دوازدهمین کنگره علمی سالیانه
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
 91-22دی ماه 9911
تهران -مرکز همایش های برج میالد

سه شنبه 19/91/91
سالن حافظ
ساعت

سخنران

موضوع
پانلPractical Guides to Success in Endodontics :

مدیر پانل :دکتر علی کنگرلو ،دکتر محمدسعید شیخ رضایی ،دکتر رضا تباری

10:01-91:01

بررسی میزان ترک های عاجی ایجاد شده در سیستم های مختلف آماده سازی کانال

دکتر یزدان شنتیایی

مزایای فتوداینامیک تراپی در ضدعفونی عفونت های پایدار ریشه دندان در اندودانتیکس

دکتر محمد اثنی عشری

نسل جدید فایل های روتاری با قابلیت تطابق سه بعدی کانال

دکتر احسان اثنا عشری

کاربرد سیلرهای جدید  Bio Ceramicدر درمان های اندودانتیکس

دکتر شهرام عظیمی

پرسش و پاسخ
استراحت

91:01-99:11

پانل :بازسازی دندان های باتخریب وسیع
مدیران پانل :دکتر مریم قوام ،دکتر معصومه حسنی طباطبایی ،دکتر مهدی عباسی

99:11-90:11

مقایسه کاربرد انواع پست ها در دندان های قدامی

دکتر کسری طبری

Inlay & Onlay
علل شکست در ترمیم دندانهای اندو شده با پستهای استتیک

دکتر علیرضا هادی

دکتر منصوره میرزایی

بازسازی های تمام تاج به شیوه مستقیم در دندان های خلفی

دکتر محمدمهدی ولی زاده

پرسش و پاسخ
نهار-نماز

90:11-91:11

پانل :حل مشکالت کلینیکی در اوردنچر
مدیران پانل :دکتر فرزانه فرید ،دکتر محمدرضا سازور ،دکترسریرا مهربان

91:11-99:11

پروتز پارسیل متکی بر ایمپلنت

دکتر محمدرضا حاجی محمودی

انتخاب اتچمنت در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

دکتر مهرداد اقتداری

؟Mandibular implant supported overdenture ,Ball or Bar

دکتر کریم جعفری کفاش

ریبیس پروتز قدیمی و تبدیل آن به اوردنچر متکی بر ایمپلنت

دکتر ابوالحسن ابوالحسنی

پرسش و پاسخ
99:11-99:01

استراحت
پانل :ترمیمی
مدیر پانل :دکتر احمد نجفی ،دکتر شاهین کسرایی ،دکتر زهرا جابر انصاری

99:01-90:01

دوام طوالنی مدت سیستم های مختلف باندینگ

دکتر شهریار جاللیان

بررسی مقاومت شکست و میکرولیکیج بریج های زیرکونیایی

دکتر سعیده علوی

composite veneer vs porcelain veneer

دکتر آزاده قائمی

پرسش و پاسخ
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چهار شنبه 19/91/01
سالن حافظ
ساعت

سخنران

موضوع
افتتاحیه

دکتر رامین آغنده
0:01-91:01

دکتر سعید نعمتی

هزاره سوم دندانپزشکی ،هزاره دیجیتالی

دکتر شهرام عظیمی
دکتر علی کاووسی

پرسش و پاسخ
استراحت

91:01-99:11

پانل)Panel Discussion ( Digital Dentistry:
مدیران پانل :دکتر امید مشعوف مقدم ،دکتر فرزاد ستایش ،دکتر رامین آغنده

99:11-90:11

Digital Smile Design

دکتر رامین آغنده

Computer Guided Surgery

دکتر امیدمشعوف مقدم

پرسش و پاسخ
نهار-نماز

90:11-91:11

پانل :اکلوژن
مدیران پانل :دکتر امیر فیاض ،دکتر حسن درریز ،دکتر قاسم امتی شبستری

91:11-99:11

اکلوژن در استتیک زون

دکتر مسعود اجاللی

اکلوژن در اوردنچر متکی بر ایمپلنت

دکتر مهدی صدفی

اکلوژن در پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت

دکتر علیرضا هادی

نقش بایومکانیک و اکلوژن در موفقیت کلی درمان ایمپلنت

دکتر سینا جان نثار

پرسش و پاسخ
استراحت

99:11-99:01

پانل :تازه های دندانپزشکی ترمیمی
مدیران پانل :دکتر هاله حشمت ،دکتر صدیقه السادات هاشمی کمانگر ،دکتر سارا ولی زاده

99:01-90:01

باندینگ های جدید دندانی

دکتر مرجان بهروزی بخش

کامپوزیت های نوین و کاربرد آنها

دکتر شاداب صفرزاده خسروشاهی

مشکالت موجود درترمیم های کامپوزیتی وآمالگام

دکتر مرضیه روحانی نسب

Does dental adhesive solvent have an effect on microleakage in
?composite restorations

دکتر محبوبه میرزاخانی

پرسش و پاسخ
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پنج شنبه 19/91/09
سالن حافظ
ساعت

سخنران

موضوع
پانل :حفظ یا خارج کردن دندان
مدیران پانل :دکتر نرگس بارفروش ،دکتر خسروثائبی ،دکتر فریده حقیقتی

0:01-91:01

شاخص های حفظ یا کشیدن دندان

دکتر حمیدرضا بوستانی

Tooth Preservation Via Periodontal Guided Tissue Regeneration

دکتر نویدشریف زاده
دکتر علی اکبر خوشخونژاد

)Fresh Socket Implant (Case Presentation
پرسش و پاسخ
استراحت

91:01-99:11

پانل :ترمیمی  -زیبایی
مدیران پانل :دکتر فضل اله فرشچیان ،دکتر منصوره میرزایی ،دکتر اسماعیل یاسینی

99:11-90:11

باندینگ های Universal

دکتر رامین فهیما

نور و رنگ و کاربرد کلینیکی آن در ایجاد رستوریشن های زیبا

دکتر حسن اسالمی

آنالیز طبقه بندی شده بافت های صورت و دهان  ،مقدمه طرح درمان های ناحیه استتیک

دکتر حمید فزونی

Polychromatic Direct Composite Veneer

دکتر علی امامقلی پور

پرسش و پاسخ
نهار-نماز

90:11-91:11

پانل :درمان های اندو از انتخاب بیمار تا چالش های Esthetic Zone

مدیران پانل :دکتر حمیدرضا حسین زاده ،دکتر اروند مالک ،دکتر زهره خلیلک

91:11-99:11

تاثیر تشخیص و طرح درمان در موفقیت درمان

دکتر اروند مالک

تاثیر ادغام کلرهگزیدین و  MTAدر اندو

دکتر سهراب طورسوادکوهی

درمان مجدد اندو ،جراحی و یا ایمپلنت در استتیک زون؛ چالشی در طرح درمان

دکتر رضا تباری

Endodontic considerations in esthetic zone

دکتر هادی اسدیان

پرسش و پاسخ
استراحت

99:11-99:01

پانل :ارتودنسی  -ترمیمی
مدیران پانل :دکتر کاظم خسروی ،دکتر امیر قاسمی ،دکتر سید امیرحسین میرهاشمی

99:01-90:01

فاکتورهای موثر در انتخاب طرح درمان ارتودنسی یا زیبایی در بی نظمی های دندانی

دکتر نیره بیات

مدیریت فضاهای قدامی

دکتر محمد بهناز

مدیریت فضا از دید ترمیمی

دکتر سعید نعمتی
پرسش و پاسخ
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جمعه 19/91/00
سالن حافظ
ساعت

سخنران

موضوع
پانل :ایمپلنت
مدیران پانل :دکتر عباس خدایاری ،دکتر حمید محمود هاشمی ،دکتر حسن مهاجرانی

0:01-91:01

Minimally Invasive Approach To Alveolar Bone Surgery: Piezoelectric Surgery
Indications, Guidelines and Risk factors of Immediate Implant Placement: A
literature Review
قراردهی فوری ایمپلنت در نواحی جراحی دندان های کانین نهفته،تکنیک جراحی ،اندیکاسیون و
کنترااندیکاسیون ها

دکترکاظم خیابانی
دکتر وفا مشیرآبادی
دکتر روزبه پهلوان

پرسش و پاسخ
استراحت

91:01-99:11

پانل :استاتیک در ایمپلنت
مدیران پانل :دکتر امیرحسین شایگان ،دکتر بهزاد هوشمند ،دکتر حکیمه سیادت

99:11-90:11

Periodontal Plastic Surgeries

دکتر امید مقدس

زمان مناسب کاشت ایمپلنت بدنبال خارج سازی دندان در ناحیه استیک

دکتر آرزو پزشک فر

Esthetic Gingival Management Of Tooth And Implant Supported Fixed Partial
Dentures

دکتر علیرضا کشواد

پرسش و پاسخ
نهار-نماز

90:11-91:11

پانل :بلیچینگ
مدیران پانل :دکتر سعید نعمتی ،دکتر حمید کرمانشاه ،دکتر کسری طبری

91:11-99:11

نکات کلینیکی در بلیچینگ دندان های درمان ریشه شده

دکتر مهدی عباسی

تداخل بلیچینگ بر ترمیم ها

دکتر مریم قوام

Laser bleaching

دکتر شبنم شریفی میالنی

اصول فتوگرافی در دندانپزشکی زیبائی

دکتر نیلوفر کیان وش راد

پرسش و پاسخ
99:11-99:01

استراحت

