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انجمـن پريـودنتولوژي ايـران

جمن علمي پريودنتولوژي ايران
هنامه پانزدهمين همایش ان
ويژ 

با ياد خدا
چراغ دل به نور جان برافروخت
به نام آن که جان را فکرت آموخت
خداونـد را شـاکرم کـه ايـن توفيـق را به ما عطا نمود تـا بتوانيم در مجموعه علمي-تخصصـي پريودنتولوژي ايران که به جهـت نرم افزاري
از مراجع برتر علمي اين رشـته در منطقه اسـت ،خدمت نماييم .آن چه از ضروريات توسـعه علمي در نظام هاي سلامت هر کشـور اسـت
تثبيـت جايـگاه انجمـن هاي علمي-تخصصي به عنوان سـازمان هاي مـردم نهاد دانش بنيـان و اعتماد دولت در برونسـپاري خواهد بود.
همايـش هـاي علمـي در سـطح ملـي و بيـن 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 تلاش داريم بـا بهره گيري از اسـاتيد و
چهره هاي برجسـته جهاني و ملي پريودنتولوژي و ايمپلنتولوژي ,آخرين دسـتاوردهاي علمي روز دنيا به بحث و تبادل نظر گذاشـته شـود
و نظرات اسـاتيد برجسـته مطـرح گردد.
اميـد اسـت بـا عنايـت به توانمنـدي هاي علمي موجود در انجمن و با اسـتفاده از زمان مناسـبي که در پيـش رو داريـم ,در قالب کارگروه
هايـي بتوانيـم در پانلـي به جمع بندي و تدويـن راهکارهاي باليني در عنـوان هاي مورد نيـاز باليني بپردازيم.
ضمـن دعـوت از تمامـي اسـاتيد و همـکاران بـراي همراهـي و شـرکت در ايـن برنامـه هـا ,اميـدوارم بـا حضور سـبز و هميشـگي تمامي
همـکاران عزيـز شـاهد نقطـه عطفـي در برگـزاري هرچـه باشـکوه تر همايـش هاي علمـي در ميهـن عزيزمان باشـيم.
اساتید و همکاران عزیز
بـا سلام و بـا خوشـوقتی فـراوان به اطالع می رسـانم کـه برنامه علمی پربـاری را برای پانزدهمیـن همایش انجمن علمـی پریودنتولوژی
ایـران آمـاده نمـوده ایـم .در طـی  9ماه گذشـته همراهی تمامی دوسـتان با کمیتـه علمی کنگره باعـث گردید که بتوانیم میزبـان جمعی از
بـزرگان علـم پریودنتیکـس و ایمپلنـت هـای دندانی از سراسـر جهان باشـیم .برنامه پیش کنگره در روز سـه شـنبه  14مهرماه توسـط یکی
از موثرتریـن پژوهشـگران عرصـه ایمپلنـت در جهـان ،پروفسـور آلبرکسـون ،اجـرا مـی گردد که نقـش ایشـان در معرفی درمان هـای نوین
ایمپلنتـی و دانـش مـا دربـاره پدیده یکپارچگی اسـتخوانی و بیماری هـای اطراف ایمپلنت غیر قابل انکار اسـت .انجمن پریو افتخـار دارد که
در روز چهارشـنبه میزبان پروفسـور ونگ باشـد که سـخنرانی ایشـان آغازگر برنامه سـخنرانی های علمی در سـالن اصلی خواهد بود .ایشـان
بـه عنـوان سرپرسـت تخصصی دپارتمان پریودنتیکس دانشـگاه میشـیگان نامی شـناخته شـده در زمینه مسـتندات علمـی پریودنتیکس و
ایمپلنت اسـت .در کنار این دو دانشـمند برجسـته که برای اولین بار در ایران حضور خواهند داشـت محققان و وکلینیسـین های برجسـته
ای از کشـورهای ایتالیـا ،بلژیـک ،ترکیـه ،لبنان ،فرانسـه و ایاالت متحده همراه با جمعی از برترین اسـاتید داخل کشـور به عنوان سـخنرانان
مدعـو حضـور دارنـد .در روز چهارشـنبه برنامه ویژه سـخنرانی پروفسـور ونـگ انجام می گـردد .برنامه های ویژه دیگری 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 زیبایـی و مشـکالت حین و پس از درمان طراحی شـده اسـت کـه از همکاران بـرای ثبت نام و شـرکت در این برنامه
هـا دعـوت مـی نمایـم .از تمامـی اسـاتید و همـکاران عزیـزی که به عنـوان مدیر پانل ،سـخنران ،ارایه دهنده پوسـتر و شـرکت کننـده ما را
در برگـزاری کنگـره ای مفیـد و بـه یـاد ماندنـی یاری نمـوده و در کنارمان خواهند بـود .صمیمانه سپاسـگزارم .به امید دیدارتـان در مهر ماه
همکاران گرامی با سالم و احترام:
پـروردگار را صـد سـپاس کـه توفیـق خدمـت بـه جامعـه علمـی کشـور را بـه بنـده و سـایر همکارانـم در کمیتـه هـای مختلـف و تیم
برگزارکننـده کنگـره عطـا فرمـود تا ضمن برگـزاری پانزدهمین کنگره انجمـن پریودنتولوژی ایـران بتوانیم به همکاران خـود و محققین این
رشـته خدمت کنیم.
همایـش هـای علمـی همـواره محفلـی جهـت ارائـه و نمایـش آخرین یافته هـای علمی و پژوهشـی محققـان بوده و می باشـد تـا از این
طریـق دانشـمندان ،پژوهشـگران و محققـان دانسـته های خود را در دسـترس دیگـر عالقمندان قـرار دهند.
بديـن ترتيـب بـر آن هسـتیم تـا در راسـتاي رسـالت هـا و فعاليـت هـاي آموزشـي و پژوهشـي انجمـن  ،پانزدهمیـن کنگـره انجمـن
پریودنتولـوژی ایـران را در مهـر مـاه سـال  1394برگـزار نمائیـم .هدف از برگـزاری این کنگره گردهـم آوردن صاحب نظران ،انديشـمندان ،
همـکاران و متخصصـان رشـته هـای مختلف دندانپزشـکی درکنار یکدیگر و در جهـت تبادل دانش و انتقـال تجربه و ارائه آخرین دسـتاورد
هـای علـم پریودانتیکس و ایمپلنت میباشـد.
دسـتیابی بـه ایـن هـدف از طریق برقـراری ارتباط بین متخصصين ،اسـاتيد ،دانشـجويان و آگاهـی از فعاليت های پژوهشـی و تخصصی
يکديگـر میسـر میباشـد و بدیهـی اسـت کـه بـا حضـور فرهیختگان در ایـن کنگـره و انتقال دانـش و تجربه آنان سـطح علمـی در جامعه
دندانپزشـکی کشـورافزوده و ارتقـا می یابد .
اميدواريـم کـه ماننـد چهـارده کنگـره قبلی انجمن پریودنتولـوژی  ،در این کنگـره نيزکه با حضور اسـاتید معتبر و برتـر داخلی و خارجی
برگزار میشـود گام های ارزشـمندی در راه ارتقاء فرایند درمان بیماران برداشـته شـود.
بر خود الزم میدانم از کلیه همکاران و متخصصان این حوزه جهت شـرکت در کنگره و برنامه های ویژه و و کارگاهها و نمایشـگاه دعوت
مجـدد بـه عمـل آورم  ،تـا به یـاری پروردگار برگزاری این کنگره بـه خاطرهای ماندگار در ذهن جامعه دندانپزشـکی ایران تبدیل گردد.
منتظر ديدار شما در اين کنگره هستيم.
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ويژ 
هنامه پانزدهمين همایش ان
جمن علمي پريودنتولوژي ايران

همایش پانزدهم در یک نگاه
انجمــن علمــی پریودنتولــوژی ایــران بــا تــاش و همــت اســاتید و پیشکســوتان ایــن
رشــته در  25فروردیــن  1379تاســیس گردیــد .رویکرد انجمن بســط و گســترش دانســته
هــای بهداشــتی و درمانــی بــرای عمــوم مــردم و بــروز رســانی علمــی همــکاران محتــرم
دندانپزشــک و متخصصیــن در زمینــه پریودنتیکــس و ایمپلنــت هــای دندانــی میباشــد.
توجــه دندانپزشــکان متخصــص و عمومــی به موضــوع بیماریهــای پریودنتــال وتاثیر
آن روی نتایــج ســایر درمانهــای دندانپزشــکی و بحــث بازســازی بافتــی و ایمپلنت های
دندانــی در کنــار مقولــه هــای بهداشــتی کــه پایــه موفقیــت تمامــی درمــان هــا تلقی
میشــود باعــث گردیــده کــه رشــته تخصصــی پریودنتیکــس از جایــگاه خاصــی در علم
و هنــر دندانپزشــکی برخــوردار گــردد و بــه تبــع آن رســالت مــا در آمــوزش درســت و
ترویــج آن ســنگین تر شــده اســت.
برگــزاری مســتمر کنگــره و ســمپوزیوم هــای تخصصــی پریودانتیکــس یکــی از
ابــزار هــای مهــم انجمــن پریــو بــرای رســیدن به اهــداف آموزشــی فــوق بود و میباشــد.
تاکنــون بــه یــاری خداونــد  14کنگــره و ســمپوزیوم موفــق توســط انجمــن
پریودنتولــوژی ایــران برگــزار شــده اســت  .آخریــن کنگــره انجمــن در ابان مــاه 1392
در هتــل المپیــک تهــران و آخریــن ســمپوزیوم پریــو در آذر مــاه  1393در همــدان
برگــزار گردیــد.
پانزدهمیــن کنگــره علمــی بیــن المللی و نمایشــگاه تجهیــزات دندانپزشــکی انجمن
پریودنتولــوزی ایــران در تاریــخ  14لغایــت  17مهــر ماه ســال  1394باشــرکت 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 .
در آخریــن کنگــره کــه بــا تــاش مســتمر وبرنامــه ریــزی دقیــق و بــا اســتقبال
گســترده همــکاران و بــا حضــور معــروف تریــن متخصصیــن پریودنتولــوژی و
ایمپلنــت هــای دندانــی اروپــا و آمریــکا برگــزار گردیــد همراهــی بــی نظیــر همــکاران
دندانپزشــک و مدیــران محتــرم شــرکت هــای تجــاری باعــث گردیــد کــه تجربــه و
خاطــره بســیار دلپذیــری در ذهــن تمامــی دوســتان تداعــی گــردد.
بــرای تکــرار ایــن رویــداد بــر آن شــدیم کــه مقدمــات
کنگــره
علمــی و تســهیالت نمایشــگاهی
پانزدهــم را زودتــر از زمــان
معمــول آغــاز نماییــم.

بدیــن منظــور و در جهــت ارائــه مطلــوب و کیفــی همایــش تیــم برگــزاری کنگــره
پانزدهــم در پاییــز  1393شــکل گرفــت و بــا تنظیــم و تفکیــک شــرح وظایــف و
تعییــن دبیــران کمیتــه هــای مختلــف علمــی واجرایــی فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و
تاکنــون جلســات متعــددی جهــت تعییــن خط مشــی و تصمیــم گیــری و هماهنگی
امــور تشــکیل شــده اســت .
ایــن کنگــره دارای ســه محــور علمــی اصلــی در مباحــث پریودنتولــوژی  ,بازســازی
بافتــی و ایمپلنتولــوژی 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 زیبایــی  ,مشــکالت و عــوارض درمانــی و کاربــرد لیــزر ,
هشــت کارگاه علمــی توســط شــرکت هــای اسپانســر  ,و ســه برنامــه ویــژه توســط
ســه نفــر از چهــره هــای معتبــر خارجــی میباشــد .
از ویــژه گــی هــا و نــکات متفــاوت پانزدهمیــن کنگــره انجمــن پریودنتولــوؤی ایران
میتــوان بــه حضــور پــر رنــگ و بــی نظیــر بیــش از ده نفــر از اســاتید و دانشــمندان
برتــر رشــته پریــو و ایمپلنــت از کشــورهای مختلــف اشــاره نمــود کــه بســیاری از آنان
بــرای اولیــن بــار بــه ایــران آمــده و حضــور آنهــا فرصــت مغتنم و شــاید تکرار نشــدنی
بــرای همــه کســانی اســت کــه عالقمنــد بــه مالقــات و کســب دانــش ایــن چهــره
هــای برتــر میباشــند.
در ایــن میــان حضــور پروفســور تومــاس آلبرکســون از کشــور ســوئد کــه همــکار
اصلــی و قدیمــی پروفســور برانیمــارک میباشــند رنــگ و بــوی دیگــری بــه ایــن
همایــش بیــن المللــی داده اســت  .دکتــر تومــاس آلبرکســون عضــو اصلــی تیــم و
هســته مطالعاتــی پروفســور برانیمــارک در دانشــگاه گوتبــرگ بــوده و در ســالهایی که
پروفســور برانیمــارک تحقیقــات اولیــه و تــاش گســترده ای را بــرای پایــه گــذاری
دانــش ایمپلنــت بــه شــکل امــروزی آن بنــا میکردنــد در کنــار و همــراه ایشــان بــوده
و در مســیر رســیدن بــه اهــداف علمــی و درمانــی ایشــان بــه عنــوان مهــره اصلــی
و بــازوی توانمنــد پروفســور برانیمــارک شــناخته میشــدند .ایشــان مولــف
بیــش از ده کتــاب علمــی بــوده و ارائــه حــدود  600مقالــه و بیــش از
 850ســخنرانی در زمینــه علــوم مرتبــط بــا موضــوع ایمپلنــت و ترمیــم
اســتخوان و بیولــوژی و بیوماتریــال بخشــی از کارنامــه علمی ایشــان
میبا شند .
از ســایر ســخنرانان مدعــو و تــراز اول کــه جــز شــخصیت هــای
برجســته علمــی و محققیــن معتبــر بیــن المللــی شــناخته میشــوند
میتــوان بــه حضــور پروفســور ونــگ از امریــکا  /پروفســور بوتوچلــی از
ایتالیــا  /پروفســور انکلینــگ از ســویس  /پروفســور دوهــان از امریــکا /
پروفســور دمیــرل از ترکیــه  /پروفســور دکولســی از فرانســه  /پروفســور
بولــن از بلژیــک و پروفســور رومانوس از لبنان اشــاره نمــود .گردهمایی
ایــن دانشــمندان بــا دیــدگاه هــا و تجربیــات مختلــف از چنــد قــاره
اروپــا و امریــکا و آســیا و همچنیــن اســاتید و محققیــن شــاخص ایرانــی
در کنــار هــم در پانزدهمیــن کنگــره انجمــن پریودنتولــوژی ایــران
میتوانــد بســتر بســیار مناســبی بــرای مقایســه ,رویارویــی و تقــارب آرا
بیــن روشــهای مختلــف درمانــی در زمینــه درمانهــای پریــو و ایمپلنــت
بــوده و انتقــال تجربــه بــا ارزشــی را بــرای همــکاران شــرکت کننــده در
ایــن همایــش رقــم بزنــد.
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از دیگــر ویــژه گــی هــای کنگــره پانزدهــم کــه آنــرا بــا کنگــره هــای قبلــی متفــاوت
میســازد حضــور چشــمگیر شــرکت های تجــاری فعــال در حیطه پریــو و ایمپلنــت در
نمایشــگاه ایــن کنگــره میباشــد .در حــال حاضــر کنگــره توســط بیــش از ده شــرکت
معتبــر تجــاری بــه عنــوان اسپانســر حمایــت میشــود و حضــور ایــن شــرکت هــا و
برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی آنهــا و همچنیــن حضــور بســیاری از شــرکت هــای
تجــاری دیگــر در ایــن نمایشــگاه و ارائــه آفــر هــای ویــژه ســبب میشــود کــه برپایــی
نمایشــگاه در ســطحی باالتــر از دوره هــای قبلــی بــه اجــرا درآیــد  .الزم بــه ذکــر اســت
کــه وب ســایت جدیــد 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 ســایت کنگــره ثبــت نــام همــکاران محتــرم در کنگــره امســال
بصــورت غیــر حضــوری انجــام میشــود و همــکاران محتــرم میتواننــد بــا ورود بــه وب
ســایت انجمــن پریودنتولــوژی ایــران بــه آدرس  www. Iap.irو ســپس وارد شــدن
بــه وب ســایت کنگــره پانزدهــم اقــدام بــه ثبــت نــام آنالیــن نمــوده و پــس از دریافــت
رمــز عبــور ,در صفحــه پرتــال شــخصی خــود بــه راحتــی اقــدام بــه پرداخــت هزینــه
ثبــت نــام از درگاه الکترونیــک بانکــی نماینــد .همچنیــن همکارانــی کــه مایــل بــه
ارســال مقالــه و پوســتر میباشــند میتواننــد از صفحــه پرتــال شــخصی خــود اقــدام بــه
ارســال مقالــه نمــوده و آنــرا پیگیــری نماینــد .البتــه تــا زمــان انجــام ایــن مصاحبــه
بیــش از صــد مقالــه از طریــق وب ســایت کنگــره دریافــت شــده اســت کــه توســط
گــروه ارزیابــی علمــی کنگــره در حــال بررســی میباشــد.
همــکاران محتــرم میتواننــد رزومــه ســخنرانان خارجــی  ,عناویــن برنامه هــای ویژه
وعناویــن کارگاه هــای علمــی و همچنیــن جــدول هزینــه هــای ثبــت نــام در کنگــره و
پیــش کنگــره و برنامــه هــای ویــژه را در وب ســایت مشــاهده نمایند  .شــرایط مختلف
ثبــت نــام بــرای گــروه هــای مختلــف نظیــر اعضــای انجمــن پریــو و دانشــجویان و
دســتیاران تخصصــی و غیــره نیــز قابــل مشــاهده میباشــد .
جــدول دقیــق برنامــه علمــی و عناویــن ســخنرانی هــا و زمــان و ســالن برگــزاری
آنهــا پــس از تکمیــل ارزیابــی مقــاالت و پوســتر هــای علمــی توســط گــروه علمــی
کنگــره در ســایت بــه معــرض دیــد عمــوم قــرار خواهــد گرفــت.
از برنامــه هــای علمــی دیگــر ایــن کنگــره میتــوان از برگــزاری دومیــن تورنومنــت
سراســری دانشــجویی نــام بــرد کــه با هــدف آمــاده ســازی دانشــجویان برای مشــارکت
در همایــش هــای تخصصــی و ایجــاد رقابــت علمــی بیــن آنهــا برگــزار مــی شــود و بــا
اهــدا جوایــز نفیــس از آنهــا تقدیــر میگــردد.
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از خصوصیــات دیگــر پانزدهمیــن کنگــره انجمــن پریودنتولــوژی ایــران میتــوان
بــه فراهــم ســازی تمهیــدات الزم جهــت حضــور دندانپزشــکان و شــرکت کننــدگان
از ســایر کشــور هــا و بخصــوص کشــورهای همســایه و منطقــه ای اشــاره نمــود .
بــه عبارتــی بجــز ســخنرانان خارجــی کــه بــه عنــوان مدعــو در کنگــره شــرکت
مینماینــد  ,دندانپزشــکان ســایر کشــورها نیــز کــه مایلنــد در ایــن کنگــره شــرکت
داشــته و از محضــر چهــره هــای علمــی حاضــر درپانزدهمیــن کنگــره پریودنتولــوژی
ایــران کســب دانــش نماینــد میتواننــد بــا ثبــت نــام آنالیــن در وب ســایت کنگــره
مراحــل پرداخــت هزینــه و دریافــت ویــزا و اقامــت و مســافرت بــه ایــران و اســتفاده
از تورهــای پیــش بینــی شــده را طــی نمــوده و بــا حضــور در ایــران از جاذبــه هــای
دیدنــی آن بهــره منــد شــوند.
دبیــر خانــه کنگــره بمنظــور اطــاع رســانی بــه عمــوم همــکاران گرامــی در مــورد
زمــان و مــکان برگــزاری کنگــره پانزدهــم اقــدام بــه ارســال ایمیــل و پیامــک طــی
چنــد مرحلــه و از چنــد درگاه مختلــف نمــوده اســت کــه بدیهــی اســت اطالعــات
بیشــتر و تکمیلــی از همیــن طریــق بــه اســتحضار همــکاران محتــرم خواهــد رســید.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه پیشــنهاد دبیــر اجرایــی کنگــره و موافقــت رییــس محترم
انجمــن پریــو و بــه منظــور تســهیل حضــور همــکاران محتــرم شــاغل در نیروهــای
مســلح ,شــرکت نفــت ,ســازمان تامیــن اجتماعــی و شــهرداری تهــران درایــن همایش
بــه عنــوان ماموریــت علمــی و همچنیــن اســتفاده از تخفیــف ویــژه ثبــت نــام در
کنگــره بــرای ایــن عزیــزان  ,بــا مســئولین ایــن مراکــز مکاتبــه شــده اســت .بدیــن
منظــور کافیســت کــه ایــن عزیــزان در وب ســایت کنگــره ثبــت نــام نمــوده و در منوی
پرداخــت هزینــه ی ثبــت نــام گزینــه مخصــوص خــود را انتخــاب نمــوده و از تخفیــف
ثبــت نــام در کنگــره اســتفاده نماینــد.
البتــه الزم اســت اســامی ایــن 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 ایــن امتیــاز را افزایــش دهــد.
برگــزاری موفــق و مطلــوب همایــش 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 ایــده هــای نیروهــای خــاق میباشــد .در اینجــا الزم میدانم
کــه از تمامــی همکارانــی کــه بــه عنــوان دبیــر یــا اعضــای تیــم علمــی و اجرایــی در
جهــت برگــزاری هــر چــه بهتر ایــن کنگــره تــاش مینماینــد .سپاســگذاری و قدردانی
نمایــم .دکتــر عبــاس ســید شــاکری«دبیر اجرایــی»

انجمـن پريـودنتولوژي ايـران

 ويژ
هنامه پانزدهمين همایش ان
جمن علمي پريودنتولوژي ايران

External interviews
»«مصاحبه خارجی

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. Therefore, 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 Periodontics, 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 Periodontology 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, International 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 Dentistry (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).

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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انجمـن پريـودنتولوژي ايـران

جمن علمي پريودنتولوژي ايران
هنامه پانزدهمين همایش ان
ويژ 

گذر سالها ...
خالصه ای از زندگی و فعالیت های دکتر غالم عباس مرتضوی
متولــد  20فروردیــن  1313در بروجــرد ،دیپلــم رشــته طبیعــی و رتبــه اول در
تهــران در  1332و قبولــی در دانشــگاه تهــران در همــان ســال ،فارغ التحصیل دانشــکده
دندانپزشــکی تهــران و اخــذ رتبــه اول در ســال  1337و دریافــت نشــان درجــه اول
فرهنــگ ،اعــزام بــه آمریــکا از طــرف وزارت فرهنــگ بــرای تحصیــات تخصصــی در
ســال  ،1338طــی دوره انترنــی دندانپزشــکی در شــیکاگو در بیمارســتان و مرکــز
پزشــکی مایــکل ریــس ،طــی دوره پســت گراجوئیــت در دانشــگاه نیویــورک و دانشــگاه
بوســتون ،بازگشــت بــه ایــران در ســال  ،1342اولیــن متخصــص پریودنتولــوژی در
ایــران ،رئیــس هیــات مدیــره جامعــه دندانپزشــکی ایــران در ســال  1352تــا ،1354
انتشــار بیــش از بیســت مقالــه علمــی در داخــل و چــاپ دو مقالــه در خــارج یکــی در
مجلــه جامعــه دندانپزشــکی آمریــکا در ســال  1342و دیگری در مجلــه ی Annals Of
 ،Dentistryنشــریه رســمی آکادمــی دندانپزشــکی نیویــورک در ســال  ،1976شــرکت
در بیــش از دویســت کنگــره علمــی داخــل و خــارج بــه عنــوان رئیــس ،ســخنران،
مشاور،شــرکت کننــده یــا اجراگــر ،موســس انجمــن پریودنتولــوژی ایــران و ریاســت
اولیــن کنگــره آن در ســال  1380در دانشــگاه شــهید بهشــتی ،انتخــاب و تقدیــر از
طــرف ســازمان نظــام پزشــکی بــه عنــوان پریودنتولوژیســت نمونــه در ســال ،1380
انتخــاب بــه عنــوان  Fellowاز طــرف کالج بیــن المللی دندانپزشــکان  FICDدر ســال
 ،1353انتخــاب بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی انجمــن علمــی پریودنتولوژی از ســال
 1385تــا کنــون ،انتخــاب بــه عنــوان رئیــس شــورای عالــی انجمــن دندانپزشــکان ایران
در ســال  1373تــا  1375و مجــددا از  1387تــا کنــون
اتو بیو گرافی
متولــد  20فروردیــن  1313در بروجــرد دارای همســر و دو فرزنــد پســر و یــک دختــر
مــی باشــم کــه جملگــی تحصیــات عالیــه دانشــگاهی دارند.
تحصیــات ابتدایــی و ســه ســال اول دبیرســتان را در زادگاه خــود و ســه ســال نهایی
دبیرســتان را در تهــران گذرانــدم و در  1332از دبیرســتان نظــام بــا رتبــه اول فــارغ
التحصیــل و در همــان ســال بــا موفقیت در کنکور پزشــکی وارد دانشــکده دندانپزشــکی
تهــران شــده در خــرداد  1337بــا احــراز رتبــه اول موفــق بــه کســب دپیلــم دکتــرا و
مــدال درجــه اول فرهنــگ شــدم.
یــک ســال بعــد در 1338از طــرف وزارت فرهنــگ بــرای تحصیــات تخصصــی بــه
کشــور آمریــکا اعــزام شــدم .پــس از گذرانــدن دوره هــای انترنــی ،پســت گراجوئیــت
و تخصصــی پریودنتولــوژی در مراکــز نــام بــرده شــده در آمریــکا ،در شــهریور 1342
بــه عنــوان اولیــن متخصــص پریودنتولــوژی بــه میهــن بازگشــتم و در مرکــز تخصصــی
بهــداری ارتــش و مطــب خــود مشــغول بــه کار گشــتم .اندکــی پــس از مراجعــت از
طــرف دکتــر فریــدون فرزیــن سرپرســت اولیــن کنگــره دندانپزشــکی ایــران بــرای
ســخنرانی دعــوت شــدم و از همــان موقــع فعالیــت علمــی ،آموزشــی و مدیریتــی خــود
را آغــاز و تقریبــا 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 میدوینتــر
شــیکاگو  ،1961دانشــگاه نیوجرســی برای کادر آموزشــی دانشــکده دندانپزشــکی 1967
و کنگــره هــای متعــدد  FDIدر ســمت هــای متفــاوت از جملــه سرپرســتی یــا عضویت
هیــات نمایندگــی ایــران شــرکت نمــوده ام.
در هنــگام شــرکت در کنگــره مشــترک انجمــن دندانپزشــکی آمریــکا و  ،FDIبــا
حضــور در مجمــع عمومــی ســاالنه  ،ADAکارت عضویت افتخاری جامعه دندانپزشــکان
ایــران را بــه دکتــر رابــرت شــایرا ریاســت وقــت  ADAاهــدا نمــودم کــه ایــن اتفــاق در
بولتــن خبــری  ADAشــماره نوامبــر  1975منعکــس شــد .از اینجانــب بیــش از بیســت
مقالــه در مجــات مختلــف خارجــی بــه چــاپ رســیده اســت .مــن جملــه اولیــن مقالــه
از ایــران در مجلــه  ADAدر  1963و مقالــه دیگری در نشــریه Annals Of Dentistry
در  1967بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت.
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در ســال  1349از طــرف جامعــه دندانپزشــکی بــه ریاســت کنگــره هشــتم انتخــاب
شــدم .در ایــن کنگــره چهــره هــای شــهیری نظیــر دکتــر رابــرت شــایرا و دکتــر هیلــن
برانــد دبیــر کل انجمــن دندانپزشــکان آمریــکا و ســایر شــخصیت هــای جهانــی حضــور
داشــتند کــه در نشــریات معتبــر دندانپزشــکی انعــکاس یافــت.
از  1349تــا  1352عهــده دار سرپرســتی کمیتــه علمــی دندانپزشــکی و از 1352
بــه مــدت  2ســال در مجمــع عمومــی جامعــه دندانپزشــکی بــه ریاســت هیــات مدیــره
برگزیــده شــدم .در ایــن مــدت عــاوه بــر فعالیــت علمــی در پیشــبرد اهــداف جامعــه،
نهایــت تــاش خــود را در برگــزاری همــه ســاله مناســبات دندانپزشــکی و کنگــره هــای
ســاالنه  12ام و  13ام بــه کار بــرده ام (ریاســت کنگــره 12ام بــا دکتــر فیــروز عطــری
زاده و کنگــره 13ام بــا دکتــر ابوالحســن مســگرزاده بــوده اســت) .همــکاری فعاالنــه بــا
وزارتخانــه هــای علــوم و بهــداری ،ســازمان برنامــه و بودجــه و امــور اســتخدامی بــه
منظــور ارتقــای وضعیــت شــغلی و اداری دندانپزشــکان (کــه در وضعیــت بــه مراتــب
پاییــن تــری نســبت بــه پزشــکان از ایــن نظــر قــرار داشــتند) ،از جملــه برخــی فعالیــت
هــای اینجانــب بــوده اســت .از ســال  1348تــا  1358ریاســت بخــش پریودنتولــوژی و
بیماریهــای دهــان مرکــز تخصصــی دندانپزشــکی ارتــش را عهــده دار بــودم و مــدت 6
ســال نیــز عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظــام پزشــکی در دوره هــای چهــارم و پنجــم
بــوده ام.
در دوران ماموریــت در آذربایجــان غربــی در 1363در دوران جنــگ تحمیلــی عــاوه
بردرمــان بیمــاران متعــدد در ارومیــه آمــوزش همکاران دندانپزشــک به تاســیس شــعبه
جامعــه و تشــکیل هیــات مدیــره آن مبــادرت کــردم و پــس از بازدیــد کلیــه مراکــز
درمانــی دندانپزشــکی بــه منظــور تکمیــل و توســعه آنهــا و طــرح ایجــاد یــک مرکــز
تخصصــی و دانشــکده دندانپزشــکی در مرکــز اســتان ،گزارشــی تدویــن و بــه اســتاندار
وقــت و یــک گــزارش کتبــی مشــروح نیــز بــه همــراه دکتــر محمــود کارکیــا بــه مدیــر
کل بهــداری اســتان ارائــه نمــودم و از طــرف وزارت بهداشــت بــرای آمــوزش و تدریــس
بــه اتفــاق دکتــر کریــم نیلفروشــان بــه همــدان اعــزام شــدم.
در ســال  1379بــا همــکاری تعــدادی از پریودنتولوژیســت هــا اقــدام بــه تاســیس
آکادمــی پریودنتولــوژی نمــودم کــه پــس از تهیــه اساســنامه و تاییــد توســط وزارت
بهداشــت ،در انتخابــات مــورخ بهمــن  1379در مجمــع عمومــی بــا مشــارکت تعــدادی
از پریودنتولوژیســت هــا از سراســر کشــور ،بــه عنــوان رئیــس اولیــن دوره هیــات مدیــره
و اندکــی بعــد بــه عنــوان رئیــس اولیــن کنگــره ایــن آکادمــی برگزیــده شــدم .در طــول
ایــن دوره عــاوه بــر کنگــره مذکــور دو کنگــره دیگــر یکــی بــه ریاســت دکتــر محمــود
تمیــزی در مهــر مــاه  1381و دیگــری بــه ریاســت دکتــر هدایــت ا ...گلســتانه در مهــر
مــاه  1382برگــزار شــد .از ســال  1370تــا  1375و مجــددا از  1387تــا کنــون رئیــس
شــورای عالــی انجمــن دندانپزشــکان ایــران و از  1385تــا کنــون رئیــس شــورای عالــی
انجمــن پریودنتولــوژی
بــوده ام و طــی ایــن
مــدت همــواره همــراه
هیــات هــای مدیــره و در
کنــار آنهــا بــوده و ســعی
کــرده ام در همــه زمینــه
هــا همــکاری موثــر
داشــته باشــم و بــه طــور
خالصــه ،طــی بیــش از
نیــم قــرن ،مقــدار زیادی
از عمــر خــود را ســعی
در بهبــود و پیشــرفت
دندانپزشــکی کشــور
نمــوده ام.
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تاریخچه دندانپزشکی در جهان
در زمــان باســتان ،ماياهــا مردمانــي بــا فرهنــگ ســطح بــاال بودنــد كــه در گواتمــاال و
هنــدوراس فعلــي مــي زيســتند .آنهاكــه از مــردم بابــل باســتاني نيــز قديمــي تــر بودند،
بــه داليــل مذهبــي اقــدام بــه قــرار دادن اينلــه روي دندانهــا و يــا ســوراخ كــردن صورت
و گــوش مــي نمودنــد .آنهــا در قــرار دادن اينلــه هــاي ســنگي زيبــا روي حفــرات تــراش
داده شــده دندانهــاي قدامــي بــاال و پاييــن و گاهــي دندانهــاي پرمولــر ،مهــارت داشــتند.
بــدون شــك ،ايــن اينلــه هــا روي دندانهــاي زنــده قــرار داده ميشــد و آنچنــان دقيــق
ايــن كار انجــام مــي گرفتــه كــه حتــي تــا هــزار ســال بعــد ايــن اينلــه هــا ،در جــاي
خــود باقــي مــي ماندنــد .اينلــه هابــا ســمانهاي خــاص بــه حفــره چســبانده مــي شــد
كــه جنــس عمــده آنها با اســپكتروگرافي ،كلســيم فســفات تشــخيص داده شــده اســت.
در اوان كودكــي ،دختــران فرقــه  Vanomamiدر ونزوئــا  ،باريكــه هــاي تيــز شــده
از چــوب ســخت و بامبــو را بــه لبهــا و گونــه هايشــان فــرو مينمودنــد كــه جنبــه زيبايي
داشــته است.
پونتيــك يــا دنــدان مصنوعــي در ايــن دنچــر پارســيل ثابــت ،جايگزين ثنايــاي مياني
ســمت راســت بــاال كــه از دســت رفتــه ،شــده اســت .احتمــاالً دندانــي از يــك گاونــر
اســت كــه بــه نــواري از طــا پــرچ شــده اســت(متعلق بــه ســرزمينEtruria Musee
)de l Ecole Dentaire de paris
مســواك خاورميانــه بنــام  Siwakو  Misswakيــك شــاخه كوچــك از درخــت
ســالوادورا پرســيكا بــه نظــر نيــم اينــچ اســت كــه آن را بــراي يــك روز در آب غوطــه
ور مــي ســازند تــا اليــاف آن از هــم جــدا شــود .چــوب ايــن درخــت حــاوي بيكربنــات
ســديم و اســيدتانيك و ســاير مــوادي اســت كــه تأثيــر مثبتــي روي لثــه هــا دارد.
در ايــن عكــس كــه حــدودا ً متعلــق بــه ســال  1910مــي باشــد .يــك دندانپزشــك
الجزيــره اي ديــده مــي شــود كــه در حــال كشــيدن يــك دنــدان با يــك وســيله اروپايي
اســت كــه كليــد ناميــده مــي شــود.

 ) 1500-1562 ( Watter Hermann Ryffرســاله جراحــي بــزرگ Gross
 chirurgeyرا در ســال 1545منتشــر ســاخت و بنظــر مــي رســد چنديــن بــار آن
را تجديــد ( )Great Surgeryچــاپ نمــود ،از جملــه يكــي در ســال  1559كــه در
آن تصاويــري از قلمهــاي جرمگيــري  Scalerديــده مــي شــود .تصاويــر  Ryffدقيــق
و درســت بــود .متأســفانه عمــر او كفــاف نــداد و كتــاب دندانپزشــكي كــه او تصميــم
داشــت بنويســد ،هرگــز چــاپ نشــد.
يــك دندانپزشــك در حــال ســفر ،وســايل خــود را در يــك دهكــده در هلنــد برپــا
داشــته و كمــك او بــه بيمــاران حيــرت تماشــاگران را برانگيختــه و موجــب ســرگرمي
آنهــا گشــته اســت.
ايــن صندلــي دندانپزشــكي آلمانــي كــه تــودوزي شــده و تشــك دار اســت و از هــر
جهــت بــه خوبــي آراســته شــده ،متعلــق بــه دهــه  1890بــوده و توســط يــك پــدال
پايــي بــاال و پاييــن بــرده مــي شــود.
در نمــاي مــوزه ملــي تاريــخ آمريــكا در واشــنگتن  ،ايــن مــدل مطــب دكتــر
G.V.Blackدر ايالــت ايلــي نويــز ديــده مــي شــود كــه متعلــق بــه ســال  1885اســت.
صندلــي دندانپزشــكي  James Beall Morrisonدر ســال  1868يــك مكانيســم
منحصــر بــه فــرد داشــت كــه بــه دندانپزشــك اجــازه مــي داد آن را در هــر جهتــي كــج
نما يد .
بــا وجــود مزايــاي واضــح آن ،فقــط چهــار نمونــه از ايــن صندلــي ســاخته شــد(موزه
دانشــكده كپنهاك) صندلي دندانپزشــكي توســط كمپاني ســازنده وســايل دندانپزشــكي
در  1875معرفــي گرديــد كــه بــر اســاس بروشــور تبليغاتــي آن مــي توانســت بــه
انــدازه كافــي بــه عقــب خــم شــود تــا بــه دندانپزشــك اجــازه دهــد ،نشســته كاركنــد،
ولــي اغلــب دندانپزشــكان تــا حــدود ســال  1950ترجيــح مــي دادنــد كــه حيــن كار
ايســتاده باشــند.
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كلينيــك اصلــي درمانگاه دندانپزشــكي  Eastmanدر روچســتر نيويــورك ،در روز افتتاح
آن در ســال 1917در اينجــا ديــده مــي شــود .دندانپزشــكان همــه تــازه فــارغ التحصيــان
مــدارس دندانپزشــكي هســتند كــه عالقمنــد كســب تحصيــات باالتــر مــي باشــند.
در  6مــارس  1840اوليــن كالــج دندانپزشــكي دنيــا در ايالــت مريلنــد بنــام كالــج
بالتيمــور ،در نتيجــه تالشــهاي  Hayden,Harrisتأســيس گرديــد.
كشــف مهــم بــي حس كننــده در علــم پزشــكي توســط يــك دندانپزشــك آمريكايي
بنــام  Hartfordدر ســال  1844انجــام شــد و آن گاز خنــده آور نيتروزاكســايد بــود .وي
پــس از انجــام بــي حســي(بي هوشــي) ،دنــدان فــردي را بدون احســاس درد ،كشــيد.
در پايــان دهــه اول قــرن بيســتم ،بــي حســي موضعــي جايگزيــن بي هوشــي عمومي
در مطــب دندانپزشــكي گرديــد .معرفــي توســط شــيميدان آلمانــي Alfred Einharn
در  1904دندانپزشــكي را بــا حــذف درد از اعمــال دندانپزشــكي متحــول شــاخت .در
اوايــل دهــه  1920اغلــب دندانپزشــكان ،دســتگاه اشــعه  Xو اســتريليزاتور داشــتند.
جامعــه پرســتاران دندانپزشــكي (دســتياران دندانپزشــكي) در اوايــل ســال 1923
تشــكيل گرديــد و دندانپزشــكي چهــار دســتي بــه تدريــج فراگيــر شــد .دكتــر آلفــرد
فونــس  Bridgeportدر ايالــت آمريــكا ،اوليــن فــردي بــود كــه بــه نقــش مهــم
بهداشــت دهــان ودنــدان در حرفــه دندانپزشــكي يقيــن پيــدا كــرده و تربيت بهداشــتكار
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دهــان و دنــدان را پايــه گــذاري نمــود .او در نوامبــر  1913اوليــن كلينيك بهداشــتكاران
دهــان ودنــدان را بــه نــام كلينيــك در گاراژ خانــه خــود افتتــاح نمــود.
دندانپزشــكان در ســال  1847بــه نقــش پيشــگيري كننــده فلورايــد در پيشــرفت
پوســيدگيهاي دندانــي پــي بردنــد .در ســال  1908دكتــر  Mckayكــه در چشــمه هاي
كلــرادو زندگــي مــي كــرد .متوجــه ايجــاد لكــه هــاي قهــوه اي رنگــي بنــام در روي
دنــدان كــودكان شــهرش شــد كــه امــروزه مــي دانيــم در اثــر مصــرف بيــش از حــد
فلورايــد مــي باشــد .او فهميــد كــه مــاده اي در منبــع آب شــهر عامــل بــروز آن اســت و
اينكــه ايــن كــودكان پوســيدگي بســيار پايينــي دارند .ولــي آن عامــل را شناســايي نكرد.
اوليــن كلينيــك دندانپزشــكي رايگان بــراي در دنيا در ســال  1902توســط Jessen
از استراســبورگ آلمان افتتــاح گرديد.
اولين ژورنال تخصصي ،ژورنال پريودنتولوژي بود كه در سال  1930چاپ شد.
در طــي قــرن بيســتم ،هشــت تخصــص در دندانپزشــكي تكامــل يافــت كــه امــروزه
هريــك ژورنالهــاي اختصاصــي خــود را داراســت .انجــام امتحانــات بــورد در هــر رشــته
بــه ترتيــب زيــر انجــام شــد:
ارتودنسي  - 1930جراحي دهان  - 1946پاتولوژي دهان  - 1948پروتز 1948
كودكان  - 1949دندانپزشكي اجتماعي  - 1951اندودانتيكس 1964
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شش تکنولوژی که  2015را متحول میکنند
شــاید رایانههــای امــروزی در دورهای از تاریــخ کــه ابزارهــای فنــاوری و ارتباطاتــی هــر
لحظــه کوچکتــر میشــوند بســیار غولپیکــر بــه نظــر برســند؛ قــرار اســت تکنولــوژی
ســال  2015کامپیوترهــای شــخصی را از آنچــه کــه انتظــار مـیرود ،کارآمدتــر ،جالبتــر و
حتــی هوشــمندتر کنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان ایران(ایســنا) ،آیپدهــای اپــل نــگاه مــردم را بــه
کامپیوتــر و تکنولــوژی رایانــه شــخصی تغییــر داد و باعــث شــد کمپانیهــای غولپیکــر
دیگــر هــم بــه فکــر طراحــی موبایلهــا ،کنســولهای بــازی جدیــد و حتــی پرینترهــای
ســهبعدی بیفتنــد و تکنولــوژی کامپیوترهــای شــخصی را هــم تغییــر دهنــد.
شــاید جالبتریــن تکنولــوژی کــه بایــد ســال آینــده منتظــرش باشــیم کامپیوترهایــی
اســت کــه از شــر ســیمهای پیــچ در پیــچ خــاص شــده و از شــارژ کــردن گرفتــه تــا انتقــال
داده را از طریــق فنــاوری وایرلــس انجــام میدهنــد.
شــرکت اینتــل تصمیــم دارد از تجربــه جدیــدش در دنیــای کامپیوتــر رونمایــی کــرده و
لپتاپهایــی 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 وایرلــس هســتند.
یکــی دیگــر از تکنولوژیهایــی کــه ســال  2015بــا خــود بــه همــراه م ـیآورد ،تجهیــز
کامپیوترهــا بــه دوربینهــای  3Dاســت کــه باعــث میشــود ایــن دوربینهــا بیشــتر شــبیه
بــه چشــم انســان عملکــرده و اجســام و فاصلــه آنهــا را بــه طــور دقیــق تشــخیص دهنــد.
عــاوه بــر آن سنســورهای صوتــی و لمســی ایــن قابلیــت را در کامپیوترهــا به وجــود میآورد
کــه بتواننــد بهتــر عملکــرد کابــران را پیشبینــی کــرده و بــه نیازهــای آنهــا پاســخ دهنــد.
فنــاوری
عــاوه بــر تمــام ایــن تغییــرات ،طبــق رونــد هــر ســاله در دنیــای تکنولــوژی ،در ســال
 2015نیــز بایــد منتظــر کوچکتــر شــدن ،ســبکتر شــدن ،ســریعتر شــدن و طوالنــی
شــدن عمــر باتــری کامپیوترهــای شــخصی باشــیم .همچنیــن بــا یــک رزولوشــن تصویــر
باالتــر تماشــای فیلــم و بــازی کــردن نیــز هیجانانگیزتــر خواهــد شــد؛ هرچنــد تمــام ایــن
تکنولوژیهــای جدیــد بــا افزایــش قیمــت دســتگاهها همــراه اســت.
بــر اســاس گزارشــی از ســایت  ،itworldدر ســال آینــده بایــد منتظر شــش تکنولــوژی جدید
بــرای متحــول کــردن دنیــای کامپیوترهــا باشــیم؛ ایــن تکنولــوژی هــا در زیر آمده اســت.
شارژ وایرلس(بی سیم):
کافــی اســت لپتاپتــان را روی یــک میــز قــرار دهیــد و خــودش شــروع بــه شــارژ
شــدن میکنــد ،بنابرایــن بــا اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد دیگــر نیــازی بــه شــارژرهای
ســیمی وجــود نــدارد .طــرح شــارژرهای بیســیمی بــه شــرکت اینتــل تعلــق دارد و قــرار
اســت در ســال  2015بــه واقعیــت بپیونــدد .بــر اســاس ایــن طــرح ،شــارژرهای بــدون ســیم
بــا اســتفاده از تکنولــوژی مشــابه بــا فنــاوری وای-فــای عمــل خواهنــد کــرد و مکانهــای
عمومــی ماننــد کافههــا ،رســتورانها و فرودگاههــا بــه ایــن تکنولــوژی مجهــز خواهنــد شــد

تــا دیگــر نیــازی بــه حمــل آداپتورهــای شــارژر در ایــن مکانهــا نباشــد.
فنــاوری
اگرچــه دســتیابی بــه ایــن تکنولــوژی در ســطح محــدود در ســال جــاری میــادی
امکانپذیــر خواهــد بــود امــا بهرهبــرداری از آن در مکانهــای عمومــی ممکــن اســت چنــد
ســال زمــان ببــرد .در حــال حاضــر برخــی از رســتورانها و کافههــا مجهــز بــه تکنولــوژی
مشــابه شــارژ بیســیم بــرای تبلتهــا و تلفنهــای هوشــمند هســتند و عالقهمندنــد کــه
ایــن خدمــت را بــه دارنــدگان لپتــاپ نیــز ارائــه دهنــد.
ارسال تصویر از طریق پرتو
یکــی دیگــر از برنامههــای شــرکت اینتــل بــرای کاهــش تعــداد ســیمهای مــورد نیــاز در
یــک کامپیوتــر جهــت برقــراری ارتبــاط ارســال تصویــر از طریــق پرتــو اســت و بدیــن ترتیب
لپتاپهــا قــادر خواهنــد بــود بــدون ســیم  HDMIو کابــل بــه مانیتــور وصــل شــوند.
ایــن تکنولــوژی میتوانــد بــرای کالسهــای درس و انجمنهــا و جلســات کارآمــد باشــد.
تکنولــوژی انتقــال تصویــر بیســیم نیــز البتــه بیارتبــاط بــا تکنولــوژی قدیمــی وای-فــای
نخواهــد بــود ،اگرچــه ســرعت انتقــال داده از طریــق ایــن فنــاوری ســریعتر اســت.
فنــاوری
دسکتاپهای خالقانه
در ایــن تکنولــوژی جدیــد عــاوه بــر اضافــه شــدن دوربینهــای  3Dبــه کامپیوترهــای
شــخصی ،امــکان تلفیــق تصویــر بــه صــورت ســه بعــدی نیــز فراهــم مــی شــود کــه ایــن
امــر میتوانــد بــرای هنرمنــدان بســیار مفیــد باشــد .در واقــع یــک دوربیــن ســه بعــدی بــا
قابلیــت تشــخیص عمــق در لپتاپهــا طراحــی میشــود و پــس از اینکــه بــا اســتفاده از
ایــن دوربیــن کاربــر یــک تصویــر را بــه ثبــت میرســاند میتوانــد بــه صــورت ســه بعــدی
آن را بــا تصویــر دیگــری تلفیــق کــرده و دوری و نزدیکــی و فاصلــه دو جســم از یکدیگــر را
در تصویــر ســاخته شــده نشــا ن دهــد .امــا تخمیــن زده شــده اســت کــه بــرای بهره بــردن از
ایــن تکنولــوژی خارقالعــاده ،کاربــر بایــد قیمتــی نیزدیــک بــه  1899دالر بپــردازد.
فنــاوری
مشــابه ایــن تکنولــوژی را پیــش از ایــن کمپانــی «دل» در لپتاپهــای خــود بــه کار بــرده
بــود و ایــن امــکان را بــه وجــود آورده بــود کــه کاربــر بتوانــد بــا اســتفاده از یــک کیبــرد
مجــازی تایــپ کنــد.
ن دادن عکسالعمل
کامپیوترهایی با قابلیت نشا 
در ســال میــادی پیــش رو قابلیــت کامپیوترهــا تــا آنجــا افزایــش پیــدا خواهــد کــرد که
ایــن دســتگاههای هوشــمند میتواننــد بــا ترکیــب صــدا و تصویــر کاربــر و بــا اســتفاده از
تکنولــوژی دوربیــن سـهبعدی نیازهــای بیشــتری را بــرآورده کننــد .ایــن تکنولــوژی احتماال
میتوانــد در دنیــای بازیهــای کامپیوتــری نیــز تاثیرگــذار باشــد و در آینــده بازیهــای
کامپیوتــری بیشــتری وارد بــازار میشــود کــه از تکنولــوژی تشــخیص حــرکات بــازی کننده،
بــدون اســتفاده از دســته بهــره میبرنــد.
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فنــاوری
ترکیــب صــدا و تصویــر کاربــر میتوانــد بــه کامپیوتــر کمــک کنــد تــا حــرکات و
خواســتههای کاربــر را پیشبینــی کنــد و از ســوی دیگــر مطمئنــا چــت کــردن بــا
دوربینهــای ســه بعــدی در آینــده میتوانــد جالبتــر باشــد.
سنسورهایبیومتریک
بــه زودی بــدن شــما نیــز بــه یــک حســاب ایمیــل وصــل خواهــد شــد .تــا آخــر امســال،
نرمافزارهایــی وارد بــازار خواهــد شــد کــه میتوانــد از طریــق مشــخصههای بیومتریک(بدنــی)
کاربــر وارد وبســایتهای مختلــف شــود .اســتفاده از مشــخصههای بیومتریــک ضریــب
امنیــت کاربــران رایانــه را افزایــش میدهــد و باعــث میشــود دیگــر یــک کاربــر مجبــور بــه
یــادآوری چندیــن پســورد مختلــف بــرای وب ســایتهای مختلــف نباشــد.
فنــاوری
در حــال حاضــر کمپانــی اپــل بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی امــکان ورود بــه حســاب
ســرویس پرداخــت اپــل از طریــق ویژگیهــای خــاص بدنــی را بــرای کاربــران خــود بــه

وجــود آورده اســت و در ســال  2015ایــن تکنولــوژی بــه تمــام رایانههــای شــخصی نیــز
تعمیــم داده خواهــد شــد.
نازک ،سریع ،سبک و کارآمدتر
لپتاپهــا ،تبلتهــا و فبلتهــا و صدهــا انتخــاب دیگــر در بــازار رایانـهای وجــود دارنــد
و بــا متنوعتــر شــدن طراحیهــا در ایــن تکنولــوژی ،انتخــاب بــرای کاربــران در ســال 2015
ســختتر نیــز خواهــد بــود.
فنــاوری
انتظــار مــیرود در ســال جــاری میــادی ،کمپانیهــای ســازنده کامپیوتــر قطــر
لپتاپهایشــان را بــه نازکــی  15میلــی متــر برســانند .از ســوی دیگــر انتظــار مــیرود
ی رایانههــا نیــز افزایــش پیــدا کنــد و بــا
بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیدتــر عمــر باتــر 
تکنولــوژی حافظــه  DDR4ســرعت کارکــرد بازیهــا و اپلیکیش ـنها نیــز بیشــتر شــود .در
کنــار تمــام ایــن تکنولوژیهــا سیســتمهای عامــل مختلــف نیــز تجربههــای جدیــدی را در
سرویس :اقتصادي  -ارتباطات و فناوري اطالعات ایسنا
ســال  2015پیــش رو دارنــد.
کد خبر93101709170 :

اخبــار
تعیین مالیات برای پزشکان
ابطــال تفاهمنامــه مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان نظام پزشــکی
باعــث مــی شــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی از این پــس بــرای تعییــن مالیات
پزشــکان بــه اظهارنامــه هــای آن هــا رجــوع کنــد و بــرای بازبینــی صحــت این
اظهارنامــه هــا مجبــور بــه ورود بــه حســاب پزشــکان خواهد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،چهار ســال گذشــته ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان نظام
پزشــکی بــه توافــق مشــترکی در مــورد تعییــن مالیــات پزشــکان دســت یافتنــد کــه بــر
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 ایــن اســاس دیگــر ســازمان
امــور مالیاتــی بــه حســاب پزشــکان سرکشــی نکنــد.
امــا پــس از ســه ســال از گذشــت ایــن تفاهــم نامــه و تمدیــد هــر ســاله آن ســازمان نظام
پزشــکی بــه نحــوه اجــرای ایــن تفاهــم نامــه ،عــدم پایبنــدی ســازمان امــور مالیاتی بــه مفاد
آن و البتــه حجــم مالیــات تعییــن شــده بــرای برخــی گروههــای پزشــکی اعتــراض کرد.
در پــی ایــن اعتراضــات ســازمان نظــام پزشــکی طــی نامــه ای بــه وزارت اقتصــاد با اشــاره
بــه عــدم پایبنــدی ســازمان امــور مالیاتــی بــه مفــاد توافــق نامــه بــه چنــد برابــر شــدن
مالیــات برخــی اقشــار پزشــکی اعتــراض کــرد.
در نهایــت شــکایت یــک پزشــک به دســتورالعمل مشــترک ســازمان امــور مالیاتی کشــور
و ســازمان نظــام پزشــکی کشــور دربــاره خوداظهــاری درآمــد مشــمول مالیــات منجــر بــه
ابطــال ایــن توافــق نامــه از ســوی هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری شــد.
شــاکی در متــن شــکایت خــود در ایــن مــورد خواســتار الــزام ســازمان مالیاتی بــه افزایش
ســالیانه مالیــات پزشــکان در حــد معقــول و قانونــی و حداکثــر معادل میــزان افزایــش درآمد
پزشــکان کــه معــادل افزایــش تعرفههای پزشــکی اســت شــد.
در پــی ایــن اعتــراض دیــوان عدالــت اداری رای بــه غیــر قانونــی بــودن و خارج بــودن این
تفاهــم نامــه از حــدود اختیــارات ســازمان امــور مالیاتــی پــس از چهــار ســال اجــرا داد و بــه
ایــن ترتیــب ایــن تفاهــم نامــه ابطال شــد.
ابطــال تفاهــم نامــه مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان نظــام پزشــکی در مهلــت
تحویــل اظهارنامــه مالیاتــی باعــث مــی شــود کــه ســازمان امــور مالیاتــی از ایــن پــس بــرای
تعییــن مالیــات پزشــکان بــه اظهارنامــه هــای آن هــا رجــوع کنــد و بــرای بازبینــی صحــت
ایــن اظهارنامــه هــا مجبــور بــه ورود بــه حســاب پزشــکان شــود.
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حســین وکیلــی ،معــاون مالیــات هــای مســتقیم ســازمان امــور مالیاتــی دربــاره نحــوه
تعییــن مالیــات پزشــکان پــس از ابطــال ایــن تفاهــم نامــه اعــام کــرد کــه از ایــن پــس الزم
اســت ســازمان امــور مالیاتــی تــک تــک بــه پرونــده پزشــکان رســیدگی کنــد تــا مشــخص
شــود هــر پزشــک چقــدر مراجعــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ایــن کار ســازمان امــور مالیاتــی نیــروی الزم را نــدارد گفــت :ای
کاش دیــوان عدالــت چنیــن رایــی را نمــی داد.
وکیلــی همچنیــن نبــود قانــون مشــخص و ابــزار شناســایی پردرآمدهــا را از جملــه
مشــکالت نظــام مالیاتــی کشــور دانســت و افــزود :بایــد کشــور بــه ایــن موضــوع برســد کــه
آیــا مــی خواهــد مالیــات را عادالنــه دریافــت کنــد یــا نــه ،قانــون مالیــات کنونــی عادالنــه
نیســت.
وی همچنیــن از دریافــت  ۵۸هــزار میلیــارد تومــان مالیــات مســتقیم طی ســال گذشــته
خبــر داد.
در حالیکــه حــدود پانــزده روز از مهلــت قانونــی تکمیــل و ارســال اظهــار نامــه بــرای
مودیــان مالیاتــی باقــی مانــده اســت بایــد دیــد کــه ســازمان امــور مالیاتــی در ایــن فصــل
چگونــه میخواهــد بــه حســابها و پروندههــای مالیاتــی پزشــکان وارد شــود و بــه ایــن
ترتیــب صحــت اطالعــات ایــن خــود اظهــاری هــا را مشــخص کنــد.
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