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

سه شنبه 19/91/91
سالن سعدی
ساعت

سخنران

موضوع

پانل :کودکان
مدیران پانل :دکترقاسم انصاری ،دکتر ژاله محمودیان،دکترلیدا طوماریان

0:01-91:01

موفقیت و شكست در درمان های ترمیمي کامپوزیت خلفي در مولرهای شیری

دکتر ناهید عسكری زاده

استفاده از آرامبخش هادر کودکان؛ بایدهاونبایدها

دکتر علي اصغر سلیماني

باید ها و نباید ها در فیشورسیلنت

دکتر فهیمه کوشكي

تازه های مدیریت درد کودکان ،در هنگام تزریق بي حسي موضعي

دکتر شهناز مقصودی

اصول کنترل رفتاری و نقش والدین در اولین جلسه مواجهه بیمار و دندانپزشک کودکان

دکتر مصطفي محاوری

پرسش و پاسخ
91:01-99:11

استراحت

پانل :بیماری های دهان
دکتر صنم بر صدیقي
دکتر محمد شیرخدا
دکتر مهدی عقیلي
دکتر سهیال ماني فر
99:11-90:11

برخورد با بیماران مبتال به سرطان دهان

دکتر عطا قراجه ای
دکتر سمیه علیرضایي
دکتر سیمیندخت زراتي
دکتر پویان امیني شكیب
دکتر افسانه علیخاصي

پرسش و پاسخ
90:11-90:11

نهار-نماز

پانل :برخورد هوشمندانه با حوادث درمان اندو
مدیران پانل :دکتر ایمان بلورچي ،دکتر هادی اسدیان ،دکتر پونه محبي

90:11-99:11

کنترل درد و افزایش کارایي بي حسي موضعي در دندان های بشدت دردناک ()Hot Tooth

دکتر امیرعباس مشاری

حوادث و مشكالت حین و پس از درمان اندو

دکتر نغمه معراجي

بررسي ارتباط دندانپزشک و متخصص درمان ریشه در ایران

دکتر مجید کاظم

رویكرد درمانهای اندو در دندانهای با اپكس باز

دکتر مهتا فضل یاب

پرسش و پاسخ
99:11-99:01

استراحت
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چهار شنبه 19/91/01
سالن سعدی
ساعت

سخنران

موضوع

0:01-91:01

افتتاحیه

91:01-99:11

استراحت
پانل :مالحظات سیستمیک در درمان بیماران
مدیران پانل :دکتر فریدون جمالي ،دکتر وحید مسگرزاده ،دکتر یوشیاهو رفوآ

99:11-90:11

توجهات بالینى بى حسى موضعى در دندانپزشكى

دکتر فریبرز آرین

طرح درمان ایمپلنت در بیماران خاص

دکتر حمیدرضا محاسني اقدم

?Anticoagulant Considerations In Oral Surgery: What We Should Do

دکتر رضا تبریزی

مالحظات مربوط به دندان های نهفته حین درمان ایمپلنت

دکتر پویا علیائي

پرسش و پاسخ
90:11-90:11

نهار-نماز
پانل :چالش زیبایي
مدیرپانل :دکتر حمید فزوني
دکتر رامین آغنده

90:11-99:11

چالش های درمان در ناحیه استتیک

دکتر امید مشعوف مقدم
دکتر پویا علیائي
دکتر سعیده علوی

پرسش و پاسخ
99:11-99:01

استراحت

پانل :پریو -استتیک Perio esthetic
مدیران پانل :دکتر سكینه پاک نهاد ،دکتر نرگس بارفروش

99:01-90:01

طراحي فلپ پریودنتال در نواحي زیبایي

دکترشبنم آقایان

نمایش بیش از حد لثه :تقسیم بندی و راه های درمان .معرفي یک روش جراحي جدید

دکتر محمدرضا دل آرام

Complications and Problems of Proven Treatment with Implant Supported
Prosthodontics in the Esthetic Zone
پرسش و پاسخ

دکتر مهناز ارشد
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پنج شنبه 19/91/09
سالن سعدی
ساعت

سخنران

موضوع
پانل :مالحظات دندانپزشكي در بیماران خاص
مدیران پانل :دکتر معصومه مهدی پور ،دکتر سهیال ماني فر ،دکتر علي تقوی زنوز ،دکتر سیمین لسان

0:01-91:01

مالحظات دندانپزشكي و اصالحات طرح درمان در بیماران مبتال به MS

دکتر شیالن صالح

مالحظات دندانپزشكي و کنترل عفونت در بیماران مبتال به ایدز و هپاتیت

دکتر نرگس قلیزاده

برای بیماران مبتال به سرطان سروگردن در دندانپزشكي چگونه کار کنیم؟

دکتر آرزو عالئي

بررسي داروهای ضد انعقاد در بیماران نیازمند به مالحظات دندانپزشكي

دکتر علي تقوی زنوز

پرسش و پاسخ
استراحت

91:01-99:11

پانل :مالحظات سیستمیک و Maintenance
مدیران پانل :دکتر علي اکبر خوشخونژاد ،دکتر محمود قاسمي ،دکتر محمدرضا کریمي

99:11-90:11

معاینات و ارزیابي سیستمیک بیماران کاندید ایمپلنت

دکتر فریال طالقاني

اهمیت درمان های نگهدارنده در حفظ نتایج درمان

دکتر سورنا وهبي

?Supportive Implant Care: Why, When, How

دکتر امید مشعوف مقدم

Peri Implantitis

دکتر مائده پورنصیر
پرسش و پاسخ

90:11-90:11

نهار-نماز
پانل :جراحي دندان عقل
مدیران پانل :دکتر مهران آقاگلي ،دکتر کاظم آقایي مظاهری ،دکتر مهرداد پنج نوش

90:11-99:11

صدمات عصب دنداني تحتاني A to Z

دکتر حمید محمود هاشمي

کاربرد  CBCTدر ارزیابي دندان های نهفته پیش از جراحي

دکتر یاسر صافي
دکتر مهدی سزاوار

مالحظات کلینیكي در جراحي دندان عقل

دکتر وحید مسگرزاده

پرسش و پاسخ
99:11-99:01

استراحت
پانل :درد
مدیران پانل :دکتر فرناز حاجي فتاحي ،دکتر افشین ابراهیمي ،دکتر آرش عزیزی ،دکتر ماندانا خطیبي

99:01-90:01

تشخیص افتراقي سردردها و درمان آنها

دکتر زهرا گلستان نژاد

روش های نوین درمان دردهای دهان ،فک و صورت

دکتر شمس الملوک نجفي

افتراق دردهای دنداني از دردهای فكي صورتي

دکتر هومن ابراهیمي

پرسش و پاسخ
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جمعه 19/91/00
سالن سعدی
ساعت

سخنران

موضوع

پانل :لیزر
مدیران پانل :دکتر سیدکاظم نبوی نژاد ،دکتر رضا فكرآزاد
طول موج های مختلف لیزر در درمان های روزمره دندانپزشكي

0:01-91:01

دکتر مازیار میر

کاربرد لیزر در ارتودنسي و اطفال

دکتر کتایون کلهری

Photobiomodulation In Periodontal And Implant Therapy
Er -YAG laser application in treatment of snoring
استفاده از لیزر اربیوم یاگ در درمان خرو پف

دکتر ندا حكیمي ها
دکتر عماد کوثریه

کاربرد لیزر بلو در دندانپزشكي اطفال

دکتر آرش رحیمي

نقش اثر فتو اگوستیگ و پهنای زماني پالس بر روی دندان

دکتر عباس مجد آبادی

پرسش و پاسخ
91:01-99:11

استراحت
پانل :پریو -ایمپلنت
مدیران پانل :دکتر حسن مهاجراني ،دکتر امین جالل جاللي ،دکتر جالل الدین حمیصي

99:11-90:11

90:11-90:11

تاثیر بیس فسفونات ها در ایجاد استئونكروزِ فک

دکتر محمدرضا طالبي

ایمپلنت فوری با حداقل تهاجم

دکتر امیرحسین فرهمند

Alveolar Ridge Splitting Technique

دکتر مهرنوش سبزقبایي

Bone Graft In Implant Dentistry, A Must Or Over Treatment
پرسش و پاسخ

دکتر اردوان اعتمادی

نهار-نماز

