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پیشگفتارمولف

زمانی که با امتحانات بورد جراحی یا تجدید مدارک پزشکی روبرو هستیم یا هنگامی که می خواهیم مطالب و مطالعات گذشته 

را مرور کنیم، در این موارد همیشه با تردید و مشکل در تصمیم گیری روبه رو هستیم که چگونه و از کجا و از چه منابع و رفرنس 

دوباره شروع کنیم.

این کتاب بر اساس مرور و بازنگری سریع خالصه مطالب و اختصاص کلیات نکات الزم و اصلی به خواننده می تواند کمک کند.

فرمت یا شکل و محتوی این کتاب شامل بر خالصه تمامی جزئیات مطالب و عناوین مهم علمی و کلینیکی در زمینه 

جراحی دهان، فک و صورت می باشد، به همراه جداول و نمودارهای الزم و روشن. در هر بخش کتاب تعداد زیادی عکس با 

فتومیکروگراف، دیاگرام دیده می شود.

هر بخش از کتاب توسط دو مولف یا نویسنده تهیه شده است. یک نویسنده جوان متخصص جراحی فک و صورت که به تازگی 

بورد جراحی فک و صورت را گذرانده و درنتیجه کامال آشنا با محتوا و فرایند و پروسه های رشته جراحی است. و یک نویسنده 

با تجربه و سوابق باال که در امتحانات بورد به عنوان طراح سواالت شرکت داشته است و الزامًا دانش و تجربه کافی در بستر و 

دیدگاه کلینیکی و تخصصی این رشته را دارا می باشد.

این کتاب به منظور راهنمایی مطالعه و بازنگری پیشنهاد می کند که ابتدا یک بار هر فصل کتاب را مطالعه کنید تا برای خودتان 

معلوم کنید که هم اکنون چه اندازه با این مطالب آشنا هستید و چه مطالبی برایتان تازه یا ناآشناست و چه نکاتی الزم است 

بیشتر مطالعه و بررسی شود. در آخر هر فصل کتاب منابع مرتبط آورده شده است.

بنابراین این کتاب به عنوان یک مرجع برای دسترسی سریع و آسان قبل از درمان های کلینیکی و پروسه های جراحی می تواند 

مورد استفاده رزیدنت ها و دانشجویان و کلیه همکاران عالقمند به رشته جراحی فک و صورت قرار گیرد.

DinLam

DanielM.Laskin



پیشگفتارمترجم

کتاب خالصه و مروری بر جراحی دهان، فک و صورت بر اساس سواالت بورد تخصصی جراحی دهان، فک و صورت که همه 

ساله در امتحانات بورد جراحی فک و صورت آمریکا مطرح می باشد، تنظیم گردیده است. این کتاب شامل 12 فصل و خالصه ای  

جامع مدون منظم از تمامی فصول جاری و روزمره از متون علمی و عملی جراحی دهان، فک و صورت می باشد.

همان طور که در پیش گفتار مولفین کتاب آمده است. در تهیه و تدوین و تنظیم کتاب دو گروه از اساتید و جراحان سواالت 

بورد تخصصی جراحی شرکت داشته اند.

گروهی از پیش کسوتان با دانش و تجربه باال به همراه گروهی از جراحان جوان تالشگر و عالقمند که نتیجتًا کتابی خالصه، 

آسان، جامع در بازنگری علمی، عملی رشته جراحی فک و صورت پدید آورده اند.

مترجم این پدیده در ارایه محتوی کامل کتاب نیز سعی و تالش فراوان داشته است. سعی بر این بوده که متن اصلی را مفهومی 

و با اصطالح Canceptual نه این که ترجمه لفظی و لغتی تهیه نماید.

در دو فصل کتاب مطالبی به عنوان ضمیمه برای توضیح و تشریح جامع و کامل تر به متن اصلی اضافه شده است. مترجم کتاب 

را در دو جلد ارایه نموده که هر جلد شامل 6 فصل می باشد.

امید است که این پدیده یا کتاب خالصه و مرور بر جراحی فک و صورت، مورد استفاده تمامی همکاران، رزیدنت های جراحی 

فک و صورت دانشجویان، شرکت کننده در امتحانات تخصصی جراحی فک و صورت و شرکت  کنندگان در امتحانات بورد 

تخصصی جراحی فک و صورت ایران، آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد.

دکترمحمدعلیدولتآبادی

بهار1400


