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 استاد دکتر هوشگ برجیان

با هدف بزرگداشت استاد گرانقدر اقای دکتر هوشنگ برجیان  خالصه ای از زندگینامه ایشان جهت اشنائی همکااران متتار  

 دندانپزشکی کودکان  گرد اوری و تدوین شده است.دندانپزشکی کودکان ایران توسط جمعی ازاساتید پیشکسوت 

مرحو  دکتر برجیاان در شاهر اصانهان متوشاد شادند و پاپ از بپایاان رسااندن دوره تتدایالت ابتاداطئی و متوسانه  باه تهاران 

 امددند و پپ  موفقیت در کنکاور تتدایالت دانشایاهی را در رشاته دندانپزشاکی  دانشایاه تهاران شاروف وباا موفقیات باتماا 

تیزاس " به امریکا سانر کردناد و دوره ساه سااشه   رزیدنسای  -رساندند .  پپ اخذ پذیرش از  بیمارستان کودکان " دریسکل 

 شروف کردند. 8591دندانپزشکی کودکان  را   بیمارستان کودکان " دریسکل "  در سال 

 

Driscoll Foundation Children Hospital Corpus Christi Texas (June 1958 – July 1961)        

پااپ از گذراناادن دوره رزیدنساای و مراجعااه  بااه ایااران  بااه تاادریپ در بهاان کودکااان دانشااکده دندانپزشااکی دانشاایاه تهااران 

 پرداختند .

پپ از مد تی  به ریا ست بهن کودکان منسوب و بر اساس مدوبه تشکیل گروه های اموزشی دانشیاه   با عنوان مدیر 

به اموزش و فعاشیت خود ادامه دادند. دکتر برجیان در دوران مدیریت در گروه کودکان تغیرات  8591گروه کودکان تاسال 

و تتول زیادی در سیستم اموزشی  و درمانی بهن کودکان دانشکده بوجود اوردند و در حقیقت  انرا بدورت  مدرن و 

 رادیو گرافی  ن ان به یک  یونیت  و دستیاهمجزا کردن یک قسمت از کلینیک و مجهز  کرد پیشرفته مدیریت  میکردند.

) Quiet Room ( و  رفتار کودکان  هنیا  درمان بود اختداصا  برای درمان  کودکان با عد  همکاری و اموزش کنترل

کسب مجوز استناده از پپ از همچنین پین بینی درمان کودکان مضنرب و غیر همکار با ایجاد ارا  بهشی هوشیاری 

اقداماتی  تهیه تجهیزات مربوط بان از ان جمله است. در این قسمت  از بهن کودکان دستیاه  نایتروس اکساید اکسیژن و

دیسپالزیا  و جلو گیری از تعریق   برای تهیه تجهیزات الز  جهت کنترل د مای حرارت بدن کودکان مبتال به اکتودرمال

    .بود انجا  گرفتهزیاد  انها هنیا  در مانهای دندانپزشکی نیز 

به امریکا سنر کردند وشی هر زمان که به  ایران سنر میکردند چنانچاه مداادف   باا کنیاره  8591یان بعد از سال دکتر برج

انجمن  دندانپزشکی کودکان ایران  ویا جامعه دنداپزشکی ایران بود در ان کنیره ها  شرکت میکردند . در یکی از سنر های 

کودکان بود از ایشان بعنوان سهنران مدعو در بار ناماه افتتاحیاه دعاوت شاد ایشان  که مدادف با کنیره ساشیانه دندانپزشکی 

و شرکت نمودند. ایشان همچنین در گرد همائی  که در راستای تاطئیاد جمعای گایاد الیان هاای تهیاه شاده از طارف کمیتاه علمای 

یشکساوت شارکت نقن ایشاان و دییار اسااتید پ   نمودند شرکت  دعوت شده و انجمن دندانپزشکی کودکان تشکیل شده بود نیز

 کننده در ارائه پیشنهادات موثر و پشتیبانی از فعاشیت  های علمی انجمن پشتوانه ارزشمندی برای کمیته علمی انجمن بود. 

 .ارائه مییردددوره رزیدنسی در  ایشان مهتدری از فعاشیتها و موفقییت های علمی  ادامه در
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Scientific and Professional Activities 

 

1- Case Presentation 

 در مسابقه انتهاب بهترین معرفی" مورد " که توسط رزیدنت های شرکت کننده در " کنیره  دندانپزشکی ایاشت 

 برگزار گردید سهنرانی دکتر برجیان تتت عنوان : س تیزا   

Modifid Arrowhead Clasps in Removable Appliances                                                                

 Panel Prosthodontic -Texas State Dental Meeting  

برنده بهترین  مقاشه  در کنیره شد و ایشان رسما  بعنوان  ننر اول در بین سهنرانان  انتهاب گردیدند . متعاقب ان  از ایشاان  

 -02مورد ارائه شده در یکدادمین کنیاره سااشیانه جامعاه دندانپزشاکی امریکاا در شاوس انجلاپ      برای سهنرانی ومعرفی 

  (   دعوت بعمل امد   اپالینپ فوق فر  تغیر داده شده کلسپ اروهد میباشد (. 8592اکتبر  81

همچناین و ی اپالیانپ فاوق از ایشان  بارای شارکت در ساه  میتیناگ دییار بشار   زیار جهات ساهنرانی و معرفامتعاقب ان   

 دعوت بعمل امد.     روش ساخت ان 

  

Nueces Valley District Dental Society Monthly Meeting  1. 

    Forth Annual Dental Meeting – Dallas  Texas  2. 

Dental Resident at the Driscoll Foundation Children Hospital Meeting  3.   

                                  

  در سمینار ماهیانه پزشکان   دندانپزشکان و رزیدنت های  بیمارستان کودکان" دریساکل " باا بیماریهاای خاا  کاه     - 0 

توسط  دکتر برجیان و بدورت معرفی مورد برگزار گردید پپ از دریافات  شاو  تقادیر مجاوز چاال مقاشاه ارائاه شاده را در 

 که با  ادرس زیر در ان مجله چال شده است:      ندنپزشکی امریکا دریافت کردمجله جامعه دندا

                                

The effect of early dental treatment of "Anhydrotic Ectodermal Dysplasia" 

American Dental Association 

Vol. 61 page, 555-558 November 1960  

 

 ه رسمی سپاسیزاری و تقدیر از دکتر هوشنگ برجیان توسط :دریافت نام – 5 

 

J. M. Sloan, M.D. Medical Director 

Driscoll Fundation Children Hospital Corpus Christi, Texas 

 

رئیپ بیمارستان اموزشی کودکان دریسکول در این تقدیر نامه رسمی  ضمن گزارش موفقیات امیاز دوره ساه سااشه رزیادنتی  

متذکر می شود که او بدشیل شهدیت بارز و رفتاار شایساته  (   8598اشی جوالی   8535دکتر هوشنگ برجیان    از جون  

 رزیدنت های کودکان و پرسنل بیمارستان برخوردار بوده.  از احترا  خاصی در بین اساتید  گروه اموزشی   یشانا

 

دکتر برجیان در دوران اموزش رزیدنتی عالوه  بر شرکت  در سمینار های مهتلف   در برناماه هاای بهداشاتی مهتلاف نیاز  

       Neuces Valley District بعنوان نمونه میتینگ هنته سالمت بود که  توسط انجمن دندانپزشکی     ندمشارکت فعال داشت

 ودند.   برگزار گردید واز اعضای پانل برنامه های  سهنرانی ب


