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چهارشنبه 95/10/22
سالن مولوی
ساعت

موضوع

سخنران

08:00-9:00

افتتاحیه

10:00-10:30

پذیرایی و استراحت

تخصص

پانل :رادیولوژی
مدیران پانل :دکتر حوریه باشی زاده ،دکتر مهرداد پنج نوش ،دکتر آزاده باقری

10:30-12:30

Application of Image Post-Processing in Dental Practice

دکتر مژده مهدی زاده

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

کدام سیستم تصویربرداری داخل دهانی دیجیتال مناسب مطب است؟

دکتر داریوش گودرزی پور

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

کاربرد  CT-Scanو  MRIدر تشخیص ضایعات بیماریهای فک و صورت

دکتر مهرداد پنج نوش

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

حفاظت در اشعه و کنترل عفونت در رادیوگرافی آنالوگ و دیجیتال

دکتر حوریه باشی زاده

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

کاربرد تکنولوژی نوین تصویربرداری در تشخیص ضایعات دهانی

دکتر الدن حافظی

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

12:30-13:30

ناهار-نماز

پانل :مواد دندانی
مدیران پانل :دکتر تبسم هوشمند ،دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی ،دکتر فهیمه سادات طباطبایی
13:30-15:00
15:00-15:30

استراتژی های جدید در دندانپزشکی بازساختی

دکتر فهیمه سادات طباطبایی

مواددندانی

مواد دندانی پیشگیری کننده ،آیا فلوراید واقعا در کنترل پوسیدگی موثر است؟

دکتر حسین باقری

مواددندانی

کاربرد پرینترهای سه بعدی در بازسازی فک و صورت

دکتر زهرا نمازی

مواددندانی

تاثیر پارامترهای مختلف بر روی ادراک رنگ ترمیم های کامپوزیتی

دکتر مریم پیرمرادیان

مواددندانی

پذیرایی و استراحت
پانل :پاتولوژی
مدیران پانل :دکتر محمد مشرف ،دکتر عباسعلی پایدار ،دکتر پوپک معصومی

15:30-17:00

بیماری های زخمی تاولی مخاط دهان
نکات کلیدی در تشخیص بالینی و آزمایشگاهی و کلیاتی در مورد درمان

دکتر فاطمه شاهسواری

پاتولوژی

بیست نکته کاربردی در ارسال نمونه به پاتولوژیست دهان ،فک و صورت بایدها و
نبایدها

دکتر مژگان قاضی

پاتولوژی

چگوته در مطب خود پاتولوژیست دهان باشیم؟

دکتر عباسعلی پایدار

پاتولوژی

با ضایعات برجسته بافت نرم چه باید کرد؟

دکتر علی لطفی

پاتولوژی

نکات کلیدی در جراحی ضایعات بافت نرم

دکتر عباس کریمی

جراحی دهان ،فک و
صورت
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پنجشنبه 95/10/23
سالن مولوی
ساعت

سخنران

موضوع

تخصص

پانل :ارتودنسی
مدیران پانل :دکتر محسن شیرازی ،دکتر حسنعلی شفیعی ،دکتر مهدی کاشانی ،دکتر فریبرز امینی

08:00-10:00

کاربرد تصاویر سه بعدی در طرح درمان بیماران ارتودنسی

دکتر مریم جوهری

ارتودنسی

بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای اسکلتودنتال قابلپیشگیری در دوره دندانی مختلط (پایه
چهارم و پنجم دبستان) در شهر تهران در سال 1394

دکتر محسن شیرازی

ارتودنسی

ارتودنسی نامرئی؛ "گفته ها و ناگفته ها!"

دکتر صابر سید
گوگانی

ارتودنسی

انواع روش های درمانی در مال اکلوژن کالس3

دکتر عبدالرضا
جمیلیان

ارتودنسی

10:00-10:30

پذیرایی و استراحت
پانل :کودکان
مدیران پانل :دکتر ژاله محمودیان ،دکتر سیدجالل پورهاشمی ،دکتر حسین افشار

10:30-12:30

The Importance of Mutual Understanding between Pedodontists and
Radiologists
مدیریت و درمان عفونت های دندانی در کودکان

دکتر ژینوس حیدری

کودکان

دکتر مینا بی ریا

کودکان

نسخه نویسی و نحوه تجویز داروهای ضروری در دندانپزشکی کودکان

دکتر مهکامه
میرکریمی

کودکان

مولر-اینسایزور هیپومینرالیزاسیون)(MIH

دکتر سمیه حکمت فر

کودکان

12:30-13:30

ناهار-نماز
پانل :پرسش و پاسخ اندو

13:30-15:00

تروما و عوارض حاصله
درمان مجدد
حوادث حین درمان
کنترل درد
تهیه حفره دسترسی
Vital Pulp Therapy, MTA. CemCemant
و دیگر سواالت رایج در کلینیک

15:00-15:30

دکتر امیرعباس مشاری ،دکتر پونه محبی ،دکتر علی
کاظمی ،دکتر رضا تباری ،دکتر اروند مالک ،دکتر شهرام
عظیمی ،دکتر هنگامه بختیار

اندودانتیکس

پذیرایی و استراحت
پانل :پروتز
مدیران پانل :دکتر محمدعلی روستا ،دکتر لقمان قهرمانی ،دکتر زهرا طهوری

15:30-17:00

تلفیق تصاویر  CBCTبا  Surface renderingدر طرح درمان بیماران پروتز

دکتر تکتم جالیر

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

بررسی انواع پرینتر های سه بعدی و دستگاه های  CAD/CAMمورد استفاده در پروتزهای
دندانی ،مزایا و محدودیت ها

دکتر علیرضا هادی

پروتزهای دندانی

Digital impression

دکتر فرزانه فرید

پروتزهای دندانی

بازسازی های پیشرفته در پروتزهای ایمپلنت

دکتر مهدی صدفی

پروتزهای دندانی

?Digital solution for the future of dentistry

دکتر کریم جعفری
کفاش

پروتزهای دندانی
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جمعه 95/10/24
سالن مولوی

08:00-112:00

پانل حقوقی

