
Having had limited access to dental care when they were younger, my parents always 

emphasized the importance of oral hygiene. My daily oral care regimen spurred me to 

take an interest in dental and biological sciences, and I began to wonder about the 

basis of different practices and how they came about. My coursework in science and 

chemistry further deepened my interest in the field, and I hope to continue to enhance 

my knowledge in dentistry through applying to this Dental school program, where I will 

gain practical experience as well as detailed understanding of current dental practice. 

  

از آنجایی که در جوانی دسترسی محدودی به مراقبت های دندانی داشتند، والدینم همیشه 

بر اهمیت بهداشت دهان تاکید داشتند. رژیم روزانه مراقبت از دهان، من را برر آن داشرت 

علوم دندانپزشکی و بیولوژیکی عالقه مند شوم، و شروع به جستجو در مرورد اسرا  که به 

روش های مختلف و چگونگی بوجود آمدن آنها کردم. دوره تحصیلی من در علوم و شریمی 

عالقه من را به این رشته عمیق تر کررد و امیردوارم برا اسرت اده از ایرن برنامره دانشرکده 

در دندانپزشکی ادامه دهم، جایی کره تجربره عملری و  دندانپزشکی به افزایش دانش خود

 .همچنین درک دقیق از روش دندانپزشکی فعلی را کسب خواهم کرد

  

During my time in high school and college, I interned at a variety of dental offices to 

gain experience in the field and solidify my interest. I have spent time in a general 

dentistry facility, an endodontics facility, and an orthodontist. These experiences 

allowed me to gain an in-depth look at procedures and how they were performed, as 

well as gave me the opportunity to work hands-on with the dentist to prepare for 

procedures and go over x-rays. Working directly with patients was one of the 

highlights of my experience, and I hope to continue heightening both my bedside 

manner as well as dental knowledge through this dental program. 

  

دبیرستان و کالج، در مطب های دندانپزشکی مختلف کارآموزی کرردم  در دوران تحصیلم در

تا در این زمینه تجربه کسب کنم و عالقه خود را تقویت کنم. مرن مردتی را در یرر مرکرز 

ام. ایرن  دندانپزشکی عمومی، یر مرکز درمان ریشه و یرر متخصرا ارتودنسری انرانرده

هرا داشرته  ها و نحوه انجرام آن به روشتجربیات به من این امکان را داد که نگاهی عمیق 

ها آمراده  باشم، و همچنین به من این فرصت را داد که با دندانپزشر کار کنم تا برای روش



برداری اشعه ایکس را انجام دهرم. کرار مسرتقیم برا بیمراران یکری از نکرات  شوم و عکس

دندانپزشکی هم بره برجسته تجربه من بود و امیدوارم بتوانم از طریق این برنامه تحصیلی 

 .رفتار کنار تخت و هم دانش دندانپزشکی خود را افزایش دهم

  

My goal is to become a general dentist in the future, and I am confident that dental 

school will provide me with the expertise in my field that I will need to provide quality 

care and services to my future patients. Through lectures and learning experiences 

that will familiarize me more intimately with the structure and biology of the jaw to 

applied learning experiences that will allow me to practice my dexterity. I look forward 

to learning alongside talented peers to further my dental skills. Taken together, my 

dental school experience combined with my passion for oral healthcare will prepare 

me for a career in general dentistry where I can make a positive impact on patient 

health.    

  

هدف من این است که در آینرده یرر دندانپزشرر عمرومی شروم و مطمرمن هسرتم کره 

دانشکده دندانپزشکی تخصا الزم را برای ارائه مراقبت و خدمات با کی یرت بره بیمراران 

از طریق سخنرانی ها و تجربیات یادایری که مرن را  .آینده خود در اختیار من قرار می دهد

ی فر آشنا می کند تا تجربیات یادایری کاربردی که به من بیشتر با ساختار و زیست شناس

امکان می دهد مهارت خود را تمرین کنم. من مشتاقانه منتظر یادایری در کنار همتایان برا 

استعداد هستم تا مهارت هرای دندانپزشرکی خرود را بیشرتر کرنم. روی هرم رفتره، تجربره 

بت های بهداشتی دهان، من را بررای دانشکده دندانپزشکی همراه با اشتیاق من برای مراق

حرفه ای در دندانپزشکی عمومی آماده می کند که در آن می توانم تأثیر مثبتی بر سرالمت 

 .بیمار بگنارم

 


