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 چکیده
 

 صیاست که در آن هم تشخ یدر دندانپزشک یتخصص یرشته  یک یکساندودنت زمینه و هدف:

 ییتوانا یینتعاخیر هدف از مطالعه دارد.  یبستگ یوگرافیبه راد یادیو هم درمان تا حد ز

 صییتشخ یهایوگرافیراد یردر تفس ینقزو یدندانپزشک یدانشکدهسال آخر دو  یاندانشجو

 بوده است. 5931در سال یکال اپ یپر یدر نماها یکاندودونت

ر دو سال آخ یاندانشجو یتمامبر روی  یو بصورت مقطع یفیپژوهش توصاین روش انجام کار: 

 یها یشهکل ییهکل ابتدا انجام شد.نفر بود،  06که تعداد انها  ینقزو یدانشکده دندانپزشک

ظر از مورد ن یکاندودونت-یکپاتولوژ یطو شرا یشهر یاز انواع مورفولوژ یکالاپ یپر یوگرافیراد

از میان آنها کلیشه های مناسب شدند.  یفک و صورت پرتو جمع آور یتخصص ینیککل یوآرش

ه به نوع توج با یسپس پرسشنامه اتوسط متخصصین اندودونتیک و رادیولوژیست انتخاب شد. 

 یها یصها تشخ یسکپس از مشاهده درخواست شد که  یاندانشجو ازشد.  یمها تنظ یشهکل

 یاستفاده شد. برا SPSS 21داده ها از نرم افزار  یلو تحل یهتجز کنند. برایثبت  را خود الیاحتم

 هیتجز ،دو یو درصد استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون کا یداده ها از جداول فراوان یفتوص

 شدند. یلو تحل

رو ک یصنسبت به تشخ یحاضر نشان داد که هر دو گروه دانش کمتر یمطالعه  یجنتا :نتايج

 با اپکس یها یشهو کانال و ر یشهتعداد ر یصدر تشخ یداشتند ول یخلف یدر دندان ها یشهر

 صیهر دو گروه در تشخ یزن یکپاتولوژ یعاتضا یربرخوردار بودند. در تفس یخوب ییباز از توانا

 یکمتر ییتوانا ینادوراالم ییراتو تغ PDL یو گشاد یکالسرو یلو تحل ریشه یاسکار جراح

 یینپا یو اگاه ،در سطح متوسط بوده بطور کلیشرکت کننده  یاندانشجو یداشتند. سطح آگاه

 سال پنجم وجود داشت.  یاندرصد دانشجو 9/39م و سال شش یاندانشجو %96تنها در 

 یها هیشکل یرنقاط ضعف در تفس ی ینهدر زم یشترو اموزش ب یتوانمندساز :نتیجه گیری

 خواهد بود. دانشجویان یصیتشخ ییتوانا یشرفتراه حل در جهت پ ینبهتر یصیتشخ

 یص، تشخاپیکال، رادیوگرافی پری دانشجویان دندانپزشکی قزوینآگاهی،  :کلمات کلیدی

 چکیده انگلیسی

 



 

Background & Aim: Endodontics is specialty in dentistry in which 

both the diagnosis and treatment depends upon radiographs the 

objective of the recent study was to assess the ability of the final two 

year students at Qazvin dental school. Regarding interpretation of 

diagnostic endodontic radiographs of periapical views on (2016). 

Methods: This is a descriptive study and is done cross-sectionally on 

all the final year students of Qazvin dental school including 60 students 

overall. First all the P.A radiographs of different kinds of root 

morphologies and aimed pathologic-endodontic conditions were 

collected Parto Oral and Maxillofacial Radiography Clinic archive. 

Among them proper radiographies were selected by endodontics and 

radiology specialist. Then a questionnaire was designed regarding the 

type of radiography. The students were asked to record probable 

diagnosis after observiny the cases. Software SPSS21 was used to 

analyze the data and frequency tables were used to describe the data. 

The data was analyzed using Chi-square test. 

Results: The result of the recent study shows that both groups had lack 

of knowledge about diagnosis of root curves in posterior teeth but did 

well at diagnosis of number of roots and canals and open apices. On 

interpretation of pathologic lesions both groups had lack of knowledge 

in diagnosis of root surgery scar and cervical resorption and POL 

widening and Lamina dura changes. In total or generally or the overall 

knowledge of the students was at an intermediate level and only 30% 

of sixth year students and 23.3% of fifth year students were at a low 

level.  

Conclusions: Increasing the scientific ability and educating on 

weakness points of the students regarding interpreting of diagnostic 

views can be the best way to advance the diagnostic ability of the 

students. 

Key Words: Knowledge, Qazvin Dental School Students, P.A 

Radiographs, Diagnosis 
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