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پیشگفتار

به نام خداوند جان و خرد

کتاب پیش رو مجموعه ای از نکات برجسته ی پریودنتولوژی بالینی - کارانزا 2019 است که در آزمون های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد سوال واقع شده اند. در این کتاب تالش شده مطالب به 
صورت دسته بندی شده مطرح شود و عبارات کلیدی هر قسمت به صورت بولد یا به وسیله ی آندرالین 
متمایز گردد. تمام سعی ما در نگارش کتاب حاضر این بوده که بتوانیم همه ی نکات مورد نیاز جهت کسب 
درصد باال در درس پریودانتیکس آزمون دستیاری را مورد پوشش قرار دهیم. امیدواریم که به هدفمان 

نزدیک شده باشیم.
از شما همکاران بزرگوار خواهشمندیم که پیشنهاد و نقد خود را از طریق انتشارات رویان پژوه با ما در میان بگذارید.
از دوست و همکار عزیزمان دکتر فهیمه السادات هاشمیان برای ویرایش بخش هایی از کتاب حاضر سپاسگزاریم.

در پایان از جناب آقای مهندس امامی زاده، سرکار خانم شیرمحمدی و مجموعه ی حرفه ای انتشارات رویان پژوه 
که در مسیر پدید آوردن این کتاب ما را یاری نمودند، صمیمانه قدردانی می نماییم.

   
گروه نویسندگان
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