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    شیريمولرهاي دندان عاج به  کامپوگالس و گالس آینومر نوريبرشیاستحکام باند  يمقایسه

  
  *** میرهاديحصبا -**  فریبا دستجردي -*زهرا بحرالعلومی

  

  و خدمات بهداشتی درمانی یزد دانشگاه علوم پزشکی ، دندانپزشکیي دانشکده،استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان* 
  و خدمات بهداشتی درمانی یزددانشگاه علوم پزشکی  ، دندانپزشکیي دانشکده، گروه آموزشی دندانپزشکی کودکانیمرب** 

  دندانپزشک*** 
  

 چکیده
-هاي اصالح شده با پلی گالس آینومرهاي اصالح شده با رزین و کامپوزیت رزینچسبندگیتوانایی ي باره در محدودیاطالعات :لهابیان مس

  .ستادر دسترس هاي شیري دندان به عاج اسید
 Fuji II LCگالس آینومر نوري  با درصد37فسفریک  اسید از استفادهبی و با کامپوگالس باند برشی استحکام ي مقایسهبررسی، این از هدف :هدف

  .بودعاج مولرهاي شیري  در
 گروه سه تصادفی به روشها به نمونهس از آماده سازي، پ. شد دندان مولر شیري انسان استفاده 30، ازتجربیپژوهش  این در : و روش مواد

 استفاده با ،ها عاج نمونهسطح در آغاز،: 2 گروه در، هاي آماده شده با استفاده از کامپوگالسسطح عاج نمونه: 1 گروه در .گردیدند بخش تایی 10
سطح : 3 گروه در و . روي این سطوح باند گردیدبر ، سازندهي دستور کارخانهيبر پایه کامپوگالس ، اچ شده و سپسدرصد 37از اسید فسفریک 

 با اینسترون دستگاه يبه وسیله باالهاي  استحکام باند برشی نمونه،سپس .شدباند ، II LC Fuji با استفاده از گالس آینومر نوري هاعاج نمونه
  .شدها استفاده  دادهبراي واکاوي) Tamhane( روش تامهان و ANOVA آماري آزمون از. گردیدگیري متر بر دقیقه اندازه میلییکسرعت 

 .بودمگاپاسکال  11/6±12/1 ، سوم و در گروه19/14±47/2 ، دوم در گروه،20/10±58/2 ، اولمیانگین استحکام باند برشی در گروه :یافته ها
 وجود   Fuji II LC گالس آینومر نوري و اسید بیس با و  برشی کامپوگالباند استحکام میاندار ا معنی تفاوت، که آزمون آماري نشان دادنتایج
  .) p >001/0( .دارد

 و داشته، استحکام باند بیشتري Fuji II LC نورينسبت به گالس آینومر  ، کامپوگالسکه ، نشان دادپژوهشهاي این یافته : گیرينتیجه
  .پوگالس را بهبود می بخشد میزان استحکام باند برشی کامباندینگ، از پیش اچینگ روشاستفاده از 

  دندان شیري، عاج، اصالح شده با پلی اسیدرزین ، کامپوزیت  گالس آینومربرشی، استحکام:  کلیديگانواژ
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 درآمد
ی  توانـایی چـسبندگ    دلیـل  گـالس آینـومر بـه        هايسمان
 و عاج، قابلیت سازگاري بافتی و آزادسازي فلوراید، میناشیمیایی به 

 بـه طـور    نخـستین  آینومرهـاي گالس  .  دارند گسترده  اي استفاده
حـساسیت بـه   ماننـد   ،شـدند و داراي معـایبی   شیمیایی سخت می  

 نخـستین  در مراحـل  کاهش آب در استفاده و    مشکالترطوبت و   
اي اصـالح شـده بـا رزیـن          گالس آینومره  ،اکنون. واکنش بودند 
، زمان سخت پذیرفتنی زیبایی ،بهتر ي استفادهقابلیت ،ساخته شده

 نـسبت بـه گـالس       ، باند بیشتر به عـاج     استحکام و   مناسبشدن  
هاي  به رزیننسبت  را اما زیبایی کمتري،آینومرهاي معمولی دارند

 هايمواد جدیدي به نام رزین به تازگی .)2و1(هستنددارا   کامپوزیتی
شـوند بـه بـازار       کامپومرها نامیده می   کهاصالح شده با پلی اسید      

، هـستند  آزادسازي فلوراید    قابلیتهایی با   ، که این مواد رزین    آمده
 دارنـد  هـم  بـا  گالس آینومر و کامپوزیت را   هايبرخی ویژگی که  

  .)3و4و5(
 کـه اسـتفاده از اسـید    ،شـود  بیان می هامقاله بسیاري از    در
میکرومکانیکال قوي در مینا و عاج، عمق بیشتر        به باند    فسفریک

. شـود میمنجر هیبرید ي  ضخامت الیهافزایشدمینرالیزه شدن و   
 ادهزیـو بـا     کاربرد استفاده از اچ را در هنگام        هاهبسیاري از کارخان  

امـا در اسـتفاده از همـان       . کننـد  می پیشنهادهاي کامپوزیت   رزین
-روش. کنند نمیپیشنهاددن را  کامپومر استفاده از اچ کر باادهزیو  

 F 2000, Compoglass, Dyract ماننـد  هاکامپومراستفاده از هاي 
 . از ادهزیوهاي سلف اچ برروي مینا و عاج اسـت     استفاده يپایه بر

 نوري با آینومرهاي استحکام باند گالس بررسی ها،در بسیاري از    
  .است کامپومرها بررسی شده گوناگونانواع 

نپزشکی کودکان، همکـاري   دندايه در رشته از آن جایی ک   
 استفاده از عمل اچ، ، و به علت این کهاست مهم ايلهکودکان مسا

، کامپومرها و گـالس آینومرهـاي نـوري     کشاندبه درازا می  کار را   
 خوب براي استفاده از رزیـن هـاي کـامپوزیتی      ید جانشین نتوانمی
 بانــد گــالس  اســتحکامبررســی هــا،در بــسیاري از . )5و4( دنباشــ

  .است کامپومرها بررسی شده گوناگون نوري با انواع آینومرهاي
اسـتحکام بانـد      میـزان  همکـاران  و )Almuammar( آلموامار

 اصالح آینومربرشی را براي سمان گالس آینومر معمولی و گالس 
در عاج سـطح   کامپومر سه گونهشده با رزین و کامپوزیت رزین و   

 يدهندهنتایج نشان .بررسی کردندمی ایمولر د  دندان    60اکلوزال  
 میزان استحکام باند باالتري نـسبت   ،کامپومرها که   ،این نکته بود  

 اصالح شده با رزیـن و گـالس آینـومر معمـولی     آینومربه گالس  
   بانـد نـسبت بـه کامپوزیـت         استحکامه این میزان    ت، که الب  داشتند
  .)6(ها کمتر بودرزین

ــن،  اســتحکام،)Baghdadi(بغــدادي  ــد کامپوزیــت رزی  بان
هـاي شـیري همـراه بـا         عاج دنـدان   رويکامپومر و آمالگام را بر      

 در) Single- bottle adhesive(اي  ادهزیـو تـک شیـشه   استفاده از
 اسـتحکام بانـد     بررسـی، در این   .  بررسی کرد  آزمایشگاهیمحیط  

 ولـی  ، با هم نداشـت چشمگیرکامپوزیت و کامپومر، تفاوت آماري   
  . )7(ر هر دو بسیار باالتر از آمالگام بوداین میزان د

 اسـتحکام بانـد برشـی       ، و همکاران  )Prabhakar(پربهاکار  
کامپوزیت و کامپومر و گالس آینومرهاي اصالح شده با رزیـن را            

می بررسـی کردنـد و بـه ایـن نتیجـه            هاي شیري و دای   در دندان 
  که استحکام باند گالس آینـومر اصـالح شـده بـاالتر از             ،رسیدند

هاي اما در دندان .استهاي شیري کامپومر و کامپوزیت در دندان
 باند برشـی بـاالتري   به گونه اي چشمگیر توان کامپوزیت   ،میدای

نسبت به کامپومر و گالس آینومر اصالح شده با رزیـن داشـت و             
هاي شـیري و  کامپومر ضعیف ترین استحکام باند را هم در دندان      

  .)8(دادمی نشان هاي دایهم در دندان
 نوع رزین   سه استحکام باند    ، و همکاران  )Cehreli(سهرلی  

 سمان گالس آینومر    گونهکامپوزیت پلی اسید اصالح شده و یک        
در . هاي شیري بررسی کردنداصالح شده با رزین را بر روي دندان

 در نیـز، هاي سالم و  در دندانDyract AP، قدرت باند بررسیاین 
 شیري از همه بیشتر و استحکام باند يههاي به ظاهر پوسیددندان

Vitremer9(هاي شیري سالم از همه کمتر بود در دندان(.   
 استحکام باند گالس آینـومر      ، و همکاران  )Chitnis (چیتنیز

اسـید را در  اصالح شده با رزین و کامپوزیت اصالح شـده بـا پلـی       
 و نتیجه   کردههاي ارتودنسی به روش آزمایشگاهی بررسی       براکت
 که گالس آینومرهاي اصالح شده با رزین استحکام بانـد           ،گرفتند

هـاي  ییـد یافتـه   براي تا  بالینی   هايبررسی اما   ،قابل قبولی داشته  
  .)10(الزم است آزمایشگاهی 

   اســـتحکام بانـــد ،همکـــاران و )Di Nicolo(نیکولــو   دي
  هــاي گــالس آینــومر اصــالح شــده بــا رزیــن را در عــاج دنــدان

   بررسـی  عـاج  سـازي  ش بـا انـواع فـرز و آمـاده          از تـرا   پسشیري  

  ایـن مـاده بـه     برشـی  بانـد  اسـتحکام   کـه  ، و نتیجه گرفتنـد    کرده
فـرز   يگونه اما ،گرفته قرار اسید با سازيآماده در زیر اثرعاج شیري  

  .)11( ندارداثري
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 همکـاري  کودکـان،  دندانپزشـکی  يدر رشته  کهجاییاز آن 

لت این که، استفاده از عمل اچ، اي مهم است و به عکودکان مساله
کشاند، کامپومرها و گـالس آینومرهـاي نـوري     کار را به درازا می    

هـاي کـامپوزیتی    توانند جانشینی خوب براي استفاده از رزیـن       می
 اسـتحکام بانـد     ي بررسی و مقایـسه    پژوهش، از این    هدف .باشند

  .بود کامپومر اي گونه گالس آینومر نوري وگونهبرشی یک 
  

  اد و روش مو
 ي در دانـشکده 1386 کـه در سـال   ، تجربیبررسیدر این  

 دندان مـولر شـیري بـا        30از   ،انجام گرفت  دندانپزشکی شهر یزد  
 هاآوري دندان گرد .سطح باکال یا سطح لینگوال سالم استفاده شد       

ها در محلول در این مدت دندان. درازا کشید ماه به هشت حدود در
 کـه   ايگونـه  بـه    ،هر دندان در گچ   . دنرمال سالین نگهداري شدن   

. باکال دندان عمود بر محور طولی بلوك قرار گیرد، مانت شد سطح
و   دیـسک  يبـه وسـیله    عـاج    در آغاز، در سطح باکال یا لینگوال      

ـ     ،سپس هندپیس اکسپوز گردید و     بـه دسـت آمـده      ه سطح عـاج ب

  .شدصاف  گریت 600 کاغذ سیلیکون کارباید يوسیله
-ن مساحت سطح مورد بررسی، از برچـسب  براي دقیق بود  

 چهار که در هر کدام از آنها سوراخی به قطر          استفاده گردید،  هایی
 هر دندان ي بر روي سطح تراشیده شدهو متر ایجاد شده بود میلی

 روشها کـامالً بـه       دندان ، سپس .ها چسبانده شد  یکی از برچسب  
  . گردیدند بخش تایی 10 گروه 3به  تصادفی

   داده شـست و شـو  ، عـاج اکـسپوز شـده بـا آب      1 در گروه 
ــد و ســپس ــا ،ش ــشانه ب ــد،  ياف ــشک گردی ــوا خ ــا ه ــامالً ام    ک

ــشد ــامپوگالس  .خــــــــشک نــــــ ــدینگ کــــــ   بانــــــ
)Adhes primer( (Ivoclar Vivadent Lichtenstein) با یک برس 

 بر روي سطح عاج     )Dapping(  داپینگ  ثانیه به روش   30به مدت   
 ي یک الیـه يگونه هوا به يافشانه ثانیه با    30زده شد و پس از      

 بـا یـک بـرس    )Adhes Bond(، ادهزیو بانـد  سپس. نازك در آمد
 زدن به مدت افشانه از پس زده شد و نخست يدیگر بر روي الیه

  ARIALUX (Apadana Tak/Iran) ثانیه با دستگاه الیت کیور 10
   کـــــــامپوگالسپـــــــس از آن  .گردیـــــــدنـــــــوردهی 

(Ivoclar vivadent Lichtenstein)هاي پالسـتیکی بـه    در استوانه
 شدو در سطح باکـال      فراهممتر   میلی چهار×  میلی متر    چهارابعاد  

از باال و (سه سمت  ثانیه و از 40یا لینگوال قرار گرفت و به مدت      
  .گردیدنوردهی ) دو سمت

  با این تفاوت .  بود1 روش کار دقیقاً مانند گروه ،2در گروه 

 درصـد 37از اسید فـسفریک     ،   ادهزیو پرایمر  از از استفاده    پیشکه  
(Vivadent Lichtenstein ) سـطح   کـه گونـه، به این . شد استفاده 

 ثانیـه اچ گردیـد و بـه         15 تا   10عاج صاف شده با اسید به مدت        
 يافشانهشو داده شد و با       و    آب شست  يافشانه ثانیه با    15مدت  

   يبرپایه و 1روه  مراحل کار دقیقاً مانند گ،سپس. گردیدهوا خشک 
  . تکرار شد، سازندهيهدستور کارخان

ــروه  ــوري  ،3در گــــ ــومر نــــ ــالس آینــــ    از گــــ
 (GC Corporation Tokyo, JAPAN) Fuji II LC اســتفاده  

) 2 بـه    1( سـازنده    ي دستور کارخانه  يبر پایه پودر و مایع    . گردید
 چهـار مخلوط شد و مخلوط را در استوانه هاي پالستیکی به ابعاد            

متر قرار داده و بر روي سطح عاج صاف شده  میلیچهار× متر یمیل
 مـاتریکس  ،سـپس . گردیـد نوردهی  سه سمت از ثانیه 40به مدت  

 يها در آب مقطـر و درجـه   نمونهيهمهپالستیکی برداشته شد و   
هـاي هـر   نمونه. گردیدند ساعت نگهداري 72 اتاق به مدت    دماي
 DARTEC Universal testing Machine  گـروه در دسـتگاه  سـه 

متـر   میلـی دو ساخت کشور انگلستان در حد فاصـل   HC 10مدل  
متر بر  میلییک ترمیمی و دندان با سرعت کراس هد يمیان ماده

،  تا شکست ایجاد شود    ، نیروي برشی قرار گرفتند    در زیر اثر  دقیقه  
پس از دسته .  گروه ثبت گردیدسه نیروي شکست براي هر     سپس

  رایانه و با استفاده از نرم افزار آمارييبه وسیلهگذاري بندي و رمز

SPSS   هاي آماري آزمون و ANOVA   تامهن روش و ) Tamhane(، 
  .واکاوي شدندها داده

  
 هایافته

و   شـد  نمونـه بررسـی  30 روي هـم رفتـه     ،بررسـی  این   در
   ANOVA ي آزمـون  پایـه  بـر  1جـدول    نتایج به شـرح      سرانجام

001/0 p =  بـراي   تـامهن  روش از بررسـی ین  ادر .به دست آمد
  :  و نتیجه شداستفادههاي دوتایی مقایسه

و اسـید   بـی  کامپوگالس   باند میزان استحکام    يمقایسه) 1
دار امعنـ  p  =007/0  میزان استحکام باند کامپوگالس با اسید بـا 

 اسـید و  بـی  کـامپوگالس  بانـد  میزان استحکام    يمقایسه) 2 .بود
  p=002/0 با Fuji II LC  آینومر نوريمیزان استحکام باند گالس 

 کامپوگالس  باند میزان استحکام    يمقایسه) 3 .گزارش شد دار  امعن
 بـا  Fuji II LCبا اسید و میزان استحکام باند گالس آینومر نوري 

000/0 =p میـزان   يمقایـسه  تفـاوت در     بیشترین) 4 .بوددار  امعن 
 Fuji II نـوري  کامپوگالس با اسید و گالس آینومر استحکام باند

LC داشت وجود.  
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   گروه مورد آزمایشسهدر ) مگاپاسکال( میانگین استحکام باند برشی :1 جدول
 

 حداقل حداکثر انحراف معیار استحکام باند میانگین  نمونه شمار گروه آزمایش
 36/8 04/12 58/2 20/10 10  استفاده از اسیدبی کامپوگالس
 42/12 95/15 47/2 19/14 10  با استفاده از اسیدکامپوگالس

 Fuji II LC 10 11/6 12/1 91/6 31/5 آینومر نوري گالس
 69/8 64/11 95/3 16/10 30 کل

  
 بحث

هـاي  هاي زود هنگام دنـدان   ما هنوز پوسیدگی   ي جامعه در
هــاي ناشــی از  پوســیدگیو (Early childhood caries)شــیري 
  کودکــان دیــده  در (Baby bottle tooth decay) شــیريشیــشه

 و از پیـشرفت پوسـیدگی       جلـوگیري  بـراي ها  این دندان . شوندمی
 متفـاوت بـراي   يمـواد .  عفونت و درد به ترمیم نیاز دارند  پیدایش

 از پیـشرفت آنهـا در دسـترس      جلوگیريها و   ترمیم این پوسیدگی  
 ویژگـی  وتـر   جدیـد بـا کـاربرد راحـت     ي مـواد  ، و هر روزه   هست

 ، این مواد  نمونه اي از   که   ،شونده می یار ارا سازي فلوراید به باز   آزاد
  .ها هستند آینومر اصالح شده با رزین و انواع کامپومرگالسانواع 

 میزان استحکام باند    ي بررسی و مقایسه   پژوهش براي  این
 شده با گالس آینـومر      انجام هايترمیمهاي کامپوگالس و    ترمیم

 . روي عـاج مولرهـاي شـیري انجـام شـد     بـر  Fuji II LCنـوري  
 از  نکـردن  اسـتفاده  اسـتفاده یـا      اثر بررسی   ، هدف دیگر  ،همچنین

در میزان اسـتحکام بانـد   )  درصد37اسید فسفریک  ( اچینگ   روش
  .هاي شیري بود بر روي عاج دندانکامپوگالسهاي ترمیم

 آمـاري  آزمـون  کنـونی و بـا اسـتفاده از    ي بررسـی  بر پایه 
ANOVA هـاي  اسـتحکام بانـد برشـی نمونـه          ، که  شد مشخص 

ـ  ايگونهبه  )  اچینگ روش استفاده از    بیبا و   (کامپوگالس   دار ا معن
هـاي گـالس آینـومر       باند برشی نمونه   استحکام میانگینباالتر از   

Fuji II LC ،ــت ــا   اس ــه ب ــن نتیج ــه ای ــی ال ک ــاال-بررس    ک
)El- kalla IH) ( ــیري و دای ــاي ش ــدان ه ــیدن ــار و ) م آلموام
)Almuammar( ،همخوانی داردمی هاي دایدر دندان )6و1(.  

 گونهدو  استحکام باند که )Abdalla( ...عبدابررسی  در ،البته
 کامپومر با هم مقایسه گردید، مـشخص        گونه دوگالس آینومر و    

 و Fuji II LC باند کامپوگالس و گالس آینـومر  استحکام که ،شد
Dyract ماده سهم باند این  ولی استحکا، نداشتندچشمگیر یاختالف 

ــشتر از  ــود Vitremerبی ــین. )12(ب ــی در ،همچن ــار بررس   وپربهاک
هـاي شـیري    در دنـدان  که   ، مشخص شد  )Prabhakar( همکاران  

 گونـه اي چـشمگیر   گالس آینومر نـوري بـه   برشیاستحکام باند   

- در دنـدان ، در حالی که،بیشتر از کامپومر و کامپوزیت بوده است    
 کـه بـا     ، بیشترین استحکام باند را داشـت      کامپوزیتمی،  یهاي دا 

  .)8( همخوانی نداردبررسی کنونی
 از  که در نمونه هاي کامپوگالس در گروهی،بررسی این در

 استحکام باند به ، به عنوان کاندیشنر استفاده گردیدفسفریکاسید 
 که ،اسید فسفریک بود از استفادهبی گروه از باالتر چشمگیر ايگونه
 .)14و13( دارد همخوانی )Tate( و تیت)Attin(  آتین بررسی  با یافته این

 که استحکام باند  ،  و همکاران  )Megid( مجید بررسی در   اما

 بـه ایـن    ،مولرهاي شیري بررسی شـد     عاج بر روي  کامپومر برشی
گرچه تشکیل درصد 35 فسفریکنتیجه رسیدند که استفاده از اسید 

 باعث کاهش اي چشمگیرگونهدهد، اما به رزین تگ را افزایش می
 ،شـود می Prime/adhesive  (PSA) پرایمربا Dyract باند استحکام

 ندارد همخوانی کنونی بررسی با که

 ،تیـت  بررسـی  در ،همچنین .)15(
 Syntac با ادهزیو   همراه یتک جزی  باند کامپوگالس    ،که شد   دیده

 ،تفـاوت  علـت  که ،گیرد اچ شدن با اسید فسفریک قرار نمی  در اثر 
  ازبررسـی کنـونی    در ،زیـرا . سـت ها باندینگ ايگونهاید تفاوت   ش

  .)16( شده استاستفاده ادهزیو
  بـا   اثر اچ کردن   و همکاران  )Ayesgul(بررسی ایسگول    در

بر خالف   ،شیريهاي   کاهش ریزنشت دندان   براياسید فسفریک   
 که ،تفاوتیبه علت .  را نشان ندادی چشمگیراختالف بررسی کنونی

 شاید به ،می وجود دارد، اسید نیزی داواي شیري ه دندانساختاردر 
 ادهزیو سلف اچ که     پرایمرهاي  روش.  عمل می کند   اي دیگر گونه

شته ا گذ اثرتواند بر روي مینا     شود می همراه با کامپومر استفاده می    
   .)17(گر چه میزان عمق اچ آن کمتر از عمق اچ شدن معمولی است

ي زمینه در و همکارانکاال  -الي وسیله به که پژوهشی در
 حد فاصـل کامپومرهـا و   ي باند و میکرومورفولوژي الیه  استحکام
 کـه   ، مـشخص شـد    ، با دندان انجـام گرفـت      نوري آینومرگالس  
 که ، می توان نتیجه گرفت،بنابراین. هاي عاجی خالی بودندتوبول

اده  استفبررسیدر این   که با مواد ترمیمی  ،ادهزیوها یا پرایمرهایی  
 درون تا نفـوذ آنهـا را بـه          نداشته عاج   حالت دهنده بر  شده، عمل   
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هـاي   که ادهزیوها، توبـول    ،رسدکند و به نظر می    آسان   ها توبول
 وابـسته بـه   ، کرده و استحکام بانداحاطهعاجی را به طور سطحی    

 بـا توجـه بـه       ،پس. )1( نیست یعاجهاي   توبول درونفرورفتن در   
هـاي   تـرمیم  کـه  زمانی در   ،جه گرفت توان نتی می بررسی کنونی، 

 درمان انتخابی است، بهتر است از کـامپوگالس اسـتفاده      ،چسبنده
ن و اروژن   ژ ابـر  هايآسیب و پنجهاي کالس    ترمیم درالبته  . شود

 وابـسته بـه     بـالینی  ندارند و موقعیت     ماکرومکانیکالکه اندرکات   
ـ توان دندان است می   ساختارچسبندگی به    وري  از گالس آینومر ن

 سـازي  آزاد ویژگی که   ، باید در نظر داشت    ،البته.  استفاده نمود  ،نیز
 بیشتر از رزین ،فلوراید در گالس آینومر نوري اصالح شده با رزین

  . است اسید پلیاصالح شده با 
  

   گیرينتیجه

 همکـاري  اگـر هـاي شـیري،     هاي کامپوگالس در دندان    ترمیم در
زیـرا در  . گردد انجام ،زکودك مناسب باشد، بهتر است اچ کردن نی  

 يگرچـه کارخانـه  .  باند آن بیشتر مـی شـود  استحکاماین صورت   
 الزم را کـامپوگالس  از اسـتفاده از  پـیش  آن، اچ کـردن    يسازنده

 بـراي  که مشکل همکاري کودك وجـود دارد،   زمانی،در  . داندنمی
ي از ادهزیـو   اچ کردن و با استفاده       بی می توان    کار تر شدن سریع

  .  را انجام دادهااین ترمیمیت وجود دارد، که در ک
   

  سپاسگزاري
 و علمـی  پـشتیبانی  از تـا  دانندمی بایسته خود بر پژوهشگران

ــزد،     ــکی ی ــوم پزش ــشگاه عل ــشی دان ــت پژوه ــالی معاون  م
  . سپاسگزاري کنند
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