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سه شنبه 95/10/21
سالن حافظ
ساعت

7:00-8:00

موضوع

تخصص

سخنران

سالن حافظ :خوشامدگویی و اعالم برنامه
پانل :سرامیک ها در دندانپزشکی
مدیران پانل :دکتر حسن درریز ،دکتر پارسا آتش رزم
چگونه سرامیک وارد دندانپزشکی شد؟

08:00-10:00

آیا سرامیک ها طبقه بندی کلینیکی دارند؟
مزیت سرامیک ها بر سایر مواد از نظر ترکیب بر سایر مواد

دکتر محمدحسین پدرام

پروتزهای دندانی

کی و کجا سرامیک ها را درست استفاده کنیم؟

10:00-10:30

پذیرایی و استراحت

پانل :سرامیک ها
مدیران پانل :دکتر هومن زرعکانی ،دکتر علیرضا خائف
10:30-12:30

تراش و آماده سازی دندان برای انواع سرامیک ها

دکتر علیرضا کشواد

پروتزهای دندانی

طراحی  frameworkدر پروتزهای سرام و متال

دکتر محمدرضا حاجی
محمودی

پروتزهای دندانی

12:30-13:30

ناهار-نماز

پانل :سرامیک ها
مدیران پانل :دکتر رامین آغنده  ،دکتر غالمرضا اصفهانی زاده ،دکتر حمید فزونی
آشنایی با انواع سمان ها

13:30-15:30

نکات کلینیکی آماده سازی و  cementationسرامیک ها
آنالیز و بررسی  Complicationهای روکش های سرامیکی و Repair

دکتر رامین فهیما

دندانپزشک
عمومی

دکتر علیرضا هادی

پروتزهای دندانی
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چهارشنبه 95/10/22
سالن حافظ
ساعت

سخنران

موضوع

تخصص

افتتاحیه

08:00-09:00

پانل :دیجیتال-پروتز
مدیران پانل :دکتر سیدجلیل صدر ،دکتر علیرضا کشواد
Analog VS Digital Prosthodontics
(مقایسه تطبیقی پروتزهای دندانی متعارف و دیجیتال)

09:00-10:00

دکتر پارسا آتش رزم

پروتزهای دندانی

Professor Paul
Modern Porcelain Veneer Techniques

10:00-10:30

Tipton

پروتزهای دندانی

پذیرایی و استراحت

پانل :مالحظات زیبایی در درمان های پریو/پروتز
مدیران پانل :دکتر خسرو ثائبی ،دکتر مینو مهشید ،دکتر فریده حقیقتی

10:30-12:30

مشکالت پریودنتال در ناحیه استتیک ناشی از درمان های ترمیمی زیبایی

دکتر آرزو پزشکفر

پریودنتولوژی

Free gingival graft around teeth and implants

دکتر شبنم آقایان

پریودنتولوژی

Implant Site Development With Orthodontics
جراحی زیبایی افزایش طول تاج در درمان gummy smile

دکتر پویا علیایی

ارتودنسی

دکتر امید مقدس

پریودنتولوژی

اصول و تکنیک ها
12:30-13:30

ناهار-نماز

پانل :دیجیتال پروتز و جراحی ()Multidisciplinary
مدیران پانل :دکتر حسن بهناز ،دکتر فریده گرامی پناه ،دکتر سید حسن مهاجرانی
Minimally invasive surgery in implant site development

دکتر وفا مشیرآبادی

جراحی دهان،
فک و صورت

دکتر عباس آذری

پروتزهای دندانی

نقش گایدهای جراحی و کامپیوتری در ایمپلنت
دکتر امیرجالل عباسی

جراحی دهان،
فک و صورت

بررسی عدم انطباق یافته های حین جراحی ایمپلنت با اندازه های CBCT

دکتر یاسر صافی

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

Digital Technologies for Dental Implant Treatment Planning, Guided
Surgery and Implant Prosthesis

دکتر مهناز ارشد

پروتزهای دندانی

13:30-16:00
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پنجشنبه 95/10/23
سالن حافظ
ساعت

سخنران

موضوع

تخصص

پانل :پریو
مدیران پانل :دکتر سکینه پاکنهاد ،دکتر حسین بهنیا ،دکتر نرگس بارفروش
آسیب های عصبی ) (NERVE INJURYدر جراحی های ایمپلنت
و ارائه نکات کلیدی در پیش گیری از آنها

08:00-10:00

10:00-10:30

Selection Of Biomaterials In Sinus Floor Augmentation

دکتر رضا بیرنگ

پریودنتولوژی

دکتر محمدرضا کریمی

پریودنتولوژی

راهنمای دیجیتالی :راهکاریی برای درمان کم تهاجمی جراحی های ایمپلنتی
پیشرفته

دکتر غالمعلی غالمی

پریودنتولوژی

Implant Complications Related to Surgical Procedures

دکتر نسرین اصفهانی زاده

پریودنتولوژی

پذیرایی و استراحت

عنوان پانل:دندان های نهفته
مدیران پانل :دکتر عباس خدایاری نمین ،دکتر فریبرز آرین ،دکتر مهران آقاگلی

10:30-12:30

12:30-13:30

جراحی دهان،
فک و صورت

اصول طراحی فلپ در جراحی دندان های نهفته

دکتر حمیدرضا فالحی

دندان های نهفته؛ تازه ها ،بایدها و نبایدها ،افق های آینده
)(Duet Presentation

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
دکتر سید امید کیهان

Coronectomy : A technique to protect Inferior Alveolar Nerve

دکتر مهران شکری

جراحی دهان،
فک و صورت

نوآوری های جدید در پیشگیری از مشکالت پس از جراحی دندان های نهفته

دکتر حمیدمحمود هاشمی

جراحی دهان،
فک و صورت

The diagnostic efficacy of cone beam CT for impacted teeth
and associated features

دکتر زهرا غنچه

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

جراحی دهان،
فک و صورت

ناهار-نماز

پانل :ترمیمی
مدیران پانل :دکتر احمد نجفی ،دکتر مهیار شهبازی مقدم ،دکتر کسری طبری

13:30-15:30

تازه های دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

دکتر مرجانه قوام
نصیری

ترمیمی

زیباسازی لبخند با سفیدکردن دندان :مالحظاتی که قبل وبعد از درمان باید
بدانیم

دکتر شاداب صفرزاده
خسروشاهی

ترمیمی

راه های موفقیت در ترمیم کامپوزیتی دندانهای وایتال با حفرات وسیع

دکتر شبنم شریفی
میالنی

ترمیمی

کلید موفقیت در ترمیم دندان های اندوشده

دکتر منصوره میرزایی

ترمیمی
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جمعه 95/10/24
سالن حافظ
ساعت

سخنران

موضوع

تخصص

پانل :سرامیک ها -دندانپزشکی زیبایی
مدیران پانل :دکتر اسماعیل یاسینی ،دکتر منصوره میرزایی ،دکتر فرناز مهدی سیر

08:00-10:00

موارد کاربرد پرسلن المینیت ونیرها و انواع سرامیک مصرفی در المینیت ها

دکتر حمید کرمانشاه

ترمیمی

 10اشتباه رایج در کامپوزیت ونیر

دکتر سعید نعمتی

ترمیمی

سرامیک های  no prepو  minimal prepاز واقعیت تا تبلیغات

دکتر کسری طبری

ترمیمی

Tips and Tricks for the Adhesive Cementation of Ceramic
Veneers

دکتر علی امامقلی پور

ترمیمی

10:00-10:30

پذیرایی و استراحت

پانل :دندانپزشکی دیجیتال
مدیران پانل :دکتر اکبر فاضل ،دکتر محمدحسین پدرام ،دکتر قاسم امتی شبستری

10:30-12:30

?Why we need 3D in dentistry
Additive manufacturing, materials and comparison with other
manufacturing method in dental
?Digital Denture: What a dentist should know about it

دکتر سیدجلیل صدر

پروتزهای دندانی

آقای رضا کاظمی

پروتزهای دندانی

دکتر رامین مشرف

پروتزهای دندانی

The effect of implant design in the amount of bone loss using
digitized radiography

دکتر علیرضا کشواد

پروتزهای دندانی

12:30-13:30

ناهار-نماز

پانل :اندو
مدیران پانل :دکتر علی کنگرلو ،دکتر محمد ضرابیان

13:30-15:30

Vertical root fracture & crack

دکتر اروند مالک

اندودانتیکس

Avulsion

دکتر رضا تباری

اندودانتیکس

Luxation
Tooth discoloration induced by calcium-silicate based
materials: a literature review
چالش های پیش روی دندانپزشکان در درمان های ریشه دندان

دکتر بهنام بوالهری

اندودانتیکس

دکتر سهراب سوادکوهی

اندودانتیکس

دکتر ناهید اخالقی

اندودانتیکس

