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چهارشنبه 95/10/22
سالن رودکی
ساعت

سخنران

موضوع

08:00-09:00

افتتاحیه

10:00-10:30

پذیرایی و استراحت

تخصص

پانل :اندو
مدیران پانل :دکتر محمد اثنی عشری ،دکتر رضا تباری ،دکتر نسرین روغنی زاد

10:30-12:30

نقش  CBCTدر درمان ریشه

دکتر یاسمن خیراندیش

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

تقابل بین سیستم های روتاری و رسیپروکال در اماده سازی کانال های کرودار

دکتر یزدان شنتیایی

اندودانتیکس

Ultrasonic application in Endodontics

دکتر کیومرث نظری مقدم

اندودانتیکس

Reciprocation penetration or cleaning

دکتر بابک زندی

اندودانتیکس

MTA

دکتر محمدحسین نکوفر

اندودانتیکس

12:30-13:30

ناهار-نماز
پانل :بیماری ها
مدیران پانل :دکتر مسعود رضایی ،دکتر معصومه مهدی پور ،دکتر آرش منصوریان ،دکتر سیمین لسان

13:30-15:00

Everything about oral Biopsy from A to Z

دکتر آرزو عالیی

بیماری های دهان،
فک و صورت

تشخیص افتراقی ضایعات برجسته باقت نرم دهان به روش آسان

دکتر عباس جوادزاده

بیماری های دهان،
فک و صورت

ارزیابی سالمت دهان قبل از دریافت پیوند عضو و رادیوتراپی

دکتر علی تقوی زنوز

بیماری های دهان،
فک و صورت

Applied review of 10 most common para-clinical Tests; used in
Dental practice

دکتر افشین ابراهیمی

بیماری های دهان،
فک و صورت

نحوه برخورد بالینی با ضایعات سفید و قرمز مخاط دهان

دکتر ترانه فرخ نیا

بیماری های دهان،
فک و صورت

15:00-15:30

پذیرایی و استراحت
پانل :ترمیمی
مدیران پانل :دکتر مریم حوری زاد ،دکتر شاپور نظیری سعید ،دکتر مراد صدقیانی

15:30-17:00

آرزوی دندانپزشکان:کامپوزیتهای بالک فیل و سلف ادهزیو

دکتر زهره مرادی

ترمیمی

 :CAMBRAمدیریت پوسیدگی بر اساس ارزیابی ریسک پوسیدگی

دکتر فرخنده رئیس السادات

ترمیمی

بررسی و مقایسه دستگاههای نوین تشخیص پوسیدگی و آشنایی با کاربرد آنها

دکتر مرضیه روحانی نسب

ترمیمی

دکتر نیلوفر کیان وش راد

ترمیمی

دکتر محبوبه میرزاخانی

ترمیمی

دندانپزشکی دیجیتال :آینده دندانپزشکی نوین
Does dental adhesive solvent have an effect on microleakage in
?coposite restorations
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پنجشنبه 95/10/23
سالن رودکی
ساعت

سخنران

موضوع

تخصص

پانل :اورژانس های اندو
مدیران پانل :دکتر عباسعلی خادمی ،دکتر محمد مزینی ،دکتر بهاره دادرسان فر

08:00-10:00

10:00-10:30

اورژانس های اندودانتیکس (قبل از درمان)

دکتر احسان اثناعشری

اندودانتیکس

اورژانس های بعد از درمان flare up

دکتر محمدرضا شریفیان

اندودانتیکس

رویکرد های نوین در راستای ارتقای موفقیت درمان های اندودانتیک

دکتر هادی اسدیان

اندودانتیکس

?Single Cone Obturation with Bioceramic Sealers: Yes Or No

دکتر مهدی وطن پور

اندودانتیکس

3D Computer Aided Endodontic Treatment in severely calcified canals

دکتر امیرعباس مشاری

اندودانتیکس

پذیرایی و استراحت
پانل :بافت سخت -ضایعات پاتولوژیک استخوان
مدیران پانل :دکتر اسحاق السمی ،دکتر نصرت اله عشق یار

10:30-12:30

12:30-13:30

Overview of bone pathologic disease
دیدگاه کلی درمورد ضایعات استخوانی

دکتر محمد مشرف

پاتولوژی

دیدگاه رادیولوژی و تکنیک های تشخیصی در مواجهه با ضایعات استخوانی

دکتر شهریار شهاب

رادیولوژی

دیدگاه جراحی و اصول درمان در مواجهه با ضایعات استخوانی

دکتر سیدحسن مهاجرانی

جراحی دهان،
فک و صورت

ناهار-نماز
پانل :کودکان
مدیران پانل :دکتر لیدا طوماریان ،دکتر کتایون اصفهانی زاده ،دکتر بهشته ملک افضلی ،دکتر مجید برگریزان

13:30-15:00

15:00-15:30

Recent advances in dental radiography for pediatric patients: A review

دکتر شهناز مقصودی

کودکان

مدیریت مطب دندانپزشکی و روشهای کنترل رفتاری کودکان با کمک وسایل دیجیتال معمول

دکتر مصطفی محاوری

کودکان

کاربرد لیزر در در مان های دندانپزشکی کودکان

دکتر مارال جعفری

کودکان

پیچیدگی های طرح درمان در کودکان و نوجوانان

دکتر مجید مهران

کودکان

پذیرایی و استراحت
پانل :جراحی های دنتوآلوئوالر
مدیران پانل :دکتر محمدجعفر داالیی ،دکتر سیدمهدی جعفری ،دکتر فریدون جمالی
ارزیابی ،تشخیص و درمان مشکالت و بیماری های سینوس و ارتباط سینوس با دهان

دکتر حمیدرضا محاسنی
اقدم

جراحی دهان،
فک و صورت

Coagulation problem and encountering with them in dental practice

دکتر علیرضا توتونچیان

جراحی دهان،
فک و صورت

دکتر سیروس ریسباف
فکور

جراحی دهان،
فک و صورت

دکتر علی کاووسی

رادیولوژی دهان،
فک و صورت

15:30-17:00
Management of Surgical Complications
 SCCداخل دهانی در نماهای مختلف CT, CBCT, MRI
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جمعه 95/10/24
سالن رودکی
ساعت

سخنران

موضوع

تخصص

پانل :جراحی دهان ،فک و صورت
مدیران پانل :دکتر یوشیاهو رفوآ ،دکتر میترا میرمحمدی ،دکتر فینا ناوی
بایدها و نبایدها در بیماری های مفصل TMJ

دکتر بهزاد رهسپار

جراحی دهان،
فک و صورت

بررسی رادیوگرافیک استفاده از آلوگرافت ها به همراه  PRFدر بازسازی شکاف آلوئول

دکتر پروین امینی

جراحی دهان،
فک و صورت

بیس فسفات ها :تظاهرات دهانی ،شناخت ،پیشگیری و درمان

دکتر وحید مسگرزاده

جراحی دهان،
فک و صورت

علل و روش های تشخیصی و درمان محدودیت باز کردن دهان

دکتر فهیمه اخالقی

جراحی دهان،
فک و صورت

08:00-10:00

10:00-10:30

پذیرایی و استراحت

پانل :پریو
مدیران پانل :دکتر محمدرضا ابریشمی ،سورنا وهبی ،دکتر امیرحسین شایگان ،دکتر نسرین اصفهانی زاده

10:30-12:30

Case Presentation

(پانل چالشی)

12:30-13:30

دکتر آزاده اسماعیل نژاد

پریودنتولوژی

دکتر محمدرضا دل آرام نیکو

پریودنتولوژی

دکتر محمدرضا طالبی
اردکانی

پریودنتولوژی

ناهار-نماز

پانلPain :
مدیران پانل :دکتر عباس جوادزاده ،دکتر آرش عزیزی ،دکتر فرزانه آقا حسینی

13:30-16:00

دردهای دندانی با منشاء غیردندانی

دکتر محمدرضا زارعی

بیماری های
دهان ،فک و
صورت

The role of sleep disorders in chronic orofacial pain

دکتر گلی چمنی

بیماری های
دهان ،فک و
صورت

کاربرد مخدرها در دردهای سر و گردن

دکتر فرید قره داغی

بیماری های
دهان ،فک و
صورت

