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 کف یحارج یصصخت یرتکد :یلیصحت کردم نیرخآ              نیورپ دالیم رتکد :سردم یگداوناخ مان و مان
                                                رایداتسا   :یهاگشناد هبتر                تروص و کف ،ناهد یحارج  :یلیصحت هتشر       تروص و
                                        تروص و کف ،ناهد یحارج    :یشزومآ هورگ

 
                                             یمومع یکشزپنادند    :عطقم                        یکشزپنادند  :ناریگارف یلیصحت هتشر
 ۵۰ :ناریگارف دادعت                                          ۱۱  :مرت
 
 یسانشوراد و درد :لماک روط هب سرد ناونع
 دادعت                            □ یزومآ راک  □                یلمع                ■ یروئت                 :سرد عون
 1 :دحاو
 نایم ناحتما خیرات                  99/7/15 :سالک همتاخ نامز                   99/7/8 :سالک عورش نامز
 99/10/30 :مرت نایاپ                        :مرت

 
  □ینیوکت                   ■  یا هلحرم                     یبایشزرا لحارم
 ییاهن هرمن زا دصرد..۱۰............... بایغ و روضح فیلاکت ماحنا وجشناد تیلاعف
 ییاهن هرمن زا دصرد...........................................................مرت نایم ناحتما

 ییاهن هرمن زا دصرد.۲۰.......................................................هدش ماحنا یاهزیئوک
 ییاهن هرمن زا دصرد.۷۰.............................................................مرت نایاپ ناحتما
 و حیحص            □   یا هنیزگ دنچ                  □  یحیرشت           □ یهافش        مرت نایم ناحتما عون
  □یندرک روج                 □طلغ
 حیحص            ■    یا هنیزگ دنچ                 □   یحیرشت          □ یهافش        مرت نایاپ ناحتما عون
   □یندرک روج                 □ طلغ و

 
  :سرد  زا يحرش
 تالخادت نینچمه .دوشیم هتخادرپ یسکالیفورپ و اه کیتویب یتنا اب نام رد لوصا شزومآ هب سرد نیا رد
  .دریگ یم رارق ثحب دروم یکشزپنادند رد عیاش ییوراد

 



 :رظن دروم سرد سیردت یلصا عبانم
 
 

Contemporary oral & maxillofacial surgery – Peterson 2019 
  

 
 
 
 

  :سرد يلك فادها
 

 تروص و کف و ناهد یاه تنوفع رد رثوم یاه کیتویب یتنآ عاونا یفرعم   

 اه کیتویب یتنا درکلمع یاه مسیناکم شزومآ  

 اه کیتویب یتنآ زیوجت هوحن شزومآ  

  کیتویب یتنآ زیوجت یاه نویساکیدنا شزومآ  

 یکشزپنادند رد عیاش ییوراد تالخادت ییاسانش  

 
 لوا هسلج*
               نیورپ دالیم رتکد :سردم مان

  یسکالیفورپ و کیتویب یتنا اب نامرد لوصا :ثحبم ناونع

  :يصاصتخا فادها
 تروص و کف و ناهد یاه تنوفع رد رثوم یاه کیتویب یتنآ عاونا یفرعم -1

 اه کیتویب یتنا درکلمع یاه مسیناکم شزومآ  -2

 اه کیتویب یتنآ زیوجت هوحن شزومآ  -3

  کیتویب یتنآ زیوجت یاه نویساکیدنا شزومآ  -4

 
 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 تنیوپرواپ و دیالسا :يشزومآ شور



 پاتپل :يشزومآ كمك هليسو
 
 مود هسلج*
               نیورپ دالیم رتکد :سردم مان
 یکشزپنادند رد ییوراد تالخادت :ثحبم ناونع
 :يصاصتخا فادها

 یکشزپنادند رد عیاش ییوراد تالخادت ییاسانش   -1
 اهوراد زیوجت هوحن شزومآ -2
 اهوراد زیوجت یاه نویساکیدنا شزومآ -3
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 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 تنیوپرواپ و دیالسا :يشزومآ شور
 پاتپل :يشزومآ كمك هليسو

 


