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 دکتر امیر آذرپژوه

  متخصص اندودانتیکس

                      
Dental practitioners spend most of their time diagnosing oral diseases, and providing the required 

treatments. To ensure that the best available evidence informs their clinical decisions, they need 

to be skilled in critically appraising new information. This workshop is designed to assist 

educators and clinicians to understand and critically appraise dental literature. It aims to provide 

an overview of the basic concepts of evidence-based dentistry and guidelines that participants 

can apply most effectively for clinical decision-making. Through several relevant examples, the 

participants would learn that the critical appraisal of individual primary studies has three main 

domains: risk of bias assessment (validity), to explore whether the study was designed and 

conducted in a manner in which potential biases were minimized;  importance of results 

(reliability), an interpretation of the results of the study in terms of direction, magnitude and 

precision; and  applicability to practice, contextualizes the available evidence to determine 

implications for clinical practice . 

 At the conclusion, participants should be able to: 

1) Describe the importance of critical appraisal skills in order to fully understand the literature 

they are reading, and to remain current through self-directed learning. 

2) Utilize critical appraisal guidelines to decide what type of studies to search for a clinical 

encounter. 

3) Define the specific question of interest to search efficiently for these studies, and critically 

appraise the article for application to practice. 

4) Demonstrate strategies to increase their wealth of clinical knowledge, by bringing the best 

scientific information into any clinical encounter, to satisfy the patients’ desires and preferences. 

 

 



SENSIBILITY PULP TESTS 

                                                                                                  دکتر نوید آقاسی زاده

  متخصص اندودانتیکس

Introduction and aims: Pulp and periradicular testing is crucial to the teeth and periapical tissue 

evaluation especially after trauma and subsequent monitoring of the traumatized teeth and 

supporting structures. An accurate diagnosis serves as the basis for probable therapeutic 

intervention. The purpose of this lecture is to present the current best evidence for accurate 

diagnostic testing of the pulp and periapex of teeth. Currently used pulp vitality testing is 

constrained by its subjective character and in the best situation it is a measure of neuronal status 

and not true pulpal viability. Tests that measure tissue circulation more accurately reflect pulpal 

vitality, but unfortunately, they are not available commercially. This lecture discusses pulp and 

periradicular testing methods, advantages and disadvantages of each method, factors that 

influence test selection, and specific recommendations are made on the basis of best evidence. 

Pulpal and periradicular tests should be used in conjunction with clinical and radiographic 

observations to arrive at a diagnosis and treatment plan. 

 

تست های پالپی و پری رادیکوالر، جهت ارزیابی وضعیت دندان ها و نسوج نگهدارنده به خصوص در موارد بعد صدمات و کنترل 

احتمالی یک دندان فراهم می کند. هدف از های دندانی بسیار مهم هستند. یک تشخیص دقیق، اطالعات مفیدی را برای درمان 

این سخنرانی، بیان بهترین شواهد علمی، در مورد تست های حیاتی پالپ و نسوج نگهدارنده می باشد. روش های فعلی تست های 

زاما است و در بهترین حالت وضعیت پایانه های عصبی پالپ را نشان می دهد که ال subjectiveحیاتی پالپ، بر اساس خصوصیات 

منطبق با حیات پالپ نیست. روش هایی که گردش خون پالپ را اندازه می گیرند، دقیق تر حیات پالپ را نشان می دهند اما 

متاسفانه این روش ها در حال حاضر در دسترس نمی باشند. در این سخنرانی روش های مختلف تست پالپ و پری رادیکوالر، 

ثیرگذار روی انتخاب هر روش و توصیه های علمی بر اساس شواهد، بحث خواهد شد.جهت معایب و محاسن هر کدام، فاکتورهای تا

 رسیدن به یک تشخیص دقیق و طرح درمان مناسب این تست ها باید همراه با معاینات کلینیکی  و رادیوگرافیک انجام شود.

 

 



Prevention of Procedural Accidents in Endodontic Practice 

 

 

 

 

 

 سن امین سبحانیدکتر مح

دانشکده  و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اجااندودانتیکس بخش یار دانش

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

                                                                                                     

Endodontic mishaps or procedural accidents are those unfortunate occurrences that happen 

during treatment, some owing to inattention to detail, others totally unpredictable. 

 

 Mishaps can happen to anyone, some are preventable and some are not. Most endodontic 

complications, however can be successfully treated. Mishaps often breed other mishaps. 

Clinician must know the difference between mishaps and malpractice. 

  

It is not malpractice to break a file, but you must tell the patient and explain the possible 

consequences. You can refer if you want, but tell the patient. Remember that mishaps often occur 

in bunches, so it may be prudent to close the tooth and try again later when you are fresh. The 

exception to that rule is a perforation, which must be repaired immediately.  

 

Endodontic mishaps sometimes have dentolegal consequences. These can be minimized or 

avoided by providing patients with adequate information prior to the endodontic procedure.  

It is important to know that the standard of care in endodontics has only one level; both general 

dentists and specialists are held to the same standard. 

 

The mishaps will be described on various clinical cases in detail, including how to recognize 

them, how they affect prognosis, and how to prevent them. 

 

 

 

 

 



اتفاقات ناگواری هستند که در حین درمان حادث میشوند که  خطاهای حین درمان،حوادث در درمانهای اندودانتیکس و یا 

  میتوانند به دلیل  عدم توجه به جزئیات وشیوه درمان و گاهی کامال غیر قابل پیش بینی باشند.

 

ا با موفقیت قابل بعضی نیستند، که بیشتر آنه حوادث حین درمان برای همه اتفاق می افتد که تعدادی قابل پیش گیری هستند و

 دندانپزشک باید تفاوت بین حوادث حین درمان و درمان ناصحیح و غلط را بداند. درمان هستند.

 

شما میتوانید بیمار را به متخصص ارجاع دهید اما باید او را مطلع نموده و  شکستن فایل نشانه و نتیجه درمان ناصحیح نمیباشد، 

شرح دهید. به یاد داشته باشید که خطاها به صورت شاخه ای ایجاد میشوند، پس شاید در مراتب درمان و تصحیح خطا را برای وی 

این موارد بهتر باشد تا دندان را ببندید و درمان را در جلسه دیگر که سرحال هستید ادامه دهید. تنها مورد استثناء زمانی است که 

 پرفوراسیون ایجاد میشود که بایستی فوری ترمیم شود.

 

حین درمان گاهی درگیر مراحل دندانپزشکی قانونی میشوند. این موارد باید بوسیله آگاه نمودن بیمار از مشکالت حین  خطاهای

 کار قبل از شروع مراحل درمان های اندودانتیکس به حداقل رسانده شوند.

ک عمومی و یا متخصص یکسان مهم است ، بدانیم که از لحاظ قانونی استاندارد درمان تنها یک سطح دارد و برای دندانپزش

 میباشد.

خطاهای حین درمان با جزئیات ، شامل شناسایی آنها ، اینکه چگونه میتوان از ایجاد آنها جلوگیری کرد و اینکه در این سخنرانی 

 بر روی موارد متنوع کلینیکی مطرح و بحث خواهد گردید. چقدر پروگنوز درمان را تحت تاثیر قرار میدهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magnification-aided Endodontics 

                                  دکتر هادی اسدیان                                                                                   

  شاهدبخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  استادیار

 

Traditional endodontics has been mostly based on tactile sense. In the last 15 years, for 

nonsurgical and surgical endodontics, there has been an explosion in the development of new 

technologies, instruments, and materials. These developments have improved the precision with 

which endodontics is performed. These advances have enabled clinicians to complete procedures 

that were once considered impossible or that could be performed only by talented or lucky 

clinicians. Magnification devices are, in this regard, helpful in enhancing the clinicians’ 

performance in terms of diagnosis and treatment. Higher levels of magnification increase the 

aggregate amount of visual information available to endodontists for diagnosing and treating 

dental pathology. 

In this presentation, the operating principles of magnification devices including loupes and 

microscopes as well as their roles in improving clinical success will be discussed.       

 

سال اخیر در حوزه اندودانتیکس انفجاری  51روشهای سنتی در درمان ریشه بیشتر مبتنی بر استفاده از حس لمس بوده است. در 

ازپیشرفت در فناوریها، ابزارها و مواد این شاخه از علم پدید آمده است که سبب ارتقای دقت در انجام بهینه درمانهای مربوطه 

فتها سبب شده است تا درمانهایی که در گذشته غیر ممکن تلقی می شده است و یا صرفا امکان گردیده است. بنحویکه این پیشر

انجام آنها توسط کلینیسینهای ماهر و یا بعضا خوش اقبال وجود داشته است، امکانپذیر گردد. در این راستا، ابزارهای بزرگنمایی، در 

افزایش بزرگنمایی سبب می شود تا اطالعات بصری الزم برای انجام  ارتقای عملکرد تشخیصی و درمانی کاربران بسیار موثرند.

 درمان افزایش یابد و تشخیص و درمان بیماری دندانی مربوطه آسانتر گردد. 

در این سخنرانی، اصول استفاده از ابزارهای بزرگنمایی، از جمله لوپ و میکروسکوپ و نیز نقش آنها در ارتقای موفقیت بالینی مورد 

 ارخواهد گرفت. بحث قر

 



 نقش میزان آماده سازی ناحیه اپیکال و تقارب کانال در موفقیت طوالنی مدت درمانهای اندودانتیکس

                                                                     دکتر احسان اثنی عشری                                          

     تهران       آزاد اسالمی دانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بخش اندو استادیار 

 

هدف اولیه در درمان ریشه دندان کاهش تعداد میکروارگانیزمها از سیستم کانال ریشه است. همواره یکی از مشکالت شایع درمان 

درمان شود. جهت رسیدن به این امر یکی ازمهمترین ریشه پاکسازی ناکامل این سیستم است که می تواند نهایتا منجر به شکست 

قسمت های درمان پاکسازی مکانیکال ریشه است که البته به کمک پاکسازی شیمیایی نقش مهمی در روند صحیح درمانی دارد. 

 باشد.  یکی از فاکتورهای مهم در مورد کفایت پاکسازی مکانیکال سایز آماده سازی در ناحیه  اپیکال

ستجو برای پیدا کردن بهترین سایز آماده سازی و تقارب پیدا کردن یک حد برای آماده سازی نامشخص است. بعضی در جریان ج

در حد سه شماره باالتر از این فایل و قرار دادن دارو بین جلسات را راهکار مناسب دانسته اند. در   نویسندگان پاکسازی اپیکال

را توصیه کرده اند. در حالیکه  04یا 51ل پاکسازی بزرگتر ناحیه اپیکال را تا سایزهای حالی که سایرین فارغ از سایز اولیه کانا

گروهی دیگرایجاد تقارب مناسب را بر افزایش سایز اپیکال ارجح دانسته اند.این در حالیست که مطالعات کمی در خصوص تاثیر این 

ه بررسی روش های ارزیابی و نیز مطالعات وجود در حیطه کفایت اعداد بر  موفقیت طوالنی مدت درمان وجود دارد. در این گفتار ب

 آماده سازی کانال از طریق جستجو از مقاالت موجود خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The most important laser application in endodontic treatments 

                                                                دکتر محمد اثنی عشری                                               

  استاد بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

Since the first laser application in endodontics about fifty years ago by Weichman, several studies 

have shown that it plays important roles in some processes of root canal therapy. The most 

important of which are:  

1. Diagnosis of pulp vitality 

2. Reduction of dentin hypersensitivity 

3.  Direct and indirect pulp capping 

4. Increasing the success of pulpotomy 

5. Access cavity preparation then cleaning and shaping the canals 

6. Disinfection of infected canals 

7. Helping to remove the smear layer 

8. Removing hard and soft tissues in root canal surgeries 

9. Warming gutta percha while filling the canal and retreatment 

10 -Bleaching  

Low level lasers can also be used to reduce pain and inflammation while and after 

endodontic treatments and surgeries. Furthermore, they can reduce the time and increase 

the quality of root canal therapy in teeth with apical lesions. 

One of the most important usages of laser application in root canal therapy is to help 

disinfecting the canals with high microbial infections. Laser light with the special wave 

length can eliminate the microorganisms in inaccessible areas of the canal, lateral canals 

and dentinal tubules which have important role in persistent pulp and periapical infections, 

therefore it can increase the endodontic treatments success rate. Regarding canal 

disinfection, using high power lasers and photodynamic therapy with low level lasers in 

most previous researches could present significant results in reducing the microbial flora. 

In this presentation the most important controversial studies on laser application in 

endodontics will be surveyed. 

 



پیشرفت سریع تکنولوژی لیزر همراه با درک بهتر رابطه بین بافت و لیزر باعث شده که میزان استفاده از آن در درمانهای  

اندودانتیکس افزایش یابد. گسترش سیستمهای جدید انتقال انرژی لیزر شامل فیبرهای نوری نازک و قابل انعطاف و تیپ های 

امکان را ایجاد کرده است که بتوان از تکنولوژی لیزر در درمان اندودانتیکس در موارد مخصوص درمانهای اندودانتیکس جدید این 

 متعددی استفاده کرد.

درسالهای اخیر مطالعات زیادی در رابطه با کارائی لیزر در درمانهای اندودانتیکس صورت گرفته است نتایج این تحقیقات نشان 

ان ریشه نقش مهمی را ایفا کند. مهمترین موارد کاربرد لیزر در درمانهای میدهد که لیزر می تواند در بسیاری مراحل درم

 اندودانتیکس به شرح زیر می باشد: 

 تشخیص حیات پالپ -5

 کاهش حساسیت عاج دندان -2

 پوشش پالپ و پالپوتومی -5

 تمیزکردن و شکل دادن کانال -0

 ضدعفونی کردن کانال -1

 برداشتن الیه اسمیر -6

 راحی های ریشه دندانبرداشتن استخوان و قطع ریشه در ج -7

اگرچه کاربرد کلینیکی لیزر در درمانهای اندودانتیکی در حال افزایش است ولی هنوز مسایلی وجود دارد که باید مورد بررسی 

قرارگیرد. به خصوص در مورد فقدان مطالعات کلینیکی با طراحی صحیح تحقیق که به وضوح بتواند مزایای لیزر را نسبت به روش 

ی مرسوم که اکنون در حال اجراست مشخص کند. انتخاب طول موج مناسب از سیستمهای لیزی فعلی نیازمند تعالیم و تکنیک ها

پیشرفته و داشتن دانش الزم در مورد خصوصیات مختلف هر سیستم است. در این سخنرانی کاربردهای کلینیکی لیزر در 

 اندودانتیکس مورد بحث قرار می گیرد.

م شدت برای کاهش درد و التهاب در ضمن و بعد از درمانهای اندو می توان استفاده نمود. به عالوه از این همچنین از لیزرهای ک

نوع لیزرها در بازسازی و ترمیم بعد از درمان ریشه دندانهای با ضایعات اپیکالی و پس از جراحی ریشه دندان می توان استفاده 

ن ریشه می تواند کمک به ضدعفونی کانال باشد. این امر می تواند مشکالت یکی از مهمترین کاربردهای لیزر در درما .نمود

متعددی که در این رابطه وجوددارد را از بین برده و باعث افزایش موفقیت درمان شود. در سالهای اخیر انرژی لیزر با طول موجهای 

میکروارگانیسم های موجود در کانال دندان ،  مختلف جهت ضدعفونی کانال مورد توجه قرار گرفته است . انرژی لیزر می تواند

 کانال های فرعی و توبولهای عاجی که نقش عمده ای در ایجاد عفونت های پالپ و پری اپیکال دارند را از بین ببرد. 

 

 

 

 



Outcome of vital pulp therapy in Endodontic treatment 

                                                                                      دکتر هنگامه اشراف                                 

  شهیدبهشتیبخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  استاد

Dental carries are the most important, predominant bacterial disease in the world who many 

people are suffering about. treatment in primary step is removal the carries and replace cavity 

with suitable material.  

In the cases that carries penetrate to deep layer of dentinal tubules, pulpo dentinal complex 

respond s and act as a vital and defensive organ.  

Vital pulp therapy is a palliative treatment meant to increase life span of the vital teeth. However, 

this approach was not easily approved for permanent with developed roots teeth which were 

exposed by decay and is frequently could serve strong challenged and clear indications are 

occasionally ambiguous.  

Review Out come in Evidence base dentistry is use full to have correct perspective about correct 

decision making as a useful therapy, Diagnosis, prognosis and harm.  

So, after surveying the high level of evidence this lecture will explain The vital pulp therapy as a 

new aspect in Endodontic treatment. 

 Evidence Base ارکان از یکی (outcome)پیامد  بررسی است افراد در باکتریال بیماری شایعترین دندانی پوسیدگی

Dentistry  مورد در که است Vital pulp therapy برداشتن .میکند مطرح درمان این در را جدیدی های افق اخیر دهه در 

 Dye detector و میکروسکوپ از استفاده به ها متد این در میشود انجام متفاوتی های روش به امروزه دندان ترمیم و پوسیدگی

 متفاوتی مواد کاربرد همینطور است شده مقایسه هم با دندان ترمیم در One step و step wise های روش است شده توصیه

 . است شده مقایسه هم با بیودنتین و ,MTA هیدروکساید کلسیم مثل

 بوده سمپتوم فاقد دندان صورتیکه در گردد شده کامل ریشه با دندان پالپ اکسپوز سبب پوسیدگی چهچنان زنده پالپ درمان در

 کاربرد .دارد وجود دندان ترمیم امکان Bioactive مواد با اکسپوز ناحیه سیل امکان خاص شرایط وبا هموستاز برقراری از پس

 در که تحقیقاتی.است شده زنده پالپ درمان در موفقیت فزایشا سبب دارد هم زیادی تنوع که سیلیکات کلسیم تری سیمانهای

 اینکه به توجه با ولی نمودند بیان خوب موفقیت با کامل و پارسیل پالپوتومی در را مواد این استفاده امکان گرفته صورت زمینه این

 .گیرد انجام طوالنی های اپ فالو با و Bias از بدور و کامل طراحی با بیشتری تحقیقات باید هستند هایی ضعف دارای ها اویدنس

 مهم ارکان از یکی درمان بودن صرفه به مقرون و پروگنوز مناسب درمان روش تعیین لحاظ به نیز Outcome بررسی

Evidence Base Dentistry  است. 



 ریشه مجدد درمان در نشده درمان کانالهای

                                                                                                     دکتر مهرنوش بهاری

  متخصص اندودانتیکس

 

 نیاز متخصص، غیر دندانپزشکان توسظ شده انجام ریشه های درمان باالی نسبتا شکست میزان و شده انجام مطالعات به توجه با

 .دارد وجود مجددریشه، درمانهای انجام برای زیادی

 با و ماهر دندانپزشک توسط موفق، درمان امکان پیچیده، های کیس حتی و ساده های کیس اولیه دردرمانهای که داشت توجه باید

 پوششهای حذف مثال بعنوان.شد خواهد پیچیده بسیار ، ریشه مجدد درمان بهنگام ها کیس همین حالیکه در.دارد وجو تجربه،

 ....ریشه کانال متعارف غیر پرکردگیهای وجود ، نشده درمان کانالهای وجود گی،ریخت و ساخته پیش فایبر، پستهای انواع و تاجی

 .میسازند برانگیز چالش را مجدد درمان

 اوراکستنشن شکسته، پرفوریشن،فایلهای لج، ناقص، سازی آماده و دسترسی حفره مانند ریشه درمان شکست عوامل تمام میان از

 درمان و یافتن مسیر در .هستند برخوردار بیشتری اهمیت و شیوع از نشده درمان کانالهای ، لیکیج کرونال و ریشه پرکننده موادد

 کانالهای وجود احتمال دندانها، از گروههایی در .است نیاز مورد متفاوتی تکنیکهای و تجهیزات دانش، نشده، درمان کانالهای کامل

 بسیار زمینه، این در آناتومی دانش که ... ماگزیال مولر اولین لرها،مو پره مندیبل، قدامی دندانهای مانند است بیشتر نشده درمان

 و دارد زیادی اهمیت نیز مخصوص وفایلهای اولتراسونیک،فرزها رادیوگرافی، تکنیکهای و بزرگنمایی از استفاده .است کننده کمک

 .بود خواهد مفیددرمانگر، تجربه و توانایی وجود با صرفا تجهیزات، و دانش ازاین نهایت،استفاده در

 

 

 

 

 

 

 

 



Outcome of Apical Surgery 

             دکتر بهنام بوالهری                                                                                                           

  دانشیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Apical surgery is often the last resort to surgically maintain a tooth with a periapical lesion that 

cannot be managed with conventional endodontic (re-)treatment.  

The main goal of apical surgery is to prevent bacterial leakage from the root-canal system into 

the periradicular tissues by placing a tight root-end filling following root-end resection. 

From a practical point of view, healing is normally evaluated 1-year post-surgery. Teeth will 

evaluate based on clinical and radiographic sign and symptoms. It should be noted that if there is 

a persisting lesion after 1 year, it should be followed up for 4 years. 

With regard to the outcome of apical surgery, inconsistent success rates ranging from 44% to 

90% were reported prior to the introduction of microsurgical techniques. Recent studies have 

shown that the treatment outcome of apical surgery has considerably improved, and the success 

rates have approached or exceeded 90%. This tendency of consistently high healing rates after 

apical surgery has been substantiated by several clinical studies and it is due to some major 

developments over the past years such as microsurgery techniques, cone beam computed 

tomography, and biocompatible filling materials. 

In this lecture I want to discuss about the outcome of apical surgery and factors that improve it. 

جراحی آپیکال غالباً آخرین روش برای حفظ دندانی با ضایعه پری اپیکال است که با درمان معمول و یا مجدد اندودنتیک قابل 

 .نگهداری نیست

هدف اصلی از جراحی اپیکال جلوگیری از نشت باکتری ها از سیستم کانال ریشه به داخل بافت های اطراف آن با قرار دادن یک 

 .یشه و ایجاد سیل محکم اپیکال به دنبال قطع انتهای ریشه استپرکردگی انتهایی ر

ساله بعد از عمل ارزیابی می شود. این ارزیابی به صورت بالینی و رادیوگرافیک انجام  5به شکل کلی پس از جراحی، بهبودی 

 سال انجام بگیرد. 0سال ضایعه پایدار وجود داشته باشد باید فالو آپ تا  5الزم به ذکر است اگر بعد از  میشود.

)قبل از معرفی تکنیکهای میکروسکوپی( گزارش شده است.اما  ٪04تا  ٪00با توجه به نتایج جراحی آپیکال ، میزان موفقیت از 

نزدیک  ٪04مطالعات اخیر نشان داده است که نتیجه درمان جراحی آپیکال به طور قابل توجهی بهبود یافته و میزان موفقیت به 

مطالعاتی فراتر رفته است. این میزان از موفقیت درمان باال پس از جراحی آپیکال توسط چندین مطالعه بالینی  شده یا حتی در

و کاربرد  CBCTاثبات شده است و دلیل آن برخی از پیشرفت های مهم در سالهای گذشته مانند تکنیک های میکروسکوپی ، 

 .استمواد پر کننده ی انتهای ریشه با زیست سازگاری باال 

 در این سخنرانی هدف ارزیابی نتایج جراحی آپیکال و عوامل موثر بر موفقیت این درمان می باشد.



The outcome of endodontic treatment and retreatment 

                        دکتر حمید جعفرزاده                                                                                             

  بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد استاد

 

The outcome of endodontic treatment and orthograde retreatment will be addressed in this 

lecture. Definition, potential prognostic factors affecting the outcome, and some rare cases will 

be discussed. 

 

نتیجه )پیامد( درمان ریشه و درمان ریشه مجدد ارتوگرید در این سخنرانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. تعریف، فاکتورهای مرتبط 

 با پیش آگهی و برخی از موارد نادر هم ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Is root canal treatment in teeth with irreversible pulpitis in contrast to 

?"Minimally Invasive Endodontics" 

            دکتر علی حائری                                                                                                               

  متخصص اندودانتیکس

 

For many years, root canal treatment has been recommended for irreversible pulpitis cases. 

Studies in recent years have shown that with the introduction of biomaterials into dentistry, many 

cases of irreversible pulpitis can be successfully treated with vital pulp therapies. In these 

situations, many questions come to mind:  

Can vital pulp treatments be prescribed in all cases of irreversible pulpitis? 

Is our initial diagnosis of pulp status completely correct? Or the appliance for determining the 

pulpal status is insufficient?  

Are biomaterials capable of reversing pulpal status?  

In this speech, we will discuss the latest studies on the success rate of various types of vital pulp 

therapies as well as new methods for determining pulp status. 

د پالپیت برگشت ناپذیر توصیه گردیده است . در مطالعاتی که در سالیان اخیر انجام برای سالیان متمادی ؛ درمان ریشه برای موار

گرفته مشخص گردیده است با ورود بیومتریال ها به علم دندانپزشکی ؛ میتوان بسیاری از دندانهای مبتال به پالپیت برگشت ناپذیر 

  .را با موفقیت با درمان های پالپ زنده درمان نمود

  : سواالت متعددی در ذهن متبلور میشود در این وضعیت

 آیا درمانهای پالپ زنده در همه موارد پالپیت برگشت ناپذیر قابل تجویز میباشد ؟

آیا تشخیص اولیه ما از وضعیت پالپ با روش های موجود کامال صحیح میباشد و یا بیومتریال ها قدرت تغییر وضعیت پالپ را دارا 

 میباشند ؟ 

 وضعیت پالپیت به برگشت پذیر و برگشت ناپذیر نیازمند تغییر است ؟آیا تقسیم بندی 

در این سخنرانی در زمینه جدیدترین مطالعات در زمینه میزان موفقیت انواع درمانهای پالپ زنده و همچنین روش های نوین 

 .تعیین وضعیت پالپ صحبت خواهیم نمود



Network meta-analysis: concepts and applications in dentistry 

    دکتر علی اکبر حقدوست                                                                                                         

  علوم پزشکی کرماندانشگاه  استاد اپیدمیولوژی

The production of scientific papers has an explosive trend in recent decades, hence, a real need to 

the results of secondary studies is evident to compile the evidences of primary studies in order to 

develop the best evidence-based recommendations. 

Systematic review and meta-analysis (SRMA) is a known term in the medical fields nowadays, 

which formulas standard methodology to improve the extraction and compiling the results of 

primary studies. Because of this advantage, recently, almost all of clinical guidelines and 

reference books are relying the results of SRMA studies. 

In this area, the network meta-analysis (NMA) is a newfangled term. The conventional SRMA 

methods compare the efficacy of a limited number of mediations. For example, they assess the 

results of two or three preventive or therapeutic drugs or interventions. However, because of the 

recent incredible advances in the medicine and dentistry, for any specific clinical enquiry, there 

are many recommendations, which are being compared in none of single primary studies. NMA 

introduces new statistical approach to extract and triangulate the results of primary studies with 

different profile of comparisons, and present a list of all interventions with a wide-range of 

comparisons among all possible pairs. 

It seems that the NMA would attract more attention by time since the rapid scientific expand in 

medical fields including dentistry will continue. Therefore, clinicians need to grasp a basic 

knowledge on the concepts of NMA. 

 

 

 

 

 

 



پزشکی، الزم است در مطالعات ثانویه، ها از جمله دندانبا توجه به رشد کمی بسیار زیاد مقاالت اولیه تولید شده در تمامی حوزه

هایی معتبر برای پیشگیری و درمان بیماران مند از ترکیب نتایج تحقیقات متناظر توصیهای نظامشواهد تولید شده تلفیق و به شیوه

 ارایه نمود.

اختارمند و متاآنالیز در طی دو دهه گذشته مورد توجه خاص قرار گرفته و توانسته در علوم پزشکی منطبق بر شواهد نقشی مرورس

های مختلف علوم پزشکی کلیدی بیابد به شکلی که در تولید راهنمای بالینی و در نگارش منابع و کتب اصلی آموزشی در حوزه

 اصل این نوع مطالعات ثانویه باشد.ترین مستندات علمی مورد استفاده حقوی

 ای است که متولد و روز به روز کاربردش افزودهکلمه  (network meta-analysisای )های اخیر، متاآنالیز شبکهاما در سال

ابی قرار های رایج متاآنالیز معموالً تعداد بسیار محدودی از مداخالت با هم مقایسه و اثربخشی آنها مورد ارزیاست. در روششده

مند گیرد. به عنوان مثال دو دارو و یا دو شیوه درمانی انتخاب و در مقاالت اولیه واجد شرایط، اطالعات مربوطه به روشی نظاممی

پزشکی باعث شده تا برای هر بیماری تعداد بسیار زیادی شوند. اما توسعه وسیع دانش پزشکی و دنداناستخالص و ترکیب می

دهد. به عبارت دیگر برای و مقایسه دو یا سه مداخله درمانی و یا پیشگیری نیاز جامعه علمی را پوشش نمیمداخله معرفی شود 

ای آنها کاربردی شدن، الزم است لیستی از مداخالت موجود و ممکن و در دسترس تهیه و شواهد علمی مربوط به اثربخشی مقایسه

دهند و لذا برای ک مقاالت اولیه، اثربخشی تمامی مداخالت را پوشش نمیتتولید و کل نتایج تلفیق شود. پرواضح است که تک

های نو از متاآنالیز است که ترکیب اطالعات مطالعات اولیه با ترکیبات متفاوت از مداخالت و تجمیع نتایج آماری آنها، نیاز به شیوه

 است. ای به دنیای علمی معرفی شدهتحت عنوان متاآنالیز شبکه

خواهدشد لذا ای افزودهه این توضیحات و روند رو به رشد تولید شواهد اولیه با تنوع زیاد، روز به روز کاربرد متاآنالیز شبکهبا توجه ب

کسب دانش پایه در خصوص این روش آماری و درک مفاهیم آن برای محققین و ارایه دهندگان خدمت دندانپزشکی ضروری به 

 رسد.نظر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Management of Tooth Avulsion 

        دکتر عباسعلی خادمی                                                                                                           

  بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استاد

 

Many people with dental trauma injuries come to the dentist's office daily. One of the most 

serious dental trauma injuries is the complete avulsion, which can causes serious complications, 

including damage to the neurovascular tissue and supporting teeth. Improper management of this 

type of dental trauma can lead to missing teeth and serious side effects, including aesthetic, 

confidence, pronunciation and nutrition problems. Therefore, proper management of these teeth 

is important. 

In this lecture, besides reviewing clinical management of the patient in the emergency session, 

storage medium, preparation of socket and replantation of tooth, root management of the 

developed and undeveloped teeth (open or closed apex), the method and time of the splint, along 

with soft tissue injury management, systemic and topical antibiotic therapy, adjunctive therapy, 

restoration and follow up of tooth avulsion are discussed. 

 

روزانه تعداد زیادی از افراد دچار آسیب های دندانی شده و به مطب دندانپزشک مراجعه می کنند. یکی از جدی تری  آسیب های 

( می باشد که می تواند همراه با عوارض جدی شامل آسیب به بافت avulsionدندانی بیرون افتادن کامل دندان از ساکت آن )

ه دندان شود. در صورت عدم مدیریت صحیح این آسیب، دندان ها از دست رفته و عوارض نورواسکوالر و بافت های حمایت کنند

 جدی از جمله مشکالت زیبابی، اعتماد به تفس، تلفظ و تغذیه ای شود. بنابراین مدیریت صحیح این دندان ها حائز اهمیت میباشد.

داری دندان بیرون افتاده، نحوه آماده سازی ساکت و نحوه مدیریت بالینی بیمار در جلسه اورژانس، آشنایی با محیط های نگه

ریپلنت دندان، آشنایی با نحوه مدیریت ریشه دندان های تکامل یافته و نیافته )اپکس باز یا بسته(، روش و زمان اسپلینت دندان 

ان بیرون افتاده، درمان بیرون افتاده، مدیرت آسیب بافت نرم همراه با این آسیب دندانی، دارو درمانی سیستمیک و موضعی دند

 (، ترمیم و فالوآپ این نوع آسیب های دندانی در این سخنرانی مورد بحث قرار می گیرد. adjunctive Therapyهای الحاقی )

 

 



Introduction to Static and Dynamic Navigation Systems in Endodontic Treatments 

                                                                                                                      دکتر امید دیانت

  متخصص اندودانتیکس

 

In this lecture, we will go over: 

1) The history of navigation systems in medicine and dentistry 

2) Evidence on guided endodontics 

3) Introduction to available systems in market and their advantages, disadvantages and 

limitations 

4) A quick demonstration on how they work 

5) Looking at the accuracy and efficacy of a dynamic navigation system in localizing 

calcified root canals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endodontics or Dental implant therapy 

                                                                                                       دکتر علیرضا رکابی

  ساندودانتیک متخصص

 

Clinicians frequently face the dilemma of whether to endodontically treat and retain a tooth or to 

extract and potentially replace it with a dental implant. 

Endodontist need to consider several factors before choosing wether to perform endodontic 

therapy or refer to periodontist to extract a tooth and place an implant. 

An ideal treatment plan should address the chief complains of the patient, provide the long-

lasting, most cost-effective treatment and meet or exceed patient whenever possible.   

 

 

 .کلینیسین ها همواره با چالش نگهداری دندان با درمان ریشه یا کشیدن دندان و جایگزینی ان با ایمپلنت مواجهه هستند

شرایط مختلفی را قبل از تصمیم به درمان ریشه دندان یا ارجاع بیمار جهت کشیدن و جایگزینی با   الزم است که اندودانتیست ها

 .ایمپلنت در نظر داشته باشند

درمان ایده ال میبایست مالحظات مختلفی از جمله مشکل اصلی بیمار ، پروگنوز طوالنی مدت درمان، سود و زیان درمان و یک 

 .درنهایت انتظارات بیمار را در نظر داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 



 درد پایدار بعد از درمان اندودنتیک: ادنتوژنیک یا غیرادنتوژنیک؟

                                                                                                                     دکتر مریم رئوف

  کرماندانشیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 
از این معیارها که در واقع یک یکی   تا کنون معیارهای متفاوتی برای ارزیابی یک درمان موفق در اندودانتیکس مطرح شده است.

درصد موارد درمان ریشه، درد پایدار بعد از  57_1معیار بیمار محور است، نداشتن درد طوالنی پس از درمان است. مطالعات در 

ی در را گزارش کرده اند. دردی که اغلب به وجود ضایعه پایدار در رادیوگرافی نسبت داده میشود، اما در واقع میتواند حت  درمان

 .دندانهایی که بهبودی کلینیکی )از جمله ترمیم فیستول( یا رادیوگرافی دارند هم دیده شود

در این سخنرانی در مورد شیوع، فاکتورهای مستعد کننده و راهکارهایی جهت کاهش احتمال ایجاد دردهای پایدار پس از درمان 

 .نیک منجر به درد نان ادنتوژنیک گرددریشه صحبت خواهد شد و اینکه آیا امکان دارد که درد ادنتوژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clinical Tips for Successful Anesthesia in Mandibular Teeth 

                                                                                                   دکتر مسعود ساعتچی

  اصفهانه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بخش اندودانتیکس دانشکد استاد

 

Success in pulpal anesthesia is the first step in a successful root canal treatment. Despite various 

efforts and studies on the factors that contributing to the success and failure of mandibular teeth 

anesthesia, anesthesia of these teeth during the endodontic treatment is still a problem. Based on 

these studies, several factors can contribute to the failure of anesthesia. In this lecture, factors 

affecting on the success and failure of mandibular teeth anesthesia during root canal treatment 

will be discussed and some practical recommendations to provide profound anesthesia, 

especially in teeth with symptomatic pulpitis, and perform painless root canal treatment will be 

presented. 

 

 عوامل روی بر گوناگون مطالعات و تالشها وجود موفقیت در بی حسی پالپی قدم اول در یک درمان ریشه ی موفقیت آمیز است. با

  .مشکل یک مشکل است ریشه هنوز درمان حین این دندان ها حسی دندان های مندیبل، بی حسی بی موفقیت و شکست در مؤثر

توانند در عدم موفقیت بی حسی نقش داشته باشند. در این سخنرانی عوامل موثر در بر اساس این مطالعات، عوامل متعددی می 

موفقیت و شکست بی حسی دندان های مندیبل مورد بررسی قرار گرفته و توصیه های کاربردی جهت ایجاد یک بی حسی موضعی 

 د ارائه می گردد.کارامد خصوصا در دندان های با پالپ ملتهب دردناک و انجام یک درمان ریشه بدون در

 

 

 

 

 

 

 



The role of scaffolds in regenerative Endodontics 

                                                                                                                        دکتر محمد سمیعی

  شگاه علوم پزشکی تبریزدانشیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دان

 

Tissue regeneration is replacement of injured tissue by the same local cells, or by differentiation 

of progenitor/stem cells into simulated tissue structures. Regenerative Endodontics is the creation 

and supply of tissues to replace diseased or traumatized pulp. This treatment protocol requires a 

structured natural or synthetic scaffold capable of supporting dental stem cells growth for tissue 

formation. 

During this approach, appropriate scaffolding is necessary to provide a three-dimensional 

localization of cells and regulate proliferation, adhesion and differentiation of the stem cells. 

Extracellular matrix molecules control the differentiation of stem cells, and a suitable scaffold 

might facilitate the organization of cells, hold growth factors, and undergo biodegradation over 

time. 

To ensure a successful regenerative procedure, it is crucial to have a thorough knowledge 

regarding the appropriate scaffolds for the treatment planning. This presentation gives a 

comprehensive review on the different scaffolds providing an insight into the approaches in the 

field of regenerative Endodontics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endodontic Pharmacology 

                                                                                                      دکتر شهریار شاهی

  تبریزبخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استاد 

 

The effective management of pain is a hallmark of clinical excellence. Pain management is an 

integral part of endodontics, and the practice of endodontics requires a thorough understanding 

of pain mechanisms and management. To treat pain effectively and efficiently the skilled 

clinician should understand mechanisms of pain and analgesics and strategies for the 

management of pain, including the use of analgesic drugs. Management of endodontic pain is 

multifactorial and directed to reducing the peripheral and central components of hyperalgesia 

through combined endodontic procedures and pharmacotherapy. A major class of drugs for 

managing endodontic pain is non-narcotic analgesics, which include both NSAIDs and 

acetaminophen. Accordingly, this lecture reviews mechanisms of hyperalgesia and management 

of endodontic pain, with an emphasis on endodontic pharmacology.  

 

کنترل موثر درد نشانه یک برتری کلینیکی است. کنترل درد یک قسمت جدایی ناپذیر اندودانتیکس است و تجربه و فعالیت اندو 

بواسطه درک مکانیسم و کنترل درد حاصل میشود. برای درمان موثر وکافی درد، یک کلینیسین ماهر باید مکانیسمهای درد و 

برای کنترل آن شامل استفاده از داروهای ضد درد، آنتی بیتیکها و جنبه های روانشناختی  داروهای ضد درد را بداند وراهکارهایی

درد را بداند. کنترل درد اندودنتیک یک مسئله مولتی فاکتریال است وبستگی به کاهش مولفه های محیطی و مرکزی هایپرآلژزیا 

کنترل دردهای اندودنتیک، داروهای ضد درد غیر مخدر شامل  همراه با درمانهای اندودنتیک و دارودرمانی است. مهمترین داروهای

NSAID  .آنتی بیوتیکها در درمان عفونتهای میکروبی بسیار موثر هستند ولی بسیار مهم است که بدانیم  ها و آستامینوفن است

د، باید همه جوانب آن سنجیده کدام آنتی بیوتیک در چه وضعیتی تجویز گرد.البته اگر چه آنتی بیوتیک با احتیاط باید تجویز گرد

شود. با توجه به مقاومت بعضی گونه های میکربی به آنتی بیوتیکها، دقت الزم باید در تجویز آنها به عمل آید. بنابراین، در این 

 برنامه مروری  اجمالی بر مگانیسم هایپرآلژزیا و کنترل درد با تآکید فاماکولوژی اندودنتیک خواهیم داشت.

 

 



Complicating factors and management strategies for horizontal root fracture 

   دکتر مهشید شیخ نظامی                                                                                                     

  متخصص اندودانتیکس

 

Horizontal root fracture (HRF) generally has a good prognosis of healing at fracture line after 

repositioning and flexible splinting. However, various complications may unfavorably influence 

the long-term prognosis of HRF. These complicating factors include: severe dislocation of 

coronal fragments, delayed referral, large-sized lesions, fistula and deep periodontal pocket at 

fracture line, inappropriate treatment plan at first visit and pulpal exposure of coronal fragment. 

The aim of this study was to illustrate favorable outcome of complicated horizontal root 

fractures, for which there are few guidelines. 

METHODOLOGY : 

22 permanent teeth with complicated HRF were grouped into 5 as follow : 

Group 1(N: 3): Coronal fragments were avulsed because of severe dislocation . 

Group 2(N: 3): Coronal fragments were displaced firmly because of delayed referral. 

Consequently repositioning and Close reduction were performed using forceps . 

Group 3(N: 4): Pulpal tissue of both coronal and apical fragments had been removed 

inappropriately at first visit . 

Group 4(N: 6): Non-healing pattern at fracture lines with large-sized lesions, fistula and deep 

periodontal pocket were evident because of delayed referral. 

Pulpal removal, CaOH2 therapy and MTA plug placement for coronal fragments were carried 

out after repositioning and splinting in all groups. 

Group 5(N: 6): Pulpal exposure was evident because of concomitant complicated crown/crown-

root fractures. After repositioning and splinting, vital pulp therapy was carried out to prevent 

pulpal necrosis in the coronal fragments . 



Prolongation of splinting time (6 months or permanently) was applied for 12 cases in different 

groups. 

RESULTS : 

At long-term follow up recalls (2-7 years), all cases were clinically asymptomatic and healing at 

fracture lines was radiographically evident. 

CONCLUSION : 

The aforementioned management strategies should be considered to achieve favorable outcome 

for complicated HRF. 

 

شکستگیهای افقی ریشه معموال پس از ریپوزیشنینگ و اسپلینتینگ پروگنوز خوبی دارند اما گاهی کامپلیکیشنهای مختلف ممکن 

 است بروی پروگنوز طوالنی مدت انها تاثیر نامطلوب داشته باشند.

یعه وسیع، پاکت عمیق و یا فیستول در این فاکتورهای تاثیر گزار عبارتند از: جابه جایی شدید قطعه کرونالی، تاخیر در مراجعه، ضا

 .اطراف خط شکستگی ریشه، طرح درمان نامناسب در ویزیت اولیه و اکسپوژر پالپ قطعه کرونال

ه نتیجه مطلوب درمان برای موارد شکستگی افقی ریشه همراه با کامپلیکیشن می باشد که معموال در ئهدف از این پرزنتیشن ارا

 نمیشود. گایدالینها به آن اشاره ای

 گروه تقسیم شدند: 6داشتند به  دندان دائمی قدامی که شکستگی افقی ریشه همراه با کامپلیکیشن  22

 (: جا به جایی شدید قطعه کرونال منجر به اوالژن آن شده بود.5)تعداد:5گروه 

بود لذا ریپوزیشنینگ با (: جا به جایی شدید قطعه کرونال و تاخیر در مراجعه موجب محکم شدن آن شده 5)تعداد:2گروه 

 فورسپس انجام شد.

 (: طرح درمان نامناسب در جلسه اول)بافت پالپی هر دو قطعه اپیکال و کرونال دراورده شده بود(.0)تعداد:5گروه 

 (:  تاخیر در مراجعه، ضایعه وسیع، پاکت عمیق و یا فیستول در اطراف خط شکستگی ریشه.6)تعداد:0گروه 

برای قطعه کرونال  MTAز ریپوزیشنینگ و اسپلینتینگ، حذف پالپ، کلسیم هیدروکساید تراپی و پالگ در این گروه ها پس ا

 انجام شد.

 ریشه.-(: اکسپوژر پالپ قطعه کرونال بعلت شکستگی تاج/تاج6)تعداد:1گروه 

 در این گروه پس از ریپوزیشنینگ و اسپلینتینگ، وایتال پالپ تراپی برای قطعه کرونال انجام شد.

 .ماه یا بیشتر( 6دندان در گروههای مختلف مدت زمان اسپلینت طوالنی تر در نظر گرفته شد ) 52برای 

 نتایج:

سال( تمام کیسها از نظر کلینیکی آسمپتوماتیک بوده و ترمیم خط شکستگی در رادیوگرافی مشاهده  7-2در فالواپ طوالنی مدت)

 شد.

 



Dental materials/biomaterials and their use in vital pulp therapy 

     دکتر اسحق علی صابری                                                                                                          

  دانشیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

VPT encompasses procedures performed to preserve the vitality of the pulpal tissue. This 

treatment is performed when the vitality of the tooth’s pulp is at risk. This risk may be due to 

dental caries, erroneous exposure of the pulpal space during cavity preparation (for a restorative 

procedure) or acute trauma. The dental pulp must be healthy or diagnosed with a reversible 

pulpitis for VPT to be successful. VPT in permanent teeth may be performed in younger and 

older patients. Albeit, a critical factor for the success of VPT is the ability of the clinician to 

gauge the extent of the inflamed pulpal tissue (when diagnosed with a reversible pulpitis) as any 

material used relies on the ability of the remaining pulpal tissue to stimulate healing. Materials 

used in VPT “activate” the inflamed pulpal tissue to yield reparative dentine (dentine bridge 

formation) that withdraws the pulpal chamber from the area of irritation, thereby protecting its 

contents. In addition, these materials should ideally possess the following traits as well: (1) 

preserve pulp vitality, (2) adhere to tooth structure and overlying restorative material, (3) have 

adequate strength to resist forces during cavity restoration, (4) must be sterile, (5) must be 

bactericidal or at least bacteriostatic while providing an adequate bacterial seal, and (6) must be 

radiopaque.41 Calcium hydroxide, mineral trioxide aggregate, glass ionomers, bioceramics, 

enamel matrix derivative, and calcium enriched are examples of materials used in VPT. 

وایتال پالپ تراپی  شامل تمام روشهایی است که جهت حفظ  حیات بافت پالپ بکار گرفته می شود . این روش درمانی هنگامی 

این خطر ممکن است به دلیل پوسیدگی دندان ، اکسپوژر پالپ در انجام می شود که حیات پالپ  دندان در معرض خطر باشد. 

حین آماده سازی حفره  ترمیمی )درمان های رستوریتیو ( یا ترومای حاد باشد. پالپ دندان باید سالم باشد  و یا دچار  یک پالپیت 

دندانهای دائمی ممکن است در بیماران جوان برگشت پذیرباشد تا وایتال پالپ تراپی موفقی را شاهد باشیم  . وایتال پالپ تراپی در 

و مسن تر انجام شود. اگرچه ، یک عامل مهم برای موفقیت وایتال پالپ تراپی ، توانایی  دندانپزشک در سنجش میزان پیشرفت  

بتواند  باقی  التهاب پالپ  است )جهت تشخیص پالپیت برگشت پذیر( . زیرا هر ماده  مورد استفاده  جهت وایتال پالپ تراپی باید

مانده بافت پالپ را جهت التیام بافتی تحریک کند . مواد مورد استفاده در وایتال پالپ تراپی بایستی بتوانند ، بافت ملتهب  پالپ را 

جهت تشکیل عاج ترمیمی   )تشکیل پل عاج( فعال کنند  که پالپ  چمبر را از ناحیه تحریک دور  و در نتیجه از محتویات پالپ 

( 2( حیات پالپ را حفظ کنند ، )5ت  کند. عالوه بر این ، این مواد باید به صورت ایده آل دارای خصوصیات زیر نیز باشند: )محافظ

( از مقاومت کافی در برابر نیروهای اعمال شده  در 5به ساختار دندان چسبیده  و امکان استفاده از مواد ترمیمی را   مهیا سازد ، )

( باییستی باکتریسید و  یا حداقل باکتریواستاتیک باشد و  سیل 1( استریل باشد ، )0ی برخوردار باشد ، )ضمن  ترمیم حفره  تاج

، گالس آینومرها  ،  MTA( باید رادیواوپک  باشد.  هیدروکسید کلسیم ، 6کافی  در برابر  باکتری ها را   فراهم نماید  ، )

 از جمله مواد مورد استفاده در وایتال پالپ تراپی می باشند . CEMبیوسرامیک ها ، مشتقات  ماتریکس مینایی  و 



 تشخیص صحیح / درمان موفق

  دکتر محمدحسن ضرابی                                                                                                           

  اه علوم پزشکی مشهدبخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگ استاد

The purpose of a diagnosis is to determine what problem the patient is having , and why the 

patient is having that problem .  Although diagnosis is a science , it is an imperfect science , and 

sometimes a detailed , definitive diagnosis is difficult or impossible . The key to effective 

treatment is accurate diagnosis . The key to accurate diagnosis is an understanding of the 

pathologic processes occurring in the affected tissue . Diagnosis is the science of recognizing 

disease by means of signs , symptoms , and test . Often , diagnosis is straightforwards ; 

sometimes it is not .  Gathering of scientific data is not enough to formulate an accurate clinical 

diagnosis . The data must be interpreted and processed in order to determine what information is 

significant , and what information might be questionable . The facts need to be collected with an 

active dialogue between the clinician and the patient , with the clinician asking the right 

questions and carefully interpreting the answers . In essence , the process of determining the 

enistence of dental pathosis is the culmination of the art and science of making an accurate 

diagnosis . Careful listening is paramount to begin painting the picture that details the patient,s 

complaint . Diagnostic tests that are used become the science behind the creation of the diagnosis 

. Neither the art nor the science is effective alone . Establishing a differential diagnosis in 

endodontics requires a unique blend of knowledge , skills , and ability to interpret and interact 

with a patient in real time . Questioning , listening , testing , interpreting , and finally answering 

the ultimate question of why will lead to an accurate diagnosis and in turn result in a more 

successful treatment plan . 
ص کردن این موضوع است که بیمار چه مشکلی دارد و علت ایجاد این مشکل چه می باشد .هر چند تشخیص ، یک هدف از تشخیص مشخ

علم است ، اما یک علم کامل نیست چرا که در بعضی اوقات تصمیم گیری در مورد یک تشخیص قطعی و مشخص بسیار مشکل و غیر ممکن 

باشد . کلید رسیدن به تشخیص صحیح در فهم مراحل پاتولوژیک رخ داده در بافت  است . تشخیص صحیح ، کلید درمان مو ثر و کارآمد می

مبتال است . تشخیص ، علم تمایز دادن بیماری ها توسط تست ها ، عالئم و نشانه های بیمار است . در اغلب موارد تشخیص بطور درست و 

ت علمی برای رسیدن به یک تشخیص کلینیکی صحیح کافی نمی باشد آسان انجام می شود ، اما بعض موارد اینطور نیست . جمع آوری اطالعا

. اطالعات باید تفسیر و بررسی شوند تا تعیین شود چه اطالعاتی مهم و چه اطالعاتی سوال برانگیز و مشکوک می باشند . برای جمع آوری 

یسین سواالت دقیقی بپرسد و جوابها را بدقت تفسیر و حقایق نیاز به یک گفتگوی فعال بین کلینیسین و بیمار می باشد ، بدینصورت که کلین

بررسی نماید . با این وجود پروسه تعیین وجود پاتوزیس دندانی شامل هنر و علم رسیدن به یک تشخیص صحیح می باشد . گوش دادن دقیق 

شتیبان علمی تعیین یک تشخیص بسیار مهم است تا جزئیات شکایت بیمار ثبت و ضبط شود . تست های تشخیصی که استفاده می شوند پ

 می باشند . در تشخیص نه هنر و نه علم به تنهایی موثر نمی باشند . تعیین یک تشخیص افتراقی در اندودانتیکس نیاز به ترکیبی از دانش ،

ر کردن و سرانجام پاسخ مهارت و توانایی تفسیر و تقابل با یک بیمار در یک زمان واقعی است . سوال کردن ، گوش دادن ، تست کردن ، تفسی

 دادن به سوال نهایی منجربه یک تشخیص صحیح و در نتیجه به یک طرح درمان موفق تر می شود . 



Surgical endodontics in retreatment of apical periodontitis 

                                                                                                                       دکتر سعید عسگری

  بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استاد

 

Nowadays, endodontology has faced great changes in terms of introducing new strategies and 

novel biomaterials/techniques, which concurrently related with socio-economic benefits. 

Employing these advancements can lead to higher clinical performance along with more 

clinician satisfaction and patients' safety and comfort. The strategies mainly focus on evidence-

based practice, minimally invasive approach, and using biomaterials; taking all of this into 

account, endodontists can make great positive influences in the treatment outcomes. 

Consequently, based on these strategies/advancements, some endodontic treatment approaches 

need to be reconsidered more i.e. periradicular surgeries and intentional replantation or auto-

transplantation. This presentation aims to show the examples of these practices in the field of 

endodontics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morphology Adaptive Root Canal Preparation 

 

 

 

                                                                                                                                                میدکتر شهرام عظی

اندودانتیکسمتخصص    

 

In the last decades, the field of endodontics has seen a large number of developments. Driven by 

new technologies, the biologic aims of endodontics are more achievable. 

Today, greater emphasis is placed on less invasive treatments, and on a better appreciation of the 

need to clean the canal in a 3D fashion, rather than according to the misleading 2D view seen in 

the typical periapical radiogaph. However, treatment still too often fails, either because of 

traditional problems like canal transportation, over-instrumentation, extrusion or compaction of 

debris, micro-cracks or excessive dentine removal. 

The use of Nickel-Titanium rotary instruments, narrower, more flexible and less aggressive  has 

become a necessity, as they facilitate the handling and reduce treatment time whilst preserving 

the root structure. Reducing the number of instruments per sequence is another factor in 

achieving these objectives. 

Technological advances and manufacturing processes are allowing the practitioner the ability to 

get closer to ideal root canal therapy. The perfect file should touch all the walls of the canal 

without changing its shape while still allowing room for disinfecting irrigation solutions. The 

aim is to achieve optimal disinfection in a minimally invasive fashion. Thus both aims of root 

canal therapy can be achieved, a healthy surrounding periodontium and a strong root with 

maximal resistance to fracture. 

 

 

 

 

 

 



Management of fractured instruments in endodontic treatment 

     دکتر سید فاروق قطبی راد                                                                                                      

  بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استادیار

 

Intracanal instrument fracture is a problematic occurrence that can prevent necessary 

instrumentation and decontamination of the root canal and influence the prognosis of endodontic 

treatment. 

Removal of the fractured instrument, bypassing and sealing the fragment within the root canal 

space are chosen approaches. 

Fractured instrument can be removed by a variety of methods such as fined ultrasonic tips, 

micro-tubule devices and pliers/hemostatic forceps. 

Location of the fragment and the anatomy of the root canal influence the success of fractured 

instrument management. 

This review study was aimed to evaluate the proper diagnostic and therapy methods for 

management of fractured instruments in endodontic treatment. 

شکسته شدن اینسترومنت ها در داخل کانال یک حادثه ی مشکل ساز است که می تواند از آماده سازی مورد نیازو ضد عفونی 

 کردن ریشه کانال جلوگیری کند و پیش آگهی درمان ریشه را تحت تاثیر قرار دهد

کردن و سیل کردن قطعه شکسته در داخل کانال ریشه رویکردهای انتخابی شامل خارج کردن اینسترومنت شکسته ،بایپس 

 .دمیباش

اینسترومنت شکسته شده می تواند با روشهای مختلفی از قبیل نوکهای اولتراسونیک باریک و میکروتوبولها و فورسپسهای 

 .هموستاتیک خارج شود

 .ه را تحت تاثیر قرار می دهندموقعیت قطعه شکسته و آناتومی کانال ریشه،موفقیت در مدیریت اینسترومنت شکسته شد

در این مطالعه مروری بر آنیم که راهکارهای تشخیصی و درمانی مناسب برای مدیریت اینسترومنت های شکسته در درمان ریشه 

 .دندان را ارائه دهیم

 



 همترین موارد کاربرد لیزر در درمانهای ریشه دندان و محدویت های آن

 چالش های تشخیصی در اندودانتیکس

                                                                                                        دکتر سعید مرادی

  بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد استاد

 

Pulp and periapical diseases have different singe and symptoms and proper diagnosis requires 

scientific knowledge and appropriate experience. There are many diseases that directly or 

indirectly affect the pulp and preapical complexes. Identification of these diseases is extremely 

important. 

There are many diseases that mimic dental symptoms, these diseases have no dental origin and 

misdiagnosis can lead to incorrect or overtreatment. 

Correct diagnosis and differentiation of dental origin diseases from other diseases is very 

important. So this lecture is trying to address these differences with respect to the clinical 

approach.  

بیماری های پالپ و پری اپیکال عالیم و نشانه های متفاوت و گسترده ای دارد و تشخیص صحیح ان نیاز به اندوخته های علمی و 

س را درگیر می نمایند که بسیاری از بیماریها وجود دارد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم این کمپلک .تجربه مناسب میباشد

 شناسایی انها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.

بیماری های زیادی وجود دارند که علی رغمی که ارتباطی با سیستم پالپ و پری اپیکال ندارند ولیکن عالیم دندانی را تقلید 

 رمان اشتباه یا اضافه می گردد.مینمایند و د ر واقع منشا غیر دندانی دارند که تشخیص نا صحیح موجب د

تشخیص صحیح و افتراق بیماری های پالپ و پری اپیکال از سایر بیماری ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. لذا این 

ا بهتر سخنرانی سعی دارد با توجه به رویکرد کلینیکی به این وجه تمایز ها بپردازد. و بتوان بیماری های پالپ و پری اپیکال ر

 شناسایی نمود و از سایر بیماری ها افتراق نمود.

 

 



Clinical Application of Warm Gutta-percha 

        دکتر محمد مرتضوی                                                                                                             

  متخصص اندودانتیکس

 

The ultimate clinical objective of root canal treatment is the three-dimensional obturation of the 

endodontic spaces after being completely cleaned, shaped, and disinfected. The purpose of 

obturation is to seal the main root canals and all “portals of exit” to impede any future 

communication, or exchange, between the endodontium and periodontium. 

In 1967 an obturation method was described which applied heat to gutta-percha during the 

obturation process. The introduction of heat gave the gutta-percha thermoplastic properties 

which allowed for a better adaptation of the material to the canal walls as well as the ability of 

the material to better fill canal irregularities. 

This presentation discusses warm gutta percha techniques includes Warm vertical compaction, 

Thermoplastisiec technique, carrier base technique and there clinical application, tips and tricks 

to achieve 3D obturation. 

 

 هدف از .میباشد شه ری کانل کامل پاکسازی و دهی شکل از بعد دندان شهری درمان نهایی شه هدفری کانال بعدی سه کردن پر

 ریشه اطرافبه فضای  خروجی و فرعی راه های تمامی همینطور و شهری کانال اصلی فضای کردن مومریشه مهرو کانال پرکردن

 .میباشد

 کردن گرم.میباشد کانال کردن پر حین.... در  پرکا گوتا کردن گرم بر مبتنی ریشه النکا پرکردن روش یک 5067 سال در

 بهتر شدن پر و کانال اره هایدیو با ماده بهتر تطابق سبب که دمیشو پرکا گوتا در ترموپالستیک خاصیت ایجاد باعث گوتاپرکا

 .میشود یشهر داخلناهمگون  فضای

 حامل روش و تزریقی ترموپالستیک روش عمودی، اکمرت روش شامل گرم پرکای گوتا وش هایر انواع به راجع سخنرانی این در

 به رسیدن برای روش ها این در کاربردی نکات به و هاش رو این کلنیکی دهایکاربربه  راجع . همینطورمیشود صحبت مرکزی

 .میشود اشاره کانال بهتر بعدی سه پرکردن

 

 



Dental Pulp Stem Cell Isolation, Characterization and Expansion 

                                                                                                                        دکتر نغمه معراجی

  استادیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 Regenerative Endodontic Treatment (RET) is composed of two main phases; the first phase is 

disinfection of the root canal system and the second phase is to create an environment that favors 

the in-growth of new pulp tissue inside the root canal. The key elements of this environment are 

the stem cells, scaffold and growth factors.  

Dental Pulp Stem Cells (DPSCs) are odontogenic progenitor cells and have clonogenic abilities, 

rapid proliferation rates, and multiple differentiation potentials (odontogenic, osteogenic, and 

adipogenic), providing a suitable cell source for tissue regeneration. DPSCs can be isolated from 

the pulp tissues of adult teeth which are to be extracted due to orthodontic treatment planning or 

impacted or supernumerary teeth.  

Here, we describe protocols for the isolation of DPSCs from a single tooth, the characterization 

of human mesenchymal stem cells markers of DPSCs by flow cytometry; and the culture growth 

of DPSCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endodontic Microsurgeries: musts and musts 

          دکتر فریبرز معظمی                                                                                                            

  شیرازه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشیار بخش اندودانتیکس دانشکد

 
All endodontists are well familiar to the principles of endodontic microsurgery, however most of 

them are reluctant to perform these treatments in their routine practice due to its difficulties and 

prognosis. In regards that in some cases endodontic microsurgery is the only chance to save the 

tooth instead of extraction, this lecture emphasis on some hints to simplify the surgery process 

from case selection to wound closure, hope to obtain better prognosis of endodontic 

microsurgeries. 

 

تــمامی انــدودونتیست ها بــا اصــول اولیه جــراحی های انــدودنتیکس به طـورکامـل آشـنایی دارنـد بـا این حـال بسیاری از 

آنان تـمایلی به انـجام این درمـان به طور مـعمول نداشته و بـدلـیل مـشکالت اجـرایـی و پـیش آگهی ایـن درمـان ها از آن 

بـاتوجه به اینکه این درمـان تنها انـتخاب به جـز کشیدن در تـعدادی از دنـدان ها میباشـد در این سـخنرانی  .ـتناب میکننداج

سعی بـر اشـاره به نکاتی شـده تـا مـراحـل انـجام درمـان جـراحی انـدودنتیکس از انـتخاب بیمار تـا بخیه و بسـتن زخـم را 

 ابـل پیش بینی تـری را از این درمان حاصل نماید.تسهیل نـموده و نـتایج قـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evidence-based information on Root Canal Obturation 

 

 

 

 

                                                                                                                                            دکتر حسام میرمحمدی

اندودانتیکسمتخصص    

While perfect disinfection of root canals is mandatory, root canal obturation seems questionable 

as current materials have no antibacterial activity, do not stabilize the tooth, and cannot seal the 

canal system if a coronal restoration is missing. My presentation will provide an overview of the 

evidence behind taking a contemporary approach to obturation of the root canal system. It will 

outline a broad range of obturation materials including those traditionally used and newer, 

advanced ones that are now available that have active physical and biological properties. 

Obturation techniques will be described in detail, including advice for those difficult cases such 

as managing obturation of a canal with a wide-open apex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vital pulp therapy: How to proceed clinically? 

 

 

 

                                                                                                              دکتر حسام میرمحمدی

اندودانتیکسمتخصص   

  

In the last few years, clinicians and scientists in the dental field have become more aware of the 

importance of preserving pulp vitality. 

My presentation highlights the current state of knowledge on vital pulp treatment strategies and 

provides recommendations on how to proceed clinically.  

Success key factors are the pulp status at the time of the procedure and the extent of the lesion or 

degree of dentin infection. Vital pulp treatment methods include the treatment of deep caries 

lesions (indirect pulp capping), direct pulp capping, partial and full pulpotomy. Failures and 

causes of failures will be also addressed. 

The objective of all vital pulp treatment strategies is to create a state that enables the formation 

of a hard tissue barrier and the recovery of tissue, preserving the functionality and therefore 

ensuring that a vital tooth remains in the oral cavity long-term. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Are we Ready for Single Cone Obturation? 

 

 

 

                   

 

 دکتر علی ناصح

                                                                                                               اندودانتیکسمتخصص 

  

Since the development of bioceramic based hydraulic cements and self mixing nano particulate 

calcium silicate root canal sealers many creative methods of root canal obturation have become 

possible. Some of these techniques are more responsible than others and account for the chance 

of retreatment, if and when it’s needed. In this presentation, Dr. Nasseh discusses the simple 

surgical and non-surgical techniques he has developed to harness the powers of calcium silicate 

cements and explains why it’s not a single cone technique. He also uses clinical videos to 

demonstrate the application of new class of cements for non-surgical root canal obturation as 

well as surgical retrofilling in an efficient manner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A review of Nickel –titanium files based Metallurgy 

                                                                                                             دکتر کیومرث نظری مقدم

  شاهددانشیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

Technological advancements in field of NI-Ti metallurgy have enabled us  to treat patients  

better  than  before  . With advent  of nickel–titanium alloys and the use of torque control motor 

for root canal preparation was a huge leap forward. 

Nevertheless, due to development of new files with different designs and structures and 

progression  in NiTi alloy treatments, constantly seeking to obtain more resilient and flexible 

systems with less fracture .Many new motion have been implemented for root canal preparation 

with   rotary files ,although  reciprocating or combined  motion shows  the less risk of file 

separation. 

Recent studies shows  that a considerable percentage of walls are never touched during root 

canal preparation with centric or reciprocating rotary files. Some studies revealed about 35-50 

percentage of the root canal space remained untouched . 

Different stages of development  from electropolishing ,M-wire heat treatment, R-phase 

manufacturing ,controlled-memory(CM), CM blue, Max-Wire have been brought in literature. 

The current literature shows tendency to  the use of NiTi alloys with heat treatment and 

controlled memory, designed to increase the flexibility and reduce the shape-memory properties 

of files. In clinical practice, these files can be pre-bent and maintain this flexed shape, facilitating 

penetration at the entrance of the root canal. CM files also have a higher deformation capacity 

before fracture than conventional instruments, due to their greater flexibility and cyclic fatigue 

resistance. 

Many Ni-Ti rotary file systems have centric  cross-section can cause   less efficacy and file 

fracture due to  debris accumulation  occurs along side of the axis of file   . Conversely, eccentric 

rotary motion, because it produces more balanced points of contact with the root dentin, 

contributes to greater instrument cyclic fatigue resistance and ensures greater contact with the 

canal walls.  



To date, there is still no endodontic file capable of meeting all of the requirements of an optimal 

root canal preparation. New materials and studies must be developed in the continued search for 

a system that can combine efficiency and safety in endodontic instrumentation 

In this lecture, we are going to give an overview of metallurgy of nickel titanium files from 

beginning to end. 

 

ما را قادر ساخته است تا بیماران را بهتر از گذشته درمان کنیم. ظهور  NI-Tiینه متالورژی پیشرفت های  تکنولوژی در زم

 آلیاژهای نیکل تیتانیوم و استفاده از موتور کنترل گشتاور برای آماده سازی کانال ریشه جهشی بزرگ به جلو بود.

، دائما  NiTiو پیشرفت در  فایلهایی باساختار آلیاژی با این وجود ، توسعه اینسترومنتهای  جدید با طرحها و ساختارهای مختلف 

به دنبال دستیابی به سیستمهای انعطاف پذیرتر و  با قدرت برگشت پذیری بیشتر با شکستگی کمتر هستیم. برای اماده سازی 

یل را  نشان کانال از حرکت جدید استفاده می شود  ، اگرچه حرکت رسیپوروکال و  یا حرکت ترکیبی خطر شکستگی کمتر فا

 میدهد.

مطالعات اخیر نشان می دهد که درصد قابل توجهی از دیوارها هرگز در طول آماده سازی کانال ریشه بافایلهای روتاری دارای محور 

درصد از فضای کانال ریشه دست  51تا  51مرکزی و یا حرکت رسیپوروکال  لمس نمی شوند. برخی مطالعات نشان داد که حدود 

 می ماند. نخورده باقی

،  CM blue،  (CM)، حافظه کنترل شده ) Rحرارت درمانی، ساخت فاز    M-wireمراحل مختلف توسعه از الکتروپالیشینگ ، 

Max-Wire  در تاریخچه آورده شده است. وضعیت فعلی درمان تمایل به استفاده ازفایلهایی با آلیاژهایNiTi    حرارت دیده و

منظور افزایش انعطاف پذیری و کاهش ویژگی های حافظه شکلی را  نشان می دهد ،. در شرایط  دارای  حافظه کنترل شده به 

بالینی ، این  فایلها می توانند انحنا داده شده که عالوبر اینکه شکل خمیده را حفظ کرده نفوذ به مدخل کانال ریشه تسهیل 

ت در برابر سیکل خستگی ، از ظرفیت تغییر شکل باالتری همچنین به دلیل انعطاف پذیری بیشتر و مقاوم CMمیکنند.فایلهای 

 قبل از شکستگی نسبت به فایلهای معمولی برخوردارهستند .

دارای سطح مقطع و حرکت چرخشی مرکزی هستند که  باعث تجمع دبری در امتداد  Ni-Tiبسیاری از سیستم های فایل روتاری 

مرکزی ، چون نقاط تماس متعادل تری باسطح دیواره  عاج ریشه ایجاد میکند محور فایل میشود. . در مقابل ، حرکت چرخشی غیر 

 .باعث افزایش مقاومت بیشتر در برابر سیکل خستگی و تماس بیشتر با دیواره کانال میگردد

ارد. در ادامه تا به امروز ، هنوز هیچ فایلی در اندو قادر به پاسخگویی به تمام الزامات آماده سازی کانال ریشه اپتیمال  را ند

 جستجوی سیستمی که می تواند کارایی و ایمنی را در ابزار اندودنتیک ایجاد کند ، باید مطالعات و مطالعات جدیدی انجام شود

 .در این سخنرانی قصد داریم تا مروری بر متالورژی فایلهای نیکل تیتانیوم از ابتدا تا اخیر داشته باشیم

 

 



What are we expecting from Regenerative Endodontic Procedure? 

True regeneration or guided endodontic repair? 

                                                                                                              دکتر محمد حسین نکوفر

  انشگاه علوم پزشکی تهراندانشیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی د

 

The aim of regenerative endodontics in treatment of teeth with incomplete root formation and 

necrotic pulp is to replace necrotic pulp tissue with newly regenerated tissue in an attempt to 

stimulate root maturation and increase dentin thickness.  

 

This novel procedure of revitalization involves chemical disinfection of the root canal system 

through profuse irrigation using sodium hypochlorite and the placement of a triple or double 

antibiotic paste or non-setting calcium hydroxide paste inside the root canal system without 

mechanical instrumentation.  

 

At the second appointment a blood clot is induced inside the canal to act as a matrix for 

regeneration and then the coronal access cavity is sealed to prevent bacterial penetration and to 

allow regeneration in a bacteria free environment. More recently, the use of platelet-rich fibrin 

rather than blood clot has been suggested.  

 

The material used to provide the bacteria tight seal in this context is important as it should 

ideally have the ability to up-regulate signaling molecules and provoke regeneration.  

 

It has been shown that in many of cases with immature root and necrotic pulp; this procedure 

resulted in a favorable clinical outcome including healing of apical periodontitis and root 

development. However, histologic nature of this renewed tissue is not predictable and in many 

cases regenerative endodontic procedure only stimulates guided endodontic repair.  

 

In this presentation after a quick review of the regenerative endodontic procedure, various 

clinical and histological outcome will be discussed.   

 



How to improve our scientific writing? 

         دکتر مهدی وطن پور                                                                                                            

  تهرانآزاد اسالمی بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  استادیار

 

Publication of studies and researches of faculty members has particular importance. According to 

increase of science and articles,  prestigious scientific journals consider rigorous filters to select 

an article for publication. We should pay attention to some particular points to facilitate selection 

of our submitted article for publication. Some of these points are appropriate subject selection, 

fluent and comprehensive writing and presenting of necessary technical and analytical details. It 

will present some critical notes about reporting of statistical analysis in this lecture which will 

increase the validity of a scientific article.  

 

اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به گسترش علم و افزایش مقاالت تحقیقاتی،  انتشار نتایج مطالعات و تحقیقات اعضای هیات علمی

مجالت معتبر علمی فیلتر های سختگیرانه ای برای گزینش مقاالت ارسال شده به آنها جهت انتشار درنظر می گیرند. برای تسهیل 

توان به انتخاب موضوع مناسب، نگارش روان و  در فرایند انتشار مقاالت خود باید به نکات ویژه ای توجه نماییم که از جمله می

جامع و همچنین بیان جزئیات مهم تکنیکی و تحلیلی اشاره نمود.در این سخنرانی سعی می شود که به برخی نکات مهم در 

 گزارش تحلیل های آماری اشاره نمود که برای افزایش اعتبار مقاالت مفید خواهد بود.


