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 رهشوب ناتسا ینامرد یتشادهب تامدخ و یکشزپ مولع هاگشناد

 یکشزپ شزومآ هعسوت زکرم
 یبایشزرا و تراظن رتفد

 سرد حرط مرف
 

 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                                          7  :مرت
 

 تنوفع لرتنک :لماک روط هب سرد ناونع
 دادعت                            □ یزومآ راک  □                یلمع                ■ یروئت                 :سرد عون
 1 :دحاو
 نایم ناحتما خیرات                  99/8/17 :سالک همتاخ نامز                   99/8/3 :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
 و حیحص            ■    یا هنیزگ دنچ                 □   یحیرشت          □ یهافش        مرت نایاپ ناحتما عون
   □یندرک روج                 □ طلغ
 

  :سرد  زا يحرش

 لرتنک یملع لوصا حیحص شرگن داجیا اب هک یا هنوگ هب دنوش یم انشآ تنوفع لرتنک یلمع و یرظن لوصا اب نایوجشناد
 ساسحا اب و تراهم اب و یبوخ هب دراوم ریاس و رامیب اب ههجاوم و یشزومآ یاه شخب یمامت رد ار یکشزپنادند طیحم رد تنوفع
  .دریگراکب الاب تیلوئسم
 
 



 :رظن دروم سرد سیردت یلصا عبانم
 
 

Contemporary oral & maxillofacial surgery – Peterson 2019 
  

 
 
 

  :یلک فادها

 رد تنوفع لرتنک یملع لوصا حیحص شرگن داجیا اب هک یا هنوگ هب دنوش انشآ تنوفع لرتنک یلمع و یرظن لوصا اب نایوجشناد
 تیلوئسم ساسحا اب و تراهم اب و یبوخ هب دراوم ریاس و رامیب اب ههجاوم و یشزومآ یاه شخب یمامت رد ار یکشزپنادند طیحم
  .دریگراکب الاب

 

 یصاصتخا فادها

  .دربب مان ار یکشزپنادند رد تنوفع لاقتنا یاه هار دناوتب دیاب وجشناد :یتخانش هطیح • :

 دربب مان یکشزپنادند رد ار تنوفع لرتنک لوصا دیاب وجشناد :یراتفر هطیح •

  .دریگراکب بطم نییآ رد و هدکشناد یاه شخب رد دوخ یلمع راک رد ار لوصا نیا دیاب وجشناد :یفطاع هطیح • . 

 
 لوا هسلج*
               نیورپ دالیم رتکد :سردم مان

  یصخش تظافح لحارم و یکشزپنادند رد تنوفع لرتنک یاه شور و اهراک هار :ثحبم ناونع

  :يصاصتخا فادها

 یصخش تظافح یاهشور اب ییانشآ •

 رامیب تظفاحم یاهشور اب ییانشآ • 

  یکشزپنادند رد داوم و لیاسو نویسازیلرتسا و تنوفع لرتنک یاهشور اب ییانشآ • 

 
 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح



 تنیوپرواپ و دیالسا :يشزومآ شور
 پاتپل :يشزومآ كمك هليسو
 
 مود هسلج*
               نیورپ دالیم رتکد :سردم مان
 نویسازیلیرتسا و لیاسو یدنب هتسب و ندرک زیمت و وشو تسش :ثحبم ناونع
 :يصاصتخا فادها

 
 یکشزپنادند رد لیاسو یوش و تسش یاهشور اب ییانشآ • -1
 یکشزپنادند رد لیاسو یدنب هتسب یاهشور اب ییانشآ • -2
 یکشزپنادند رد لیاسو یدنب هتسب و وش و تسش یارب دوجوم تازیهجت اب ییانشآ • -3
4-  
5-  
6-  
7-  

 
 

 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 تنیوپرواپ و دیالسا :يشزومآ شور
 پاتپل :يشزومآ كمك هليسو
 
 موس هسلج*
               نیورپ دالیم رتکد :سردم مان
 ندرک ینوفع دض یاه شور و داوم مزیناکم لحارم :ثحبم ناونع
 :يصاصتخا فادها

 
 لیاسو ندرک ینوفع دض یاه هاگتسد و تازیهجت اب ییانشآ
 هدننک ینوفع دض داوم اب ییانشآ
 
 

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

 
 


