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ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مرواد ازیادت
شکر ایزد که زتاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشاد است
فرا رسیدن بهار طبیعت ،فصل شکوفایی گلها و دل های امیدوار ،فصل
رویش مجدد زندگی را تبریک عرض نموده و انتشار نخستین شماره
ماهنامه دندانسازان حرفه ای را که مقارن با آغاز بهاراست ،به فال نیک
گرفته ایم و کمر همت بسته و با استعانت از خداوند متعال آغازگرراهی
هستیم که امیدواریم ثمره آن ارتقاء دانش دندانسازی کشور باشد.
خرد و دانش بشری در این عصر ،فراگیر و پویا می باشد و انسان آگاه به
سرپنجه با کفایت علم ،علم سرافرازی بر بام ملکوت می افرازد .در عصر
حاضر مسئله دسترسی مناسب به اطالعات در زمینه های تخصصی
حرفه ای به صورت یک امر حیاتی در آمده و تحقق این امر یکی از
اصول اولیه توسعه به شمار می رود.
متأسفانه در کشور ما به دلیل عدم وجود نشریه جامع دندانسازی که
بتواند در زمینه های عملی ،پژوهشی ،تحلیلی ،اطالع رسانی صحیح و
روز آمد ،داشته باشد .مجموعه دندانسازان کشور در این رابطه در مضیغه
شدید به سر می برند .با حضور مجله پیش رو با نام دندانسازان حرفه ای
که به مدیر مسئولی دوست و همکار تالشگرمان جناب آقای هوشنگ
کبریایی مجوز نشر گرفته است بر آنیم تا زمینه ای فراهم سازیم که
آخرین اطالعات مربوط به تحقیقات انجام شده در شاخه های مختلف
علم و هنر دندانسازی و تازه های این حرفه به رشته تحریر درآورده و
در اختیار خوانندگان قرار گیرد .جهت نیل به این هدف نیازمند راهنمایی
و همفکری اساتید معظم و اعضاء محترم هیأت علمی گروه پروتزهای
دندانی دانشکده های دندانپزشکی کشور؛ رزیدنت ها و دانشجویان
دندانپزشکی و کارشناسی پروتز می باشیم .از همکاران دندانساز خصوص ًا
همکاران پیشکسوت که هر کدام دارای کوله باری از تجربه های
گرانسنگ حرفه ای می باشد ،و برای ما سرمایه های ارزشمندی هستند
که در مقابلشان سر تعظیم فرود آورده و خارج از وابستگی به هر کدام
جریان های دندانسازی کشور ،تقاضا داریم بزرگوارانه یاریمان نموده
تا تجربیات سالیان دراز عمر کاری خود را در اختیار آیندگان قرار دهیم.
در پایان بار دیگر از همه گروه های فوق درخواست می کنم با ارسال
مقاالت ،تحقیقات و پیشنهادات سازنده خویش ما را در جهت ارائه نشریه
ای با بار علمی وزین و پرمحتوا یاری دهند.
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