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مقدمه
به نام خدا

بعد از کلی انتظار و تالش شبانه روزی فراوان باالخره کتاب
صفر تا صد نسخه نویسی پوست هم چاپ شد...
کتابی که حاصل سالها تحصیل من در رشتهی پزشکی
در محضر اساتید فرهیخته و ماهها مطالعه اختصاصی من
در زمینهی درماتولوژی و در واقع عصارهای از رفرنسهای
معتبر در این زمینه هست .کتابی بی نظیر برای نسخه نویسی
درماتولوژی برای شما همکاران عزیز و گرامی...
کتابی که با خوندنش میتونید بیماریهای شایع پوست رو

اول براحتی تشخیص بدید و بعد به سادگی درمان کنید و

خیالتون از بابت بیماریهای پوستی راحت باشه ...و حتی
بسیاری از سؤاالت آزمون دستیاری و پره انترنی پوست رو
هم با یک نگاه جواب بدید...
زبان کتاب مثل دو کتاب قبلی خودمانی و محاورهای هست
چون اعتقاد دارم بر خالف کتابهای با متن رسمی که به ندرت
یکبار بطور کامل خوانده میشن ،کتاب محاورهای چندین بار
خوانده میشه و باعث میشه یکبار برای همیشه یاد بگیرید...
برای اولین بار در ایران من این ریسک رو در سال  ۹۳هنگام
نگارش کتاب صفر تا صد گرافی قفسه سینه کردم و خوشبختانه
موفق بود و فیدبک ها عالی بود و این سبک خاص خودم رو
تا االن ادامه دادم و اگر توفیق باشه کتابهای زیادی به این
سبک خواهم نوشت...
به جرات میتونم بگم بهترین و خالصهترین و در عین حال
کاملترین کتابی هست که میتونید ازش استفاده کنید و با خیال
راحت از بیماریهای پوست ،پشت میز طبابتتون بنشینید...
برخی ازویژگی های این کتاب شامل=
 -1شامل  ۶۰عنوان مهم و شایع بیماریهای پوست و عفونی
پوست

 ۵۰۰ -2تصویر رنگی اختالالت پوستی همراه توضیح بیماریهای

پوست با متنی روان و خودمانی قابل فهم و آموزش ساده
و جذاب مباحث

 -3ذکر دقیق نسخههای قابل تجویز برای هر بیماری با

توضیح اشکال دارویی و نحوهی نگارش روی دفترچه بیمار

 -4توضیح فیزیوپاتولوژی بیماریها و نحوهی تشخیص قبل
از ذکر نسخهی مورد نظر

 -5متن کتاب طوری نگارش شده که تا حد زیادی سؤاالت

آزمون دستیاری و پره انترنی را نیز پوشش بدهد

 -6بر اساس آخرین و آپدیت ترین منابع روز دنیا

 -7تحت نظر و مورد تأیید متخصص پوست فرهیخته سرکار

خانم دکتر عزیز زاده

و اما درد دلی با شما همکاران عزیز:
جدا از زحمات فراوان تیمی و هزینههای گوناگون و وقت بسیار
زیادی که برای خلق این اثر صرف شده...
این کتاب مثل هزاران کتاب دیگه در اوج گرانیها و کمبود
کاغذ چاپ شده ،با اینکه بازار کاغذ بسیار بسیار افتضاح و خراب
بود اما هرطور که بود تمام سعیمونو کردیم این کتابو براتون
اماده کنیم ،با بهترین کیفیت و تمام رنگی ،تا یک کتاب زیبا
و جذابی بشه براتون...
شاید اگر در صنعت نشر نباشید این حرف من غیر ملموس
باشه براتون ولی این روزها این صنعت رو به نابودیه ...بطور
کام ً
ال جدی...
مثل محیط زیست و آب که قب ً
ال میگفتن در حال نابودیه
ولی کسی جدی نمیگرفت و االن داریم آثارشو میبینیم...
کاغذی که ناشر روی اون کتابو چاپ میکنه خیلی گران هست
و فعالیت نشرها نسبت به قبل بسیار کاهش یافته ...و دونه
دونه دارن بسته میشن...
از طرفی دالالن کاغذ و از طرفهای دیگه کم لطفی دانشجویان
و همکاران عزیز و بی رحمی ادمین های منتشر کنندهی pdf
کتابها و سودجویی دفاتر چاپ و تکثیر و  ...داره از چند طرف
گلوی این صنعتو فشار میده...
روزی که صنعت نشر نابود شه مطمئن باشید دودش تو چشم
همه میره...
#لطف ًا_فقط_کتاب_اصل_بخونید.
و حداقل شما به سهم خودتون دست از گلوی این صنعت
مظلوم بردارید .شما اگر این کارو بکنید مطمئن باشید دیگه
نه ادمینی برای افزودن به اعضای گروه و کانالش زحمات

 -سه -

دیگرانو منتشر میکنه و نه دفتر چاپ تکثیری برای سودجویی
از زحمات دیگران باقی میمونه ...و نفس تازهای به این صنعت
به نفس افتاده میدید.
در آخر ضمن ارادت به تمامی اساتید و صاحب نظران ،در این
کتاب با ویرایش علمی متعدد تحت نظر اساتید سعی شده که
ایرادات علمی به حداقل ممکن برسد اما با این حال مثل تمام
کتابهای موجود در بازار ممکن است ایرادات جزئی داشته
باشد ،باعث خوشحالی است که موارد احتمالی اشکاالت علمی
را بهمراه رفرنس معتبر به اطالع بنده برسانید تا در چاپهای
بعدی اصالح گردد.
شما عزیزان برای ارتباط با ما و همچنین اطالع از برنامهها و

سفارش محصوالت جدید و قبلی ما ،اطالع از نحوه برگزاری
کالسهای آموزشی ،خدمات مشاورهای آزمون رزیدنتی و
پره انترنی و بهره مندی از پستهای علمی متنوع میتوانید
به کانالهای تلگرام ما به آدرسهای زیر مراجعه نمایید=
https://t.me/Dr_Dariush_Hasanzade
https://t.me/medicine_at_a_glance
https://t.me/channel_0_to_100

راه ارتباطی ما در اینستاگرام=
)ارتباط مستقیم با بنده(

ایمیل مستقیم بنده=

Dariush.Hasanzade
medicine_at_a_glance

Hasanzade7091@gmail.com

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان
دکتر داریوش حسن زاده
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