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تقدیم

انتشارات رویان پژوه به مدیریت جناب آقای سید امین امامی زاده و همکارانشان که با 
درک درست و حرفه ای در زمینه نیازسنجی آموزشی در راستای نوآوری و ارتقاء در نشر 
کتب تخصصی که همواره یکی از فعالترین ناشران حوزۀ پزشکی و دندانپزشکی ایران 
بوده اند، از این مجموعه کمک آموزشی )HINTS( حمایت و در پدید آوردن این اثر ما 

را یاری نموده اند. 

دکتر آرش عامری 
دکتر لیلی نیکروی 

hintsofdentistry@gmail.com



پیشگفتار استاد

مباحث سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی که در آزمون های رزیدنتی مورد سوال 
قرار می گیرد اغلب تئوریک بوده و دانشجویان بسیار تمایل دارند تا با مطالعه خالصه این 
مباحث به تسلط کافی جهت پاسخگویی به سواالت این آزمون ها دست یابند. اما این 
موضوع نیازمند آشنایی و مطالعات عمیق قبلی در این زمینه می باشد. با توجه به اینکه 
در آموزش سرفصل های این درس طی واحدهای عملی به عناوین مختلف این مباحث 
مرور و بازآموزی می شود، فهم آنها سخت نیست. با این حال، در هنگام طراحی سواالت 
نکات بسیاری وجود دارد که دانشجو باید آنها را فهمیده باشد و به خوبی به خاطر بیاورند. 
مجموعه حاضر خالصه ای موجز و مفید برای دانش آموختگان و داوطلبانی است که قصد 
شرکت در آزمون های رزیدنتی و ملی دندانپزشکی را دارند. این کتاب برای مخاطبانی 
مفید است که قباًل این مباحث را خوب فراگرفته اند و اکنون صرفا جهت مرور و یادآوری 
به آن مراجعه می کنند. امیدوارم این مجموعه که به همت دوستان تالشگرمان گردآوری  

شده، مورد استفاده دانشجویان و داوطلبین شرکت در آزمون قرار گیرد.

دکتر حسین حصاری
استادیار و معاون بین الملل گروه سالمت و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی تهران


