ششمین همایش ایمپلنت
انجمن دندانپزشکان عمومي ایران
 13 -15مرداد ماه 1395
تهران -دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
سالن امام خمیني (ره)

چهارشنبه 95/05/13
ساعت

سخنران

موضوع
افتتاحیه

8:30-8:00

پانل فلسفه مهندسی بافت نرم و سخت
مدیران پانل :دکتر سید حسین مرتضوی ،دکتر عباس خدایاری ،دکتر سیدجلیل صدر

بازسازی نسوج سخت و نرم آلوئول برای جایگذاری ایمپلنت دندانی
10:30-8:30

دکتر ابوالحسن مسگرزاده

استفاده از تکنولوژی  CAD/CAMدر ساخت اباتمنت اختصاصی
Use of CAD/CAM Technology in Custom Abutment
Manufacturing

11:00-10:30

دکتر پارسا آتش رزم

استراحت
پانل :اصول مهندسی بافت نرم و سخت
مدیران پانل :دکتر ابوالحسن مسگرزاده ،دکتر ساقی خبیری ،دکتر یاسر صافی

دکتر سید جلیل صدر

نقش پروتز در مهندسی بافت
نقش  CBCTدر تشخیص کیفیت استخوان و ساختار آناتومیک آن قبل از

13:00-11:00

ایمپلنت

دکتر تکتم جالیر

اصول و تئوری مهندسی بافت نرم

دکتر بهزاد هوشمند

اصول و تئوری مهندسی بافت سخت

دکتر رضا تبریزی

پرسش و پاسخ
14:00-13:00

نهار-نماز
پانلcase selection :
مدیران پانل :دکتر خسرو ثائبی ،دکتر فرزانه فرید ،دکتر محمدکاظم آقائی مظاهری

16:00-14:00

نقش بیماری های سیستمیک در انتخاب بیمار

دکتر وفا مشیرآبادی

انتخاب بیمار از دیدگاه پروتز

دکتر حسینعلی ماه گلی

ارزیابی رادیوگرافیک در ایمپلنتهای دندانی

دکتر شهریار شهاب

پرسش و پاسخ
16:30-16:00

استراحت
پانلLive Surgery :
مدیر پانل :دکتر یداله شایسته ،دکتروفا مشیرآبادی ،دکتر سیدحسن مهاجرانی

Fresh Socket Implantation with GBR
18:30-16:30

Fresh Socket Live surgery

پرسش و پاسخ

دکتر امیرحسین شایگان

ششمین همایش ایمپلنت
انجمن دندانپزشکان عمومي ایران
 13 -15مرداد ماه 1395
تهران -دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
سالن امام خمیني (ره)

پنجشنبه 95/05/14
ساعت

سخنران

موضوع
پانل :درمان های سینوس ماگزیالری
مدیران پانل :دکتر فریدون پوردانش ،دکتر فریده حقیقتی ،دکتر محمدعلی روستا

10:30-8:30

نماهای رادیوگرافیک سینوس در بیماران تحت درمان ایمپلنت

دکتر مهرداد پنج نوش

آناتومی ،فیزیولوژی و پاتولوژی سینوس

دکتر عباس کریمی

مدیریت عوارض ناشی از GBR

دکتر نسرین اصفهانی زاده

سازماندهی رابطه عمودی قبل از شروع درمان های متکی بر ایمپلنت

دکتر مسعود اجاللی

پرسش و پاسخ
11:00-10:30

استراحت
پانل :مالحظات مهندسی بافت در Esthetic Zone
مدیران پانل :دکتر حکیمه سیادت ،دکتر نسرین اصفهانی زاده ،دکتر جعفر داالیی

13:00-11:00

معیارهای زیبایی پروتز و بافت اطراف آن با استفاده از تکنیک های مهندسی بافت

دکتر محمدحسین پدرام

Criteria for Hard& Soft Tissue Management in Esthetic Zone
Achieving Perfect Esthetic

دکتر غالمعلی غالمی

Immediate Implantation & interdisciplinary approach in
Esthetic Zone
How to manage soft tissue defects to maximize esthetic in
implant dentistry
پرسش و پاسخ

14:00-13:00

دکتر رامین آغنده
دکتر امید مقدس

نهار-نماز
پانل :سینوس لیفت
مدیران پانل :دکتر فهیمه اخالقی ،دکتر سید مهدی جعفری ،دکتر سورنا وهبی

16:00-14:00

بایدها و نبایدهای جراحی پیوند استخوان در خلف ماگزیال

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
دکترسید امید کیهان

Complicationهای سینوس لیفت

دکتر علی حسنی

Treatment of peri-implantitis: what interventions are
?effective

دکتر آرزو پزشکفر

Ridge expansion for implant placement

دکتر شبنم آقایان

پرسش و پاسخ
16:30-16:00

استراحت
پانلlive surgery :
مدیران پانل :دکتر امیرحسین شایگان ،دکتر سیدحسن مهاجرانی ،دکتر حسن میرمحمدصادقی

18:30-16:30

Mandibular Ridge Splitting
Live Surgery

دکتر وفا مشیرآبادی

ششمین همایش ایمپلنت
انجمن دندانپزشکان عمومي ایران
 13 -15مرداد ماه 1395
تهران -دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
سالن امام خمیني (ره)

جمعه 95/05/15
ساعت

سخنران

موضوع
پانل :بازسازی سه بعدی فک تحتانی
مدیران پانل :دکتر یوشیاهو رفوآ ،دکتر علی کاووسی ،دکترحبیب حاجی میرآقا

10:30-8:30

ارزیابی رادیوگرافیک مندیبل در پانورامیک

دکتر حوریه باشی زاده

بازسازی بافت نرم و سخت در مندیبل

دکتر غالمرضا شیرانی

انواع پروتزهای متکی بر ایمپلنت در مندیبل

دکتر فرزانه فرید

 Sandwich techniqueدر بازسازی فک

دکتر سیدحسن مهاجرانی
پرسش و پاسخ

11:00-10:30

استراحت
پانل :چالش های خلف مندیبل
مدیران پانل :دکتر اکبر فاضل ،دکتر فریدون جمالی ،دکتر بهرام آیرملو

13:00-11:00

بازسازی خلف مندیبل آتروفیه؛ چالش بزرگ

دکتر حمیدمحمود هاشمی

مدیریت بافت نرم در  Overdentureفک پایین

دکتر محمدرضا کریمی

نقش بیومکانیک در موفقیت درمان ایمپلنت

دکتر مهدی صدفی

Maintaining of failing dental implants in the esthetic
and non-esthetic zone

دکتر علیرضا کشواد

پرسش و پاسخ
14:00-13:00

نهار-نماز
پانل :روش های نوین در ایمپلنت
مدیران پانل :دکتر نرگس بارفروش ،دکتر فریده گرامی پناه

16:00-14:00

چالش های All on four

دکتر سینا جان نثار

Complications in Implant Dentistry

دکتر مائده پورنصیر

تغییرات فیکسچر طی مدت نگهداری و تاثیر آن ،در مهندسی بافت نرم

دکتر علیرضا هادی

Treatment options for regeneration of peri -Implant
دکتر حمیدرضا محاسنی اقدم

bone defects
پرسش و پاسخ

