
 جله دندانپزشکی کودکان ایرانم

 

 

 

 گزارش مدیر مسئول مجله دندانپزشکی کودکبن ایران 
 
 هجلِ هحتشم هؼئَلیي ثب ػلوی ٍ اسصؿوٌذ ّبی ّوکبسی کِ ثضسگَاساًی ٍّوِ  هحتشم  ّوکبساى ، گشاهی حضَساػبتیذ فشاٍاى دسٍد ثب

 .داسًذ ٍ داؿتِ ایشاى کَدکبى دًذاًپضؿکی

 تحشیشیِ  هحتشم ّیئت تَػظ ُ ؿذ اًجبم الذاهبت ٍ ػلوی هجلِ آى هَلؼیت ٍ ؿشایظ اص  ضشٍسی ٍ هختصش گضاسؽ ریل دس هزکَس  هغبلت

 .گشدد هی تمذین حضَستبى اعالع جْت  کِ ثبؿذ هی کٌَىبت ۹۹هجلِ اص دٍ ؿوبسُ ػبل 

  .ثبؿذ هی چبح  آهبدُ  ػبل پبیبى اص لجل ٍ ثوَلغ  هجلِ  ۰۴۱۱ ػبل (صهؼتبى ٍ پبییض) دٍم ؿوبسُ حبضش حبل دس

 ثبؿذ ذتَاً هی ضشٍسی  ی ّب ّوکبسی   ػذم ٍ همبالت ثشسػی دس اختالل ثذلیل احتوبال گزؿتِ دس هجلِ هَلغ ثِ اًتـبس ػذم

 ٍ ٍّوکبسیْب همبالت دسثشسػی تؼشیغ ، دسیبفت سٍؿْبی دس تؼْیل ٍ اصالح ایجبد جْت کِ اػت هفیذی الذاهبت هجوَػِ ریل دس هزکَس هَاسد

 ۺاػت گشفتِ اًجبم  تحشیشیِ ّیئت  ّبی ّوبٌّگی

   هجلِ ثشای داهٌِ ٍ ػبیت تْیِ    - ۰

 .گشدیذ هی لشاس ثش جذیذ ّبی داد لشاس ٍ ؿذ هی توذیذ تش صٍد ّشچِ ٍثبیذ د ثَ یبفتِ خبتوِ گزؿتِ لشاسدادّبی

    . ؿذًذ هـخص ًیبص هَسد ّبی ثشسػی ٍ حبضش حبل دس آًْب ٍضؼیت هجٌبی ثش همبالت تٌظین  - ۲

 ۺؿذ اًجبم صیش صَست ثِ هَجَد همبالت ثٌذی تمؼین

 ثشسػی دػت دس همبالت - الف

 ػذم ًْبیت دس ٍ  ًجَد دسػت ایـبى تلفي یب ٍ   ًجَد هـخص هحتشم داٍساى ادسع  ٍلی ثَدًذ ؿذُ اسػبل داٍساى ثشای  کِ همبالتی -ة

 .ثَد دیگش هَاسد اص همبلِ ًَیؼٌذُ ّوکبسی

 ٍ کذگزاسی آًْب هجلِ ّبی ؿوبسُ  توبم دس ، آسؿیَی ٍ دس دػت ثشسػی ؿذُ چبح همبالت دلیك ثشسػی ثب ۺؿٌبػٌبهِ ثذٍى تهمبال ٍجَد   - ج

 .گشفتٌذ لشاس خَد ثِ هشثَط ّبی فبیل دس ؿبى هَجَد ؿشایظ ثشحؼت همبالت کلیِ ثٌبثشایيگشدیذ ،   هـخصٍضؼیت ًْبیی توبم همبالت 

 ثِ ػاللوٌذ ّوکبساى ثشای (ّوکبسی ًبهِ دػَت) هحتشم ّوکبساى همبالت  تٌظین دس تؼشیغ  جْت همبالت ثشسػی ثشای  داٍساى تؼییي - ۳

 تصحیح  گشاهی داٍساى تؼذاد افضایؾ ثب ًتیجِ دس . آهذ ثؼول دػَت همبالت داٍسی ثشای ایـبى اص ٍ اسػبل ادیتَسیبل اهَس ٍ همبالت ثشسػی

 .گشدیذجلَگیشی هجلِ چبح دس اصتبخیش ٍ ؿذُ اًجبم  ػشیؼتش همبالت

   :ادیتَسیبل ؿَسای هصَثِ - ۴

 همبلِ داٍسی گَاّی همبلِ ّش ثشای پظٍّـی  ػبػت ۰۲ هؼبدل   داٍسی تکویل اص پغ هحتشم داٍس ّش ثشای کِ کشد هصَة ادیتَسیبل ؿَسای

 ایـبى تَػظ ؿذُ داٍسی همبلِ ثبػتٌبد  تمبضب، صَست دس داؿتٌذ سا  گزؿتِ دس همبلِ داٍسی اًجبم  گَاّی کِ داٍساًی ؿذ همشس ٍ کٌذ صبدس

 .گشدد صبدس ایـبى ثشای دسخَاػتی فشهت عجك گَاّی

 :داٍسی جْت  همبلِ اسػبل ػشػت -  ۶

 اصالح تؼشیغ  ثبػث  تصوین ایي  ًوبیٌذ اسػبل هحتشم داٍساى  ثشای  اًشا همبلِ دسیبفت اص پغ کبسی سٍص  ػِ یب دٍ اکثش حذ کِ ؿذ تصَیت

  اهَس دس تؼشیغ جْت ًَیؼٌذگبى ٍ داٍساى ثب هؼئَلیي تَػظ هؼتمین توبع لضٍم هَاسد دس . گشدد هی  همبلِ چبح دس تؼشیغ هتؼبلجب ٍ همبالت

 گیشد هی اًجبم ًیض  همبلِ پزیشؽ
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 :ًَیؼٌذگبى ثشای اتَهبػیَى ػیؼتن تٌظین - ۷

 .کٌذ دسیبفت تَاًذ هی ػبیت عشیك اص سا  همبلِ اهتیبص گَاّی ًَیؼٌذُ ّش کِ تشتیت ثذیي

 ؿذ اًجبم همبالت فشهت هجذد ػبصی یکؼبى-۸

 هی تٌظین  کراس رف دی اٍ آی ًَیؼی سیفشًغ ػیؼتن هجٌبی ثش ٍ  ؿًَذ هی  Searchٍ ثشسػی ًیض ّب سیفشًغ همبالت داٍسی ضوي -  ۹

 گشدًذ

 دس کِ ؿَد هی اًجبم همبلِ  ًَیؼٌذگبى ّوگی اهضبی ٍ تبئیذ ثب ٍ  ًَیؼٌذگبى ثِ  ؿذُ اسائِ فشهت هجٌبی ثش همبلِ هحتشم ًَیؼٌذگبى هـخصبت

 ًَیؼٌذگبى ّوِ  حك سػبیت اص اعویٌبى ثبػث کبس ایي ٍ .گیشد هی لشاس ػبیت دس  همبلِ  اصل ّوشاُ همبلِ داٍسی  تبئیذیِ تکویل اص پغ ٍ پبیبى

 .ؿَد هی

 همبالت خالصِ اًتْبی  دس کِ  اػت همبلِ پزیشؽ جْت کـیذُ عَل صهبى هذت ٍ همبلِ دسیبفت صهبى ؿبهل تبسیخچِ یک داسای همبلِ ّش - ۰۲

 . ؿَد هی چبح ثؼذ ثِ   ؿوبسُ ایي اص

 .گشدد هی رکش همبلِ ّش دس ؿوبسُ ایي اص همبالت صحیح ؿذى ایٌذکغ جْت همبلِ ثِ اػتٌبد ًحَُ ضوٌب

 : اػت گشفتِ اًجبم هشحلِ دٍ عی دس ؿذ ؿشٍع ۰۳۹۹ دیوبُ اص کِ فَق هَاسد هجوَػِ

 حمیمت دس ٍ هجلِ ثؼذی ّبی ؿوبسُ ثوَلغ اًتـبس ثیٌی پیؾ ٍ هؼَلِ ؿوبسُ حٍچب تٌظین ػپغ ٍ  آى ػبیت ، هجلِ هَلؼیت تثجیت -۰

 صجبؽ دکتشصذیمِ خبًن ٍ سضَی ؿیَا دکتش خبًن کبسی فذا ثب اًتـبس هجَص لغَ اص جلَگیشی

 پبیِ حیبت کِ گشاهی داٍساى اص داًی لذس ٍ تمذیش  ، همبالت اًتـبس تؼشیغ ٍ دسیبفت تـَیك ؿبهل  ادیتَسیبل اهَس کلیِ ًظبم ایجبد ٍ هذیشیت -۲

 ثوَلغ اًتـبس ثِ هٌجش گشدیذُ رکش اختصبسا کِ فَق دس هزکَس هَاسد کلیِ چٌیي ّن ٍ ثبؿٌذ هی ایشاى کَدکبى دًذاًپضؿکی هجلِ ٍصى ٍ ،اػبع

 ٍ فشاٍاى اًشطی صشف اثش دس فَق هْن هَاسد .اػت گشدیذُ ػضیض ّوکبساى اسصؿوٌذ تحمیمبت ٍ همبالت گشفتي لشاس دػتشع دس ٍ هجلِ

 اًجبم جؼفشی هبسال دکتش خبًن ٍ کشیوی هیش هْکبهِ دکتش خبًن کَؿؾ ثِ کِ اػت آى ػشثلٌذی ٍ حشفِ ثِ احتشام ٍ ّوکبساى ثِ ػاللوٌذی

 .اػت پزیشفتِ

 ثشای هؼٌَی اسصؽ ٍ للجی احتشام ٍ هجلِ ادیتَسیبل گشٍُ ّوکبسی ٍ ّوذلی صویویت ثذلیل تٌْب فَق  ّبی اسصؽ کِ اػت رکش ثِ الصم

خبًن ػشکبسٍ ّوکبسی  اًصبسی لبػن دکتش آلبی جٌبة هجلِ هحتشم دثیش ػش  هذیشیت ٍثب ‘ کَدکبى هتخصص دًذاًپضؿکبى ‘   ػضیض ّوکبساى

 .ثبؿذ هی ، ػشکبس خبًن هْکبهِ هیشکشیوی ٍ ػشکبس خبًن دکتش هبسال جؼفشی دکتش ؿیَا سضَی

 ّیبت ثب ّوکبسی ٍ همبالت داٍسی ، همبالت اسػبل دس  تبى اسصؿوٌذ ّبی سٌّوبئی ٍ ثضسگَاس  ّوکبساى ؿوب اص ػپبػگضاسی ثب پبیبى دس

 ایشاى کَدکبى دًذاًپضؿکی اًجوي ٍ کـَس ػشاػش کَدکبى دًذاًپضؿکی هتخصصیي توبم ثِ هتؼلك کِ هجلِ سٍص ثِ سٍص پیـشفت آسصٍی تحشیشیِ

 .داسم سا ثبؿذ هی

 گلپبیگبًی ٍحیذ هجتجی
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