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چهارشنبه 95/10/22
سالن سعدی
ساعت

سخنران

موضوع

08:00-9:00

افتتاحیه

10:00-10:30

پذیرایی و استراحت

تخصص

پانل :لیزر در دندانپزشکی -از آشنایی تا کاربرد
مدیران پانل :دکتر کاظم نبوی نژاد ،دکتر رضا فکرآزاد ،دکتر عباس مجدآبادی

10:30-12:30

دندانپزشک و شروع آموزش لیزر

دکتر آرش رحیمی

دندانپزشک عمومی

پروفشنالیسم در لیزر درمانی و میزان رضایتمندی بیماران

دکتر جواد سرآبادانی

بیماری های دهان،
فک و صورت

درمان پاکت های پریودنتال با کمک لیزر

دکتر ناهید دریکوند

پریودنتولوژی

طول موج -تکنیک های افزایش طول تاج

دکتر رضا مال

پریودنتولوژی

12:30-13:30

ناهار-نماز

پانل :لیزر در دندانپزشکی-کاربردی خاص
مدیران پانل :دکتر کتایون کلهری ،دکتر مازیار میر

13:30-15:00

بایدها و نبایدها در کاربرد لیزر در دندانپزشکی

دکتر ستاره سادات هاشمی

پریودنتولوژی

درمان همانژیوما با کمک لیزر

دکتر احمدرضا احمدی نیا

پریودنتولوژی

کاربرد لیزر اربیوم در خارج کردن دندان به شکل محافظه کارانه

دکتر مهدی کدخدازاده

پریودنتولوژی

درمان پری ایمپلنتایتیس به کمک لیزر

دکتر عماد کوثریه

لیزر

ارزیابی جنبه های مثبت و منفی استفاده از لیزر در بلیچینگ

دکتر مریم اسدزاده

پاتولوژی

کاربرد لیزر در ضایعات دهانی آفت -تبخال

دکتر سارا پورشهیدی

بیماری های دهان،
فک و صورت

15:00-15:30

پذیرایی و استراحت

پانل :لیزر در دندانپزشکی باالتر از تصور!
مدیران پانل :دکتر آرش رحیمی ،دکتر عماد کوثریه ،دکتر مسعود مجاهدی

15:30-17:00

اصول ایمنی در کاربرد کلینیکی لیزر

مهندس اسماءالسادات
معتمد

مهندسی پزشکی
بایومتریال

کاربرد لیزر در کنترل دردهای صورتی

دکتر هومن ابراهیمی

بیماری های دهان،
فک و صورت

کاربرد لیزر کم توان در TMD

دکتر ندا حکیمی ها

لیزر

تاثیر پرتو لیزر کم توان بر سلول های بنیادی پالپ دندان

دکتر رویا رمضانی

لیزر

وستیبولو بالستی با کمک لیزر

دکتر نوشین قائم مقامی

لیزر

طول موج های مختلف در درمان ریشه

دکتر مازیار میر

لیزر
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پنجشنبه 95/10/23
سالن سعدی
ساعت

08:00-10:00
10:00-10:30

موضوع

پانل :اندو -ایمپلنت
پذیرایی و استراحت

پانل :بازسازی دنداهای به شدت تخریب شده
12:30-13:30

ناهار-نماز

13:30-15:00

پانل :دندانپزشکی دیجیتال یا آنالوگ

15:00-15:30

پذیرایی و استراحت

15:30-17:00

پانل :زیبا سازی دندانها
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جمعه 95/10/24
سالن سعدی
ساعت

سخنران

موضوع

تخصص

پانل :تشخیص ،طرح درمان و آشنایی با اجزای ایمپلنت در اوردنچر
مدیران پانل :دکتر علی حدادیان ،دکتر محمد درهمی
مالحظات تشخیصی و طرح درمان در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

08:00-10:00



تعریف اوردنچر و انواع آن ()RP4 &RP5



انتخاب بیمار ،اندیکاسیون و کنترا اندیکاسیون اوردنچر

دکتر مسعود اجاللی

پروتزهای دندانی

آشنایی با اجزای ایمپلنت و اتچمنت ها


انواع اباتمنت های پیچ شونده و اختصاصی()UCLA



انواع اباتمنت های مخصوص اوردنچر و اتچمنت ها



اندیکاسیون انتخاب اتچمنت

10:00-10:30

دکتر زهرا رحمانی

پروتزهای دندانی

پذیرایی و استراحت

پانل :مراحل کلینیکی ساخت و طراحی اوردنچر متکی بر ایمپلنت
مدیران پانل :دکتر مجید پورشهاب ،دکتر محسن تمیزی ،دکتررضا مصطفی پور





10:30-12:30

طرح درمان اوردنچر متکی بر ایمپلنت در ماگزیال و مندیبل
قالب گیری و انواع آن و انواع تری اختصاصی
دکتر مهدی صدفی

روش های تایید قالب



بیس رکوردگیری و انواع آن



تبدیل پروتز کامل کانونشنال به اوردنچر متکی بر ایمپلنت

پروتزهای دندانی

مراحل کلینیکی طراحی و ساخت در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت()2




12:30-13:30

مراحل کلینیکی طراحی و ساخت اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت ()1

چیدن آزمایشی و نهایی و ایندکس پوتی
انتخاب اباتمنت و ساخت اتچمنت های متصل و ساخت فریم ورک ()Frame Work
فلزی و انواع آن
امتحان اتچمنت



پخت و تحویل اوردنچر و اتچمنت به بیمار



نکات البراتواری در ساخت اوردنچر

دکتر مهرداد اقتداری

پروتزهای دندانی

ناهار-نماز

پانل :مالحظات خاص در اوردنچر و Follow up
مدیران پانل :دکتر اسماعیل اسدزاده ،دکتر ابوالحسن ابوالحسنی ،دکتر حمیرا انصاری
تکنیک های اتصال اتچمنت اباتمنت های انفرادی در اوردنچر متکی بر ایمپلنت

13:30-15:30

دکتر پارسا آتش رزم

پروتزهای دندانی

مالحظات خاص در پارسیل های متکی بر ایمپلنت  IRPDو در اوردنچرهای متکی بر
ایمپلنت ماگزیال

دکتر امیر فیاض

پروتزهای دندانی

Follow up & Maintenance& complications

دکتر مسعود اجاللی

پروتزهای دندانی

