاده قرار ممپلنتیدادن ا

ا ریسرعت عمل جراح،ییبایو زینیبالجینتاشیضمن افزا
دهد.یمشیافزازین

یینهالیکه در تحلیمطالعاتيهایژگیو1-1جدول
.دهدیگنجانده شده است را نشان م

: ویژگی هاي مطالعاتی1-1جدول 
سال نویسنده

انتشار
حیطهیافته نوع مطالعهطراحیکشور

استنفورد 2014نمنیو
ایفرنیکال

يطهایدر توسعه محیمهمریتأثيکاربرد-
درك دارد.لیو تسهيریادگی

يآورفن

يتهایدر فعاليو کارآمدعیتسريکاربرد-ایتالیا2013اکانس
یو آموزش اطالعات مفهوميریادگی

دهیچیپيتهایو توسعه موقع

يآورفن

ایکلمب2013نیکستیبل
کایامر

يآورفنعملکرد و حفظ دانشزه،یانگشیافزايکاربرد-

يآورفنه پروژه بيو عالقه مندزهیانگشیافزايکاربرد-آلمان2013لوتولف
هاروارد 2012یاسالکوسک

کایامر
مطالعات يدر آموزش دوره هاریتاثيکاربرد-

یاجتماع
يآورفن

کاشت و پروتز مدلهاي اناتومیک مروري-لندن2015مالک
جراحی

کاربرد در 
جراحی

کاربرد در ي، مدلهایجراحيراهنماهامروري-بلژیک2016تاك
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جراحییسفارشيو کاشتهایکیآناتوم
می سی 2015سیو

سی پی 
امریکا

راتییبا تغیعروقيمشاهده ساختارهاکاربردي-
در سر و گردن ینیبالیکیآناتوم

کاربرد در 
جراحی 
جمجمه

به یو دسترس،ریبروز، مرگ و ممروري-کانادا2010برنیر
ی بیماري مراقبت، چالش جهان

مادرزادي قلب

کاربرد در 
قلبیبیماري 

طراحی المان2017نیچتنستیل
مدل

کاربرد در رضایت از استفاده در جراحی اوربیتکاربردي
اوربیت

به یحرکت-یروانيکسب مهارتهايمرور-لندن2018شھ
يدر روشهایستگیشاشرفتیپ

کیاندودنت

کاربرد در 
يداروساز

کره 2018کانگ
جنوبی

ویفیتوص
یابیارز

کاربرد در تیاوربیمحل شکستگازيالگوبرداريکاربرد
تیاورب

اطراف يهایشکستگریدرمان ساکاربردي-ژاپن2016پارك
چشم

کاربرد در 
تیاورب

-کنترلواشنگتن2017لوك
شاهد

چاپ تاثیر مثبت آموزش چاپ سه بعديمداخله اي
بعديسه

-کنترللندن 2014بیگلینو
شاهد

بر یمبتن
هپرسشنام

مفید جینتاالدین از درك و دانش و
استفاده از مدل هاي چاپ سه بعدي

چاپ 
بعديسه

-کنترلکالیفرنیا2018لیم
آزمایش

انگرینماومطلوب یروش آموزشمداخله اي
یشکستگصیتشخقیدقشیافزا

استابوالر

چاپ سه 
بعدي

ياسهیمقا-کانادا2019يمونتگومر
نگرندهیآ

يارزشمند برایابزار آموزش
يارتوپددهیچیپيهایستگشک

چاپ سه 
بعدي

چاپ سه استقبال از چاپ سه بعدييمطالعه مورد-ترکیه2018میلدری
بعدي

تفکر سه ییتواناو يشتریبییکارآکاربردي-امریکا2010لیسی
يهانهیو زمطیمحیدر طراحيبعد

گرید

چاپ سه 
بعدي
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ییفضايهاییتواناتشرفیمنجر به پگزارش موردي-هند2015بوون
شودیمختلف م

چاپ سه 
يبعد

طراحی چین2016هونانگ 
مدل و اجرا

اثربخشی مثبت آموزش سه بعدي در مداخله اي
مقابل آموزش سنتی 

چاپ سه 
يبعد

آموزش مهارت ینیابزار بالکیتحرمروري-وینا2018ابریو
ان و جویدر دانشیدندانپزشکيها

کارآموزان 

کاربرد در 
داروسازي

و ینیبشیاجازه پیسفارشيراهنماهاکاربردي-لندن2016ون دیر میر
راکانال بدون عارضه تیریمدمحل 

دهند.یم

کاربرد در 
داروسازي

و نتیجه گیريبحث
در درجه اول به يسه بعدیارگان چاپيمدل ها
و آموزش قبل از یجراحزیکنند تا آنالیپزشکان کمک م

با اشکال یشخصیپزشکيعمل را انجام دهند. مدلها
ساخته شده اند يکه با استفاده از چاپ سه بعديادهیچیپ
فراهم کنند و ارانیارتباط با پزشکان و دستيتوانند برایم
کمک کنند یدرمانصیو تشخيزیتوانند در برنامه ریم
ي، مقاله ها2015). به طور مشابه مالک و همکاران 18(

کردند و به یرا بررسیفعلیجراحيتبط با کاربردهامر
يسه بعدیکیآناتوميکه مدلهادندیمشابه رسيریگجهینت
يسه بعدیچاپ پزشکهیاوليسهم را در سالهانیشتریب

یجراحيچاپ شده سه بعديدادند، راهنماهایملیتشک
است که ينوع برنامه چاپ شده سه بعدنیامروزه متداول تر

).19(ردیگیستفاده قرار ممورد ا
را يکاربرد گسترده ا،يبا چاپ سه بعدیکیآناتوميمدلها
تک یدارند. به طور مشابه بررسيارتوپدیجراحنهیدر زم

است، به دی، نشان داد که استفاده از آنها مف2016و همکاران 
یپزشکجیلگن، که در آن نتادهیچیپضیخصوص در تعو

).20ه است (به اتفاق آرا گزارش شد

سه یچاپياز آن بود که مدل هایحاکجی، نتانیهمچن
يبهترجی) نتاتیجمجمه (عمدتا اوربيهایشکستگيبعد

به یکیآناتوميرا نشان داده است که به استفاده از مدل ها
داده شده است، تا یعمل جراحنیعنوان راهنما قبل و در ح

انچشم در استخوحجم بافت حدقه يریگبتوانند با اندازه
را بهتر بشناسند و از بروز یشناسبیقبل و بعد از عمل، آس

کانگ و همکاران قاتیکنند. تحقيریجلوگیتگشکس
اغلب در زینیکیآناتوميهار داشت که مدلهاظ، ا2018

مورد استفاده قرار یقبل از عمل جراحمپلنتیشکل دادن ا
جهیبهبود نت، مپلنتیمناسب تر شدن اجهیدر نترند،یگیم

). 10است (یو کاهش زمان جراحیپزشک
يزیبرنامه ريرا برایکیآناتوميحاضر، مدلهایبررس

و می، ترمچهیمانند کاشت دریعروق-یاقدامات قلب
دهیچیپيهایناهنجاریجراحيزیو برنامه رسمیآنور

دو مطالعه ن،ینشان داد. عالوه بر ادیقلب را مفيمادرزاد
و همکاران نویو بگل2010و همکاران رینبریعروقیقلب

با سهیمدل ها در مقانیدادند که اان، نش2015
يرا برامارانیاستاندارد، انتخاب بیپزشکيربرداریتصو

).22و 21بخشند (یانجام اقدامات اندوواسکوالر بهبود م
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را یدندانپزشکیکیآناتوميحاضر، استفاده از مدلهامطالعه
ساختن يچاپ شده برایجراحياهامراه راهنمهبه

جادیو ایدندانيهامپلنتیايبرايحفاريراهنماها
داند بطور مشابه مطالعه شه و یمدیمفیسفارشيانسدادها

چاپ اءیاشدیمرتبط با تولياور، فن2018همکاران 
را یشکاف در دندانپزشکيسازهاهیشبملکردو عيبعدسه

ودنتالیو پریشت، ارتودناتموارد مربوط به کاتیریدر مد
. )23کرده است (یانیکمک شازین

مقاله نیکه در اریاخياز مطالعات انجام شده در سال ها
گرفت که جهیتوان نتیشده اند، میبررسيمرور

یسبب طراحیدر علوم پزشکيبعدچاپ سهيریبکارگ
شیها، افزایها که خود باعث کاهش زمان جراحمپلنتیا

در کسب دانش و جلب توجه، زهیانگجادیاص،یدقت تشخ
ییسازهاهیشبجادیاثرات مثبت نگرش و تفکر منطقی، ا

بافت يهاژگییو وکیآناتومییجراحی و بازنمايبرا
شود.یمیواقع

و ینیبا استحکام باال در درمان بالیبدنيسه بعديمدلها
نیايدارند. چاپ سه بعدیینقش بسزایآموزش پزشک

یپزشکيتوان مدلهایرا دارد که به سرعت متیمز
يکاربرد چاپ سه بعدیمنحصر به فرد را بسازد. به طور کل

یمختلف علوم پزشکيهادر رشتهیپزشکيشامل مدلها
یجراح،یپزشکيارتوپد،یچشم پزشک،يسازاعم از دارو

بوده است. دیمفیقلب و دندانپزشک،یپزشک
توان به یميسه بعدچاپ شده يمدل هااتیخصوصاز

اشاره کرد:ریموارد ز
دیرنگ روشن و قابل د-
متناسب با ارگان زیسا-
و قابل لمس یاستحکام کافيجنس دارا-
وزن، سبک و به سهولت قابل حمل-

در علوم يبعدسهيهايآورکاربرد فنيهاچالشاز
بهبود عملکرد ،يآورفنيسازنهیتوان به بهیمیپزشک

چاپ و ... ازیمورد نمواداستفاده چندمنظوره، انتخابيبرا
ییهاتیمحدوديسه بعدينمونه هادیاشاره کرد. براي تول

يبه چاپگرهایآنها امکان دسترسنیوجود دارد که مهمتر
است که تنها در شرکت یخاصزاتیبه تجهازیو نيسه بعد

ندیبر بودن فرآاست. زمانسریمرانیدر ایخصوصيها
تیبه عنوان محدودتوانیمزیرا نينمونه چاپ سه بعدهیته

کمک به يسه بعديهايآورفنيایدر نظر گرفت. از مزا
بهبود نیو همچنارانیارتباط با دستيبرقراريپزشکان برا

.توان نام بردیرا میو کاهش زمان جراحیپزشکجهینت

تشکر و قدر دانی
جام مطالعه حاضر یاري از تمامی کسانی که ما را در ان

جناب آقاي تشکر ومخصوصا خانم دکتر صادقیرساندن
سپاسگزاري  می کنیم.دکتر  مجید خادم رضائیان 

تضاد  منافع
بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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Introduction: Although 3D printing technology entered the medical world in the
mid-1980s, it has only become widely known in the world in recent years. Recent
advances in printing speed, technology, and material selection have had a
significant impact on several industries, and even health care. This technology is
used in various fields. Similarly, 3D printing technology can be effective in
modelling replicas or drawing some parts of the human body, including hard and
soft tissue. The purpose of this review is to review the various applications of 3D
printing technology in medical sciences.
Materials & Methods: This review study uses search in databases such as
Scopus, ERIC, Science Direct Elsevier, PubMed, Google scholar ProQuest with
the keywords training, educational technology, 3D training, body print, orbit and
anatomy. The search was conducted in Perian and English without any
restrictions. The most relevant research is reported.
Results: A total of 220 articles were found. After reviewing the title and abstract,
the most relevant articles were evaluated. The findings suggest that 3D printing
technology has revolutionized medical science. This technology has been used in
various fields of medicine, including pharmacy, ophthalmology, medical
orthopedics, medical surgery, cardiology, dentistry, etc., and has had satisfactory
results.
Conclusion: The importance of 3D printing technology in its’ use in medicine has
led to the design of implants that reduce the time of surgery, increase diagnostic
accuracy, motivate knowledge and attract attention, positive effects of attitude and
logical thinking, create simulators for surgery, and real anatomical representation
and characteristics of the tissue.
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