
  
 

 اهی  هیأت مدریه گزارش فعالیت

من علمی رپیودنتولوژی اریان
نج
 ا

 9711لغایت  9731از سال 
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 بسم اّلل 
ل
  اّ 

ل
 حیمحمن اّ 

 

 

های  تدوین کتابچه فعالیت 62/01/01مصوبات جلسه یکصد و هشتاد و نهم انجمن علمی پریودنتولوژی ایران مورخ یکی از 

 .انجمن از بدو تاسیس تا پایان دوره چهارم هیأت مدیره بود

 00به مدت  01لغایت پایان سال  90با توجه به این که اینجانب افتخار این را داشتم که در هر چهار دوره هیأت مدیره از سال 

سال عضو هیأت مدیره و در دو دوره رئیس هیأت مدیره باشم، بنا به تصویب هیأت مدیره دوره پنجم این مهم را عهده دار 

 .شدم

باشد که در طی دوره اول تا پایان دوره  تنها سند مورد اعتماد و مکتوب در این زمینه، کتابچه صورتجلسات هیأت مدیره می

 .مصوبات و تصمیمات در آن ثبت گردیده استچهارم به صورت مرتب 

باشد  ها می گیری ها، انتصابات و تصمیم گیری لذا این کتابچه مورد استناد قرار گرفته و مطالب مهم که شامل مصوبات، موضع

 .در این مکتوب از اشاره به کارهای روزمره و اجرایی پرهیز شده است. تلخیص و به ترتیب زمان آورده شده است

باشد که به تاریخ و اهم  بند می دوازدهبخش اول مشتمل بر یکصد و . مطالب این کتابچه در دو بخش تنظیم شده است

بخش دوم . جلسه هیأت مدیره برگزار گردیده است 080سال  00در طی این . مصوبات جلسه هیأت مدیره پرداخته است

 . دباش سال می 00های برگزار شده در این  خالصه ای از کنگره

چراغ راه آینده برای نسل جدید انجمن  0701تا  0790های انجمن در بازه زمانی  امیدوارم این تاریخچه مختصر از فعالیت

 .باشد تا با گذشت زمان شاهد پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر انجمن علمی پریودنتولوژی ایران باشیم

 

                     

 

 

 و من اهلل التوفیق                                                                                                           

 دکتر امیررضا رکن                                                                                                          
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 بخش اول

 

 مدریه خالهص صورتجلسات هیأت
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 بسمه تعالی

 

 

در محل مطب آقای دکتر مرتضوی تشکیل و با اخذ رأی مخفی  11/11/97جلسه اول هیأت مدیره در تاریخ .   1

 :اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند

 عباس مرتضوی آقای دکتر غالم: رئیس (0

 آقای دکتر اصغر میرعمادی: نایب رئیس (6

 آقای دکتر غالمعلی غالمی: دبیر (7

 آقای دکتر امیررضا رکن: خزانه دار (4

 تمیزی آقای دکتر محمود: عضو (5

 :ن جلسهای  اهم تصمیمات

 چاپ سر برگ 

 مکاتبه با وزارت بهداشت جهت تأیید انتخابات و صدور پروانه 

 افتتاح حساب انجمن با امضای آقای دکتر مرتضوی و آقای دکتر رکن 

  به عنوان محل موقت تعیین گردیدتا تعیین محل اصلی انجمن مطب آقای دکتر مرتضوی. 

  ریال بابت پذیرایی و دستمزد  611،111ریال بابت دو نوبت آگهی در روزنامه اطالعات و مبلغ  421،111مبلغ

 .برگزاری انتخابات پرداخت شد

 انجمن انتخاب شد های روزنامه اطالعات برای چاپ آگهی. 

 ران معین شدای  دندانپزشکیبه عنوان رابط با انجمن   میآقای دکتر غال. 

 :ن جلسه به شرح ذیل استای  تشکیل و اهم تصمیمات 12/11/97جلسه دوم با حضور اعضاء در تاریخ .   1

 تهیه شد و مقرر شد جهت چاپ در خبرنامه   میگزارش انتخابات اولین دوره هیأت مدیره توسط آقای دکتر غال

 .ران ارسال گرددای  انجمن دندانپزشکی

  درخواست عضویت تدوین و تصویب شدفرم. 

 آرم انجمن به طراح سفارش داده شد. 

 ی برای محل انجمن گردیداتاقخطاب به رئیس سازمان نظام پزشکی ارسال و درخواست  ای نامه. 

 ران تشکیل گرددای  دوم انجمن همزمان با کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکی  میمجمع عمو. 

 :در محل موقت انجمن تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 13/1/08جلسه سوم در تاریخ .   3

 دوم در مشهد و سوم در اصفهان خواهد بودکنگره اول پریو در تهران ،. 

 انجمن خواهد بود های ماه آبان زمان برگزاری کنگره. 

  رئیس کنگره سوم محمود تمیزی و  آقای دکترعباس مرتضوی، رئیس کنگره دوم  غالم آقای دکتررئیس کنگره اول

 .هدایت اله گلستانه تعیین شدند آقای دکتر
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 بین المللی   میپریودنتولوژی اروپا و آکاد  میانجمن پریودنتولوژی آمریکا و آکاد  میمقرر شد از طرف انجمن با آکاد

 .پریودنتولوژی مکاتبه و درخواست عضویت گردد

ران با حضور ای  با چهلمین کنگره انجمن دندانپزشکی همزمان 17/1/08در تاریخ   میدومین جلسه مجمع عمو.   4

 :جمعی از اعضاء تشکیل و اهم موارد مطرح شده به شرح ذیل است

 انجمن از بدو تأسیس های گزارش رئیس هیأت مدیره در مورد فعالیت 

 گزارش خزانه دار در مورد وضعیت مالی انجمن 

  انجمن مطرح  های پیشنهادات خود را جهت توسعه فعالیتسپس جلسه به صورت تریبون آزاد اداره و همکاران

 .نمودند

تشکیل و اهم مصوبات به  31/1/08جلسه چهارم هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء در هتل استقالل در تاریخ .   2

 :شرح ذیل است

  تعیین گردید 81زمان برگزاری اولین کنگره دهم و یازدهم آبانماه. 

 پزشکی شهید بهشتی تعیین گردید محل برگزاری دانشگاه علوم. 

 شان ای  فتحیه به عنوان بازرس علی البدل جانشین آقای دکتررادور از سمت بازرس انجمن استعفاء داده و  آقای دکتر

 .شد

 سایت انجمن مشخص شد کتابی به عنوان مسئول وب آقای دکتر. 

 :اهم مصوبات به شرح ذیل استدر هتل هما تشکیل و  2/3/08جلسه هفتم هیأت مدیره در تاریخ .   1

  دویست هزار ریال معین گردید 0781حقوق عضویت در انجمن در سال. 

 ن چهارصد هزار ریال تعیین گردیدمحقوق منشی انج. 

 کنگره اول مشخص شدند های مسئولین و اعضاء کمیته. 

به انجمن  ای مهتشکیل و مقرر شد از طرف انجمن پریودنتولوژی نا 13/3/08جلسه هشتم در تاریخ .   9

 .ران شودای  مپلنتولوژیای  و جراحان فک و صورت ارسال و دعوت به تشکیل انجمن ها پروستودنتیست

 :اهم مصوبات آن به شرح ذیل استتشکیل و  11/4/08جلسه یازدهم در تاریخ .   0

 به استثنای سخنرانان غیر  مقرر گردید کلیه اعضاء انجمن بال استثناء حق ثبت نام کنگره و نهار را پرداخت نمایند

 .عضو انجمن

 جناب آقای دکتر غالم عباس مرتضوی به عنوان عضو نمونه  ر شدبر اساس درخواست سازمان نظام پزشکی مقر

 .انجمن معرفی شوند

 ران از طرف انجمن پریودنتولوژی ای  مپلنتولوژیای  ؤسس انجمنمقرر شد که همکاران ذیل به عنوان عضو هیأت م

 :شوندمعرفی 

غالمعلی  آقای دکتر امیررضا رکن، آقای دکتر سید اصغر میرعمادی، آقای دکتر سیدین، جتبیآقای دکتر سید م

 و آقای دکتر فرخ خطیب لو  میغال

 .تشکیل و آرم انجمن به تصویب رسید 31/4/08جلسه دوازدهم در تاریخ .   7

باغ آقای دکتر تمیزی تشکیل گردید و اهم مصوبات در مشهد و در محل  11/2/08جلسه سیزدهم در تاریخ .    18

 :به شرح ذیل است
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  پخش شود  میبهداشتی به صورت زیرنویس از سیمای جمهوری اسال های امالریجانی پی آقای دکتربا هماهنگی با. 

 :باشد میتشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل  1/9/08نوزدهمین جلسه در تاریخ .   11

 قیمت هر متر مربع غرفه پانصد هزار ریال تعیین گردید در نمایشگاه کنگره اول. 

 حق ثبت نام کنگره دوازده هزار تومان و در روز ثبت نام پانزده هزار تومان تعیین گردید. 

 تخفیف ثبت نام نمایند%  51و دانشجویان با  ها رزیدنت. 

 :ذیل است تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح 14/9/08بیست و یکمین جلسه در تاریخ .   11

 توسط آقای دکتر  ها تخصصی دندانپزشکی به صورت صورتجلسه رؤسای انجمن های مسأله تشکیل کانون انجمن

 .مرتضوی قرائت شد و ضرورت تشکیل آن مورد تأیید اعضاء قرار گرفت

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/11/08جلسه سی و یکم در تاریخ .   13

  میلیون تومان برای کنگره دوم در نظر گرفته شده است 0پژوهشی دانشگاه مشهد مبلغ از طرف معاونت. 

 آقای دکتر مقدس به عنوان مسئول کمیته علمی انجمن معرفی شدند. 

  باشند مبلغ شش هزار تومان بپردازند میکنگره  های کسانی که متقاضی نوار سخنرانیمقرر شد. 

  مشخص گردید 80ر ماه مه 07الی  00زمان کنگره دوم در مشهد. 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 1/11/08جلسه سی و دوم در تاریخ .   14

 مقرر شد تا دهم اسفند کلیه کسانی که مدارکشان کامل شده برایشان کارت عضویت صادر شود. 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 12/11/08جلسه سی و سوم در تاریخ .   12

 مبلغ سی هزار تومان تعیین گردید 80اعضاء برای سال  حق عضویت. 

  مبلغ هفتاد هزار تومان تعیین گردید 80حقوق منشی انجمن برای سال. 

 با توجه به استعفای منشی انجمن خانم زهرا یزدیان به عنوان منشی انجمن انتخاب شد. 

ران در سالن اجالس ای  دندانپزشکیهمزمان با چهل و یکمین کنگره انجمن   میسومین جلسه مجمع عمو.   11

 :سران تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است

 گزارش رئیس هیأت مدیره 

 گزارش خزانه دار 

 گزارش بازرس 

 گزارش آقای دکتر تمیزی رئیس کنگره دوم 

 انجمن  میگزارش آقای دکتر مقدس مسئول کمیته عل 

 تریبون آزاد 

 :کیل و اهم مصوبات به شرح ذیل استتش 11/1/01جلسه سی و هفتم در تاریخ .   19

  به خاطر اقتتاح وب سایت انجمنتقدیر از آقای دکتر کتابی 

 6/7/80جهت انتخاب بازرس در تاریخ   میبرگزاری مجمع عمو 

در محل سازمان نظام پزشکی جهت انتخاب بازرس تشکیل  1/3/01انجمن در تاریخ   میچهارمین مجمع عمو.   10

 .عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر یزدانیان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند و آقای دکتر فتحیه به

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 11/3/01جلسه سی و نهم در تاریخ .   17
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  مسأله عضویت افراد غیر متخصص پریو در انجمن مطرح گردید با عنوان وابسته و به شماره مسلسل دیگری غیر از

دندانپزشکی  های و سایر تخصص ها ن مسأله شامل دندانپزشکان عمومی، رزیدنتای )وسته پذیرفته شوند اعضاء پی

 (.شود می

  510/و. شوند میمشخص  "و"آغاز و با حرف شماره عضویت افراد وابسته از پانصد 

 حق عضویت افراد وابسته بیست هزار تومان مشخص گردید. 

 پریو ده هزار تومان مشخص گردید های حق عضویت رزیدنت. 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 1/4/01جلسه چهلم در تاریخ .   18

 شمی، دکتر داالیی و ها از طرف انجمن جراحان فک و صورت آقایان دکتر بهنیا، دکتر اخوان آذری، دکتر محمود

 .ی شدندران معرفای  مپلنتولوژیای  هت هیأت مؤسس انجمنجدکتر مسگرزاده 

 آقایان دکتر دادمنش، دکتر کشواد، دکتر غزنوی، دکتر نوربخش و دکتر سیدان  ها از طرف انجمن پروستودنتیست

 .معرفی شدند

همزمان با کنگره دوم انجمن در مشهد با حضور اعضاء  18/9/01جلسه فوق العاده چهل و چهارم در تاریه .   11

مورد هر چه بهتر برگزار شدن کنگره دوم و مقدمات کنگره سوم در ن جلسه در ای  تشکیل گردید و اهم مصوبات

 .اصفهان بود

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 14/9/01جلسه چهل و پنجم در تاریخ .   11

 مقرر شد کنگره چهارم با همکاری دانشگاه تهران و با ریاست جناب آقای دکتر میرعمادی برگزار گردد. 

 اولین سخنران آقای دکتر خطیب لو خواهند بود. ماهیانه برگزار نماید  میعل های نیمقرر شد انجمن سخنرا. 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 17/0/01جلسه چهل و هفتم در تاریخ .   13

  و ملحقات تا سقف ششصد هزار تومان برای انجمن خریداری شودمقرر شد یک دستگاه کامپیوتر. 

 ان به عنوان مسئول کمیته انتشارات انجمن معین شدندآقای دکتر محسن یزدانی. 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 11/18/01جلسه چهل و نهم در تاریخ .   14

 نده آقای دکتر سیدین، سخنران اسفند آقای دکتر برومند، سخنران یآ ماهیانه مقرر شد سخنران های جهت سخنرانی

 .جاللی باشندافروردین آقای دکتر میرعمادی و سخنران اردیبهشت آقای دکتر 

 ن روش اعالم گردیدای  نامه نظام پزشکی مبنی بر استفاده از دفترچه درآمد قرائت شد و مخالفت انجمن با. 

  تصویب شد 86مهر  65الی  67تاریخ کنگره سوم در اصفهان. 

ران در محل ای  همزمان با کنگره انجمن دندانپزشکی 10/1/01انجمن در تاریخ   میپنجمین مجمع عمو.   12

 .اجالس سران برگزار شد

 هیأت مدیره را ارائه دادند های ابتدا آقای دکتر مرتضوی گزارش فعالیت. 

 دسپس آقای دکتر رکن گزارش مالی انجمن را ارائه دادن. 

 را ارائه دادند  میکمیته عل های در ادامه آقای دکتر مقدس گزارش فعالیت. 

 سپس آقای دکتر یزدانیان گزارش کمیته انتشارات را ارائه دادند. 

 در تاریخ و محل کنگره پریو برگزار شود که   میتریبون آزاد برگزار و آقای دکتر شاکری پیشنهاد کردند مجمع عمو

 .گرفتمورد تأیید جمع قرار 
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 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 11/4/01در تاریخ جلسه پنجاه و هفتم .   11

 نامه رئیس هیأت مدیره به وزارت بهداشت مبنی بر سه ساله شدن دوره هیأت مدیره ارسال شد. 

 ای دکتر نامه سازمان نظام پزشکی در مورد بزرگداشت روز پزشک و معرفی پریودنتیست نمونه مطرح و مقرر شد آق

 .خوشخونژاد از طرف انجمن به نظام پزشکی معرفی شوند

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 11/1/01جلسه شصتم در تاریخ .   19

  ریال بابت درآمد  2،064،511و به مبلغ  0/2/86به تاریخ  260448آقای دکتر تمیزی یک قطعه چک به شماره

 .یل دادندکنگره مشهد را به خزانه دار انجمن تحو

در اصفهان همزمان با کنگره سوم برگزار  19/9/01در تاریخ   میانجمن به صورت رس  میششمین مجمع عمو.   10

 .گردید

 ابتدا رئیس هیأت مدیره گزارش دوره اول هیأت مدیره را به مجمع ارائه دادند. 

  ریال  2،108،111سپس دکتر رکن خزانه دار انجمن گزارش مالی را ارائه دادند که اعالم نمودند موجودی انجمن

 .باشد که گزارش مالی به تأیید بازرس رسید می

  سپس هیأت رئیسه مجمع در محل خود مستقر و انتخابات دوره دوم هیأت مدیره انجام و همکاران ذیل انتخاب

 :شدند

و آقای دکتر سیدین به عنوان اعضاء   میگلستانه، آقای دکتر رکن، آقای دکتر میر عمادی، آقای دکتر غالآقای دکتر 

بازرس اصلی و آقای دکتر فتحیه به عنوان بارزس علی البدل انتخاب آقای دکتر چیت سازی به عنوان هیأت مدیره و 

 .شدند

دوره دوم با حضور کلیه اعضاء تشکیل و اهم  جلسه شصت و چهارم به عنوان اولین جلسه هیأت مدیره.   17

 :مصوبات به شرح ذیل است

 گزارش کامل کنگره سوم از طرف آقای دکتر گلستانه ارائه گردید. 

 دوره اول هیأت مدیره قرائت گردید های گزارش کامل آقای دکتر مرتضوی از فعالیت. 

 انتخابات اصلی هیأت مدیره دوره دوم به شرح ذیل برگزار شد: 

 آقای دکتر سید مجتبی سیدین به عنوان رئیس هیأت مدیره

 آقای دکتر هدایت اله گلستانه به عنوان نایب الرئیس هیأت مدیره

 به عنوان دبیر  میآقای دکتر غالمعلی غال

 آقای دکتر امیررضا رکن به عنوان خزانه دار

 عمادی به عنوان عضوآقای دکتر اصغر میر

  رئیس کنگره چهارم انتخاب شدندآقای دکتر میرعمادی به عنوان. 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 14/1/03جلسه شصت و نهم در تاریخ .   38

 آقای . بروشورهای بهداشتی با موضوعات متنوع در زمینه پریودنتولوژی با حمایت مالی شرکت پاکسان چاپ شود

 .مسئول کمیته انتشارات تعیین شدندبه عنوان دکتر یزدانیان 

  مبلغ سی هزار تومان تعیین گردید 87حق عضویت سالیانه برای سال. 

 معرفی شدند  میآقای دکتر خطیب لو به عنوان مسئول کمیته عل. 
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 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 11/2/03جلسه هفتاد و دوم در تاریخ .   31

  از دانشگاه برن و  رددعوت از آقای دکتر بوساگزارش جناب آقای دکتر میر عمادی از برنامه ریزی کنگره چهارم و

 .آقای دکتر پارالر از دانشگاه آنکارا به اطالع اعضاء هیأت مدیره رسید

  آقای دکتر سیدین باشند و در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گرددمقرر گردید رئیس کنگره پنجم. 

 :به شرح ذیل استتشکیل و اهم مصوبات  9/9/03جلسه هفتاد و چهارم در تاریخ .   31

 مکاتبه با آقایان دکتر برومند و رئوفی جهت قبول مسئولیت کنگره ششم 

 آینده  میطرح دو ساالنه شدن کنگره در مجمع عمو 

 اقدام جهت تشکیل شعب انجمن در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز 

 ماهیانه های هماهنگی جهت سخنرانی 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 2/7/03جلسه هفتاد و پنجم در تاریخ .   33

 پروتز-برگزاری کنگره مشترک پریو 

 مپلنت برای چندمین بارای  پیشنهاد تشکیل انجمن 

 پریودنتال جهت چاپ به تصویب رسید های کتابچه آشنایی با بیماری. 

 تومان تصویب شد 711تومان و کتابچه  51 ای قیمت بروشورهای یک صفحه. 

 :برگزار و اهم مصوبات به شرح ذیل است 38/1/04هفتاد و هفتم در تاریخ جلسه .   34

 شخصی از قبول ریاست کنگره پنجم انصراف دادند های آقای دکتر سیدین به علت گرفتاری. 

 رانای  انجمن دندانپزشکی  میمعرفی نامه دکتر خطیب لو به عنوان نماینده انجمن در کمیته عل 

 توسط آقای دکتر رکن ارائه گردید 87انجمن در سال  مالی  گزارش: 

 ریال 05،111،111 دریافت حق عضویت

 ریال 41،111،111 دریافتی از وزارت بهداشت

 ریال 7،294،111 فروش بروشور و کتابچه

 ریال 58،294،111 جمع 

 ریال 77،579،811 ها جمع هزینه

 ریال 097،111،111 دریافتی از کنگره

 ریال 067،940،254 کنگره های هزینه

 مقرر شد حق عضویت سالیانه همان سی هزار تومان باشد. 

 :تشکیل و اهم مصوبات به شرح ذیل است 19/1/04جلسه هفتاد و هشتم در تاریخ .   32

  توسط دکتر رکن در دانشکده دندانپزشکی تهران با عنوان 00/7/84اولین سخنرانی ماهیانه در تاریخ 

 Implant in Esthetic Zone شود برگزار. 

 به عنوان رئیس کنگره پنجم انتخاب شدند  میآقای دکتر غال. 

  و آقای دکتر طالبی به عنوان مسئول کمیته اجرایی کنگره پنجم   میبه عنوان مسئول کمیته عل مقدسآقای دکتر

 .انتخاب شدند
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  علت مشکالت شخصی استعفاء آقای دکتر یزدانیان مسئول کمیته انتشارات گزارش دادند کلیه اعضاء کمیته به

 .اند داده

 5711تومان و دندانپزشکان متخصص  7611 مینامه نظام پزشکی مبنی بر اعالم تعرفه ویزیت دندانپزشکان عمو 

 .تومان قرائت شد

 .و جزئیات کنگره پنجم بود ها جلسات هفتاد و نهم تا هشتاد و سوم بیشتر مباحث در مورد برنامه.   31

تشکیل گردید و اهم ( دوره سوم)با حضور هیأت مدیره جدید  19/9/04و چهارم در تاریخ  جلسه هشتاد.   39

 :مصوبات به شرح ذیل است

 انتخاب هیأت مدیره انجمن 

 رئیس هیأت مدیره انجمن: آقای دکتر رکن

 نایب رئیس هیأت مدیره: آقای دکتر جهانگیرنژاد

 دبیر هیأت مدیره: آقای دکتر کریمی

 خزانه دار :آقای دکتر طالبی

 عضو: آقای دکتر یزدانیان

 میان مدت و بلند  های انجمن برنامه استراتژیک و متعاقب آن برنامه های مقرر شد به جهت هدفدار بودن فعالیت

 .مدت انجمن تدوین شود

 دعوت شودن امر ای  ن منظور از یک گروه متخصص درای  برای. 

 شوند مقرر شد نمایندگان انجمن در شهرهای مختلف تعیین. 

 چاپ منظم خبرنامه مورد تأیید قرار گرفت. 

 به زبان انگلیسی مورد تأیید قرار گرفت  میچاپ یک مجله عل. 

 انجمن انتخاب شدند  میعلکمیته به عنوان مسئول   میآقای دکتر کری. 

 آقای دکتر سمیاری به عنوان مسئول کمیته تبلیغات و انتشارات انتخاب شدند. 

 و بین الملل انتخاب شدند  میعنوان مسئول کمیته روابط عمو آقای دکتر یزدانیان به. 

  دعوت شودبه عنوان مسئولین کنگره ششم  یو آقای دکتر رئوف فقیهیمقرر شد در جلسات بعدی از خانم دکتر. 

 :و اهم مصوبات به شرح ذیل استبرگزار  2/0/04جلسه هشتاد و پنجم در تاریخ . 30

  استراتژیک انجمن توسط آقای دکتر جهانگیرنژادارائه پیش نویس برنامه 

 ن نامه فعال ای  گروه پزشکی و مقرر شد با توجه به اختالف برانگیز بودنمی عل های قرائت نامه هیأت مدیره انجمن

 .نمایدنن مورد موضع گیری ای  انجمن در

  و آقای  شد نماینده مطرحدرخواست آقای دکتر وردی مسئول دفتر بهداشت دهان وزارت متبوع مبنی بر معرف

 .دکتر یزدانیان به عنوان نماینده معرفی شدند

  داشته باشیم و برای هر یک اسپانسر گرفته شود  میجلسه سخنرانی عل 4مقرر شد تا پایان سال. 

 موجود در دنتال سنتر پیشنهاد گردید های مقرر شد محلی برای دفتر انجمن خریداری شود که آپارتمان. 

 :و اهم مصوبات به شرح ذیل است برگزار 17/0/04شتاد و ششم در تاریخ جلسه ه.   37

 به روز رسانی سایت انجمن انجام شود. 
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  در صورت امکان تالش شود آدرس سایت انجمن بر روی سایتAAP گذاشته شود. 

 تا پایان سال را به شرح ذیل ارائه کردند  میعل های برنامه  میآقای دکتر کری: 

 08/0/84  میآقای دکتر غال

 05/01/84آقای دکتر خطیب لو 

 07/00/84آقای دکتر حسنی 

 00/06/84آقای دکتر آتش رزم 

 محل برگزاری هتل سیمرغ به صرف شام بعد از سخنرانی

 :و اهم مصوبات به شرح ذیل است برگزار 4/7/04جلسه هشتاد و هفتم در تاریخ .   48

  برنامه استراتژیک بیان نمودندابتدا آقای دکتر فامینی مطالبی را در مورد. 

 مقرر شد فرم نظرسنجی تهیه شده برای همه اعضاء انجمن ارسال شود. 

 با جمع آوری نظرات متن نهایی برنامه استراتژیک تدوین شود. 

 مقرر شد مواد و وسایل مربوط به پریودنتولوژی . آقای دکتر یزدانیان گزارش جلسات با آقای دکتر وردی ارائه نمودند

 .تأیید انجمن پریودنتولوژی اجازه واردات داده شودبا 

 دیآ  پیشنهاد گردید در انجمن، شورای مشاورین عالی به وجود. 

 ن کمیته نقش نظارتی داشته و وظیفه آن تدوین ای. در انجمن تأسیس شود ها و سخنرانی ها مقرر شد کمیته همایش

 .باشد می ها استانداردهای الزم برای برگزاری همایش

 متری در مجموعه دنتال سنتر توسط اعضاء رویت شده و در  27مورد خرید دفتر انجمن مقرر شد آپارتمان  در

 .صورت تأیید اقدام به خریداری شود

 :و اهم مصوبات به شرح ذیل است برگزار 19/7/04جلسه هشتاد و هشتم در تاریخ .   41

  شان آقای دکتر ای  مورد موافقت قرار گرفت و به جایاستعفای خانم دکتر فقیهی از ریاست کنگره ششم مطرح شد و

 .رئوفی به عنوان ریاست کنگره ششم معرفی شدند

  میلیون تومان  49متر و قیمت آن  97دکتر یزدانیان گزارش خرید آپارتمان نواب را مطرح نمودند که مساحت آن

 .میلیون هم وام دارد 5تعیین گردیده که مبلغ 

 ن آپارتمان برای انجمن خریداری گرددای  شده از آپارتمان توسط اعضاء مقرر شد با توجه به بازدید انجام. 

 در ادامه اقدامات انجام شده در مورد کنگره ششم توسط خانم دکتر فقیهی داده شد. 

 :و اهم مصوبات به شرح ذیل است تشکیل 4/18/04جلسه هشتاد و نهم در تاریخ . 41

 با . میلیون تومان تعیین گردید 5/44قای دکتر همتی مالک آپارتمان نواب، مبلغ با توجه به مذاکرات انجام شده با آ

 :شان پرداخت شودای  میلیون تومان به شرح ذیل به 5/70میلیوم وام بانکی مقرر شد مبلغ  5توجه به 

 4/01/84یکصد و پنجاه میلیون ریال در تاریخ 

 01/00/84میلیون ریال در تاریخ  یکصد

 01/06/84پنج میلیون ریال در تاریخ یکصد و چهل و 

 ذیل به ترتیب اولویت انجام گردد های جهت تأمین کسری بودجه مقرر گردید راه. 

 مساعده و کمک گرفتن از بزرگان و پیش کسوتان و اعضاء انجمن (0



11 

 

 ندهیآ  کمک گرفتن از حامیان مالی و اعطای امتیاز حمایت کننده مالی طالیی در کنگره (6

 وام بانکی (7

ن مسأله مطرح و ای  جمعی از اعضاء انجمن به هتل سیمرغ دعوت گردند و 05/01/84شد در تاریخ مقرر  (4

 .تصمیم گیری شود

 :و اهم مصوبات به شرح ذیل است تشکیل 12/18/04جلسه نودم در تاریخ .   43

  قرار گرفت داشتن رادیوگرافی قبل از کشیدن مطرح و مورد تأییداستعالم سازمان نظام پزشکی مبنی بر لزوم. 

 ت قدردانی مطرح و آقای دکتر درخواست رئیس جشنواره شهید هدایت مبنی بر معرفی یک نفر پیش کسوت جه

 .عباس مرتضوی معرفی شدند غالم

 صورت پذیرد  میآموزشی توسط کمیته عل های در زمینه درآمد زایی برای انجمن مقرر شد برنامه برگزاری دوره. 

 :و اهم مصوبات به شرح ذیل است برگزار 12/18/04اریخ جلسه نود و یکم در ت.   44

 نده در مورد چاپ یآ گزارش کمیته انتشارات توسط آقای دکتر سمیاری ارائه گردید و در نهایت مقرر شد جلسه

 .به زبان انگلیسی تصمیم گیری شود  میباشد یا انتشار مجله عل میخبرنامه که معموالً اخبار آن به روز ن

  ن موضوع را ارائه نمایدای  پیشنهاد خود در زمینه اجرایی شدن  میکمیته علمقرر شد. 

 ها را به شرح ذیل پیشنهاد نمودند آقای دکتر یزدانیان نمایندگان انجمن در استان. 

 یانئآقای دکتر عمو: استان مازندران آقای دکتر لطف آذر: استان فارس

 آقای دکتر مشتاقی: استان گیالن آقای دکتر بیرنگ: استان اصفهان

 دکتر پور سیدی خانم: استان بوشهر آقای دکتر پورعباس: استان آذربایجان شرقی

 آقای دکتر حمیصی: استان قزوین آقای دکتر علی محمودی: استان آذربایجان غربی

 حائریانآقای دکتر : استان یزد آقای دکتر هوشمند: استان همدان

 آقای دکتر ریگی: استان سیستان و بلوچستان افشار میآقای دکتر کری: استان کرمان

 آقای دکتر احمدی نیا: استان گلستان  آقای دکتر رادور: استان خراسان

  آقای دکتر جهانگیرنژاد: استان خوزستان

 شد شرح و وظایف نمایندگان تدوین و برای آنان ارسال گردد مقرر. 

 :و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است تشکیل 13/11/04جلسه نود و دوم در تاریخ .   42

 و مردم   ترویجی که مخاطب آن متخصصین، دندانپزشکان عمومی  در مورد مجله انجمن مقرر شد یک مجله علمی

 .فراهم گردد  باشند منتشر گردد و در ادامه زمینه چاپ مجله علمی می

 نمودند آقای دکتر جهانگیرنژاد گزارش پیشرفت کار برنامه استراتژیک را ارائه. 

 آینده به رأی   آقای دکتر مرتضوی پیشنهاد دادند پیش نویس برنامه استراتژیک انجمن در جلسه مجمع عمومی

 .گذاشته شود

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/11/04جلسه نود و پنجم در تاریخ .   41

 ران داده شد که مقرر شد در ای  دندانپزشکیهای تخصصی با انجمن  توسط دکتر رکن گزارش جلسه رؤسای انجمن

های تخصصی هم فضایی در نظر گرفته شود  ران برای انجمنای  ساختمان خریداری شده توسط انجمن دندانپزشکی

 .ن اقدام مورد قدردانی قرار گرفتای  که
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  ادنددندانپزشکی در وزارت متبوع را ارائه ددکتر یزدانیان گزارشی مبنی بر تشکیل شورای عالی. 

 از طرف کمیته انتشارات گزارش تعیین مسئولین مجله انجمن داده شد. 

  مقرر شد کتابچه برنامه استراتژیک که از طرف آقای دکتر جهانگیرنژاد آماده شده است مطالعه شده و پس از نوروز

 .مورد بررسی و تصویب قرار گیرد

 ارائه گردید 85 ی دو ماهانه از طرف کمیته علمی برای سالها برنامه سخنرانی. 

و جلسه نود و هشتم در تاریخ  12/1/02، جلسه نود و هفتم درتاریخ 10/1/02جلسه نود و ششم در تاریخ .   49

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 12/1/02

 روز توسط کمیته علمی ارائه و تأیید گردید 06مپلنت در ای  دوره آموزشی جامع. 

 دویست و پنجاه هزار تومان تعیین گردید شهریه دوره یک میلیون و. 

 به انجمن دو میلیون تومان تعیین گردید ها پرداختی شرکت. 

 ی بهداشتی اعالم گرددها مقرر گردید با صدا و سیما مکاتبه شده و آمادگی انجمن برای تهیه برنامه. 

  چهل هزار تومان تعیین گردید 85حق عضویت سال. 

  تومان تعیین گردیدهزار  081حقوق منشی انجمن. 

  در مورد ریاست کنگره هفتم بحث شد و مقرر شد با همکاران دانشگاه آزاد تهران مکاتبه و به آنان پیشنهاد داده

 .شود

  آقای دکتر فرهمند به عنوان رابط انجمن با سازمان نظام پزشکی بر اساس درخواست معاونت آموزشی و پژوهشی

 .سازمان معرفی شوند

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 12/3/02و نهم در تاریخ  جلسه نود.   40

 نفر  چندن برنامه را با ای  شانای  نویس برنامه استراتژیک انجمن برای آقای دکتر حائریان ارسال گردد و مقرر شد پیش

 .نظرات خود را ارائه دهند روز 05در استان یزد نیز مطرح و مشاوره نمایند و پس از صاحب نظر 

  هیأت مدیره بررسی تا جهت تأیید نهایی در کنگره شیراز آماده گردد 66/4/85نظرات اصالحی در جلسه مورخ. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/4/02جلسه یکصد و دوم در تاریخ .   47

 مقرر . خود را ارائه کردند پیشنهادات رسیده از طرف آقای دکتر حائریان قرائت و آقای دکتر جهانگیرنژاد نیز نظرات

 .شد در جلسه دیگر جمع بندی نهایی انجام شود

 ی تخصصی داده خواهد شد ها با توجه به تصمیم کمسیون نشریات علمی وزارت بهداشت که مجوز نشریات به انجمن

 .مقرر شد انجمن درخواست خود مبنی بر انتشار مجله علمی به زبان انگلیسی را ارائه دهد

  مپلنتولوژی مقرر شد با دو انجمن پروتز و جراحی مکاتبه صورت گیردای  با تشکیل انجمندر ارتباط. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 7/1/02جلسه یکصد و چهارم در تاریخ .   28

 ی تخصصی ها به سازمان نظام پزشکی نوشته شود و درخواست گردد جهت تقویت اعتبار انجمن ای مقرر شد نامه

 .تأییدیه انجمن مربوطه نیز ضرورت داشته باشد... و ای انجام امور مختلف از قبیل طرح ترافیک، پروانه مطب بر

  مقرر شد با دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مکاتبه شده و درخواست گردد در هیأت بورد تخصصی

 .یک نفر به معرفی هر انجمن تخصصی عضویت داشته باشد
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  عدم قبول همکاران دانشگاه آزاد تهران در قبول مسئولیت کنگره هفتم مقرر شد کنگره توسط انجمن با توجه به

ند دبرگزار شود و آقایان دکتر خطیب لو، دکتر مقدس و سرکار خانم دکتر حقیقتی جهت ریاست کنگره پیشنهاد ش

 .که مقرر شد با نامبردگان مذاکره شود

 ن مقرر شد در سایت انجمن جهت اظهار نظر  اعضاء قرار داده شوددر رابطه با آرم پیشنهادی جدید انجم. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/1/02جلسه یکصد و پنجم در تاریخ .   21

 آقای دکتر خوشخونژاد به عنوان به عنوان رئیس کنگره هفتم انتخاب شدند. 

 :مصوبات آن به شرح ذیل استتشکیل و اهم  10/9/02جلسه یکصد و ششم در تاریخ .   21

 ران از ای  با توجه به همزمانی کنگره ششم و سمپوزیوم آپادانا تک موضوع نامه حمایت رئیس انجمن دندانپزشکی

 .آقای دکتر رئوفی مطرح شد ی رئیس کنگره ششم و گله Denstplyسمپوزیوم 

 ایف اصلی آنان گوشزد گرددران ارسال و وظای  مقرر گردید یک نامه اعتراضی به انجمن دندانپزشکی. 

 ن مطلب در مجمع ای با توجه به اعالم بانک ملی جهت لزوم اصالح اساسنامه برای داشتن حساب جاری به نام انجمن

 .عمومی شیراز مطرح و رأی گیری و به اساسنامه اضافه گردد

 پریودنتولوژی تهیه گرددنویس محدوده وظایف دندانپزشکان عمومی در زمینه  مقرر شد توسط کمیته علمی پیش. 

 عباس مرتضوی تشکیل گردد عالی به مسئولیت آقای دکتر غالم مقرر شد کمیته مشاورین. 

 آقایان دکتر سیدین، دکتر میرعمادی، دکتر غالمی، دکتر مقدس، دکتر خطیب لو، : ن کمیته عبارتند ازای  اعضای

 دکتر تمیزی و دکتر گلستانه

 از هیأت مدیره و با حضور اعضاء هیأت مدیره تشکیل می گرددکمیته مشاورین عالی بر اساس نی. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/0/02جلسه یکصد و هفتم در تاریخ .   23

 ن دوره در دانشکده دندانپزشکی ای  مپلنت مقرر شدای  با توجه به ثبت نام ده نفر از دندانپزشکان در دوره آموزشی

 .شاهد برگزار گردد

 مپلنتولوژی ای  نامه آقای دکتر ملک افضلی معاون تحقیقاتی وزارت بهداشت با چاپ مجله علمی پریودنتولوژی و

 .توسط انجمن پریودنتولوژی قرائت گردید

 مپلنتولوژی ارائه گردیدای  ی پروتز و جراحی برای تأسیس انجمنها گزارش هماهنگی با رؤسای انجمن. 

  نفر بود 265ن کنگره ای  تعداد شرکت کنندگان. ششم را ارائه نمودندآقای دکتر رئوفی گزارش کنگره. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 7/7/02جلسه یکصد و هشتم در تاریخ .   24

 پیشنهاد ندهد ای ی درمانی مطرح گردید و مقرر شد انجمن به دالیل ذیل تعرفهها درخواست ارائه تعرفه. 

 مسأله عرضه و تقاضاتعداد کافی متخصصین و  (0

 .خواهد شد ها در جنوب تهران و شهرستان ها ارائه تعرفه باعث باال رفتن قیمت (6

 .پیشنهاد تعرفه می تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد (7

 منفی اعالم گردید ها نظر انجمن در مورد برگزاری کنگره مشترک با سایر انجمن. 

 ن الملل انجمن تعیین شدنددکتر سورنا وهبی به عنوان مسئول روابط بی. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 13/7/02جلسه یکصد و نهم در تاریخ .   22
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  پیشنهاد انجمن مبنی بر معرفی یک نفر در هیأت بورد تخصصی از طرف دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی مورد

، معرفی شود که آقایان دکتر مقدس و اند مطرح نمودهپذیرش قرار گرفته و درخواست نمودند دو نفر با شرایطی که 

 .دکتر رحمانی معرفی شدند

 درخواست جشنواره شهید هدایت مبنی بر معرفی پیش کسوت مطرح و آقای دکتر خوشخونژاد معرفی شدند. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/18/02جلسه یکصد و دهم در تاریخ .   21

  تعیین گردید 82آبان  4الی  6تاریخ کنگره هفتم. 

  به شرح ذیل بسته شد 82تقویم علمی سال. 

 روزه 5دو دوره جامع پریودنتولوژی  (0

 روزه 06مپلنت ای  دوره جامع (6

 GBRدوره دو روزه سینوس لیفت و  (7

 سخنرانی دو ماهانه 5 (4

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 1/11/02جلسه یکصد و یازدهم در تاریخ .   29

  نفر دیگر از هر انجمن به عنوان هیأت مؤسس انجمن 6با هماهنگی سه انجمن مقرر شد اعضاء هیأت مدیره و 

 .مپلنتولوژی باشندای 

 دو نفر مورد نظر آقای دکتر سیدین و آقای دکتر میرعمادی تعیین شدند. 

 :یل استتشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذ 11/11/02جلسه یکصد و دوازدهم در تاریخ .   20

  را خریداری نماید (مهتا ) رانیان ای  ی تخصصیها از سهام مرکز همایش%   5مقرر شد انجمن. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 17/1/01جلسه یکصد و چهاردهم در تاریخ .   27

  بدون تغییر همان چهل هزار تومان اعالم شد 82حق عضویت سال. 

 هزار تومان موافقت گردید 651مبلغ ماهیانه  افزایش حقوق منشی انجمن به. 

تشکیل و موارد مطرح شده به شرح ذیل  12/4/01جلسه مشترک هیأت مدیره و مشاورین عالی در تاریخ .   18

 :است

 :بند شامل 09تا کنون در  84گزارش رئیس هیأت مدیره از اقدامات انجام شده از آذر  (0

  جلسه هیأت مدیره 77برگزاری 

  عضو وابسته 51عضو پیوسته  و  611عضوگیری 

  تدوین برنامه استراتژیک 

 فعال کردن بخش روابط بین الملل 

  سخنرانی دو ماهانه 8برگزاری 

 مپلنتای  برگزاری دوره آموزشی 
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 برگزاری دوره آموزشی پریو 

 برگزاری دوره آموزشی میکروسرجری 

  برگزاری دوره سینوس لیفت وGBR 

  هفتمانجام مقدمات برگزاری کنگره 

 اقدام به انتشار مجله فارسی 

 اخذ مجوز مجله علمی به زبان انگلیسی 

  متری 97خرید یک باب آپارتمان 

 خرید سهام شرکت مهتا 

 رانای  مپلنتولوژیای  اقدام جهت تأسیس انجمن 

  پیشنهاد به دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی جهت عضویت یک نفر به معرفی انجمن برای عضویت در هیأت

 رد تخصصیممتحنه بو

 :در ادامه اعضای محترم شورای مشاورین عالی پیشنهادات خود را به شرح ذیل ارائه نمودند (6

 شورای عالی صرفاً یک شورای مشورتی است و در امور اجرایی دخالتی ندارد. 

 لزومی به چاپ مجله فارسی وجود ندارد. 

 اشدساختمان نواب فروخته و محل دیگری خریداری گردد که قابل دسترسی ب. 

 ی انجمن دوساالنه شود که بعضی از همکاران مخالفت نمودندها کنگره. 

 جلسات شورای مشاورین عالی هر فصل یک بار برگزار گردد. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 3/2/01جلسه یکصد و هجدهم در تاریخ .   11

 همکاری انجمن جراحان فک و صورت و  با توجه به فروش ساختمان نظام پزشکی و تخلیه دفتر مقرر شد با

 .انجمن انجام شود 7ارتودنسی اقدام به خرید ملک برای دفتر 

  مپلنت با توجه به تمایل دو انجمن پریو و فک و صورت اقدامات اولیه صورت پذیردای  هت تشکیل انجمنجشد مقرر .

اقدام جهت ( جواب مثبت یا منفی) دعوتنامه برای انجمن پروتز ارسال و شفاهاً هم مطرح شود و در هر صورت

 .دیآ تشکیل هیأت مؤسس به عمل

 شان ارسال گرددای  با توجه به بازگشت آقای دکتر عطریزاده فرم عضویت برای. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 12/2/01جلسه یکصد و نوزدهم در تاریخ .   11
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 و نامه ارسالی حاوی مطالب  ی تخصصی داده شدها سایر انجمنران و ای  گزارش جلسه مشترک با انجمن دندانپزشکی

 :ذیل بود قرائت گردید

 تأکید بر بی حاصل بودن جلسات قبل (0

 تأکید بر برنامه دار بودن جلسات و داشتن تقویم (6

 ی دندانپزشکی همراه با تشکیل جلسات کارشناسیها پیشنهاد تشکیل فدراسیون انجمن (7

  مقرر شد مجله انجمن به صورت علمی و به زبان انگلیسی و به صورتOnline منتشر شود. 

 مقرر شد خبرنامه انجمن به صورت مناسبتی و گاهنامه باشد. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/9/01جلسه یکصد و بیستم در تاریخ .   13

 ران و انجمن جراحی فک و دهان و صورت با ای  ن دندانپزشکیپیشنهاد تشکیل فدراسیون دندانپزشکی از طرف انجم

 .پاسخ مثبت همراه بوده است

 ن کنگره با رویکرد بین المللی و به زبان انگلیسی برگزار شودای  در مورد کنگره هشتم پیشنهاد گردید. 

 آقای دکتر طالبی به عنوان رئیس کنگره هشتم انتخاب شدند. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 9/0/01م در تاریخ جلسه یکصد و بیست و یک.   14

 تقوی یک  تر لفظی، دکتر رادور و دکتر معینبرای سردبیر مجله انگلیسی مقرر شد از بین آقایان دکتر پورعباس، دک

 .نفر انتخاب شود

 :تتشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل اس 38/0/01جلسه یکصد و بیست و دوم در تاریخ .   12

 آقای دکتر پورعباس به عنوان سردبیر مجله علمی انتخاب شدند. 

  مقرر . میلیون تومان بوده است 4/57 ها میلیون تومان و هزینه 99گزارش مالی کنگره هفتم داده شد و درآمد کنگره

 .شد بخشی از بدهی به افراد بابت خرید ساختمان انجمن به صورت قرض الحسنه دریافت شده بود بازپرداخت گردد

 شان داده ای  با سرکار خانم دکتر طبیب زاده معاون رئیس جمهور برگزار شود و فرم عضویت به ای مقرر شد جلسه

 .شود

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 14/18/01بیست و چهارم در تاریخ جلسه یکصد و .   11

  درخواست دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی مبنی بر معرفی دو نفر جهت عضویت در هیأت بورد تخصصی مطرح

 .و با توجه به شرایط گفته شده آقای دکتر طالبی و آقای دکتر سمیاری معرفی شدند

 نه شورای آموزش دندانپزشکی مکاتبه و درخواست گردد افراد مورد نظر صرفاً از اعضاء هیأت مقرر شد با دبیرخا

 .معرفی می شوند ها علمی نباشند چون اعضاء هیأت علمی از طرف دانشگاه
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 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 38/11/01جلسه یکصد و بیست و پنجم در تاریخ .   19

  به تصویب رسید "رانای علمی پریودنتولوژینشریه "نام نشریه علمی. 

 مدیر مسئول نشریه آقای دکتر رکن تعیین شدند. 

 ی آن دبیرخانه ها در سایر کمیته ها نامه انجمن به دبیرخانه شورای آموزش تخصصی مبنی بر لزوم مشارکت انجمن

 .قرائت و تصویب شد

 ی تخصصی قرائت و ها تأخیر در اختیار گذاردن محل انجمنران مبنی بر ای  نامه گالیه انجمن به انجمن دندانپزشکی

 .تصویب شد

 کاران دهان و دندان در مقطع فوق دیپلم  در خصوص تصمیم دبیرخانه شورای آموزشی جهت جذب و تربیت بهداشت

 .دیی هم مطرح گردیها ی دبیرخانه انتقاد و پیشنهادها ن نامه به سیاستای  در. نامه مخالفت تنظیم و تصویب شد

 شان نیز پذیرفتندای  برای کنگره هشتم آقای دکتر فرگوسن به عنوان مسئول کمیته بین الملل معرفی شدند و. 

 نده مطرح و در نهایت موافقت شد پنج یآ ی پریو کشورهای آسیایی برای کنگره سالها در خصوص دعوت از انجمن

 .ن خصوص در نظر گرفته شودای  نفر سهمیه در

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 12/11/01بیست و ششم در تاریخ  جلسه یکصد و  . 10

 رانای  معرفی آقایان دکتر غالمی و دکتر جهانگیرنژاد جهت کاندیداتوری در انتخابات انجمن دندانپزشکی 

 ین نامه پیشنهادی شورای عالی که توسط آقای دکتر مرتضوی ارائه گردیدیآ اصالح. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/1/09بیست و هفتم در تاریخ جلسه یکصد و .   17

 ها ران و سایر انجمنای  توسط انجمن دندانپزشکی ها ارائه گزارش تشکیل کارگروه ساماندهی نمایشگاه 

 مقرر شد کارگروهی مسأله تشکیل فدراسیون دندانپزشکی را پیگیری نماید. 

 یمپلنت و پریو برگزار شودمقرر شد برنامه آموزشی پیشرفته ا. 

 حق عضویت اعضاء ساالنه پانصد هزار ریال تعیین گردید. 

 حقوق منشی انجمن سه میلیون و پانصد هزار ریال تعیین گردید. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 38/1/09جلسه یکصد و بیست و هشتم در تاریخ .   98

  آقای دکتر مرتضوی مطرح و تصویب شدآئین نامه شورای عالی مشاورین با حضور. 

 با حضور هیأت مدیره و شورای عالی و  ای جلسه ها آقای دکتر مرتضوی پیشنهاد نمودند پس از برگزاری کنگره

 .و کنگره بررسی و نقد گرددصاحب نظران برگزار 
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 یات صورت پذیردشان پیشنهاد نمودند هر رئیس کنگره دو قائم مقام داشته باشد تا انتقال تجربای  همچنین. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 19/3/09جلسه یکصد و بیست و نهم در تاریخ .   91

 رسد  نمیماه تشکیل و چون به حد نصاب  جهت انتخابات هیأت مدیره مقرر شد مجمع عمومی نوبت اول در آبان

 .جلسه نوبت دوم همزمان با کنگره هشتم در کیش برگزار گردد

 اند که تا امروز زحمات زیادی متحمل شده( ترویجی-علمی)د از اعضاء هیأت تحریریه مجله پریودنتولوژی مقرر ش 

 زاده، دکتر طالقانی و دکتر صابری ها دکتر محمدزاده، دکتر سرلتی، دکتر اصفهانی خانم. قدردانی گردد

 به نظر می رسد تبلیغات . مطرح شدی ماهیانه ها توسط آقای دکتر کریمی بحث عدم استقبال از برنامه سخنرانی

ن مسأله ای  مقرر شد. ن مسأله باشدای  ناکافی، احساس عدم نیاز همکاران چه از نظر علمی و یا از نظر همکاری از علل

 .گیری شود در شورای عالی مطرح و تصمیم 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 14/4/09ام در تاریخ  جلسه یکصد و سی.   91

  ده قرائت شد و به تصویب شدکتر غزنوی ارسال متن موافقت نامه استفاده از محل دفتر انجمن پریو که از طرف آقای

 .رسید

 مقرر شد دو خط تلفن برای استفاده انجمن توسط و به  ها با توجه به عدم ثبت تغییرات هیأت مدیره در ثبت شرکت

 .ی به نام انجمن گرددنام خانم یزدیان خریداری و پس از طی مراحل قانون

 :برگزار و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 17/2/09جلسه یکصد و سی و یکم در تاریخ .   93

 و  ها ی آموزشی مدون و کنگرهها ین نامه برنامهیآ  ران در خصوص تدوینای  نامه ارسالی به انجمن دندانپزشکی

 .ی خود را دوساالنه برگزار نمایدها شد انجمن پریو کنگرهن ارتباط تصمیم گرفته ای در. قرائت گردید ها نمایشگاه

  در خصوص معرفی افراد برجسته ادبی و هنری جهت تقدیر از هر انجمن مقرر گردید آقای دکتر جهانشاه برومند

 .معرفی گردند

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 2/1/09جلسه یکصد و سی و دوم در تاریخ .   94

 از چهار . سخنران خارجی از اروپا و آمریکا قطعی گردید 8. هشتم توسط آقای دکتر طالبی ارائه گردید گزارش کنگره

 زنی ها هتل%  71 – 41شهر تهران، مشهد، اصفهان و شیراز پروازهای چارتر برای کیش هماهنگ شده و تخفیف 

 .هماهنگ گردیده است

 به هیأت مدیره و ا کنون را طی یک فرایند علمی بررسی مقرر شد آقای دکتر حائریان هفت کنگره برگزار شده ت

 .گزارش نمایند

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 18/1/09جلسه یکصد و سی و سوم در تاریخ .   92
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 در مورد کنگره نهم بحث شد و آقای دکتر محمد رضا کریمی به عنوان رئیس کنگره نهم انتخاب شدند. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 18/0/09و هفتم در تاریخ جلسه یکصد و سی .   91

 آگهی دوم مجمع عمومی چاپ شده است که قرائت شد. 

 شامل موارد . تغییرات مربوط به اساسنامه که قرار است در مجمع عمومی انجمن در کیش مطرح شود قرائت گردید

 .به منظور پیشبرد اهداف انجمن مربوط به شورای عالی مشاورین و نیز افتتاح حساب بانکی

آخرین : ) تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 7/7/09جلسه یکصد و سی و هشتم در تاریخ .   99

 (جلسه دوره سوم

 بند تدوین و قرائت گردید 65ی انجام شده در دوره سوم جهت ارائه به مجمع در ها برنامه. 

  تا برای انتخابات شرکت نموده و کاندید شوندهیأت مدیره از تمامی اعضاء درخواست نمود. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 4/18/09جلسه یکصد و سی و نهم در تاریخ .   90

 در مورد مسئولین جدید انجمن بحث و تبادل نظر شد و به ترتیب: 

 آقای دکتر رکن رئیس هیأت مدیره (0

 آقای دکتر بهزاد هوشمند به عنوان نایب رئیس (6

 آقای دکتر طالبی اردکانی به عنوان خزانه دار و دبیر (7

 آقای دکتر پیمان شهیدی به عنوان مسئول کمیته علمی  (4

 .آقای دکتر محمد جهانگیرنژاد به عنوان عضو انتخاب شدند (5

 هر دو هفته یک بار تشکیل گردد ها مقرر شد جلسات هیأت مدیره دوشنبه. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 12/18/09جلسه یکصد و چهلم در تاریخ .   97

  آقای دکتر پورعباس در مورد وب سایت مجله گزارش دادند و درخواست ده میلیون ریال اعتبار نمودند که مورد

 .تأیید قرار گرفت

 نده کمیته علمی را مطرح نمودندیآ  یها آقای دکتر شهیدی برنامه. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 14/18/09جلسه یکصد و چهل و یکم در تاریخ .   08

 قرار . مقرر شد عالوه بر اعضای قبلی شورای عالی آقایان دکتر برومند و دکتر رحمانی نیز به جمع شورا اضافه شوند

 .شد با نامبردگان مکاتبه و در صورت قبول عضو شورا شوند

  المپیک انتخاب گردیدو محل آن هتل  88مهرماه  02الی  04تاریخ کنگره نهم. 
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 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 0/11/09جلسه یکصد و چهل و دوم در تاریخ .   01

 ی پزشکیها ی انجمنها تأیید انتخاب هیأت مدیره توسط کمسیون 

 معرفی آقای دکتر تمیزی به عنوان پیش کسوت برای جشنواره شهید هدایت 

 زمینه کنگره کیش که در مجله  در مطرح شدن نامه آقای دکتر واالسJOMI  به چاپ رسیده است و باعث مباهات

 .همه گردید

 تعیین آقای دکتر پیمان شهیدی به عنوان رئیس کنگره دهم. 

تشکیل  1/11/09و جلسه یکصد و چهل و چهارم در تاریخ  11/11/09جلسه یکصد و چهل و سوم در تاریخ    .01

 :و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است

  مجله انجمن به صورت مشترک با دانشکده دندانپزشکی تبریزنام بنا به پیشنهاد آقای دکتر پورعباسJournal of 

Periodontology and Implant Dentistry  و مورد موافقت قرار گرفت و نیز مقرر شد قرارداد آن با معاونت نهاده شد

 .پژوهشی دانشگاه تبریز امضا شود

 :برگزار و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 14/1/00ل و پنجم در تاریخ جلسه یکصد و چه.   03

  نفر ثبت نام  60تاکنون . که از طرف انجمن برنامه ریزی شده داده شد 2گزارش حضور همکاران در کنگره یورو پریو

 .نفر افزایش یابد 71و پیش بینی می شود تا  اند نموده

  جهت استفاده مردم توسط انجمن تهیه و تکثیر و به فروش برسدمقرر شد چهار بروشور با موضوعات ذیل. 

 پیشگیری و بهداشت دهان (0

 ی پریودنتالها ی سیستمیک و بیماریها بیماری (6

 ی دندانیها ایمپلنت (7

 ی لثه ها بیماری (4

  به تعویق افتاد 88کنگره نهم به واسطه مشکالت تداخل و جا تا آذرماه. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/3/00خ جلسه یکصد و چهل و هفتم در تاری. 04

 ن کنگره یادبودی از خانم دکتر ای نامه بانوان دندانپزشک مبنی بر معرفی یک نفر فرهیخته مطرح و مقرر شد در

 .ی نیز از طرف انجمن معرفی شوندتصانعی شود و خانم دکتر حقیق

  از سر گرفته شودمقرر شد خبرنامه انجمن با مسئولیت آقای دکتر قنواتی. 
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 ی لثه توسط آقای دکتر جهانگیرنژاد مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد عنوان آن نیز ها چاپ کتاب در مورد بیماری

 .اصالح شود

  در اصفهان و به ریاست آقای دکتر کتابی برگزار شود 80مقرر شد اولین سمپوزیوم پریو در سال. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 1/4/00جلسه یکصد و چهل و هشتم در تاریخ .   02

  در استکهلم 2مقاله در کنگره یورو پریو  78رانی با ای  48حضور 

 مقرر شد خبرنامه هر دو ماه یک بار منتشر شود. 

  نسخه از کتاب دکتر جهانگیرنژاد از ناشر خریداری و برای اعضاء ارسال گردد 711مقرر شد. 

  چهارصد و بیست هزار تومان تعیین گردیدحقوق ماهیانه منشی انجمن. 

  هزار تومان تعیین گردید 51حق عضویت انجمن. 

و جلسه یکصد و پنجاهم و یکصد و پنجاه و یکم به صورت  11/4/00جلسه یکصد و چهل و نهم در تاریخ .   01

 .ی دندانپزشکی بحث و بررسی انجام شدها و در مورد تعرفه العاده تشکیل فوق

  مقرر شد مبلغ فلپ کل دهان یک میلیون تومان تعیین و ضریبK بر اساس آن مشخص شود. 

 مپلنت نیز مشخص شودای  یها مقرر شد تعرفه. 

 ی خدمات اصالح شودها مقرر شد سرفصل. 

 مقرر شد آقای دکتر شکیبایی به عنوان نماینده انجمن پریو جهت ارتباط با فدراسیون پریو اروپا معرفی شوند. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 18/9/00جلسه یکصد و پنجاه و سوم در تاریخ    .09

 آقای دکتر امیر علیرضا رسولی قهرودی به عنوان مسئول روابط بین الملل انجمن تعیین شدند. 

 آقای دکتر محسن یزدانیان به عنوان مسئول ساماندهی عضویت همکاران پریودنتیست تعیین شدند. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 10/0/00جلسه یکصد و پنجاه و پنجم  .  00

 دعوت از آقای دکتر کتابی جهت بحث و تبادل نظر در مورد سمپوزیوم اصفهان 

 ی انجام شده برای کنگره نهم توسط آقای کریمیها ارائه گزارش فعالیت 

 :ل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل استتشکی 19/7/00جلسه یکصد و پنجاه و هفتم در تاریخ .   07

 ران مبنی بر بازسازی ساختمان قدیمی انجمنای  پیشنهاد انجمن پریو به انجمن دندانپزشکی 

 ی ها ی تخصصی دندانپزشکی به انجمنها اشت در زمینه واگذاری اعتبار بخشی و ارزشیابی برنامهمکاتبه با وزارت بهد

 تخصصی
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  ی تخصصی در ها شورای دندانپزشکی و تخصصی در مورد حضور نماینده انجمنپیگیری مجدد نامه به دبیرخانه

 ی بورد تخصصیها هیأت

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/11/00جلسه یکصد و شصتم در تاریخ .   78

 آمادگی برای ران مبنی بر ای  اعالم آمادگی انجمن پریو در پاسخ به نامه رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی

 مشارکت در ساخت ساختمان انجمن

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 17/11/00جلسه یکصد و شصت و یکم در تاریخ .   71

 انجام شده در مورد سمپوزیوم اصفهان بررسی شد تبا حضور آقای دکتر کتابی در جلسه اقداما. 

 80آذر  06و  00تاریخ برگزاری  (0

 وانوویچ و دکتر النک جهت شرکت درای دکتر دکتر سانز، دکتر تونتی، دکتر کورتلینی، تماس با دکتر بوزر، (6

 ن سمپوزیومای 

 محل سمپوزیوم سالن هشتصد نفری دانشگاه آزاد خوراسگان (7

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 19/11/00جلسه یکصد و شصت و دوم در تاریخ .   71

 گردد که آقای دکتر  انجمن برگزار می اساسنامهران جهت ارتقاء ای  نپزشکیکمسیون هفت نفره در انجمن دندا

 .ن کمسیون هستندای  مرتضوی و آقای دکتر رکن نیز عضو

 رانای  ساخت ساختمان جدید انجمن دندانپزشکی در گزارش اقدامات انجام شده جهت مشارکت 

 ی کنگره نهم به صورت ها تکثیر سخنرانیDVD و فروش آن به عالقمندان 

 تصویب برنامه آموزشی پریو برای دندانپزشکان عمومی 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 19/1/07جلسه یکصد و شصت و پنجم در تاریخ .   73

 رانای  و سخنرانان برای کنگره انجمن دندانپزشکی ها تهیه لیست عناوین سخنرانی 

 اصفهان سمپوزیومدر مورد اقدامات انجام شده برای  گزارش آقای دکتر کتابی 

  هزار تومان 51به مبلغ  80تعیین حق عضویت سال 

 تعیین حقوق منشی انجمن ماهیانه پانصد هزار تومان 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 19/3/07جلسه یکصد و شصت و ششم در تاریخ .   74

 ی علمی گروه پزشکی جهت انتخابات سومین دوره مطرح و ها یس مجمع انجمنرج فاضل رئای  قرائت نامه آقای دکتر

 .ن جلسه شرکت کنندای  مقرر شد آقای دکتر رکن و آقای دکتر هوشمند در
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 مپلنت قرائت گردیدای  نامه آقای دکتر ممتاز منش مبنی بر تأسیس انجمن. 

 مزایای عضویت در انجمن به شرح ذیل تصویب شد: 

 نشریه علمیاشتراک رایگان  (0

 اشتراک رایگان خبرنامه انجمن (6

 ی انجمنها و سمپوزیوم ها تخفیف در ثبت نام کنگره%  71اختصاص  (7

 ی علمی انجمنها شرکت در سخنرانی (4

 امکان داشتن یک صفحه اختصاصی در سایت انجمن (5

ل و اهم تشکی 10/4/07و یکصد شصت و هشتم در تاریخ  14/4/07جلسه یکصد و شصت و هفتم در تاریخ .   72

 :مصوبات آن به شرح ذیل است

  پیشنهاد ساخت هتل بیمارستان در جزیره کیش با مشارکت همه اعضاء انجمن مطرح شد و کلیات پیشنهاد مورد

 .تأیید قرار گرفت

 برگزار می شود دعوت  04/5/80که در تاریخ  ای به اعضاء نوشته و از آنان برای جلسه ای ن مورد نامهای  مقرر شد در

 .دیآ به عمل

  ن پیشنهاد مورد استقبال اعضاء قرار نگرفت و از دستور کار خارج شدای  04/5/80در جلسه. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 13/2/07جلسه یکصد و شصت و نهم در تاریخ .   71

 و زمانبندی اجرای آن و شهریه آن توسط آقای دکتر شهیدی مسئول کمیته مپلنت ای  ی آموزشی پریو وها ارائه دوره

 علمی

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 9/1/07جلسه یکصد و هفتادم در تاریخ    .79

  دریافت مجوز انتشار مجله علمی از وزارت ارشادارائه گزارش 

 گزارش انتشار خبرنامه ششم 

 امه توسط آقای دکتر جهانگیرنژادتدوین آئین نامه اجرایی خبرن 

 ی سالیانه توسط آقای دکتر شهیدیها تدوین آئین نامه اجرایی کنگره 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/1/07جلسه یکصد و هفتاد و یکم در تاریخ .   70

 پیشنهاد افتتاح سپرده یک ساله برای انجمن و بهره مندی از سود حاصله 

 ر عمید در مورد پیشنهاد بررسی شیوع کشوری بیماری پریودنتال مطرح گردیدنامه آقای دکت. 
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 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 14/0/07جلسه یکصد و هفتاد و سوم در تاریخ .   77

 ی تخصصی مطرح و مقرر شد پیش نویس آن برای کلیه اعضاء و ها نامه وزارت بهداشت اساسنامه جدید انجمن

 .عالی و هیأت مدیره ارسال گردد و جمع آوری نظرات جمع بندی شده و برای وزارت متبوع ارسال گرددشورای 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/7/07جلسه یکصد و هفتاد و پنجم در تاریخ .   188

 و مقرر شد طی  ی تخصصی جمع آوری گردیدها نظرات اعضاء انجمن در مورد پیش نویس اساسنامه جدید انجمن

 .مبسوط به وزارت بهداشت ارسال گردد ای نامه

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 18/18/07جلسه یکصد و هفتاد و ششم در تاریخ .   181

 ی خصوصی به صورت سپرده افتتاح حساب ها مقرر شد مبلغ یکصد میلیون تومان موجودی انجمن در یکی از بانک

 .گردد

 ران و درخواست از انجمن جهت معرفی افراد مطرح ای  مپلنتای  رآرابن مبنی بر چاپ کتاب برگزیدگاننامه شرکت مه

 .شد که با آن مخالفت گردید

 توسط آقای دکتر شهیدی تهیه گردید که مقرر شد پس از اصالحات الزم در جلسه ها آئین نامه برگزاری همایش  

 .نده مجدداً بررسی و تصویب شودیآ

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 4/11/07جلسه یکصد و هفتاد و هفتم در تاریخ .   181

 در تهران برگزار گردد ها در شهرستان و کنگره ها مصوب گردید سمپوزیوم. 

 زبان و دکتر کریمی افشار پیشنهاد شدند که  رئیس سمپوزیوم بعدی آقایان دکتر پورعباس، دکتر حائریان، دکتر ترک

 .د به ترتیب با نامبردگان صحبت شودمقرر ش

  انتخاب شود 01رئیس کنگره بعدی مقرر شد در اولین جلسه سال. 

 ردن مطرح و مقرر شد فعالً مسکوت بماندای  نترنتیای  نامه آقای دکتر شکفته راد در مورد همکاری انجمن با پایگاه. 

 :اهم مصوبات آن به شرح ذیل استتشکیل و  10/11/07جلسه یکصد و هفتاد و هشتم در تاریخ .   183

 ها شان کتباً داده شده و در رسانهای  مقرر گردید پاسخ ها در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مهرآرابن در رسانه 

 .منتشر شود

 وقت استخدام گردد ی انجمن یک حسابدار پارهها پیشنهاد گردید با توجه به گسترده شدن فعالیت. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 1/11/07هفتاد و نهم در تاریخ جلسه یکصد و .   184
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  نامه شرکت الماس رویان مبنی بر همکاری باICOI ران مطرح و مورد موافقت قرار ای  مپلنتای  و مؤسسه نوآوران

 .نگرفت

 میلیون تومان مطرح و ضمن  5ی دکتر سانز و اوربان به مبلغ ها پیشنهاد مؤسسه سینا مبنی بر خرید امتیاز سخنرانی

 .ماه پس از برگزاری صورت پذیرد 0ن کار ای  موافقت مقرر گردید

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 11/1/78جلسه یکصد و هشتادم در تاریخ .   182

  اهد شدبه ریاست آقای دکتر احمد حائریان در یزد برگزار خو( سمپوزیوم دوم)دوازدهمین همایش ساالنه انجمن. 

 ی آموزش مداوم قرائت و مقرر ها ران مبنی بر معرفی نماینده انجمن جهت دبیر علمی دورهای  نامه انجمن دندانپزشکی

 .شد آقای دکتر شهیدی معرفی شوند

 به شرح ذیل تصویب شد 01ی آموزشی سال ها دوره: 

 روز  2به مدت  0/5/01لغایت  67/4/01دوره آموزشی ارتو پریو توسط دکتر فرگوسن در تاریخ  (0

 01ماه  پایان دی 01روزه شروع مهرماه  04مپلنت ای  دوره (6

 01تیرماه  09و  02 – 01تیرماه  7و  6روزه پریو، 4دوره  (7

 :آن به شرح ذیل استتشکیل و اهم مصوبات  11/1/78جلسه یکصد و هشتاد و یکم در تاریخ .   181

 حقوق منشی انجمن شش میلیون ریال تعیین گردید. 

  به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان انجام شود 01تا  90مقرر شد توسط حسابدار انجمن حسابداری از سال. 

 حقوق حسابدار انجمن ماهیانه دو میلیون ریال تعیین گردید. 

 گردید حق عضویت ساالنه پنجاه هزار تومان تعیین. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 7/3/78جلسه یکصد و هشتاد و دوم در تاریخ .   189

 ران واقع در گیشا خیابان پیروزی غربی ای  موضوع خرید یک واحد آپارتمان در مجموعه ساختمان انجمن دندانپزشکی

 .با شورای عالی مطرح شود ن موضوعای  مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و نیز مقرر شد 84پالک 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 10/1/78جلسه یکصد و هشتاد و پنجم در تاریخ .   180

 فروش ساختمان نواب جهت خرید آپارتمان گیشا تصویب شد. 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 12/0/78جلسه یکصد و هشتاد و ششم در تاریخ .   187

  زحمات آقای دکتر پورعباس جهت اخذ امتیاز علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علمی وزارت بهداشت قدردانی از

 .گردید
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 ی بازآموزی توسط آن سازمان ارسال گرددها مقرر شد نامه اعتراضی به سازمان نظام پزشکی جهت برگزاری دوره. 

 :اهم مصوبات آن به شرح ذیل است تشکیل و 10/7/78جلسه یکصد و هشتاد و هفتم در تاریخ .   118

  ساله انجمن توسط حسابدار انجمن انجام گردید که مقرر شد در مجمع عمومی ارائه شود 00گزارش حسابرسی. 

 گزارش آقای دکتر شهیدی در مورد روند برگزاری کنگره ارائه گردید. 

 أت مدیره انجمن و سردبیر مجله به ن و اعضاء ادوار هیمو سمپوزیوم انج ها شورای عالی مشاورین، رؤسای کنگره

 .شرکت کنند ها و کنگره ها بدون هزینه در کورس VIPعنوان 

 :تشکیل و اهم مصوبات آن به شرح ذیل است 1/18/78جلسه یکصد و هشتاد و هشتم در تاریخ .   111

 شد دکتر ی تخصصی مطرح و قرار ها نامه رئیس انجمن جراحان عمومی جهت شرکت در جلسه گردهمایی انجمن

 .ن جلسه شرکت نمایندای  رکن در

 معرفی یک نفر به عنوان نماینده انجمن در پروژه ساخت ساختمان جدید که دکتر رکن معرفی شدند. 

 مطرح و مقرر شد در مجمع عمومی مطرح شود ها نامه وزارت بهداشت در مورد تعرفه. 

 :اهم مصوبات آن به شرح ذیل استتشکیل و  11/18/78جلسه یکصد و هشتاد و نهم در تاریخ .   111

 برگزار خواهد شد 2/00/01شنبه  مراحل انجام انتخابات هیأت مدیره انجام شده که در روز پنج. 

 ی انجمن از بدو تأسیس به صورت یک کتابچه تدوین گرددها مقرر شد فعالیت. 
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 خالهص کنگ ه اهی ربگزار شده 
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 کنگره اول

 0781  آبان 00و  01 تاریخ

 دانشگاه شهید بهشتی –تهران  محل برگزاری

 عباس مرتضوی دکتر غالم رئیس کنگره

 دکتر حمید مقدس دبیر علمی

 دکتر غالمعلی غالمی دبیر اجرایی

 64 تعداد سخنران

 ـــ تعداد پوستر

 ـــ تعداد سخنران خارجی

 455 تعداد شرکت کننده

 

 

 دوم کنگره

 0780مهر  07الی  00 تاریخ

 دانشکده دندانپزشکی –مشهد  محل برگزاری

 دکتر محمود تمیزی رئیس کنگره

 زاده دکتر رضا آقاسی دبیر علمی

 ابراهیم رحمانی دکتر محمد دبیر اجرایی

 44 تعداد سخنران

 00 تعداد پوستر

 ـــ تعداد سخنران خارجی

 775 تعداد شرکت کننده
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 کنگره سوم

 0786 تاریخ

 اصفهان محل برگزاری

 دکتر هدایت اله گلستانه رئیس کنگره

 ـــ دبیر علمی

 ـــ دبیر اجرایی

 ـــ تعداد سخنران

 ـــ تعداد پوستر

 ـــ تعداد سخنران خارجی

 469 تعداد شرکت کننده

 

 

 کنگره چهارم

 0787مهر  01و  0 تاریخ

 تهران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی –تهران  محل برگزاری

 دکتر سید اصغر میرعمادی رئیس کنگره

 دکتر امیررضا رکن دبیر علمی

 دکتر امیررضا رکن دبیر اجرایی

 62 تعداد سخنران

 00 تعداد پوستر

 4 تعداد سخنران خارجی

 Dr.Parlar Turkey, Dr.Bosshardt, Dr.Serdar Soyturk, Dr.Sculean ان خارجینام سخنران

 598 تعداد شرکت کننده
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 پنجمکنگره 

 0784 تاریخ

 دانشگاه شهید بهشتی –تهران  محل برگزاری

 غالمی غالمعلی دکتر رئیس کنگره

 ـــ دبیر علمی

 کریمی دکتر محمد رضا دبیر اجرایی

 ـــ تعداد سخنران

 ـــ تعداد پوستر

 ـــ تعداد سخنران خارجی

 242 شرکت کنندهتعداد 

 

 

 ششمکنگره 

 0785  آبان 06الی  01 تاریخ

 گروه پریودنتولوژی دانشگاه شیراز - شیراز محل برگزاری

 دکتر سعید رئوفی رئیس کنگره

 دکتر شریعه فقیهی دبیر علمی

 دکتر نازیال شهبازی دبیر اجرایی

 67 تعداد سخنران

 70 تعداد پوستر

 0 تعداد سخنران خارجی

 ان خارجیسخنران نام
Dr. Jean Maire Megerbane, Dr.Ates Parlar, Dr. Nadim Abou 

Jaoude, Dr.Georges Tawil, Dr.Nabil Barakat, Dr.Stefan Ihde, 

Dr.Gerald Schilling,    Dr.Nahi Jabbour, Dr. Ates Parlar 

  287 تعداد شرکت کننده
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 هفتم کنگره

 0782  آبان 00الی  0 تاریخ

 گروه پریودنتولوژی دانشگاه تهران –تهران  محل برگزاری

 دکتر علی اکبر خوشخونژاد رئیس کنگره

 دکتر سید اصغر میرعمادی دبیر علمی

 دکتر ندا مسلمی دبیر اجرایی

 77 تعداد سخنران

 66 تعداد پوستر

 ـــ تعداد سخنران خارجی

 956 تعداد شرکت کننده

 

 

 هشتمکنگره 

 0789آذر  02 الی 04 تاریخ

 خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان –کیش  محل برگزاری

 دکتر محمدرضا طالبی اردکانی رئیس کنگره

 دکتر غالمعلی غالمی دبیر علمی

 دکتر پیمان شهیدی دبیر اجرایی

 40 تعداد سخنران

 40 تعداد پوستر

 01 تعداد سخنران خارجی

 نام سخنرانان خارجی

Dr.Stephan Wallace, Dr.Parlar, Mr.Patrik Walder, Dr.N.Jabbour   

Prof.A.Sculean    Dr.M.Karima    Dr.M.Memari    Dr.Donald J. 

Ferguson    Prof.Dr.Dr.Med.Habil.Kai-Olaf Henkel Dr.Mazen 

Tamimi,PhD  

 870 تعداد شرکت کننده
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 نهم کنگره

 0788آذر  61الی  08 تاریخ

 گروه پریودنتولوژی دانشگاه آزاد –تهران  محل برگزاری

 دکتر محمدرضا کریمی رئیس کنگره

 دکتر سعید سادات منصوری دبیر علمی

 دکتر محمود قاسمی دبیر اجرایی

 99 تعداد سخنران

 20 تعداد پوستر

 2 تعداد سخنران خارجی

 نام سخنرانان خارجی
Dr. Alvaro Jose Ordonez Garcia, Dr.Chritoph A.Ramsier, 

Dr.George Tawil, Dr.Mazen Tamimi, Dr.Nabil Barakat,  

Dr.Ridh M َbarek 

 097 تعداد شرکت کننده

 

 

 (اولین سمپوزیوم ) دهم کنگره 

 0780آذر  06و  00 تاریخ

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان –اصفهان  محل برگزاری

 دکتر هدایت اله گلستانه رئیس کنگره

 محمد کتابی دکتر دبیر علمی

 دکتر وحید اصفهانیان دبیر اجرایی

 8 تعداد سخنران

 ـــ تعداد پوستر

 6 تعداد سخنران خارجی

 Prof.Dr.Mariano Sanz Alonso, Prof. Dr. Dong-Seok Sohn نام سخنرانان خارجی

 422 تعداد شرکت کننده
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 یازدهمکنگره 

 0701بهمن  8الی  4 تاریخ

 گروه پریودنتولوژی شهید بهشتی –تهران  محل برگزاری

 دکتر پیمان شهیدی رئیس کنگره

 دکتر غالم عباس مرتضوی دبیر علمی

 دکتر محمدرضا طالبی اردکانی دبیر اجرایی

 62 تعداد سخنران

 47 تعداد پوستر

 4 تعداد سخنران خارجی

 Dr.Salama, Dr.Deporter, Dr.Tarnow, Dr.Renevert نام سخنرانان خارجی

 264 تعداد شرکت کننده

 

 

 

 

 

 

 

 


