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پیشگفتار

ــدبـــه دانـــش گـــرای و بـــدو شـــو بلنـــد ــی گزنـ ــد نیابـ ــه از بـ ــی کـ ــو خواهـ چـ

بجـــوی بی نیـــاری  در  دانـــش  آیـــد بـــه رویز  و گـــر چنـــد ســـختیت 

کتابی که پیش رو دارید شامل چکیده ای جامع از نکات مهم و کلیدی دندانپزشکی 
 Restorative dental material CRAIG 2019 - Fundamentals of ،ترمیمی که شامل
operative dentistry SUMMITT 2013 می باشد که یک جلد دیگر از مجموعه کمک 

 Hints of dental restoration principles می باشد که با نام Hints of dentistry آموزشی
and materials به نشر رسیده است.

درمراحل گردآوری این کتاب سعی بر آن شده است تا مطالب و مفاهیم مهم و کلیدی 
کتب رفرنس به شیوه ای روان و قابل فهم در غالب نکات )HINTS( با حذف مطالب 
تکراری و در حین حال با وفاداری به متن اصلی کتب، به صورت طبقه بندی شده از فصول 
از قبل اعالم شده جهت رفرنس آزمون های دستیاری و ملی با دقت باال چکیده سازی و 
گردآوری شوند، از این رو مطالعه این کتاب جهت یادآوری، جمع بندی و مرورسریع قبل 

از آزمون به همکاران و دانش آموختگان توصیه می شود.
به خاطر داشته باشیم هرچند این کتاب می تواند جهت یادگیری مطالب دندانپزشکی 
ترمیمی )سامیت – کریگ( ما را یاری کند، اما همچنان همیشه خواندن متن کتب 
رفرنس قبل از هر کتاب کمک آموزشی جهت درک عمیق تر مطالب توصیه می شود. 
همچنین همواره رفرنس های اعالم شده توسط سازمان سنجش پزشکی را مرتبا چک 

فرمایید تا در صورت هر گونه تغییر احتمالی بتوانید به موقع خود را تطبیق دهید.
با توجه به اهمیت روز افزون آزمون های دستیاری و ملی و افزایش سالیانه تعداد داوطلبین، 
مجموعه Hints of dentistry این امکان را به داوطلبین می دهد تا در سریع ترین زمان 
ممکن جمع بندی و مروری بر نکات و مطالب کتب رفرنس امتحانی را داشته باشند، 



نكات ویژه آزمون ملی و دستياری اصول و مواد دندانپزشكي ترميمي12

از این رو بی شک اهمیت این کتاب در هفته های آخر و حتی روزهای پایانی قبل از آزمون مشخص 
می شود. 

بر خود الزم می دانیم تا از استاد گرامی سرکار خانم دکتر الدن رنجبر عمرانی )متخصص دندانپزشکی 
ترمیمی( که از سر لطف با دانش نظری و تجربه علمی خود ما را حمایت و در تهیه این کتاب یاری 

نموده اند، سپاسگزاری نماییم.
از سرکار خانم دکتر ترنگ آقابیگی )متخصص جراحی دهان( که در امر بازخوانی این کتاب ما را یاری 
نموده اند و همچنین از جناب آقای سید امین امامی زاده مدیریت محترم و سرکار خانم شیرمحمدی، 
جناب آقای مصطفی ابدان و تیم انتشارات رویان پژوه که ما را در گردآوری و چاپ این کتاب حمایت 

کردند کمال تشکر را داریم.
در پایان امیدواریم که این کتاب مورد توجه خوانندگان گرامی قرار گیرد، علی رغم آن که تمام تالش 
خود را به کار گرفته ایم تا اثری کامل و بی نقص را خدمتتان ارائه دهیم، این کتاب هم همانند هر اثر 
انسانی دیگر عاری از خطا نمی باشد، در صورت کشف هر گونه خطا و اشکاالت احتمالی، لطفا با نظرات 
ارزشمند خود ما را در رفع نقص در چاپ های بعدی یاری فرمایید تا مجموعه ای کامل تر را با افتخار 

تقدیم حضورتان کنیم. 
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