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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                                          7  :مرت
 

 یژولوتامورت :لماک روط هب سرد ناونع
 دادعت                            □ یزومآ راک  □                یلمع                ■ یروئت                 :سرد عون
 1 :دحاو
 نایم ناحتما خیرات                  99/9/5 :سالک همتاخ نامز                   99/7/30 :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

 شزومآ و نامرد رد صاخ تاظحالم و ینامرد یاهشور و تروص و کف و ناهد هب هدراو تامدص اب وجشناد هرود نیا یط رد
 نیرخآ ساسا رب تامدص رد هناریگشیپ یاهدربهار و اهشور و نامرد زا دعب یاه یریگیپ اب وجشناد نینچمه ودشاب یم رامیب

  .ددرگیم انشآ یملع دهاوش

  
 



 :رظن دروم سرد سیردت یلصا عبانم
 
 

Contemporary oral & maxillofacial surgery – Peterson 2019 
  

 
 

  :یلک فادها

 ودشاب یم رامیب شزومآ و نامرد رد صاخ تاظحالم و ینامرد یاهشور و تروص و کف و ناهد هب هدراو تامدص تخانش
 انشآ یملع دهاوش نیرخآ ساسا رب تامدص رد هناریگشیپ یاهدربهار و اهشور و نامرد زا دعب یاه یریگیپ اب وجشناد نینچمه
  .ددرگیم

 یصاصتخا فادها

 دربب مان و دنک یدنب هقبط ار تروص و کف یاهامورت عاونا دناوتب دیاب وجشناد :یتخانش هطیح • :

 دیامن هئارا ار نامرد حرط نیرتهب هدراو بیسآ عون ساسا رب دیاب وجشناد :یراتفر هطیح • .

 هدایپ سرادم دننام کچوک عماوج رد یتح و دنک نایب ار اهبیسآ زا یریگشیپ یاههار دناوتب دیاب وجشناد :یفطاع هطیح • .
  .دیامن یزاس

 
 لوا هسلج* 
 
               نیورپ دالیم رتکد :سردم مان

 امورت رامیب اب دروخرب ینابم و لوصأ :ثحبم ناونع

  :يصاصتخا فادها

 رامیب یروف یبایزرا اب شزومآ و ییانشآ • 

 رامیب ینیلاب تانیاعم و لاح حرش نتفرگ هوحن شزومآ • 

  نامرد تهج نارامیب کیفارگ ویدار یبایزرا هوحن اب ییانشآ و شزومآ • 

 

 



 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 تنیوپرواپ و دیالسا :يشزومآ شور
 پاتپل :يشزومآ كمك هليسو
 
 
 مود هسلج*
 
    نیورپ دالیم رتکد :سردم مان
            

 رالویولآوتند تامدص نامرد و صیخشت لوصا :ثحبم ناونع

 
 :يصاصتخا فادها

 

 رالویولآوتند یاهبیسآ عویش و یژولویتا •

 رالویولآوتند یاهبیسآ صیخشت • 

 رالویولآوتند یاهبیسآ زا یریگشیپ • 

 رالویولآوتند یاهبیسآ نامرد • 

1-  
2-  
3-  

 
 

 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح
 تنیوپرواپ و دیالسا :يشزومآ شور
 پاتپل :يشزومآ كمك هليسو
 
 
 
 موس هسلج*
 
    نیورپ دالیم رتکد :سردم مان
            

 سیفدیم و یناقوف یناتحت کف یگتسکش :ثحبم ناونع

 



 :يصاصتخا فادها
 

 یتروص یاهامورت اب ییانشآ •

 (سیفدیم -الیزگام – لبیدنم( تروص یاه یگتسکش یدنب هقبط • 

 یتروص یاه یگتسکش یبایزرا هوحن اب ییانشآ • 

 لبیدنم یاه یگتسکش عاونا اب ییانشآ • 

 الیزگام یاه یگتسکش اب ییانشآ • 

 سیف دیم یاه یگتسکش عاونا اب ییانشآ • 

 تروص یاه یگتسکش ینامرد یاهشور اب ییانشآ • 

  یتروص یاه یگتسکش نامرد زا سپ نارامیب تیریدم هوحن اب ییانشآ • 

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

 
 
 مراهچ هسلج*
 
    نیورپ دالیم رتکد :سردم مان
            

 نآ نامرد و یگتسکش زا یشان ضراوع :ثحبم ناونع

 
 :يصاصتخا فادها

 

 امورت کیژولورون ضراوع اب ییانشآ •

 امورت کیژواوملاتفا ضراوع اب ییانشآ • 

 امورت زا یشان ینژولکا تالالتخا و ینادند ضراوع اب ییانشآ • 

 TMJ درکلمع رب کف یامورت راثآ اب ییانشآ  

 
 □يتكرح يناور                       □   يفطاع                    ■ يتخانش   : هطيح



 تنیوپرواپ و دیالسا :يشزومآ شور
 پاتپل :يشزومآ كمك هليسو

 
 


