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به نام خدا

: مقدمه
ضروري است کـه التفـات خاصـی بـه ایـن      ، با توجه به نقش مهم زبان انگلیسی در آزمون دسیاري دندانپزشکی

ي این درس وجود نـدارد، در حـالی   دانیم که منبع مشخصی براي مطالعهاز طرف دیگر، می. درس مبذول شود

کنندگان در آزمون دستیاري، می تواند نویـدبخش تفـاوت   که آمادگی کامل در این درس براي هریک از شرکت

ي صرف یک سري کلمات انگلیسی همراه با معادل فارسی آنها، بدون در مطالعه.اي با سایر داوطلبان باشدعمده

نظر گرفتن جایگاه آن کلمات در جمالت و تفاوت معانی لغات در متون مختلف، نه تنها کمـک کننـده نیسـت،    

بنـابراین در تـدوین ایـن کتـاب، ابتـدا، کتـب انگلیسـی مرجـع در         . بلکه حتی می تواند گیج کننـده نیـز باشـد   

:دندانپزشکی انتخاب شد که این کتب عبارتند از هاي مختلفتخصص

1.Peterson LJ. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 6th Ed. 2014.

. ذکر شده است“”Contemporaryبه اختصار تحت عنوان ، متونی که از این منبع در کتاب آمده

2. Malamed S .Handbook of Local Anesthesia. 6th Ed. 2013.

ذکر ”Malamed Anesthesia“به اختصار تحت عنوان ، آمده است، متونی که از این منبع در کتاب حاضر
. شده است

3. Medical Emergencies in the Dental Office .7th Ed. 2015.

. آورده شده است”Malamed Emergencies“این متون، تحت نام 

4. Andre Ritter. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 7th Ed. 2018.

.، ذکر شده است “Art and Science ”تحت نام، متون ماخوذ از این کتاب

5.Summit’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 4th Ed.2013.

. ذکر شده است“Summit”متون ماخوذ از این کتاب به اختصار تحت نام



6.White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation. 7th Ed. 2014.

. نامیده شده است”White & Pharoah“به اختصار ، متون ماخوذ از این کتاب

7. Neville B, Damm DD. Oral and Maxillofacial Pathology. 4th Ed.2016.

.آورده شده است ”Neville“تحت عنوان ، متون ماخوذ از این کتاب

8.Carr AB. Mc Cracken's Removable Partial Prosto.12th Ed.2011.

. آدرس دهی شده است”Mc Cracken“به اختصار به صورت ، متون ماخوذ از کتاب فوق

9.Torabinejad M, Walton RE. Endodontics 5th Edition. Principles and Practice.

Saunders.2015.

. ذکر شده است”Torabinejad“متون ماخوذ از کتاب فوق به صورت 

10.Hargreaves KM, Berman LH. Cohen's pathways of the pulp. Elsevier Health Sciences; 2015

Oct 1.
.آورده شده است ”Pathways“ تحت عنوان ، متون ماخوذ از کتاب فوق

11.Glick M. Burket's Oral Medicine. 12th Ed.2015.

. آدرس دهی شده است”Burket“به عنوان ، که به اختصار

12.Falace DA, Little J. Dental Management in the Medically Compromised Patient.12th

Ed.2018.

. ذکر شده اند”Falace“تحت عنوان ، که این متون
13. Carranza’s Clinical Periodontology.12th Ed.2015.

. آدرس دهی شده اند”Carranza“تحت نام ، متون ماخوذ از کتاب فوق

14. Graber LW, Vanarsdall RL, Vig KW, Huang GJ. Orthodontics-e-book: current principles

and techniques. Elsevier Health Sciences; 2016 Jul 15.
. آورده شده است”Graber“تحت عنوان ، از این کتابمتون ماخوذ 



حـداقل یـک   ، براي هریک از این واژه هـا . هاي این کتب مرجع دندانپزشکی انتخاب شدآنگاه پرکاربردترین واژه

، لـذا خواننـدگان محتـرم ایـن کتـاب     . سپس مثالی از این کتب مرجع انتخـاب شـد  . مترادف به فارسی داده شد

یاد می گیرند کـه در واقـع کمکـی    ، تخصصی دندانپزشکی را همراه با مثالی از متون کتب مرجعمعناي هر واژه 

از . ي بلندمدت نقش ببندنددر حافظه، است به یادگیري معنادار کلمات مورد نظر که باعث می شود این واژه ها

بلکه با توجه بـه اینکـه   ، پردازندنه تنها به یادگیري زبان آزمون دستیاري می ، خوانندگان این کتاب، طرف دیگر

ي سایر دروس تخصصـی مـرور   مطالب علمی زیادي در زمینه، جمالت مثال ها از کتب مرجع دندانپزشکی است

تـا سـال   86از سال (هاي سال هاي اخیر دستیاري دندانپزشکی سواالت زبان انگلیسی آزمون، در انتها.می شود

در همـین کتـاب، آورده   ، پاسخ سواالت این آزمون ها نیـز . شده استآورده ، جهت خودآزمایی شما عزیزان)98

.شده است 

با آرزوي موفقیت براي یکایک شرکت کنندگان آزمون دستیاري دندانپزشکی

گروه نویسندگان

98آذر 
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A

Abateفروکش کردنDescending brainstem neurons are responsible for
the endogenous abatement of pain. (Pathways)

. نزولی ساقه مغزي مسئول فروکش کردن درد هستندهاي نورون
AbruptناگهانیCerebral hemorrhage typically has the abrupt onset of a

severe headache. (Contemporary)
مغزي معموال  در وهله آغاز ناگهانی یـک سـردرد شـدید    ریزي خون

. دهدمیرخ
AbbreviateکردنخالصهTwo major sources of errors in prescribing are poor

penmanship and the
use of error-prone abbreviations. (Pathways)

ــخه نویســی 2 ــا در نس ــع اصــلی خط ــتفاده از  ، منب ــد و اس خــط ب
. باشندمیخطابرانگیزهاي مخفف

Abdicateکناره گیري، واگذاريToo many dental professionals abdicate the function of
their front office to trusted “office managers. ” (Pathways)

اجرایـی کـار خـود را بـه     ي هوظیفاي بسیاري از دندانپزشکان حرفه
. کنندمیمدیران مطب قابل اعتماد واگذار

AbductionربودنUnidentifiable victims of random violence, serial
homicides, and child abduction can now be identified
without the need to determine a putative identification .

، تصـادفی هـاي  خشـونت ي هدر حال حاضر قربانیان شناسـایی نشـد  
بدون نیاز به تعیین هویـت  ها و کودك رباییاي زنجیرههاي آذمکشی

. باشندمیفرضی قابل شناسایی
failure of eye to abduct)از محور بدن(دور شدن

ناتوانی در دور کردن چشم  

Abide byرعایت کردنClinicians must abide by the “as low as reasonably
achievable”
(ALARA) principle when ordering an imaging modality
for a patient. (Clinical review of oral & maxillofacial
surgery)

باید ، پزشکان هنگام تجویز یک روش خاص تصویربرداري براي بیمار
را رعایت "حد که از نظر منطقی قابل دستیابی باشدترین کم"قانون 
. کنند

Ablateقطع کردن
surgical removal)(

Ablation is removal of material from the surface of an
object by vaporization, chipping, or other erosive
processes. (Wikipedia)

Ablation
ریسـا ایقطع کردن، ریتبختوسطیشکیسطحازمادهیک حذف

.استیشیفرسايندهایفرا
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Recently, lasersبرداشتن توسط سوزاندن have been used to ablate cells containing
and producing the melanin pigment. ( Lasers in Dentistry)

ي هحـاوي و تولیـد کننـد   هـاي  براي سوزاندن سلولها از لیزر، اخیرا
. شودمیپیگمان مالنین استفاده

Abolishخاتمه دادنThe effect of Ca(OH)2 was totally abolished by the
presence of dentin powder. (Pathways)

. اثر کلسیم هیدروکساید کامال با حضور پودر دنتین خاتمه یافت

AbortionسقطInvolvement early in the pregnancy can  result  in
spontaneous abortion or congenital defects .

سقط خود بـه خـود یـا    تواند منجر به ، میدرگیري در اوایل بارداري
. مادرزادي شودهاي نقص

Abrogationباطل کردن، باطل شدنSuppressor function could not be abrogated using
neutralizing antibodies against IL-4, IL-10, TGF-b, and
CTLA-4. (Ingles)

هــاي توانـد بــا اسـتفاده از آنتـی بـادي    نمـی عملکـرد مهارکننـدگی  
. باطل شودCTLA-4و IL-4, IL-10, TGF-b علیهکننده خنثی

Absolutionمطلق، بخشودگی، بخششMalamed states that documented allergy is an absolute
contraindication for administration of local anesthetic.
(Art & Science)

اندیکاسیون مطلق تجویزکنترا ، ماالمد بیان میکند که آلرژي مستند
. باشدمیحسی موضعیبی

Absurdبیهوده، مسخرهIt is absurd for smokers in the Western world to worry
about anything except stopping smoking. (Carranza)

مسخره است که نگـران چیـزي بـه    ، در دنیاي غربها براي سیگاري
. غیر از ترك سیگار باشند

AbundantفراوانSkin is the most abundant tissue of the face.
(Contemporary)

. بافت صورت استترین فراوان، پوست
AbutmentپشتیبانThe patient should be advised of the need to keep the

dentures and the abutment teeth meticulously clean.
(McCracken)

هـاي  دنـدان (بیمار باید توصیه شـود کـه نیـاز اسـت تـا دنچرهـا       به 
. پشتیان را بطور خیلی دقیق تمیز نگه داردهاي و دندان) مصنوعی

Accelerateتسریع کردنThe systemic administration of phenytoin accelerates the
healing of gingival wounds in nonepileptic humans.
(Carranza)

را ) لثه اي(جینجیوال هاي تجویز سیستمیک فنی توئین بهبود زخم
. دهدمیدر افراد غیرصرعی شتاب



زبان تخصصی دندانپزشکی12

AccentuateتشدیدThe lack of continuity of this muscle allows the
developing parts of the maxilla to grow in an
uncoordinated manner so that the cleft in the alveolus is
accentuated. (Contemporary)

درحـال تکامـل مـاگزیال اجـازه     هاي عدم تداوم این عضله به قسمت
رشد به صـورت ناهماهنـگ میدهـد و درنتیجـه شـکاف در آلوئـول       

. تشدید میشود
Accretionرشد و گسترشGingival inflammation must be eliminatedby acceptable

oral hygiene measures and removal of accretionson the
teeth (usually by scaling and root planning). (Carranza)

باید توسط اقدامات قابل قبول بهداشتی دهان و حذف اي التهاب لثه
و تسطیح گیري معموال با جرم(. روي دندان حذف شودهاي گسترش

) ریشه
AccessoryفرعیOften, smaller apical accessory canals remain unfilled or

partially filled. (Pathways 2011)
مانند و یـا بطـور   میفرعی کوچکتر اپیکال پر نشدههاي کانال، اغلب

. شوندمیناقص پر
An accessory fourth molar is often called a distomolar orاضافی

distodens. (Neville)
دیسـتوموالر یـا دیسـتودنس نامیـده    ، یک مولر چهـارم اضـافه  اغلب

. شودمی
Accommodateجا دادنThe film size should be such that it can accommodate two

incisors without bending or distorting the image
(Torabinejad)

را بـدون  سایز فیلم باید طوري باشد که بتواند دو دنـدان اینسـایزور  
. خم کردن یا دیستورت کردن تصویر جا بدهد

It would be inappropriate to allow the patient to attempt toتطابق
accommodate to new prostheses in which the occlusion is
not optimized. (McCracken)

پروتزهـاي  درست نیست که به بیمار اجازه دهیم که براي تطـابق بـا   
. تالش کند، جدید که اکلوژن آن بهینه نشده است

Accomplishتکمیل کردن، انجام دادنIt is the dentist's responsibility to ensure that the
appropriate design and fabrication of the major connector
are accomplished. (McCracken)

کـه ازاینکـه  طراحـی و سـاخت     این مسـئولیت دندانپزشـک اسـت   
. اطمینان حاصل کند، ماژورکانکتور به درستی انجام شده

Account for
(v. )

Mesial movement of theدر نظر گرفته شدن mandibular molar accounts for
approximately 25% of the total dental correction. (Graber)

درصد کل اصالحات دندانی 25حدودا ، حرکت مزیالی مولر مندیبل
. شودمیدرنظر گرفته
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Accumulateانباشته شده، تجمع یافتنIt may be necessary to remove the drill and clean the
accumulated bone off the drill. (Contemporary)
ممکن است برداشت دریل و تمیز کردن اسـتخوان تجمـع یافتـه از    

. ضروري باشدروي آن 
Accused ofبهمتهم

(accuse = culprit)
Mercury within amalgam has been accused of producing
neurotoxicity, alterations of oral and intestinal bacteria,
birth defects and adverse effects on general health .

ــه ایجــاد  ي هجیــو ــتهم ب ــر ، نوروتوکسیســیتهدرون آمالگــام م تغیی
نقایص هنگام تولـد و اثـرات مضـر بـر     اي، دهانی و رودههاي باکتري

. سالمت عمومی شده است
Accustomedtoعادت کردن به،

عادت داشتن به
Specialists are accustomed to treating more difficult cases
and complications .

. عادت دارندتر مشکالت سختمتخصصین به درمان موارد و 
Accustomedمتداول، معمولThey were advised to continue their usual daily practices

and accustomed visits for professional care. (Carranza)
معمـول بـراي   هـاي  به آنها توصیه شد که به کارهاي روزانه و ویزیت

. ادامه دهنداي مراقبت حرفه
Achieveتحقق یافتن، دست یافتنThe acid-pumice abrasion technique is relatively

permanent if initial lightening is achieved. (Torabinejad)
تکنیک سایش با ، در صورتیکه روشن شدگی اولیه بدست آمده باشد

. باشدمیپامیس نسبتا دایمی-اسید
AcheدردTypical signs and symptoms include cyanosis, dyspnea,

emesis, and headache. (Pathways)
اسـتفراغ و  ، تهـوع ، دیس پنـه ، نوعی شامل سیانوزهاي عالیم ونشانه

. باشدمیسردرد
Acknowledgeاذعان کردن(تایید کردن( ،

پذیرفتن
The potential risks and complications associated with the
alternative treatment were presented to, discussed with,
and acknowledged by the patient. (Graber)

دیگر بـه بیمـار ارایـه   هاي خطرهاي بالقوه و عوارض مرتبط با درمان
. مورد بحث قرار میگیرند و توسط بیمارپذیرفته میشوند، شوندمی

Acquittedتبرئه شدن، مبريIf the government does not meet these burdens, acquittal
should result. (Malamed Emergencies)

. شودمیمنجر به تبرئه شدن، را به عهده نگیردها گر حکومت این مسولیتا
ActعملThe smear layer may interfere with the action of irrigants

used as disinfectants. (Pathways)
کـه بـه عنـوان    هـا  دهندهاسمیرالیر ممکن است با عمل شست و شو

. تداخل ایجاد کنند، بکار میروندکننده ضدعفونی
Acupunctureطب سوزنیPatients often take other types of supplements as well as

alternative therapies such as acupuncture, but there is no
evidence of any long-term benefit from them. (Anesthesia
Complications in the Dental Office)

هـاي  عالوه بـر درمـان  ، را همها اغلب انواع دیگري از مکمل، بیماران
امـا هـیچ گونـه شـواهدي از     ، دیگر مانند طب سوزنی بکـار میبرنـد  

. درازمدت آنها وجود نداردي هفاید
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AdhereتبعیتAdherence to surgical principles facilitates optimal wound
healing, with re-establishment of tissue continuity,
minimization of scar size, and restoration of function.
(Contemporary)

با برقـراري دوبـاره   ، امکان بهبود بهینه زخم، تبعیت از اصول جراحی
. کاهش سایز اسکار و بازیابی عملکرد را فراهم میکند، بافتتداوم

Mechanical retentionچسبیدن was  necessary  in  the  tooth
preparation because
the material did not adhere to the tooth structure. ( Art &
Science)

مـاده بـه   چـون آن  ، دندان ضروري بودسازي گیر مکانیکی در آماده
. چسبیدنمیساختار دندان

Adjunctکمکی، فرعیColor photographs of previously treated teeth with
intrinsic staining (i. e. , before and after treatment) are
excellent adjuncts to help the patient make an informed
decision. ( Art & science)

داراي تغییر رنگ داخلی که قبال درمان شـده  هاي رنگی از دندانتصاویر 
هسـتند کـه بـه    اي عالیهاي کمکی) بطور مثال قبل و بعد از درمان(اند

. اتخاذ کنند، کنند تا تصمیمی مبتنی بر اطالعاتمیبیمار کمک
Adjuvantمواد مکمل، کمکی، مکملThe use of adjuvants to shorten the onset or increase the

duration of local anesthetics has been evaluated .
براي کوتاه کردن زمان شـروع یـا افـزایش دوره   ها استفاده از مکمل

. موضعی مورد ارزیابی قرار گرفته اندهاي حسیبی
Adjustتنظیم کردنAdvanced age, or renal, hepatic, or other diseases that

alter drug uptake, metabolism, clearance, or response may
require dosage adjustments. (Falace)

کـه  هـایی  کبدي و یا سـایر بیمـاري  ، کلیويهاي یا بیماري، سن باال
ممکـن  ، دهندمیکلیرنس و پاسخ را تغییر، متابولیسم، جذب داروها

. است نیاز به تنظیم میزان دوز داشته باشند
Administerتجویز، ارائه کردن، دادن ،

تزریق
:شودمیحسی موضعی استفادهبیدر متون دندانپزشکی براي* 

Local anesthesia was administered into the region of
surgery. (Malamed anesthesia)

. بی حسی موضعی به محل جراحی تزریق شد
Monitoring is essential when administering any medication
that can alter the cardiovascular or pulmonary systems .

هاي نظارت وکنترل درهنگام تجویزهرنوع دارویی که میتواند سیستم
. ضروري است، عروقی یا تنفسی را تغییر دهد-قلبی

AdmissionپذیرشThe importance of postoperative nutrition should be
discussed with patients and their families before the
hospital admission for surgery. (Contemporary)

آنها قبل هاي پس از جراحی باید با بیماران وخانوادهي هاهمیت تغذی
. از پذیرش بیمار به بیمارستان براي جراحی مورد بحث قرار بگیرد

Adoptقبول کردن، پذیرفتنPatients with a diagnosis of prehypertension are not
usually candidates for drug therapy but rather are
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encouraged to adopt lifestyle modifications to decrease
their risk of developing the disease. (Falace)
بیماران با تشخیص عالیم مستعد بودن به فشـار خـون بـاال معمـوال     

باشند بلکه اینگونه افـراد  نمییداي مناسبی براي درمان داروییکاند
باید تشویق شوند که تغییراتی در سبک زندگی خودشان بپذیرند تـا  

. خطر پیشرفت این بیماري را کاهش دهند
Adventپیدایش، ظهورThe advent of digital imaging has revolutionized

radiology. (White & Pharoah)
رادیولوژي را دستخوش انقـالب کـرده   ، ظهور تصویربرداري دیجیتال

. است
adversarialخصمانهDentists are often unfamiliar with, and may be intimidated

by, the adversarial nature of courtroom procedure and
protocol .

پروتکـل دادگـاهی   اقـدامات و  ي هغالبا با ماهیت خصمان، دندانپزشکان
. ناآشنا هستند و ممکن است دچار ترس و ارعاب شوند

Adverseمضر، زیان آور، بدParents should be told that the defects are correctable and
need not adversely affect the child’s future.
(Contemporary)

اند و نیـازي نیسـت   باید به والدین گفته شود که نقایص قابل اصالح 
. فرزند را به طرز بدي تحت تاثیر قرار دهندي هکه آیند

Adverselyبه طور زیان آورBecause the agents are delivered systemically, they
adversely affect many body systems. (Contemporary)

بطـور زیـان بـاري   ، شـوند مـی چون عوامل بصورت سیستمیک ارایه
. بدن را تحت تاثیر قرار دهندهاي توانند بسیاري از سیستممی

Advertلحاظ کردن، توجه کردنSyringes that do not permit aspiration are not discussed
because their use unacceptably increases the risk of
inadvertent intravascular drug administration.. (Malamed
anesthesia)

مـورد بحـث قـرار   ، دهنـد نمـی که اجـازه آسپیراسـیون  هایی سرنگ
گیرند چون استفاده از آنها به طرز غیرقابل قبولی خطـر تزریـق   نمی

. دهندمیداخل عروقی دارو را افزایش) بی مالحظه(غیرعمد
AdvisoryمشورتیBroad-spectrum antibiotics may be used for complex

infections, which are not defined in the ADA advisory
statement .

ADAاي مشـاوره ي هوسیع الطیـف کـه در بیانیـ   هاي آنتی بیوتیک
ممکـن اسـت در   ، تعریـف نشـده انـد   ) انجمن دندانپزشکی آمریکـا (

. پیچیده مورد استفاده قرار بگیرندهاي عفونت
Advocateحمایت کردن، دفاع کردنGlass-ionomer cements have been widely advocated for

permanent cementation of crowns. (Art & science)
بـراي سـمان کـردن    اي گـالس آینـومر بطـور گسـترده    هـاي  سمان
. دایمی حمایت شده اندهاي روکش

AffairsامورThe ADA's Council on Scientific Affairs (CSA) evaluates
submitted products three times a year at its meetings .
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سه بار )انجمن دندانپزشکی آمریکا(ADAبخش امور علمی شوراي 
در سال در جلساتش محصوالت تفویض شده جهت تصویب را مـورد  

. دهدمیارزیابی قرار
Affinityمیل ترکیبیThe strong affinity of salivary proteins for exposed

hydroxyapatite is of critical importance in operative
dentistry, because salivary contamination of a freshly
etched enamel surface prevents bonding of composite
restorations. (Art & science)

بـزاق بـراي هیدروکسـی آپاتیـت     هـاي  میل ترکیبی قـوي پـروتئین  
، اهمیت جـدي در دندانپزشـکی ترمیمـی دارد   ) در معرض(اکسپوز 

چون آلودگی بزاقی یک سـطح مینـاي تـازه اچ شـده از بانـد شـدن       
. کامپوزیتی جلوگیري میکندهاي ترمیم

Affirmتایید کردنThe patient must be questioned thoroughly about any
history of bleeding, particularly after injury or surgery,
because affirmative answers to these questions should
trigger special efforts to control bleeding. (Contemporary)

بخصـوص  ، هرگونه خون ریـزي ي هتاریخچي هبیمار باید کامال دربار
چون پاسخ مثبت به ، مورد سوال قرار بگیرد، بعد از آسیب یا جراحی
فعـال  ریـزي  خاصی را براي کنترل خونهاي این سواالت باید تالش

. کند
Afflictمصیبت، رنجBecause clefts are deformities that can be seen, felt, and

heard, they constitute a serious affliction to those who
have them. (Contemporary)

حـس  ، که میتوانند دیده شوندهستندهایی بدشکلیها، چون شکاف
رنج زیادي در افرادي کـه آنهـا را دارنـد ایجـاد     ، شوند وشنیده شوند

. میکنند
Affluentثروتمند، فراوانMany studies have shown that, at least in the western

world, dental caries is
more prevalent in lower socioeconomic categories, in less
affluent areas, and among some ethnic minorities.
( Contemporary esthetic dentistry)
، مطالعات بسـیاري نشـان داده اسـت کـه حـداقل در دنیـاي غـرب       

نـواحی  ، اقتصادي پـایین تـر  -پوسیدگی دندانی در طبقات اجتماعی
نـژادي بیشـتر شـایع   هـاي  کمتر ثروتمند و در میان بعضی از اقلیت

. است
Affordاستطاعت داشتن، دادن

(confer)
Techniques, materials, instrumentation, and science have
evolved to afford the dental patient every opportunity to
enjoy a healthy and functional dental life. (Contemporary)

پیدا کرده اند تا به بیمار دنـدانی  ابزارها وعلم تکامل ، موادها، تکنیک
. هرگونه فرصت براي لذت بردن از زندگی دندانی سالم و کارا را بدهد
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Affordableازعهده ، مقرون به صرفه
کاري برآمدن

The dentist should use the most cost-effective antibiotic
available and should directly ask the patient whether or
not a particular prescription is affordable .

آنتـی بیوتیـک در دسـترس را    ترین دندانپزشک باید مقرون به صرفه
پرداخـت  ي هاستفاده کند و باید مستقیما از بیمار بپرسد که از عهـد 

. بخصوص برمی آید یا خیري هداروي یک نسخي ههزین
Agendaدستور کارThe agenda should include a brief review of production

and collections from the previous day, expected for the
current day, and the month, along with some time to
discuss operational issues that need attention. (Ingles)
دسـتور کــار بایــد شــامل مـرور مختصــري در خصــوص تولیــدات و   

امور روز قبل که انتظار میرود در روز جاري و در طـول  ي همجموع
به  همراه اختصاص زمانی براي بحـث درمـورد   ، ماه مورد نیاز باشند

. بشود، موضوعات عملیاتی که نیاز به توجه دارند
Aggravateبدتر شدن، وخیم شدنOther factors such as obesity and alcohol or sedative drug

use prior to sleeping can aggravate the problem.
(Contemporary)
فاکتورهاي دیگر از جمله چاقی و الکل یا مصـرف داروي آرام بخـش   

. شدن مشکل شودتر قبل از خواب میتواند موجب وخیم
Aggregateتجمع، جمع شدنAggregated collagen fibril bundles increase the tensile

strength of the wound. (Pathways)
استحکام کششی زخـم  ، کالژنیهاي فیبریلي هجمع شدهاي باندل

. دهندمیرا افزایش
Agilityمهارت، چابکی، زیرکیIt has crucial importance in determining the quality and

agility of tissue repair in the edematous region. ( Lasers in
Dentistry)

ادمـاتوز اهمیـت   ي هتعیین کیفیت و مهارت تـرمیم بافـت در ناحیـ   
. حیاتی دارد

AgitatedمضطربThe first manifestation of hyperventilation syndrome is
frequently a complaint of an inability to get enough air.
The patient breathes rapidly (tachypnea) and becomes
agitated. (Contemporary)

شـکایت از نـاتوانی از   ، اولین تظاهر سـندرم هایپرونتیالسـیون غالبـا   
و ) تاکی پنه(کند میبیمار سریع تنفس. باشدمیگرفتن هواي کافی

. شودمیمضطرب
Aheadپیش روAs we advance into the years ahead, we will incorporate

more accurate improvements in pulpal diagnosis, canal
cleaning and disinfection, canal obturation , and surgical
enhancements. (Pathways)

، شـویم مـی نزدیـک ، ي ما هستندروشیپکههایی سالبهکهینطورهم
تمیزکـردن و ضـدعفونی   ، دقیق تـري درتشـخیص پـالپی   هاي پیشرفت

. خواهیم داشتها پرکردن کانال و بهبود جراحی، کردن کانال
AidکمکThe doctor always must remember that a consultation is
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merely a request for additional information to aid in the
determination of the degree of risk present. (Malamed
emergencies)

خاطر داشـته باشـد کـه مشـاوره صـرفا یـک       پزشک همیشه باید به 
درخواست اطالعات اضافی جهت کمک در تعیین درجه ریسـک در  

. باشدمیحال حاضر
AilmentبیماريAnemia is a relatively common adult ailment, especially

among young adult women (iron deficiency anemia).
(Malamed emergencies)

بخصـوص در میـان   ، یک بیمـاري نسـبتا متـداول بزرگسـاالن    آنمی 
)آنمی فقر آهن(. جوان استهاي خانم

AimهدفThe aim of treatment of cleft lip and palate is to correct
the cleft and associated problems surgically and thus hide
the anomaly so that patients can lead normal lives.
(Contemporary)
هدف درمان شکاف لب و کام تصحیح شکاف و مشـکالت همـراه آن   
به روش جراحی است و بدین گونه مخفی کـردن آنومـالی اسـت تـا     

. بیماران بتوانند زندگی طبیعی داشته باشند
AlbeitهرچندMandibular premolars are among the easiest teeth to

remove. The roots tend to be straight and conic, albeit
sometimes slender. (Contemporary)

براي خارج کردن از ها دندانترین پرمولرهاي مندیبل در میان راحت
، متمایـل بـه مسـقیم و مخروطـی هسـتند     ها ریشه. باشندمیدهان

. باشندمیهرچند که بعضی اوقات بلند و باریک
alimentaryشیگوار، گوارشAlimentary tract mucositis is a frequent dose-limiting side

effect related to radiotherapy and chemotherapy in
patients with cancer. ( Lasers in Dentistry)

دوز کننـده  جانبی شایع محـدود ي هموکوزیت دستگاه گوارش یک عارض
. باشدمیبیماران سرطانیمربوط به رادیوتراپی و شیمی درمانی در 

allegationادعاDental specialists should carefully evaluate all referred
patients. For example, extracting or treating the wrong
tooth is a common allegation in court. (Contemporary)

ارجـاع شـده را   متخصصان دندانپزشکی باید به دقت تمـام بیمـاران   
کشیدن یا درمان دندان اشتباه یک ادعاي ، براي مثال. ارزیابی کنند

. باشدمیرایج در دادگاه
Allegeمورد ادعا، ادعا کردنThese alleged reactions are often attributable to excessive

anesthetic deposited over too short a time, or, more likely,
to an intravascular deposition. (Art & science)

ادعا شده غالبا در صورتی قابل استناد هستند که تزریـق  هاي این واکنش
حسی در مدت زمـان بسـیار کوتـاه بـوده و یـا  بـه       بیمقدار بیش از حد

. حسی در داخل عروق انجام شده باشدبیتزریق، احتمال بیشتر
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Alleviateرفع کردن، تسکین
)≠Aggravate(

Simply grasping, repositioning, and stabilizing the
mandible into a more anterior position may alleviate this
obstruction. (Contemporary)

تغییر موقعیت دادن و ثابت کردن مندیبل در یک ، به سادگی گرفتن
. بخشدممکن است این انسداد را تسکین تر موقعیت قدامی

Allied toمربوط به، منسوب به
مشابه

A radicular cyst is classified as an inflammatory and not a
neoplastic lesion in the WHO Histological Typing of
Odontogenic Tumors, Jaw Cysts and Allied Lesions.
(Pathways)

را در قســمت یــک کیســت رادیکــوالر ، ســازمان جهــانی بهداشــت
فک و ضـایعات  هاي کیست، بافتی تومورهاي ادونتوژنیکبندي طبقه

کنـد و نـه یـک    بنـدي مـی  بعنوان یک کیست التهابی طبقه، مرتبط
. نئوپالستیکي هضایع

Allocateاختصاص دادن
(Devote,Designate)

With a complex amalgam, carving time must be properly
allocated. (Art & Science)

باید بـه درسـتی   ، طول مدت کاروینگ در یک ترمیم پیچیده آمالگام
.اختصاص داده شود

Allotاختصاص دادنUnfortunately, in an emergency situation, the allotted time
necessary for this treatment is often an issue. (Pathways)

زمان اختصاص داده شده ضروري ، متاسفانه در یک موقعیت اورژانس
. غالبا یک مساله و مشکل اساسی است، براي درمان

AltitudeارتفاعPressure cooking, similar to steam autoclaving, is
preferred and would be required at high altitudes. (Art &
Science)

اسـت و در  مشابه اتوکالو کـردن بـا بخـار ارجـح     ، پختن تحت فشار
. امري الزم است، ارتفاعات باال

Amassمتراکم کردن، گرد آوردنThe denser the surrounding tissues (e. g. , palate), the less
likely a hematoma is to develop, but in looser tissue (e. g.
, infratemporal fossa), large volumes of blood may amass
before a swelling is ever noted and therapy instituted.
(Malamed anesthesia)

احتمال تشـکیل  ، )مثال کام(تر محکم، احاطه کنندههاي هرچه بافت
ــت  ــر اس ــاتوم کمت ــت، هم ــا در باف ــاي ام ــله ــر ش ــره (ت ــثال حف م

حجم زیادي از خون ممکن است جمـع شـود حتـی    ، )اینفراتمپورال
. مالحظه شود و درمان آغاز گرددقبل ازینکه تورم 

AmbientمحیطBecause ethylene oxide is highly toxic to animal tissue,
equipment exposed to it , must be aerated for 8 to 12
hours at 50°C to 60°C, or at ambient temperatures for 4 to
7 days. (Contemporary)

، باشـد مـی بـراي بافـت حیـوانی بسـیار سـمی     چون اتـیلن اکسـاید   
ساعت در دمـاي  12تا 8تجهیزات در معرض این ماده باید به مدت 

درجه سانتی گراد در معرض هـوا قراربگیـرد ویـا در دمـاي     50-60
. روز قرار بگیرد7تا 4محیط به مدت 
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Ameliorateبهبود دادن، بهتر کردن
)≠Aggravate(

Several methods can be used to ameliorate bone repair,
and these include the use of grafts and more recently low
level laser therapy. ( Lasers in Dentistry)

متعددي میتواند براي بهبود بخشیدن به ترمیم اسـتخوان  هاي روش
و نیـز اخیـرا   هـا  شامل استفاده از پیونـد ها استفاده شود و این روش

. باشدمیاستفاده از لیزر درمانی کم توان
Amenableمتمایل، تابع، قابلیتTeeth with single, conical roots (such as maxillary

incisors and mandibular premolars) and those with roots
that are not curved are most amenable to luxation by this
technique. (Contemporary)

مانند اینسایزورهاي مـاگزیال  (تک ریشه با ریشه مخروطیهاي دندان
که انحنا ندارنـد بیشـتر بـا ایـن     هایی و ریشه) و پرمولرهاي مندیبل

. تکنیک قابلیت لوکسیشن دارند
AmendاصالحThe American Heart Association amended their

recommendations in 2007 and recommends antibiotic
prophylaxis in patients with prosthetic heart valves, a
history of infective endocarditis, and a number of
congenital heart abnormalities. (Pathways)

را اصالح کردند و 2007خود در سال هاي انجمن قلب آمریکا توصیه
هاي سی در بیماران با دریچهتوصیه به تجویز آنتی بیوتیک پروفیالک

هاي اندوکاردیت عفونی و تعدادي از انومالیي هتاریخچ، پروتزي قلب
. قلبی مادرزادي کردند

AmpleفراوانMost surgeons prefer to use a bur to remove the bone,
along with ample irrigation. (Contemporary)

استفاده از فرز و همراه با شست و اکثر جراحان ترجیح میدهند تا با 
. استخوان را بردارند، شوي فراوان

Amplitudeنوسان، دامنهThe increased amplitude that occurs with the smaller file
sizes enhances the acoustic streaming. This has proved
valuable in the cleaning of root canals
because conventional irrigation solutions do not penetrate
small spaces well. (Pathways)

، افتـد مـی با سایز کوچکتر اتفاقهاي نوسان افزایش یافته که با فایل
ثابت شده است که این مسـاله  . بخشندمیجریان آکوستیک را ارتقا
کانــال ریشــه ارزشــمند اســت چــون هــاي در تمیــز کــردن دیــواره

شست و شوي متعارف به فضـاهاي کوچـک دیـواره بـه     هاي حلولم
. کنندنمیخوبی نفوذ

Analogyتناسب، شباهت، قیاسThey agreed that the analogy between late prosthetic joint
infections and infective endocarditis was invalid, because
the anatomy, blood supply, types of microorganisms
involved, and mechanisms of infection all differ.
(Pathways)
آنها توافق کردند که قیاس بین عفونت اخیر مفصل پروتزي و اندوکاردیت 

هاي انواع میکروارگانیسم، ذخیره خونی، زیرا آناتومی، عفونی نامعتبر است
.عفونت همه متفاوت هستندهاي درگیر و مکانیسم


