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با ياد خدا
به نام آن که جان را فکرت آموخت             چراغ دل به نور جان برافروخت

خداونـد را شـاکرم کـه ايـن توفیـق را به ما عطا نمود تـا بتوانیم در مجموعه علمي-تخصصـي پريودنتولوژي ايران که به جهـت نرم افزاري 
از مراجع برتر علمي اين رشـته در منطقه اسـت، خدمت نمايیم. آن چه از ضروريات توسـعه علمي در نظام هاي سـالمت هر کشـور اسـت 

تثبیـت جايـگاه انجمـن هاي علمي-تخصصي به عنوان سـازمان هاي مـردم نهاد دانش بنیـان و اعتماد دولت در برونسـپاري خواهد بود.
همايـش هـاي علمـي در سـطح ملـي و بیـن المللي و مشـارکت تمامـي صاحب نظـران در آن محلـي خواهد بـود براي تبـادالت علمي-

پژوهشـي و بـه روز رسـاني دانـش همـکاران.در کنگـره پانزدهـم انجمـن علمي پريودنتولـوژي ايران تـالش داريم بـا بهره گیري از اسـاتید و 
چهره هاي برجسـته جهاني و ملي پريودنتولوژي و ايمپلنتولوژي, آخرين دسـتاوردهاي علمي روز دنیا به بحث و تبادل نظر گذاشـته شـود 

و نظرات اسـاتید برجسـته مطـرح گردد.
امیـد اسـت بـا عنايـت به توانمنـدي هاي علمي موجود در انجمن و با اسـتفاده از زمان مناسـبي که در پیـش رو داريـم, در قالب کارگروه 

هايـي بتوانیـم در پانلـي به جمع بندي و تدويـن راهکارهاي بالیني در عنـوان هاي مورد نیـاز بالیني بپردازيم.
ضمـن دعـوت از تمامـي اسـاتید و همـکاران بـراي همراهـي و شـرکت در ايـن برنامـه هـا, امیـدوارم بـا حضور سـبز و همیشـگي تمامي 

همـکاران عزيـز شـاهد نقطـه عطفـي در برگـزاري هرچـه باشـکوه تر همايـش هاي علمـي در میهـن عزيزمان باشـیم.

اساتید و همکاران عزيز
بـا سـالم و بـا خوشـوقتی فـراوان به اطالع می رسـانم کـه برنامه علمی پربـاری را برای پانزدهمیـن همايش انجمن علمـی  پريودنتولوژی 
ايـران آمـاده نمـوده ايـم. در طـی 9 ماه گذشـته همراهی تمامی دوسـتان با کمیتـه علمی کنگره باعـث گرديد که بتوانیم میزبـان جمعی از 
بـزرگان علـم پريودنتیکـس و ايمپلنـت هـای دندانی از سراسـر جهان باشـیم. برنامه پیش کنگره در روز سـه شـنبه 14 مهرماه توسـط يکی 
از موثرتريـن پژوهشـگران عرصـه ايمپلنـت در جهـان، پروفسـور آلبرکسـون ،اجـرا مـی گردد که نقـش ايشـان در معرفی درمان هـای نوين 
ايمپلنتـی و دانـش مـا دربـاره پديده يکپارچگی اسـتخوانی و بیماری هـای اطراف ايمپلنت غیر قابل انکار اسـت. انجمن پريو افتخـار دارد که 
در روز چهارشـنبه میزبان پروفسـور ونگ باشـد که سـخنرانی ايشـان آغازگر برنامه سـخنرانی های علمی در سـالن اصلی خواهد بود. ايشـان 
بـه عنـوان سرپرسـت تخصصی دپارتمان پريودنتیکس دانشـگاه میشـیگان نامی شـناخته شـده در زمینه مسـتندات علمـی پريودنتیکس و 
ايمپلنت اسـت. در کنار اين دو دانشـمند برجسـته که برای اولین بار در ايران حضور خواهند داشـت محققان و وکلینیسـین های برجسـته 
ای از کشـورهای ايتالیـا ،بلژيـک، ترکیـه ،لبنان ،فرانسـه و اياالت متحده همراه با جمعی از برترين اسـاتید داخل کشـور به عنوان سـخنرانان 
مدعـو حضـور دارنـد. در روز چهارشـنبه برنامه ويژه سـخنرانی پروفسـور ونـگ  انجام می گـردد. برنامه های ويژه ديگری از سـوی پروفسـور 
دوهـان در روز پنـج شـنبه و دکتـر رومانـوس در روز جمعـه برگـزار می گردد که فرصتی اسـت مناسـب برای همـکاران و دسـتیارانی که به 
شـکل خـاص بـه درمان های تخصصی جراحی های پالسـتیک و بازسـازی بافتی می پردازنـد. 12 کارگاه آموزشـی در موضوعات مختلف در 
دو زمینـه درمـان هـای زيبايـی و مشـکالت حین و پس از درمان طراحی شـده اسـت کـه از همکاران بـرای ثبت نام و شـرکت در اين برنامه 
هـا دعـوت مـی نمايـم. از تمامـی اسـاتید و همـکاران عزيـزی که به عنـوان مدير پانل، سـخنران، ارايه دهنده پوسـتر و شـرکت کننـده ما را 
در برگـزاری کنگـره ای مفیـد و بـه يـاد ماندنـی ياری نمـوده و در کنارمان خواهند بـود. صمیمانه سپاسـگزارم. به امید ديدارتـان در مهر ماه 

همکاران گرامی با سالم و احترام: 
پـروردگار را صـد سـپاس کـه توفیـق خدمـت بـه جامعـه علمـی کشـور را بـه بنـده  و سـاير همکارانـم در کمیتـه هـای مختلـف و تیم 
برگزارکننـده کنگـره عطـا فرمـود تا ضمن برگـزاری پانزدهمین کنگره انجمـن پريودنتولوژی ايـران بتوانیم به همکاران خـود و محققین اين 

رشـته خدمت کنیم.
همايـش هـای علمـی همـواره محفلـی جهـت ارائـه و نمايـش آخرين يافته هـای علمی و پژوهشـی محققـان بوده و می باشـد تـا از اين 

طريـق دانشـمندان، پژوهشـگران و محققـان دانسـته های خود را در دسـترس ديگـر عالقمندان قـرار دهند. 
بديـن ترتیـب بـر آن هسـتیم تـا در راسـتاي رسـالت هـا و فعالیـت هـاي آموزشـي و پژوهشـي انجمـن ،  پانزدهمیـن کنگـره انجمـن 
پريودنتولـوژی ايـران را در مهـر مـاه سـال 1394 برگـزار نمائیـم.  هدف از برگـزاری اين کنگره گردهـم آوردن صاحب نظران، انديشـمندان ، 
همـکاران و متخصصـان رشـته هـای مختلف دندانپزشـکی درکنار يکديگر و در جهـت تبادل دانش و انتقـال تجربه و ارائه  آخرين دسـتاورد 

هـای علـم پريودانتیکس  و ايمپلنت میباشـد.
دسـتیابی بـه ايـن هـدف از طريق برقـراری ارتباط بین  متخصصین، اسـاتید، دانشـجويان و آگاهـی از فعالیت های پژوهشـی و تخصصی 
يکديگـر میسـر میباشـد و بديهـی اسـت کـه  بـا حضـور فرهیختگان در ايـن کنگـره  و انتقال  دانـش و تجربه آنان سـطح علمـی در جامعه 

دندانپزشـکی کشـورافزوده و ارتقـا می يابد .
امیدواريـم کـه ماننـد چهـارده کنگـره قبلی انجمن پريودنتولـوژی ، در اين کنگـره نیزکه با حضور اسـاتید معتبر و برتـر داخلی و خارجی 

برگزار میشـود  گام های ارزشـمندی در راه ارتقاء فرايند درمان بیماران برداشـته شـود.
بر خود الزم میدانم از کلیه همکاران و  متخصصان اين حوزه جهت شـرکت در کنگره و برنامه های ويژه و  و کارگاه ها و نمايشـگاه  دعوت 

مجـدد بـه عمـل آورم ، تـا به يـاری پروردگار  برگزاری اين کنگره بـه خاطره ای ماندگار در ذهن جامعه  دندانپزشـکی ايران تبديل گردد.
منتظر ديدار شما در اين کنگره هستیم.

دکتر بهزاد هوشمند
رييس کنگره پانزدهم

دکتر محمود تميزي
دبير علمي

دکتر عباس سيد شاکري
دبير اجرايي 
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انجمــن علمــی پريودنتولــوژی ايــران بــا تــالش و همــت اســاتید و پیشکســوتان ايــن 
رشــته  در 25 فرورديــن 1379 تاســیس گرديــد. رويکرد انجمن بســط و گســترش دانســته 
هــای  بهداشــتی و درمانــی بــرای عمــوم مــردم و بــروز رســانی علمــی همــکاران محتــرم 
دندانپزشــک و متخصصیــن در زمینــه  پريودنتیکــس و ايمپلنــت هــای دندانــی میباشــد. 

توجــه دندانپزشــکان متخصــص و عمومــی به موضــوع بیماريهــای پريودنتــال وتاثیر 
آن روی نتايــج ســاير درمانهــای دندانپزشــکی و بحــث بازســازی بافتــی و ايمپلنت های 
دندانــی در کنــار مقولــه هــای  بهداشــتی کــه پايــه موفقیــت تمامــی درمــان هــا تلقی 
میشــود باعــث گرديــده کــه رشــته تخصصــی پريودنتیکــس از جايــگاه خاصــی در علم 
و هنــر دندانپزشــکی برخــوردار گــردد و بــه تبــع آن رســالت مــا در آمــوزش درســت و 

ترويــج آن ســنگین تر شــده اســت. 
ــی از           ــس يک ــی پريودانتیک ــای تخصص ــمپوزيوم ه ــره و س ــتمر کنگ ــزاری مس برگ
ابــزار هــای مهــم انجمــن  پريــو بــرای رســیدن به اهــداف آموزشــی فــوق بود و میباشــد.

ــن  ــط انجم ــق توس ــمپوزيوم موف ــره و س ــد 14 کنگ ــاری خداون ــه ي ــون ب تاکن
پريودنتولــوژی ايــران برگــزار شــده اســت . آخريــن کنگــره  انجمــن در ابان مــاه 1392 
در هتــل المپیــک تهــران و آخريــن ســمپوزيوم  پريــو در آذر مــاه  1393 در همــدان 

برگــزار گرديــد. 
پانزدهمیــن کنگــره علمــی بیــن المللی و نمايشــگاه تجهیــزات دندانپزشــکی انجمن 
پريودنتولــوزی ايــران در تاريــخ 14 لغايــت 17 مهــر ماه ســال 1394 باشــرکت بســیاری 
از شــرکت هــای تجــاری و ســخنرانان داخلــی و خارجــی و بــا پیــش بینــی اســتقبال و 
حضــور قابــل توجــه همــکاران گرامــی در هتــل المپیــک تهــران برگــزار خواهــد شــد . 

ــا اســتقبال  ــا تــالش مســتمر وبرنامــه ريــزی دقیــق و ب در آخريــن کنگــره کــه ب
گســترده همــکاران و بــا حضــور معــروف تريــن متخصصیــن پريودنتولــوژی و       
ايمپلنــت هــای دندانــی اروپــا و آمريــکا برگــزار گرديــد همراهــی بــی نظیــر همــکاران 
دندانپزشــک و مديــران محتــرم شــرکت هــای تجــاری باعــث گرديــد کــه تجربــه و 

ــردد. ــی گ ــی دوســتان تداع ــری در ذهــن تمام خاطــره بســیار دلپذي
بــرای تکــرار ايــن رويــداد بــر آن شــديم کــه مقدمــات 

کنگــره علمــی و تســهیالت نمايشــگاهی 
ــان  ــر از زم ــم را زودت پانزده

معمــول آغــاز نمايیــم.

بديــن منظــور و در جهــت ارائــه مطلــوب و کیفــی همايــش  تیــم برگــزاری کنگــره 
ــف و  ــا  تنظیــم و تفکیــک شــرح وظاي ــز 1393 شــکل گرفــت  و ب پانزدهــم در پايی
تعییــن دبیــران کمیتــه هــای مختلــف علمــی واجرايــی فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و 
تاکنــون جلســات متعــددی جهــت  تعییــن خط مشــی و تصمیــم گیــری و هماهنگی 

امــور تشــکیل شــده اســت .
ايــن کنگــره دارای ســه محــور علمــی اصلــی در مباحــث پريودنتولــوژی ,  بازســازی 
بافتــی و ايمپلنتولــوژی بــوده و دارای تنوعــی ازبرنامــه هــای علمــی مختلــف میباشــد. 
برنامــه هــای علمــی کنگــره در مجمــوع شــامل  برنامــه  پیــش کنگــره  ,  ارائــه بیش از 
پنجــاه ســخنرانی بــا موضوعات مختلف توســط ســخنرانان داخلــی و خارجــی ,  دوازده  
کارگاه آموزشــی در مباحــث زيبايــی , مشــکالت و عــوارض درمانــی و کاربــرد لیــزر ,  
هشــت کارگاه علمــی توســط شــرکت هــای اسپانســر    ,  و ســه برنامــه ويــژه توســط 

ســه نفــر از چهــره هــای معتبــر  خارجــی میباشــد  .
از ويــژه گــی هــا و نــکات متفــاوت پانزدهمیــن کنگــره انجمــن پريودنتولــوؤی ايران 
میتــوان بــه حضــور پــر رنــگ و بــی نظیــر بیــش از ده نفــر  از اســاتید و دانشــمندان 
برتــر رشــته پريــو و ايمپلنــت از کشــورهای مختلــف اشــاره نمــود کــه بســیاری از آنان 
بــرای اولیــن بــار بــه ايــران  آمــده و حضــور آنهــا فرصــت مغتنم و شــايد تکرار نشــدنی 
بــرای همــه کســانی اســت کــه  عالقمنــد بــه مالقــات و  کســب دانــش ايــن چهــره 

هــای برتــر  میباشــند.
در ايــن میــان حضــور پروفســور تومــاس آلبرکســون از کشــور ســوئد کــه همــکار 
ــن  ــه اي ــری ب ــوی ديگ ــگ و ب ــند رن ــارک میباش ــور برانیم ــی پروفس ــی و قديم اصل
ــی تیــم و  ــی داده اســت . دکتــر تومــاس آلبرکســون عضــو اصل همايــش بیــن الملل
هســته مطالعاتــی پروفســور برانیمــارک در دانشــگاه گوتبــرگ بــوده  و در ســالهايی که 
پروفســور برانیمــارک  تحقیقــات اولیــه و تــالش گســترده ای را بــرای پايــه گــذاری 
دانــش ايمپلنــت بــه شــکل امــروزی آن  بنــا میکردنــد  در کنــار و همــراه ايشــان بــوده 
و در مســیر رســیدن بــه اهــداف علمــی و درمانــی  ايشــان بــه عنــوان مهــره اصلــی 
ــف  ــد پروفســور برانیمــارک شــناخته میشــدند. ايشــان مول ــازوی توانمن و ب
ــش از  ــه و بی ــدود 600 مقال ــه ح ــوده و ارائ ــی  ب ــاب  علم ــش از ده کت بی
850 ســخنرانی در زمینــه علــوم مرتبــط بــا موضــوع ايمپلنــت و ترمیــم 
اســتخوان و بیولــوژی و بیوماتريــال  بخشــی از کارنامــه علمی ايشــان 

. شند میبا
ــراز اول کــه جــز شــخصیت هــای  ــو و ت از ســاير ســخنرانان مدع
برجســته علمــی و محققیــن معتبــر بیــن المللــی شــناخته  میشــوند 
میتــوان بــه حضــور پروفســور ونــگ از امريــکا / پروفســور بوتوچلــی از 
ايتالیــا / پروفســور انکلینــگ از ســويس / پروفســور دوهــان از امريــکا /  
پروفســور دمیــرل از ترکیــه / پروفســور دکولســی از فرانســه / پروفســور 
بولــن از بلژيــک  و پروفســور  رومانوس از لبنان اشــاره نمــود. گردهمايی 
ايــن دانشــمندان بــا ديــدگاه هــا و تجربیــات  مختلــف از چنــد  قــاره 
اروپــا و امريــکا و آســیا و همچنیــن اســاتید و محققیــن شــاخص ايرانــی  
ــران  ــوژی اي ــن پريودنتول ــره انجم ــن کنگ ــم در پانزدهمی ــار ه در کن
میتوانــد بســتر بســیار مناســبی بــرای  مقايســه  ,رويارويــی و تقــارب آرا 
بیــن روشــهای مختلــف درمانــی در زمینــه درمانهــای پريــو و ايمپلنــت  
بــوده و انتقــال تجربــه بــا ارزشــی را  بــرای همــکاران شــرکت کننــده در 

ايــن همايــش  رقــم بزنــد.

همایش پانزدهم در یک نگاه
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از ديگــر ويــژه گــی هــای کنگــره پانزدهــم کــه آنــرا بــا کنگــره هــای قبلــی متفــاوت 
میســازد حضــور چشــمگیر شــرکت های تجــاری فعــال در حیطه پريــو و ايمپلنــت  در 
نمايشــگاه ايــن کنگــره میباشــد. در حــال حاضــر کنگــره توســط  بیــش از ده شــرکت 
ــه عنــوان اسپانســر حمايــت میشــود و حضــور ايــن شــرکت هــا و  معتبــر تجــاری ب
برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی آنهــا و همچنیــن حضــور بســیاری از شــرکت هــای 
تجــاری ديگــر در ايــن نمايشــگاه و ارائــه آفــر هــای ويــژه ســبب میشــود کــه برپايــی 
نمايشــگاه در ســطحی باالتــر از دوره هــای قبلــی بــه اجــرا درآيــد . الزم بــه ذکــر اســت 
کــه وب ســايت جديــد کنگــره پانزدهــم بــه شــکلی طراحــی و راه انــدازی شــده اســت 
کــه دارای صفحــات و لینــک هــای متعــدد فارســی و انگلیســی بــوده و کلیــه اطالعــات 

الزم بــرای برقــراری ارتبــاط دو طرفــه  بــا مخاطبیــن و همــکاران را فراهــم میســازد. 
بــا اســتفاده از وب ســايت کنگــره ثبــت نــام همــکاران محتــرم در کنگــره امســال 
بصــورت غیــر حضــوری  انجــام میشــود و همــکاران محتــرم میتواننــد بــا ورود بــه وب 
ســايت انجمــن پريودنتولــوژی ايــران  بــه آدرس www. Iap.ir و ســپس وارد شــدن 
بــه وب ســايت کنگــره پانزدهــم اقــدام بــه ثبــت نــام آناليــن نمــوده و پــس از دريافــت 
رمــز عبــور, در صفحــه پرتــال شــخصی خــود بــه راحتــی اقــدام بــه پرداخــت هزينــه 
ــه  ــل ب ــی کــه ماي ــد. همچنیــن همکاران ــام از درگاه الکترونیــک بانکــی نماين ثبــت ن
ارســال مقالــه و پوســتر میباشــند میتواننــد از صفحــه پرتــال شــخصی خــود اقــدام بــه 
ارســال مقالــه  نمــوده و آنــرا پیگیــری نماينــد. البتــه تــا زمــان انجــام ايــن مصاحبــه 
بیــش از صــد مقالــه از طريــق وب ســايت کنگــره دريافــت شــده اســت کــه توســط 

گــروه ارزيابــی علمــی کنگــره در حــال بررســی میباشــد.
همــکاران محتــرم میتواننــد رزومــه ســخنرانان خارجــی , عناويــن  برنامه هــای ويژه 
وعناويــن کارگاه هــای علمــی و همچنیــن  جــدول هزينــه هــای ثبــت نــام در کنگــره و 
پیــش کنگــره و  برنامــه هــای ويــژه را در وب ســايت  مشــاهده نمايند . شــرايط مختلف 
ــو و دانشــجويان و  ــرای گــروه هــای مختلــف نظیــر اعضــای انجمــن پري ــام ب ثبــت ن

دســتیاران تخصصــی و غیــره نیــز قابــل مشــاهده میباشــد . 
جــدول دقیــق برنامــه علمــی و عناويــن ســخنرانی هــا و زمــان و ســالن برگــزاری 
آنهــا پــس از تکمیــل ارزيابــی مقــاالت و پوســتر هــای علمــی توســط گــروه علمــی  

کنگــره در ســايت بــه معــرض ديــد عمــوم قــرار خواهــد گرفــت.
از برنامــه هــای علمــی ديگــر ايــن کنگــره میتــوان از برگــزاری دومیــن تورنومنــت 
سراســری دانشــجويی نــام بــرد کــه با هــدف آمــاده ســازی دانشــجويان برای مشــارکت 
در همايــش هــای تخصصــی و ايجــاد رقابــت علمــی بیــن آنهــا برگــزار مــی شــود و بــا 

اهــدا جوايــز نفیــس از آنهــا تقديــر میگــردد.

ــوان  ــران میت ــوژی اي ــن پريودنتول ــره انجم ــن کنگ ــر پانزدهمی ــات ديگ از خصوصی
بــه فراهــم ســازی تمهیــدات الزم جهــت  حضــور دندانپزشــکان و شــرکت کننــدگان 
ــود .                                                                                                                              ــاره نم ــه ای اش ــايه و منطق ــورهای همس ــوص کش ــا و بخص ــور ه ــاير کش از س
ــرکت  ــره ش ــو در کنگ ــوان مدع ــه عن ــه ب ــی ک ــخنرانان خارج ــز س ــی بج ــه عبارت ب
مینماينــد , دندانپزشــکان ســاير کشــورها  نیــز کــه مايلنــد در ايــن کنگــره شــرکت 
داشــته و از محضــر چهــره هــای علمــی حاضــر درپانزدهمیــن کنگــره پريودنتولــوژی 
ايــران  کســب دانــش نماينــد میتواننــد  بــا ثبــت نــام آناليــن  در وب ســايت کنگــره 
مراحــل  پرداخــت هزينــه و دريافــت ويــزا و  اقامــت و مســافرت بــه ايــران و اســتفاده 
از تورهــای  پیــش بینــی شــده را  طــی نمــوده و بــا حضــور در ايــران از جاذبــه هــای 

ديدنــی  آن بهــره منــد شــوند. 
دبیــر خانــه کنگــره بمنظــور اطــالع رســانی بــه عمــوم همــکاران گرامــی در مــورد 
زمــان و مــکان برگــزاری کنگــره پانزدهــم اقــدام بــه ارســال ايمیــل و پیامــک  طــی 
چنــد مرحلــه و  از چنــد درگاه  مختلــف  نمــوده اســت کــه بديهــی اســت اطالعــات 
بیشــتر و تکمیلــی از همیــن طريــق بــه اســتحضار همــکاران محتــرم خواهــد رســید. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه  بــه پیشــنهاد دبیــر اجرايــی کنگــره و موافقــت ريیــس محترم 
انجمــن پريــو  و بــه منظــور تســهیل حضــور همــکاران محتــرم شــاغل در  نیروهــای 
مســلح, شــرکت نفــت, ســازمان تامیــن اجتماعــی  و شــهرداری تهــران  درايــن همايش 
ــام در  ــه عنــوان ماموريــت علمــی  و همچنیــن  اســتفاده از  تخفیــف ويــژه ثبــت ن ب
کنگــره بــرای ايــن عزيــزان  , بــا مســئولین ايــن مراکــز  مکاتبــه  شــده اســت .بديــن 
منظــور کافیســت کــه ايــن عزيــزان در وب ســايت کنگــره ثبــت نــام نمــوده و در منوی 
پرداخــت هزينــه ی ثبــت نــام گزينــه مخصــوص خــود را انتخــاب نمــوده و از تخفیــف 

ثبــت نــام در کنگــره اســتفاده نماينــد. 
البتــه الزم اســت اســامی ايــن افــراد توســط ســازمان مربوطــه بــه صــورت لیســت 
گروهــی بــه دبیرخانــه کنگــره ارســال گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه کنگــره دارای 
بیســت امتیــار مصــوب بــاز آمــوزی مــداوم و مــدون بــوده و تیم علمــی در تالش اســت 

تــا ايــن امتیــاز را افزايــش دهــد.
برگــزاری موفــق و مطلــوب همايــش هــای علمــی از عهــده افــراد محــدود خــارج 
بــوده ونیازمنــد  کار جمعــی و اســتفاده از تــوان و ظرفیــت گروهــی افــراد وهمچنیــن  
بهــره منــدی از اســتعداد و ايــده هــای نیروهــای خــالق میباشــد.  در اينجــا الزم میدانم 
کــه از تمامــی همکارانــی کــه بــه عنــوان  دبیــر يــا اعضــای تیــم علمــی و اجرايــی در 
جهــت برگــزاری هــر چــه بهتر ايــن کنگــره تــالش مینماينــد. سپاســگذاری و قدردانی 

نمايــم. دکتــر عبــاس ســید شــاکری»دبیر اجرايــی«
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Given to your brilliant scientific activities, we need a special interview with you for the Congress`s august 
special issue. It would be kind of you if answer to below question:

1. Would you please give us a brief biography? Your birth, your graduation, your current status, etc.
2. Please tell us about your academic background.
3. How did you get to know Professor Branemark?
4. How many years you worked together? And what was the main field?
5. Do you have any special memory from him?
6. How much do you know about IRAN?
7. Have you ever traveled to Iran before? Middle East? Asia?
8. How do you feel about traveling to IRAN?
9. Have you ever work with Iranian researchers?
10. What do you think about Iran›s role in the advancement of Dentistry science?
11. How can Iranian researcher’s be in contact with famous and well-known association’s and scientific communities around the word?
There are certainly some cultural differences between Europe and Iran, but when I have talked to Iranian friends and colleagues I 

am instead struck the great similarities we have in general thinking and in thinking about Clinical and scientific problems. I have learnt 
about Iranian colleagues placing about one million oral implants annually which is The most impressive number of oral implants. I have 
also Heard that the majority of those implants originate from producers that do not care much about Clinical documentation. There-
fore, a central problem to attack for Iranian Clinical researchers would be proper Clinical documentation. Lamentably, even in 2015 
all implants are not to be regarded as «safe» and we know that some implant systems result in more bone loss than others. We have 
to strive for safe Products and the only way to find out whether one particular implant system is acceptable or not is a proper Clinical 
documentation of each and every implant placed. I deeply mistrust producers who claim that their implant resembles some other 
brand and, thereby, the implants are indirectly documented. Every system needs documentation of their own, published in proper peer 
reviewed journal and not in Company broschures.  

 Kind Regards,
Tomas Albrektsson, from my summer home on the Baltic

Hom-Lay Wang D.D.S., M.S.D., Ph D.
Personal Introduction
Hom-Lay Wang, DDS., MSD., Ph D,  Collegiate Professor of Periodon-

tics, Professor and Director of Graduate Periodontics at the University of 
Michigan. He published more than 25 book chapters/invited reviews and 
more than 350 scientific articles. Dr. Wang is a member of Leadership 
Development and Qualification Committee as well as a Consultant of 
Scientific Oversight Committee for the American Academy of Periodon-
tology and also serves as a Chair of Website Educational Committee as 
well as a member of Clinical Innovation Committee for the Academy of 
Osseointegration, is a Diplomate and a Former Chair and Director of the 
American Board of Periodontology and a Fellow of American College of 
Dentists as well as American Academy of Osseointegration. He serves as 
an Associate Editor for The International Journal of Oral & Maxillofacial 
Implants and Founding Editorial board member for Clinical Advances in 
Periodontics, Editorial Board member for the Journal of Periodontology, 

Clinical Oral Implants Research, Interna-
tional Journal of Periodontics & Restorative 
Dentistry, Journal of Clinical Periodontology, 
Compendium of Continuing Education in 
Dentistry and many others. Dr. Wang is the 
recipient of following awards/honors: AADS 
clinical research fellowship award (1992), 
Best Faculty Award (2003), The Charles E. 
English Annual Award in Clinical Science and 
Techniques (2004), Best papers in Journal of 
Oral Implantology (2004) and Implant Den-
tistry (2004), Morton L. Perel Annual Award 
for Dental Implant Educator (2007), AAP 
University of Michigan Outstanding Teaching 
and Mentoring in Periodontics (2010), AAP special citation award (2013) 
and ITI Andre Schroeder Research Prize (2014).

External interviews
 »مصاحبه خارجی«

1. Would you please give us a brief biography? Your birth, your graduation, your current status, etc.
See attached. Born in Taiwan in 1958.
2. Please tell us about your academic background
Currently Full Professor with tenure at the University  of Michigan and have been a program director of Graduate Periodontics since 

1995.  I am also an Endowed Collegiate Professor at the School of Dentistry.
3. How much do you know about IRAN? 
Good knowledge and most of them from Media and my former students.
4. Have you ever traveled to Iran before? Middle East? Asia?
Not in Iran but Middle East and Asia for sure (many times)
5. How do you feel about traveling to IRAN?
Good...and this trip will give me a chance to explore the culture in Iran...I do have several students from Iran before so I am not shy away from it.
6. Have you ever work with Iranian researchers?
Students only...
7. What do you think about Iran’s role in the advancement of Dentistry science?
Through literature and also peer review of many of their works.  It is moving in the right direction.
8. How can Iranian researcher be in contact with famous and well-known association and scientific communities around the word?
I have built up many international collaborations via friendship and dialog. Hope this will help, Hom-Lay.
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خالصه ای از زندگی و فعالیت های دکتر غالم عباس مرتضوی
ــه اول در  ــی و رتب ــته طبیع ــم رش ــرد، ديپل ــن 1313 در بروج ــد 20 فروردي متول
تهــران در 1332 و قبولــی در دانشــگاه تهــران در همــان ســال، فارغ التحصیل دانشــکده 
ــه اول  ــان درج ــت نش ــال 1337 و درياف ــه اول در س ــذ رتب ــران و اخ ــکی ته دندانپزش
ــرای تحصیــالت تخصصــی در  ــکا از طــرف وزارت فرهنــگ ب ــه آمري فرهنــگ، اعــزام ب
ــز  ــتان و مرک ــیکاگو در بیمارس ــکی در ش ــی دندانپزش ــی دوره انترن ــال 1338، ط س
پزشــکی مايــکل ريــس، طــی دوره پســت گراجوئیــت در دانشــگاه نیويــورک و دانشــگاه 
ــوژی در  ــص پريودنتول ــن متخص ــال 1342، اولی ــران در س ــه اي ــت ب ــتون، بازگش بوس
ــا 1354،  ــران در ســال 1352 ت ــره جامعــه دندانپزشــکی اي ــران، رئیــس هیــات مدي اي
انتشــار بیــش از بیســت مقالــه علمــی در داخــل و چــاپ دو مقالــه در خــارج يکــی در 
 Annals Of مجلــه جامعــه دندانپزشــکی آمريــکا در ســال 1342 و ديگری در مجلــه ی
Dentistry، نشــريه رســمی آکادمــی دندانپزشــکی نیويــورک در ســال 1976، شــرکت 
ــخنران،  ــس، س ــوان رئی ــه عن ــارج ب ــل و خ ــی داخ ــره علم ــش از دويســت کنگ در بی
ــران و رياســت  ــوژی اي ــا اجراگــر، موســس انجمــن پريودنتول ــده ي مشاور،شــرکت کنن
ــر از  ــهید بهشــتی، انتخــاب و تقدي ــال 1380 در دانشــگاه ش ــره آن در س ــن کنگ اولی
طــرف ســازمان نظــام پزشــکی بــه عنــوان پريودنتولوژيســت نمونــه  در ســال 1380، 
انتخــاب بــه عنــوان Fellow  از طــرف کالج بیــن المللی دندانپزشــکان FICD در ســال 
1353، انتخــاب بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی انجمــن علمــی پريودنتولوژی از ســال 
1385 تــا کنــون، انتخــاب بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی انجمــن دندانپزشــکان ايران 

ــا کنــون ــا 1375 و مجــددا از 1387 ت در ســال 1373 ت
اتو بیو گرافی

متولــد 20 فرورديــن 1313 در بروجــرد دارای همســر و دو فرزنــد پســر و يــک دختــر 
مــی باشــم کــه جملگــی تحصیــالت عالیــه دانشــگاهی دارند.

تحصیــالت ابتدايــی و ســه ســال اول دبیرســتان را در زادگاه خــود و ســه ســال نهايی 
ــارغ  ــه اول ف ــا رتب ــدم و در 1332 از دبیرســتان نظــام ب ــران گذران دبیرســتان را در ته
التحصیــل و در همــان ســال بــا موفقیت در کنکور پزشــکی وارد دانشــکده دندانپزشــکی 
تهــران شــده در خــرداد 1337 بــا احــراز رتبــه اول موفــق بــه کســب دپیلــم دکتــرا و 

مــدال درجــه اول فرهنــگ شــدم. 
يــک ســال بعــد در1338 از طــرف وزارت فرهنــگ بــرای تحصیــالت تخصصــی بــه 
کشــور آمريــکا اعــزام شــدم. پــس از گذرانــدن دوره هــای انترنــی، پســت گراجوئیــت 
ــکا، در شــهريور 1342  ــرده شــده در آمري ــام ب ــوژی در مراکــز ن و تخصصــی پريودنتول
بــه عنــوان اولیــن متخصــص پريودنتولــوژی بــه میهــن بازگشــتم و در مرکــز تخصصــی 
ــه کار گشــتم. اندکــی پــس از مراجعــت از  بهــداری ارتــش و مطــب خــود مشــغول ب
ــرای  ــران ب ــره دندانپزشــکی اي ــن کنگ ــن سرپرســت اولی ــدون فرزي ــر فري ــرف دکت ط
ســخنرانی دعــوت شــدم و از همــان موقــع فعالیــت علمــی، آموزشــی و مديريتــی خــود 
را آغــاز و تقريبــا در تمامــی کنگــره هــای انجمــن و بســیاری کنگــره هــای تخصصــی و 
غیرتخصصــی در زمینــه هــای مختلــف دندانپزشــکی در ســمت هــای مختلفــی حضــور 
فعــال داشــته ام. مــن جملــه در کنگــره هــای خارجــی متعــددی از قبیــل میدوينتــر 
شــیکاگو 1961، دانشــگاه نیوجرســی برای کادر آموزشــی دانشــکده دندانپزشــکی 1967 
و کنگــره هــای متعــدد FDI در ســمت هــای متفــاوت از جملــه سرپرســتی يــا عضويت 

هیــات نمايندگــی ايــران شــرکت نمــوده ام. 
ــا  ــکا و FDI، ب ــگام شــرکت در کنگــره مشــترک انجمــن دندانپزشــکی آمري در هن
حضــور در مجمــع عمومــی ســاالنه ADA، کارت عضويت افتخاری جامعه دندانپزشــکان 
ايــران را بــه دکتــر رابــرت شــايرا رياســت وقــت ADA اهــدا نمــودم کــه ايــن اتفــاق در 
بولتــن خبــری ADA شــماره نوامبــر 1975 منعکــس شــد. از اينجانــب بیــش از بیســت 
مقالــه در مجــالت مختلــف خارجــی بــه چــاپ رســیده اســت. مــن جملــه اولیــن مقالــه 
 Annals Of Dentistry در 1963 و مقالــه ديگری در نشــريه ADA از ايــران در مجلــه

در 1967 بــه زيــور طبــع آراســته شــده اســت.

در ســال 1349 از طــرف جامعــه دندانپزشــکی بــه رياســت کنگــره هشــتم انتخــاب 
شــدم. در ايــن کنگــره چهــره هــای شــهیری نظیــر دکتــر رابــرت شــايرا و دکتــر هیلــن 
برانــد دبیــر کل انجمــن دندانپزشــکان آمريــکا و ســاير شــخصیت هــای جهانــی حضــور 

داشــتند کــه در نشــريات معتبــر دندانپزشــکی انعــکاس يافــت.
ــه علمــی دندانپزشــکی و از 1352  ــده دار سرپرســتی کمیت ــا 1352 عه از 1349 ت
بــه مــدت 2 ســال در مجمــع عمومــی جامعــه دندانپزشــکی بــه رياســت هیــات مديــره 
برگزيــده شــدم. در ايــن مــدت عــالوه بــر فعالیــت علمــی در پیشــبرد اهــداف جامعــه، 
نهايــت تــالش خــود را در برگــزاری همــه ســاله مناســبات دندانپزشــکی و کنگــره هــای 
ســاالنه 12 ام و 13 ام بــه کار بــرده ام )رياســت کنگــره 12ام بــا دکتــر فیــروز عطــری 
زاده و کنگــره 13ام بــا دکتــر ابوالحســن مســگرزاده بــوده اســت(. همــکاری فعاالنــه بــا 
ــه  ــور اســتخدامی ب ــه و بودجــه و ام ــوم و بهــداری، ســازمان برنام ــه هــای عل وزارتخان
ــه مراتــب  منظــور ارتقــای وضعیــت شــغلی و اداری دندانپزشــکان )کــه در وضعیــت ب
پايیــن تــری نســبت بــه پزشــکان از ايــن نظــر قــرار داشــتند(، از جملــه برخــی فعالیــت 
هــای اينجانــب بــوده اســت. از ســال 1348 تــا 1358 رياســت بخــش پريودنتولــوژی و 
بیماريهــای دهــان مرکــز تخصصــی دندانپزشــکی ارتــش را عهــده دار بــودم و مــدت 6 
ســال نیــز عضــو هیــات مديــره ســازمان نظــام پزشــکی در دوره هــای چهــارم و پنجــم 

بــوده ام. 
در دوران ماموريــت در آذربايجــان غربــی در1363 در دوران جنــگ تحمیلــی عــالوه 
بردرمــان بیمــاران متعــدد در ارومیــه آمــوزش همکاران دندانپزشــک به تاســیس شــعبه 
ــد کلیــه مراکــز  ــادرت کــردم و پــس از بازدي ــره آن مب جامعــه و تشــکیل هیــات مدي
درمانــی دندانپزشــکی بــه منظــور تکمیــل و توســعه آنهــا و طــرح ايجــاد يــک مرکــز 
تخصصــی و دانشــکده دندانپزشــکی در مرکــز اســتان، گزارشــی تدويــن و بــه اســتاندار 
وقــت و يــک گــزارش کتبــی مشــروح نیــز بــه همــراه دکتــر محمــود کارکیــا بــه مديــر 
کل بهــداری اســتان ارائــه نمــودم و از طــرف وزارت بهداشــت بــرای آمــوزش و تدريــس 

بــه اتفــاق دکتــر کريــم نیلفروشــان بــه همــدان اعــزام شــدم.
ــه تاســیس  ــا همــکاری تعــدادی از پريودنتولوژيســت هــا اقــدام ب در ســال 1379 ب
ــد توســط وزارت  ــه اساســنامه و تايی ــس از تهی ــه پ ــوژی نمــودم ک ــی پريودنتول آکادم
بهداشــت، در انتخابــات مــورخ بهمــن 1379 در مجمــع عمومــی بــا مشــارکت تعــدادی 
از پريودنتولوژيســت هــا از سراســر کشــور، بــه عنــوان رئیــس اولیــن دوره هیــات مديــره 
و اندکــی بعــد بــه عنــوان رئیــس اولیــن کنگــره ايــن آکادمــی برگزيــده شــدم. در طــول 
ايــن دوره عــالوه بــر کنگــره مذکــور دو کنگــره ديگــر يکــی بــه رياســت دکتــر محمــود 
تمیــزی در مهــر مــاه 1381 و ديگــری بــه رياســت دکتــر هدايــت ا... گلســتانه در مهــر 
مــاه 1382 برگــزار شــد. از ســال 1370 تــا 1375 و مجــددا از 1387 تــا کنــون رئیــس 
شــورای عالــی انجمــن دندانپزشــکان ايــران و از 1385 تــا کنــون رئیــس شــورای عالــی 

انجمــن پريودنتولــوژی 
ايــن  و طــی  ام  بــوده 
مــدت همــواره همــراه 
هیــات هــای مديــره و در 
کنــار آنهــا بــوده و ســعی 
کــرده ام در همــه زمینــه 
موثــر  همــکاری  هــا 
داشــته باشــم و بــه طــور 
ــش از  ــی بی ــه، ط خالص
نیــم قــرن، مقــدار زيادی 
ــعی  ــود را س ــر خ از عم
پیشــرفت  و  بهبــود  در 
کشــور  دندانپزشــکی 

ــوده ام. نم

گذر سالها ...
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در زمــان باســتان، ماياهــا مردمانــي بــا فرهنــگ ســطح بــاال بودنــد کــه در گواتمــاال و 
هنــدوراس فعلــي مــي زيســتند. آنهاکــه از مــردم بابــل باســتاني نیــز قديمــي تــر بودند، 
بــه داليــل مذهبــي اقــدام بــه قــرار دادن اينلــه روي دندانهــا و يــا ســوراخ کــردن صورت 
و گــوش مــي نمودنــد. آنهــا در قــرار دادن اينلــه هــاي ســنگي زيبــا روي حفــرات تــراش 
داده شــده دندانهــاي قدامــي بــاال و پايیــن و گاهــي دندانهــاي پرمولــر، مهــارت داشــتند. 
بــدون شــک، ايــن اينلــه هــا روي دندانهــاي زنــده قــرار داده میشــد و آنچنــان دقیــق 
ايــن کار انجــام مــي گرفتــه کــه حتــي تــا هــزار ســال بعــد ايــن اينلــه هــا، در جــاي 
خــود باقــي مــي ماندنــد. اينلــه هابــا ســمانهاي خــاص بــه حفــره چســبانده مــي شــد 
کــه جنــس عمــده آنها با اســپکتروگرافي، کلســیم فســفات تشــخیص داده شــده اســت.

در اوان کودکــي، دختــران فرقــه Vanomami در ونزوئــال ، باريکــه هــاي تیــز شــده 
از چــوب ســخت و بامبــو را بــه لبهــا و گونــه هايشــان فــرو مینمودنــد کــه جنبــه زيبايي 

ــته است. داش
پونتیــک يــا دنــدان مصنوعــي در ايــن دنچــر پارســیل ثابــت، جايگزين ثنايــاي میاني 
ســمت راســت بــاال کــه از دســت رفتــه، شــده اســت. احتمــاالً دندانــي از يــک گاونــر 
 Etruria Museeاســت کــه بــه نــواري از طــال پــرچ شــده اســت)متعلق بــه ســرزمین

)de l Ecole Dentaire de paris
ــت  ــک از درخ ــاخه کوچ ــک ش ــام Siwak و Misswak ي ــه بن ــواک خاورمیان مس
ســالوادورا پرســیکا بــه نظــر نیــم اينــچ اســت کــه آن را بــراي يــک روز در آب غوطــه 
ور مــي ســازند تــا الیــاف آن از هــم جــدا شــود. چــوب ايــن درخــت حــاوي بیکربنــات 

ســديم و اســیدتانیک و ســاير مــوادي اســت کــه تأثیــر مثبتــي روي لثــه هــا دارد.
در ايــن عکــس کــه حــدوداً متعلــق بــه ســال 1910 مــي باشــد. يــک دندانپزشــک 
الجزيــره اي ديــده مــي شــود کــه در حــال کشــیدن يــک دنــدان با يــک وســیله اروپايي 

اســت کــه کلیــد نامیــده مــي شــود.

 Gross 1562-1500 ( رســاله جراحــي بــزرگ ( Watter Hermann Ryff
ــار آن  ــن ب ــد چندي ــي رس ــر م ــاخت و بنظ ــر س ــال 1545منتش chirurgey را در س
ــه در  ــه يکــي در ســال 1559 ک ــد )Great Surgery( چــاپ نمــود، از جمل را تجدي
آن تصاويــري از قلمهــاي جرمگیــري Scaler ديــده مــي شــود. تصاويــر Ryff دقیــق 
و درســت بــود. متأســفانه عمــر او کفــاف نــداد و کتــاب دندانپزشــکي کــه او تصمیــم 

داشــت بنويســد، هرگــز چــاپ نشــد.
يــک دندانپزشــک در حــال ســفر، وســايل خــود را در يــک دهکــده در هلنــد برپــا 
داشــته و کمــک او بــه بیمــاران حیــرت تماشــاگران را برانگیختــه و موجــب ســرگرمي 

آنهــا گشــته اســت.
ايــن صندلــي دندانپزشــکي آلمانــي کــه تــودوزي شــده و تشــک دار اســت و از هــر 
جهــت بــه خوبــي آراســته شــده، متعلــق بــه دهــه 1890 بــوده و توســط يــک پــدال 

پايــي بــاال و پايیــن بــرده مــي شــود.
ــر  ــب دکت ــدل مط ــن م ــنگتن ، اي ــکا در واش ــخ آمري ــي تاري ــوزه مل ــاي م در نم
G.V.Blackدر ايالــت ايلــي نويــز ديــده مــي شــود کــه متعلــق بــه ســال 1885 اســت.

صندلــي دندانپزشــکي James Beall Morrison در ســال 1868 يــک مکانیســم 
منحصــر بــه فــرد داشــت کــه بــه دندانپزشــک اجــازه مــي داد آن را در هــر جهتــي کــج 

 . يد نما
بــا وجــود مزايــاي واضــح آن، فقــط چهــار نمونــه از ايــن صندلــي ســاخته شــد)موزه 
دانشــکده کپنهاک( صندلي دندانپزشــکي توســط کمپاني ســازنده وســايل دندانپزشــکي 
ــه  ــت ب ــي توانس ــي آن م ــور تبلیغات ــاس بروش ــر اس ــه ب ــد ک ــي گردي در 1875 معرف
انــدازه کافــي بــه عقــب خــم شــود تــا بــه دندانپزشــک اجــازه دهــد، نشســته کارکنــد، 
ولــي اغلــب دندانپزشــکان تــا حــدود ســال 1950 ترجیــح مــي دادنــد کــه حیــن کار              

ايســتاده باشــند.

تاریخچه دندانپزشکی در جهان

دندانپزشك الجزیره اي سال 1910

 M
iss

wak
S و 

iw
ak

نام 
انه ب

رمی
خاو

ك 
سوا

م

نزوئال 
در و

 Va
no

mam
i قه

ن فر
خترا

د

پونتیك یا دندان مصنوعي

مایاها 



ويژه نامه پانزدهمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران انجمـن پريـودنتولوژي ايـران

www.iap. i r 12

کلینیــک اصلــي درمانگاه دندانپزشــکي Eastman در روچســتر نیويــورک، در روز افتتاح 
آن در ســال 1917در اينجــا ديــده مــي شــود. دندانپزشــکان همــه تــازه فــارغ التحصیــالن 

مــدارس دندانپزشــکي هســتند کــه عالقمنــد کســب تحصیــالت باالتــر مــي باشــند.
در 6 مــارس 1840 اولیــن کالــج دندانپزشــکي دنیــا در ايالــت مريلنــد بنــام کالــج 

ــد.  بالتیمــور، در نتیجــه تالشــهاي Hayden,Harris تأســیس گردي
کشــف مهــم بــي حس کننــده در علــم پزشــکي توســط يــک دندانپزشــک آمريکايي 
بنــام Hartford در ســال 1844 انجــام شــد و آن گاز خنــده آور نیتروزاکســايد بــود. وي 

پــس از انجــام بــي حســي)بي هوشــي(، دنــدان فــردي را بدون احســاس درد، کشــید. 
در پايــان دهــه اول قــرن بیســتم، بــي حســي موضعــي جايگزيــن بي هوشــي عمومي 
 Alfred Einharn در مطــب دندانپزشــکي گرديــد. معرفــي توســط شــیمیدان آلمانــي
ــا حــذف درد از اعمــال دندانپزشــکي متحــول شــاخت. در  در 1904 دندانپزشــکي را ب

اوايــل دهــه 1920 اغلــب دندانپزشــکان، دســتگاه اشــعه X و اســتريلیزاتور داشــتند. 
ــل ســال 1923  ــه پرســتاران دندانپزشــکي )دســتیاران دندانپزشــکي( در اواي جامع
تشــکیل گرديــد و دندانپزشــکي چهــار دســتي بــه تدريــج فراگیــر شــد. دکتــر آلفــرد 
ــم  ــش مه ــه نق ــه ب ــود ک ــردي ب ــن ف ــکا، اولی ــت آمري ــس Bridgeport در ايال فون
بهداشــت دهــان ودنــدان در حرفــه دندانپزشــکي يقیــن پیــدا کــرده و تربیت بهداشــتکار 

دهــان و دنــدان را پايــه گــذاري نمــود. او در نوامبــر 1913 اولیــن کلینیک بهداشــتکاران 
دهــان ودنــدان را بــه نــام کلینیــک در گاراژ خانــه خــود افتتــاح نمــود. 

ــد در پیشــرفت  ــه نقــش پیشــگیري کننــده فلوراي دندانپزشــکان در ســال 1847 ب
پوســیدگیهاي دندانــي پــي بردنــد. در ســال 1908 دکتــر Mckay کــه در چشــمه هاي 
ــام در روي  ــرادو زندگــي مــي کــرد. متوجــه ايجــاد لکــه هــاي قهــوه اي رنگــي بن کل
دنــدان کــودکان شــهرش شــد کــه امــروزه مــي دانیــم در اثــر مصــرف بیــش از حــد 
فلورايــد مــي باشــد. او فهمیــد کــه مــاده اي در منبــع آب شــهر عامــل بــروز آن اســت و 
اينکــه ايــن کــودکان پوســیدگي بســیار پايینــي دارند. ولــي آن عامــل را شناســايي نکرد. 
 Jessen اولیــن کلینیــک دندانپزشــکي رايگان بــراي در دنیا در ســال 1902 توســط

از استراســبورگ آلمان افتتــاح گرديد. 
اولین ژورنال تخصصي، ژورنال پريودنتولوژي بود که در سال 1930 چاپ شد. 

در طــي قــرن بیســتم، هشــت تخصــص در دندانپزشــکي تکامــل يافــت کــه امــروزه 
هريــک ژورنالهــاي اختصاصــي خــود را داراســت. انجــام امتحانــات بــورد در هــر رشــته 

بــه ترتیــب زيــر انجــام شــد: 
ارتودنسي 1930 - جراحي دهان 1946 - پاتولوژي دهان 1948 - پروتز 1948 

کودکان 1949 - دندانپزشکي اجتماعي 1951 - اندودانتیکس 1964 
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شش تکنولوژی که 2015 را متحول می کنند 
شــايد رايانه هــای امــروزی در دوره ای از تاريــخ کــه ابزارهــای فنــاوری و ارتباطاتــی هــر 
ــوژی  ــرار اســت تکنول ــند؛ ق ــر برس ــه نظ ــر ب ــوند بســیار غول پیک ــر می ش لحظــه کوچک ت
ســال 2015 کامپیوترهــای شــخصی را از آنچــه کــه انتظــار مــی رود، کارآمدتــر، جالب تــر و 

حتــی هوشــمندتر کنــد. 
ــه  ــگاه مــردم را ب ــل ن ــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجويان ايران)ايســنا(، آی پدهــای اپ ب
ــر  ــای غول پیک ــث شــد کمپانی ه ــر داد و باع ــه شــخصی تغیی ــوژی رايان ــر و تکنول کامپیوت
ــد و حتــی پرينترهــای  ــازی جدي ــه فکــر طراحــی موبايل هــا، کنســول های ب ديگــر هــم ب

ــد.  ــر دهن ــم تغیی ــای شــخصی را ه ــوژی کامپیوتره ــد و تکنول ســه بعدی بیفتن
شــايد جالب تريــن تکنولــوژی کــه بايــد ســال آينــده منتظــرش باشــیم کامپیوترهايــی 
اســت کــه از شــر ســیم های پیــچ در پیــچ خــالص شــده  و از شــارژ کــردن گرفتــه تــا انتقــال 

داده را از طريــق فنــاوری وايرلــس انجــام می دهنــد. 
شــرکت اينتــل تصمیــم دارد از تجربــه جديــدش در دنیــای کامپیوتــر رونمايــی کــرده و 
لپ تاپهايــی را بــه بــازار عرضــه کنــد کــه هیــچ پورتــی بــرای اتصــال ســیم ندارنــد، بلکــه 
بــرای اتصــال بــه مانیتــور و ابزارهــای ذخیــره خارجــی مثــل هــارد اکســترنال مبتنــی بــر 

تکنولــوژی وايرلــس هســتند. 
يکــی ديگــر از تکنولوژی هايــی کــه ســال 2015 بــا خــود بــه همــراه مــی آورد، تجهیــز 
کامپیوترهــا بــه دوربین هــای 3D اســت کــه باعــث می شــود ايــن دوربین هــا بیشــتر شــبیه 
بــه چشــم انســان عملکــرده و اجســام و فاصلــه آن هــا را بــه طــور دقیــق تشــخیص دهنــد. 
عــالوه بــر آن سنســورهای صوتــی و لمســی ايــن قابلیــت را در کامپیوترهــا به وجــود می آورد 
کــه بتواننــد بهتــر عملکــرد کابــران را پیش بینــی کــرده و بــه نیازهــای آن هــا پاســخ دهنــد. 

فنــاوری
عــالوه بــر تمــام ايــن تغییــرات، طبــق رونــد هــر ســاله در دنیــای تکنولــوژی، در ســال 
ــی  ــر شــدن، ســبک تر شــدن، ســريع تر شــدن و طوالن ــد منتظــر کوچک ت ــز باي 2015 نی
شــدن عمــر باتــری کامپیوترهــای شــخصی باشــیم. همچنیــن بــا يــک رزولوشــن تصويــر 
باالتــر تماشــای فیلــم و بــازی کــردن نیــز هیجان انگیزتــر خواهــد شــد؛ هرچنــد تمــام ايــن 

ــش قیمــت دســتگاه ها همــراه اســت.  ــا افزاي ــد ب تکنولوژی هــای جدي
بــر اســاس گزارشــی از ســايت itworld، در ســال آينــده بايــد منتظر شــش تکنولــوژی جديد 

بــرای متحــول کــردن دنیــای کامپیوترهــا باشــیم؛ ايــن تکنولــوژی هــا در زير آمده اســت. 
شارژ وایرلس)بی سیم(:

ــارژ  ــه ش ــروع ب ــودش ش ــد و خ ــرار دهی ــز ق ــک می ــان را روی ي ــت لپ تاپ ت ــی اس کاف
ــه شــارژرهای  ــازی ب ــد ديگــر نی ــوژی جدي ــا اســتفاده از تکنول ــن ب ــد، بنابراي شــدن می کن
ســیمی وجــود نــدارد. طــرح شــارژرهای بی ســیمی بــه شــرکت اينتــل تعلــق دارد و قــرار 
اســت در ســال 2015 بــه واقعیــت بپیونــدد. بــر اســاس ايــن طــرح، شــارژرهای بــدون ســیم 
بــا اســتفاده از تکنولــوژی مشــابه بــا فنــاوری وای -فــای عمــل خواهنــد کــرد و مکان هــای 
عمومــی ماننــد کافه هــا، رســتوران ها و فرودگاه هــا بــه ايــن تکنولــوژی مجهــز خواهنــد شــد 

تــا ديگــر نیــازی بــه حمــل آداپتورهــای شــارژر در ايــن مکان هــا نباشــد. 
فنــاوری

ــالدی  ــاری می ــال ج ــدود در س ــطح مح ــوژی در س ــن تکنول ــه اي ــتیابی ب ــه دس اگرچ
امکان پذيــر خواهــد بــود امــا بهره بــرداری از آن در مکان هــای عمومــی ممکــن اســت چنــد 
ســال زمــان ببــرد. در حــال حاضــر برخــی از رســتوران ها و کافه هــا مجهــز بــه تکنولــوژی 
ــد کــه  ــرای تبلت هــا و تلفن هــای هوشــمند هســتند و عالقه مندن مشــابه شــارژ بی ســیم ب

ايــن خدمــت را بــه دارنــدگان لپ تــاپ نیــز ارائــه دهنــد. 
ارسال تصویر از طریق پرتو

يکــی ديگــر از برنامه هــای شــرکت اينتــل بــرای کاهــش تعــداد ســیم های مــورد نیــاز در 
يــک کامپیوتــر جهــت برقــراری ارتبــاط ارســال تصويــر از طريــق پرتــو اســت و بديــن ترتیب 
ــوند.  ــور وصــل ش ــه مانیت ــل ب ــیم HDMI و کاب ــدون س ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــا ق لپ تاپ ه
ــرای کالس هــای درس و انجمن هــا و جلســات کارآمــد باشــد.  ــد ب ــوژی می توان ــن تکنول اي
تکنولــوژی انتقــال تصويــر بی ســیم نیــز البتــه بی ارتبــاط بــا تکنولــوژی قديمــی وای-فــای 

نخواهــد بــود، اگرچــه ســرعت انتقــال داده از طريــق ايــن فنــاوری ســريع تر اســت. 
فنــاوری

دسك تاپ های خالقانه
در ايــن تکنولــوژی جديــد عــالوه بــر اضافــه شــدن دوربین هــای 3D بــه کامپیوترهــای 
شــخصی، امــکان تلفیــق تصويــر بــه صــورت ســه بعــدی نیــز فراهــم مــی شــود کــه ايــن 
امــر می توانــد بــرای هنرمنــدان بســیار مفیــد باشــد. در واقــع يــک دوربیــن ســه بعــدی بــا 
ــا اســتفاده از  قابلیــت تشــخیص عمــق در لپ تاپ هــا طراحــی می شــود و پــس از اينکــه ب
ايــن دوربیــن کاربــر يــک تصويــر را بــه ثبــت می رســاند می توانــد بــه صــورت ســه بعــدی 
آن را بــا تصويــر ديگــری تلفیــق کــرده و دوری و نزديکــی و فاصلــه دو جســم از يکديگــر را 
در تصويــر ســاخته شــده نشــان  دهــد. امــا تخمیــن زده شــده اســت کــه بــرای بهره بــردن از 

ايــن تکنولــوژی خارق العــاده، کاربــر بايــد قیمتــی نیزديــک بــه 1899 دالر بپــردازد. 
فنــاوری

مشــابه ايــن تکنولــوژی را پیــش از ايــن کمپانــی »دل« در لپ تاپهــای خــود بــه کار بــرده 
بــود و ايــن امــکان را بــه وجــود آورده بــود کــه کاربــر بتوانــد بــا اســتفاده از يــک کی بــرد 

مجــازی تايــپ کنــد. 
کامپیوترهایی با قابلیت نشان  دادن عكس العمل

در ســال میــالدی پیــش رو قابلیــت کامپیوترهــا تــا آن جــا افزايــش پیــدا خواهــد کــرد که 
ــا اســتفاده از  ــا ترکیــب صــدا و تصويــر کاربــر و ب ايــن دســتگاه های هوشــمند می تواننــد ب
تکنولــوژی دوربیــن ســه بعدی نیازهــای بیشــتری را بــرآورده کننــد. ايــن تکنولــوژی احتماال 
ــای  ــده بازی ه ــد و در آين ــذار باش ــز تاثیرگ ــری نی ــای کامپیوت ــای بازی ه ــد در دنی می توان
کامپیوتــری بیشــتری وارد بــازار می شــود کــه از تکنولــوژی تشــخیص حــرکات بــازی کننده، 

بــدون اســتفاده از دســته بهــره می برنــد. 
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فنــاوری
ــرکات و  ــا ح ــد ت ــک کن ــر کم ــه کامپیوت ــد ب ــر می توان ــر کارب ــدا و تصوي ــب ص ترکی
ــا  ــردن ب ــت ک ــا چ ــر مطمئن ــوی ديگ ــد و از س ــی کن ــر را پیش بین ــته های کارب خواس

دوربین هــای ســه بعــدی در آينــده می توانــد جالب تــر باشــد. 
سنسورهای بیومتریك

بــه زودی بــدن شــما نیــز بــه يــک حســاب ايمیــل وصــل خواهــد شــد. تــا آخــر امســال، 
نرم افزارهايــی وارد بــازار خواهــد شــد کــه می توانــد از طريــق مشــخصه های بیومتريک)بدنــی( 
ــب  ــک ضري ــخصه های بیومتري ــتفاده از مش ــود. اس ــف ش ــايت های مختل ــر وارد وب س کارب
امنیــت کاربــران رايانــه را افزايــش می دهــد و باعــث می شــود ديگــر يــک کاربــر مجبــور بــه 

يــاد آوری چنديــن پســورد مختلــف بــرای وب ســايت های مختلــف نباشــد. 
فنــاوری

در حــال حاضــر کمپانــی اپــل بــا اســتفاده از ايــن تکنولــوژی امــکان ورود بــه حســاب 
ــه  ــران خــود ب ــرای کارب ــی را ب ــق ويژگی هــای خــاص بدن ــل از طري ســرويس پرداخــت اپ

ــه تمــام رايانه هــای شــخصی نیــز  ــوژی ب ــن تکنول وجــود آورده اســت و در ســال 2015 اي
تعمیــم داده خواهــد شــد. 

نازك، سریع ، سبك  و کارآمدتر
لپ تاپ هــا، تبلت هــا و فبلت هــا و صدهــا انتخــاب ديگــر در بــازار رايانــه ای وجــود دارنــد 
و بــا متنوع تــر شــدن طراحی هــا در ايــن تکنولــوژی، انتخــاب بــرای کاربــران در ســال 2015 

ســخت تر نیــز خواهــد بــود. 
فنــاوری

انتظــار مــی رود در ســال جــاری میــالدی، کمپانی هــای ســازنده کامپیوتــر قطــر 
ــی رود  ــار م ــر انتظ ــوی ديگ ــانند. از س ــر برس ــی مت ــی 15 میل ــه نازک ــان را ب لپ تاپ هايش
بــا اســتفاده از تکنولوژيهــای جديدتــر عمــر باتــری  رايانه هــا نیــز افزايــش پیــدا کنــد و بــا 
تکنولــوژی حافظــه DDR4 ســرعت کارکــرد بازيهــا و اپلیکیشــن ها نیــز بیشــتر شــود. در 
کنــار تمــام ايــن تکنولوژيهــا سیســتم های عامــل مختلــف نیــز تجربه هــای جديــدی را در 

ــد.  ــش رو دارن ســال 2015 پی

تعیین مالیات برای پزشكان
ابطــال تفاهم نامــه مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان نظام پزشــكی 
باعــث مــی شــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی از این پــس بــرای تعییــن مالیات 
پزشــكان بــه اظهارنامــه هــای آن هــا رجــوع کنــد و بــرای بازبینــی صحــت این 

اظهارنامــه هــا مجبــور بــه ورود بــه حســاب پزشــكان خواهد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ايســنا، چهار ســال گذشــته ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان نظام 
ــر  پزشــکی بــه توافــق مشــترکی در مــورد تعییــن مالیــات پزشــکان دســت يافتنــد کــه ب
اســاس آن قــرار شــد کــه پزشــکان در طبقــات مختلــف بــر اســاس تفاهــم انجــام شــده بــا 
ســازمان امــور مالیاتــی اظهارنامــه خــود را تکمیــل کننــد و بــر ايــن اســاس ديگــر ســازمان 

امــور مالیاتــی بــه حســاب پزشــکان سرکشــی نکنــد.
امــا پــس از ســه ســال از گذشــت ايــن تفاهــم نامــه و تمديــد هــر ســاله آن ســازمان نظام 
پزشــکی بــه نحــوه اجــرای ايــن تفاهــم نامــه، عــدم پايبنــدی ســازمان امــور مالیاتی بــه مفاد 

آن و البتــه حجــم مالیــات تعییــن شــده بــرای برخــی گروه هــای پزشــکی اعتــراض کرد.
در پــی ايــن اعتراضــات ســازمان نظــام پزشــکی طــی نامــه ای بــه وزارت اقتصــاد با اشــاره 
ــر شــدن  ــه چنــد براب ــه مفــاد توافــق نامــه ب ــه عــدم پايبنــدی ســازمان امــور مالیاتــی ب ب

مالیــات برخــی اقشــار پزشــکی اعتــراض کــرد.
در نهايــت شــکايت يــک پزشــک به دســتورالعمل مشــترک ســازمان امــور مالیاتی کشــور 
و ســازمان نظــام پزشــکی کشــور دربــاره خوداظهــاری درآمــد مشــمول مالیــات منجــر بــه 

ابطــال ايــن توافــق نامــه از ســوی هیــات عمومــی ديــوان عدالــت اداری شــد.
شــاکی در متــن شــکايت خــود در ايــن مــورد خواســتار الــزام ســازمان مالیاتی بــه افزايش 
ســالیانه مالیــات پزشــکان در حــد معقــول و قانونــی و حداکثــر معادل میــزان افزايــش درآمد 

پزشــکان کــه معــادل افزايــش تعرفه های پزشــکی اســت شــد.
در پــی ايــن اعتــراض ديــوان عدالــت اداری رای بــه غیــر قانونــی بــودن و خارج بــودن اين 
تفاهــم نامــه از حــدود اختیــارات ســازمان امــور مالیاتــی پــس از چهــار ســال اجــرا داد و بــه 

ايــن ترتیــب ايــن تفاهــم نامــه ابطال شــد.
ابطــال تفاهــم نامــه مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان نظــام پزشــکی در مهلــت 
تحويــل اظهارنامــه مالیاتــی باعــث مــی شــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی از ايــن پــس بــرای 
تعییــن مالیــات پزشــکان بــه اظهارنامــه هــای آن هــا رجــوع کنــد و بــرای بازبینــی صحــت 

ايــن اظهارنامــه هــا مجبــور بــه ورود بــه حســاب پزشــکان شــود.

حســین وکیلــی، معــاون مالیــات هــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی دربــاره نحــوه 
تعییــن مالیــات پزشــکان پــس از ابطــال ايــن تفاهــم نامــه اعــالم کــرد کــه از ايــن پــس الزم 
اســت ســازمان امــور مالیاتــی تــک تــک بــه پرونــده پزشــکان رســیدگی کنــد تــا مشــخص 

شــود هــر پزشــک چقــدر مراجعــه دارد.
وی بــا بیــان اينکــه بــرای ايــن کار ســازمان امــور مالیاتــی نیــروی الزم را نــدارد گفــت: ای 

کاش ديــوان عدالــت چنیــن رايــی را نمــی داد.
ــه  ــا را از جمل ــايی پردرآمده ــزار شناس ــخص و اب ــون مش ــود قان ــن نب ــی همچنی وکیل
مشــکالت نظــام مالیاتــی کشــور دانســت و افــزود: بايــد کشــور بــه ايــن موضــوع برســد کــه 
آيــا مــی خواهــد مالیــات را عادالنــه دريافــت کنــد يــا نــه، قانــون مالیــات کنونــی عادالنــه 

نیســت.
وی همچنیــن از دريافــت 58 هــزار میلیــارد تومــان مالیــات مســتقیم طی ســال گذشــته 

خبــر داد.
ــرای  ــه ب ــار نام ــل و ارســال اظه ــی تکمی ــت قانون ــزده روز از مهل در حالیکــه حــدود پان
موديــان مالیاتــی باقــی مانــده اســت بايــد ديــد کــه ســازمان امــور مالیاتــی در ايــن فصــل 
ــن  ــه اي ــود و ب ــی پزشــکان وارد ش ــای مالیات ــه حســاب ها و پرونده ه ــد ب ــه می خواه چگون

ترتیــب صحــت اطالعــات ايــن خــود اظهــاری هــا را مشــخص کنــد.
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