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پیشگفتار استاد

به نام ایزد یکتا
سپاس پروردگار سبحان را که توفیق عطا کرد تا در مسیر خدمت به دوستداران علم و 
دانش گامی برداریم، خدمت علمی به جامعه و کوشش در اعتالی فرهنگ پزشکی، از 
اصیل ترین تالش ها می باشد و اهمیت این موضوع زمانی چشمگیر است که این تالش 

در مسیر تعالی درمان بیماران قرار گیرد که در این صورت ارزش آن افزونتر می گردد.
در این کتاب سعی بر آن شده است تا مطالب و مفاهیم مهم و کلیدی درس بیماری های 
دهان، فک و صورت به شیوه ای روان و قابل درک به صورت نکات کاربردی با وفاداری 
به متن اصلی کتب مرجع، به صورت طبقه بندی شده از فصول از پیش اعالم شده جهت 
رفرنس آزمون های دستیاری و ملی با دقت باال چکیده سازی و گردآوری شوند و مطالعه 
این کتاب جهت یادآوری، جمع بندی و مرور سریع قبل از آزمون دستیاری و ملی به 
همکاران و دانش آموختگان این رشته توصیه می شود. همچنین دانش آموختگان و 
داوطلبین شرکت کننده در آزمون ملی دندانپزشکی، در مراحل آزمون های کلینیک با 
توجه به فصول منتخب می توانند  در مراحل کلینیکی آزمون ملی، از این کتاب بهره 

گیرند و مرور سریع و جامعی از مطالب بدست آورند. 
همچنین دندانپزشکان با صرف وقت کمتری برای مطالعه می توانند دانش قابل توجهی 
را در زمینه های متعدد در تشخیص اولیه بیماری های دهان، فک و صورت و بیماری های 

سیستمیک حائز اهمیت در دندانپزشکی به دست آورند.
با سپاس 
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