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سه شنبه 19/91/91
سالن رودکی
ساعت

سخنران

موضوع
پانل :رادیولوژی

مدیر پانل :دکتر الدن حافظی ،دکتر ساندرا مهرعلیزاده ،دکتر علی کاووسی

8:01-91:01

CBCT Volume Rendering And Point Of View

دکتر علی کاووسی

راهنمای نوشتن دستور رادیوگرافی با اهداف گوناگون

دکتر تکتم جالیر

تکنیک های دیجیتال در تصویربرداری؛ چالش ها و موفقیت ها

دکتر زینب عزیزی

اصول بازسازى و تفسیر  CBCTدر بررسى ضایعات استخوانی فکین

دکتر شهریار شهاب

پرسش و پاسخ
استراحت

91:01-99:11

پانل :مواددندانی
مدیران پانل :دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی ،دکتر تبسم هوشمند

99:11-90:11

Commercially Available Bulk Fill Resin Composites

دکتر ستوده دوایی

Silicone Based Impression Materials; Advantages And Limitations

دکتر مهرسیما قوامی الهیجی

کامپوزیت های دندانی و باندینگ های بیواکتیو دارای خصوصیات رمینرالیزاسیون و آنتی باکتریال

دکتر رکسانا سلطانی

About Light Curing Units...

دکتر علیرضا ابریشم چیان

گسترش نسل جدیدی از رزین دندانی با خاصیت بیو اکتیو و آنتی باکتریال

دکتر شیما اسماعیل زاده

مروری بر روند فعلی و آینده مواد پالپ کپ دندانی

دکتر عطیه سادات هاشمیان

پرسش و پاسخ
نهار-نماز

90:11-90:11

پانل :مدیریت ضایعات دهان ،فک و صورت در مطب
مدیران پانل :دکتر محمد مشرف ،دکتر نصرت اله عشقیار ،دکتر مژگان قاضی

90:11-99:11

مدیریت و طرح درمان بیماران با عفونت های دندانی و باکتریایی

دکتر عباسعلی پایدار

ضایعات غدد بزاقی و راهکارهای مدیریت آنها در مطب

دکتر پوپک معصومی

Oral Lesions Management

دکتر فاطمه شاهسواری

نکات مهم در انجام بیوپسی از ضایعات پاتولوژیک دهان

دکتر علیرضا توتونچیان

پرسش و پاسخ
99:11-99:01

استراحت
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چهار شنبه 19/91/01
سالن رودکی
ساعت

سخنران

موضوع

8:01-91:01

افتتاحیه

91:01-99:11

استراحت
پانل :حقوقی
مدیران پانل :دکتر حسین آراد ،دکتر ناصر آخوندان

99:11-90:11

بررسی حدود اختیارات و صالحیت های کمیسیون ماده 0

دکتر ذبیح ا ..واحدی

رسیدگی به دادرسی جرائم پزشکی در دادسراهای دادگستری

دکتر بهمن کریمی گلنار

قصور دندانپزشکان در ارتباط با ایمپلنت دندانی

دکتر مهران همتی

نقش مستندسازی در برائت و منع تعقیب قضائی

دکتر مریم قلی پور

حقوق کار و کارفرما

دکتر حسن دهقانی دولت آبادی
پرسش و پاسخ

90:11-90:11

نهار-نماز
پانل :رادیولوژی
مدیران پانل :دکتر شهریار شهاب ،دکتر علیرضا اردوخانی ،دکتر سیمانیک نشان

90:11-99:11

CBCT And Digitally Implant Planning

دکتر مهرداد پنج نوش

تصویربرداری مبتنی بر اشعه ایکس و نسبت خطر به فایده

دکتر حوریه باشی زاده

تشخیص استئو پروز به کمک تصویربرداری CBCT

دکتر یاسمن خیراندیش

ارزیابی آناتومی سینوس ماگزیالری قبل از انجام سینوس لیفت توسط تکنیک تصویربرداریCBCT

دکتر فریدا عابسی

پرسش و پاسخ
99:11-99:01

استراحت
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پنج شنبه 19/91/09
سالن رودکی
ساعت

سخنران

موضوع
پانل :ارتودنسی

مدیران پانل :دکتر محسن شیرازی ،دکتر بهرام ساعدی ،دکتر حسین روانمهر

8:01-91:01

Orthodontic Extrusion For Implant Site Development

دکتر علی طیبی

باید و نبایدهای ارتودنتیک در دوران دندانی مختلط

دکتر مازیار اسماعیلی مقدم

مدیریت ساده دندان های سانترال نهفته ماگزیال در ارتودنسی

دکتر مرتضی مینا

The Role Of Third Molar, In Second Molar Teeth Impaction

دکتر حسن علی شفیعی

پرسش و پاسخ
استراحت

91:01-99:11

پانل :ارتودنسی -کودکان
مدیران پانل :دکتر جالل پورهاشمی ،دکتر ناهید عسکری زاده ،دکتر محسن شیرازی

99:11-90:11

راهکارهای عملی و کلینیکی درمان آبسه های دندانی کودکان :باید ها و نبایدها

دکتر مهکامه میرکریمی

بررسی عوامل موثر در شکست درمانهای پالپ دندان های شیری و راهکارهای کنترل آن

دکتر بهشته ملک افضلی

تشخیص و طرح درمان ناهنجاری های اسکلتال کالس  CL II,IIIدر دوران مختلط

دکتر ابراهیم مهرپرور

مدیریت فضا در دوره دندانی دندانی شیری و مختلط

دکتر مینا بی ریا

بررسی دو روش درمان مال اکلوژن  Cl IIIبه علت کاهش رشد فک باال در دوره Mixed dentition

دکتر عبدالرضا جمیلیان

پرسش و پاسخ
نهار-نماز

90:11-90:11
پانل:

پریو

مدیر پانل :دکتر سورنا وهبی ،دکتر فریال طالقانی
90:11-99:11

مشکالت بیماران پریودنتالی و نحوه درمان پروتز و حفظ زیبایی در آنها

دکتر جالل الدین حمیصی

اصول انتخاب و آماده سازی انواع مختلف مارجین تراش دندان در پروتزهای ثابت

دکتر دنیا ماهوتچی

مهندسی بافت نرم اطراف ایمپلنت های دندانی

دکتر مروارید مافی

Low Level Laser Therapy In Dentistry

دکتر ناهید دریکوند

پرسش و پاسخ
استراحت

99:11-99:01

پانل :ایمپلنت
مدیران پانل :دکتر محمدعلی روستا ،دکتر زهرا طهوری ،دکتر مهران نوربخش

99:01-98:01

 Immediate loadingاز دیدگاه پروتز ایمپلنت

دکتر حمید جاللی

Implant Immediate Insertion

دکتر فرزاد ستایش

عوامل موثر بر شل شدن پیچ اباتمنت ایمپلنت

دکتر فرزانه فرید

Guideline for the Maintenance of Dental Implants

دکتر نازیال نجاری

Bruxism & implant

دکتر غالمرضا اصفهانی زاده
پرسش و پاسخ
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جمعه 19/91/00
سالن رودکی
ساعت

سخنران

موضوع
پانلInterdisciplinary Panel :

مدیران پانل :دکتر سمیرا شاه سیاه ،دکتر محمدحسین نکوفر
دکتر امید مقدس
8:01-91:01

 Craze Lineتا Vertical Root Fracture

دکتر داریوش گودرزی پور
دکتر شیوا شجاعیان
دکتر لقمان قهرمانی

پرسش و پاسخ
91:01-99:11

استراحت
پانل :تروما
مدیران پانل :دکتر شهرام عظیمی ،دکتر محمد اثنی عشری ،دکتر عباسعلی خادمی

99:11-90:11

کاربرد  MTAدر دندان های تروماتیزه

دکتر عباسعلی خادمی

شکستگی های ریشه ؛ چالش ها و درمان

دکتر سمیرا شاه سیاه

 Avulsionو مدیریت صحیح آن

دکتر سید محسن حسینی گوشه

مالحظات بافت هاى نگهدارنده دندان در صدمات ضربه اى

دکتر علی کاظمی

پرسش و پاسخ
90:11-90:11

نهار-نماز

