
 بنام خداوند بخشاینده مهربان                                             

 با عرض سالم و ادب

جایگاه حاضر رشته جراحی دهان و فک و صورت  برگرفته از  سالها زحمات بزرگان رشته در      

ت امانتی فک و صور دهان ، جراحیوزین رشته سخت ترین شرایط از بدو تاسیس تاکنون بوده است . 

این  مستلزم تالش بسیار خواهد بود.  شان و حرمت آن حفظ که  بزرگان رشته  جانب ازسترگ  است

باید در  همکارانتمامی  مادری مان میباشد که  سرزمین به همه همکاران در اقصی نقاط  متعلقمانت ا

از این رو با تشکر فراوان از کلیه سروران و پیشکسوتان   د.نجهت اعتال و افزایش ارزش آن کوشا باش

رشته صمیمانه تالش  و همکارانی که در دوره های مختلف هیات مدیره انجمن در جهت ارتقا و اعتال این

برنامه های پیشنهادی اینجانب  رئوسنموده اند و با عرض احترام و کسب اجازه از بزرگان رشته   

 ارایه می نمایم.جراحی دهان و فک و صورت را  برای عضویت در هیئت مدیره انجمن

 ی عمومی و تخصصی جایگاه علمی انجمن بر اساس کوریکولوم آموزش بیشتر .  تالش جهت ارتقا1

. تالش برای قانونمند کردن و ضابطه مند کردن  تمامی دوره های آموزشی که به  طور اختصاصی 2

 رشته جراحیدر مربوط به رشته جراحی می باشد براساس اصول حرفه ای و اخالقی و آینده نگری 

ته جراحی  دهان و فک جراحی سرپایی رش  حیطه هایتمامی  در جایگاه واقعی کسب.  تالش برای 3

 و صورت از جمله جراحی های دهان و ایمپلنت

مختلف جراحی دهان و فک و  حیطه هایارتباط تنگاتنگ با سایر انجمنهای مرتبط در زمینه ایجاد . 4

 صورت و جلوگیری از تقابل غیر ضرور

صورت در رشته . ارتباط و هماهنگی نزدیک با سایر انجمنهای مرتبط با رشته جراحی دهان و فک و 5

انجمن  –انجمن پریو  –انجمن دندانپزشکان عمومی  –های دندانپزشکی از جمله انجمن مادر دندانپزشکی 

 مشترکهای حیطه   ی ارایه شده درآموزشها همکاری و قانونمند کردن جهتدر ایمپلنت و انجمن پروتز

و ناسایی و ش به همکاران ارتباط و هماهنگی با نظام پزشکی در جهت آموزش قوانین انتظامی. 6

و می تواند در  می گرددمرتبط  مارشته نوعی به قوانینی که به  های موجود درضعف برطرف کردن 

 .نظام پزشکی  باعث خدشه به حقوق همکاران گردد انتظامی  م گیری های هیات هایتصمی

فک و صورت و سایر  دهان، های جراحیه تالش برای افزایش سطح علمی و آموزشی کنگر . 7

و حذف هزینه  در نظر گرفتن مصالح رشته  ربوطه بر اساس کوریکولوم آموزشی باسمپوزیوم های م

 وکیفیت ارتقا کارآمدیجهت ها و موارد غیر ضرور 

ایجاد زمینه الزم جهت انجمن در استانهای مختلف و  نمایندگان و شاخه های. تالش جهت فعال نمودن 8

 افزایش مشارکت همکاران شهرستانی 

بر اساس بطور دوره ای وی کنگره ها یا سمپوزیوم ها  در شهرهای مختلف تالش برای برگزار . 9

 و سطح فعالیت شهرستانها امکانات

رشته جراحی دهان و فک و صورت به جایگاه واقعی خود  حیطه های تمامی  ارتقاء. تالش جهت 10

 بخصوص بخشهایی که به دالیل مختلف مغفول مانده اند



ت حفظ و دفاع از ن جهاحیاء آ. تالش جهت ارتقا و فعال کردن شاخه صنفی و در صورت لزوم 11

و مواجه از  جایگاه انتقادی و ارشادی با همکاران یا افرای  حقوق و کیان رشته جراحی فک و صورت

 .که باعث خدشه دار شدن چهره رشته مادر میگردند

فک و صورت به همکاران دندانپزشک   دهان ، . اطالع رسانی و معرفی جایگاه علمی رشته جراحی12

نه های مختلف رشته جراحی دهان و فک وصورت و ایجاد یک همت عمومی و سایر رشته ها در زمی

 عمومی در بین سایر همکاران در جهت حفظ و ارتقا جایگاه رشته

تالش جهت ارتقا جایگاه رشته جراحی دهان و فک وصورت  ایران در بین کشورهای منطقه در  . 13

 .درخور وهله اول و سپس کسب  جایگاه بین المللی 

 نانآانجمن با در نظر گرفتن نیازهای  همکاران  در ایجاد مشارکت حداکثری. تالش جهت 14

رگان رشته براساس . تالش برای ایجاد ارتباط صمیمی بین همکاران جوان رشته با انجمن و بز15

 همکاران جوانترایگاه جارتقاء و  بزرگان حرمتحفظ  ترام متقابل بااح

اساس امکانات مشارکت در حل مشکالت آنها بر . تالش جهت بررسی نیازهای همکاران جوان تر و 16

 و مقدورات انجمن

اهداف مورد نظر فقط از طریق همکاری متقابل بین کلیه همکاران امکان پذیر   کسببدیهی است        

 خواهد بود.

  با تشکر فراوان                                                                    

 دکتر کاظم خیابانی                                                                  

 


