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 پیش کنگره

حال و آینده ایمپلنتولوژی ،گذشته  
 
  

رادور مهرداد دکتر مقدس، حمید دکتر :پانل مدیران  
 

 سخنران عنوان ساعت

9:00-10:30 

 
History of Oral Implants 

 

Prof. Albrektsson 

 استراحت 10:30-11:00

11:00-12:30 On oral implant surfaces and other hardware related factors 

 پرسش و پاسخ 12:30-13:00
 نماز و ناهار 13:00-13:30

 

13:30-14:30 
Failure and success of oral Implants 

14:30-15:30 

 
On peri-implantitis around oral implants 

 
 پرسش و پاسخ 15:30-16:00
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 سالن اصلی 

8:30-10:30 
 دکتر مرتضوی

 دکتر تمیزی

افتتاحیه:  03:9-03:9  
Prof. Hom-L Wang                   Implant Positioning for Implant Long-term Stability :9:30-10:30 

10:30-

11:00 
 استراحت

11:00-

13:00 
دکتر 

 خوشخونژاد

دکتر یدهللا 

 شایسته

 دکتر مفید

  :                      محافظ در درمان های بازسازی کننده  از غشاهایفلسفه استفاده 

کتر  سیامک یعقوبید: 33:11-33:11  
 راهکارهای بالینی استفاده از  مامبران های:دکتر  مهرداد لطف آذر : 33:11-33:11

 محافظ در ضایعات استخوانی گوناگون
Prof. Enkling                   Narrow Diameter Implants: Indications and Limitations : 31:11-33:11  

13:00-

14:00 
 ناهار

14:00-

16:00 

 دکتر حقیقتی

دکتر صالحی 

 فرد

دکتر 

محمدرضا 

 کریمی

رم آلوژن در جراحی های پالستیک کاربرد پیوندهای بافت ن:دکتر ندا مسلمی : 33:11-33:11

 پریودنتال

Prof. Hom-L Wang                   How to Avoid and Manage Common Biologic Implant Complications? :14:11-15: 31   

Prof. Enkling                    Soft Tissue Conditions around Different Implant-Abutment Materials :15:31-16:00   

 

 سالن هگمتانه 

11:00-13:00 
 دکتر خورسند

 دکتر میمندی

 دکتر سمیاری

هدکتر سارا ولی زاد  
Black Triangle and its management in Esthetic Dentistry     

کتر محدثه یزدان پناهد  
Free Gingival Unit Graft in Treatment of Gingival Recession: a Randomized Controlled Clinical Trial      

  دکتر پاشا قهاری
Efficacy of Acellular Matrix Allograft with and without Plasma  Rich in Growth Factors for Gingival  

Augmentation: a clinical Trial 
 دکتر سورنا وهبی

Usual Mistakes in Assessing the Evidence      
 ناهار 13:00-14:00

14:00-15:00 
Pathologic Migration                      دکتر سید جلیل صدر  –دکتر آزیتا تهرانچی 3 پانل طرح درمان- 

 دکتر مرتضی عشاق
 

( سالن هگمتانه)  برنامه ویژه   

16:00-

18:00 
دکتر 

 کتابی

دکتر 

معین 

 تقوی

Prof. Wang                   New Advances in Horizontal Bone Augmentation 
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 سالن اصلی 
8:30-10:30 

 دکتر رحمانی

دکتر آقاسی 

 زاده

 دکتر قنبری

 مالحظات تنظیم اکلوژن در دندان های طبیعی:  کشوادعلیرضا دکتر  :5:31-0:11

ر جراحی بیوتیک د مستندات علمی استفاده از آنتی:  رادورمهرداد دکتر : 5:31-5:31

 های حفره دهان
Prof. Daculsi                    Next Challenges in Osteoarticular Regenerative Medicine, Myths and Realities :9:45-10:30 

10:30-

11:00 
 استراحت

11:00-

13:00 

 دکتر گلستانه

 دکتر لفظی

 دکتر رنجبری

ی بافت نرم برای درمان های آماده ساز: دکتر مهدی کدخدازاده: 33:31-33:11

 بازسازی کننده

نتایج درازمدت و ماندگاری ایمپلنت های کاشته : دکتر محمدرضا طالبی: 33:31-33:31

 شده با روش اسپلیت استخوان
Prof. Dohan                     Innovative Therapeutic Strategies for Bone and Soft Tissue Regeneration     

     Leukocyte- and Platelet-Rich Fibrin (L-PRF) today :12:15-13:00 
13:00-

14:00 
 ناهار

14:00-

16:00 
 دکتر پورعباس

 دکتر حایریان

دکتر مقاره 

 عابد

Prof. Demirel                   Is History of Periodontitis a Risk for Peri-implant Infection? :14:00-14:45 
Prof.  Dohan         Selecting an Implant System for the Safety of Our Patients: Surface Design, Mechanical Reliability and The 

Efforts in International Quality Standards :14:45-15:45 
Live Surgery :15:45-17:00   

 

هگمتانه سالن   

8:30-10:30 
 دکتر بارفروش

 دکتر موزه

دکتر 

 جهانگیرنژاد

 

  دکتر هاله ذکایی
Recent Pharmacological Approaches to the nonmalignant –Non infectious Chronic Oral Ulcers 

 دکتر رضا فکر آزاد
Evaluation of Photobiomodulation Effects of  Different Wavelengths of Laser on Gingival Wounds Repair 

 دیودکتر ایلناز فره
Clinical and Microbiological Effects of Photodynamic Therapy Associated with Non-surgical 

 Treatment in Aggressive Periodontitis 

 دکتر انسیه باطنی
Comparison of Periodontal Parameters and Metabolic Glucose Levels in Diabetic Patients and Healthy Subjects 

 استراحت 10:30-11:00

11:00-13:00 

 دکتر پاک نژاد

 دکتر  رئوفی

دکتر رسولی 

 قهرودی

دکتر سادات 

 منصوری

 

 دکتر یاشا رضاعی
 Tissue Engineering in Periodontal Tissue 

 دکتر مروارید مافی
Emdogain Effect on Gingival Fibroblast Adhesion to Bio absorbable and Non-bio absorbable Barrier 

Membranes : An In-Vitro Study 
 دکتر وفا مشیرآبادی

 Implant Site Development by Osteoperiosteal Graft and Tunneling Technique 

  دکتر زهرا علیزاده
Biomaterial Selection for Promoting Periodontal Regeneration 

 ناهار 13:00-14:00

14:00-033:9 
دکتر  -دکتر مسعود اجاللی -دکتر غالمعلی غالمی: ویژه ایمپلنت گذاری فوریپانل 

دکتر علیرضا جهانگیرنیا -معین تقوی ردکتر امی -محمد کتابی  

 

سالن هگمتانه3 (بازسازی بافت) برنامه ویژه    

00399-01399  
برومند دکتر  

 حسن  دکتر

 شایسته

Prof. Dohan                   The use of Leukocyte- and Platelet-Rich Fibrin (L-PRF): a  regenerative                                                 
           medicine strategy applied to periodontology and implant  dentistry 

 

-00399                                         جلسه مجمع عمومی انجمن       003:9-003:9

 تقدیر و شام مراسم       09399
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 سالن اصلی 

8:30-10:30 

خدایاریدکتر   

 دکتر عرب

دکتر 

 خسروپناه

التیام زخم های بافت نرم در حفره دهان : اصفهانی زادهنسرین  دکتر: 5:31-0:11

 بعد از فلپ جراحی

کاربرد داروهای موضعی در کنترل بیماری های : کیانیفرین   دکتر: 5:31-5:31

 پریودنتال
Dr. Romanos                   Guided tissue regeneration: teeth vs implant, is it predictable? :9:45-10:30 

 استراحت 10:30-11:00
11:00-13:00 
دکتر شاه 

 ابویی

دکتر 

 ابوالفضلی

مقایسه اثر کاربرد جرم گیری با وسایل اولتراسونیک با و : دکتر مهرنوش صدیقی

   11:45-11:00:بدون کاربرد لیزر بر روی ناصافی سطح ریشه
 کاربرد لیزرهای دندان پزشکی در جراحی زیبایی: کتر رضا مال د :33:31-33:31

اختتامیه: 0:399-00303  

 ناهار 13:00-14:00

14:00-16:00 
 دکتر ثائبی

دکتر علی 

 فیاض

دکتر محمود 

 قاسمی

Dr. Romanos                   Complication in esthetic implant: buccal recession, how can we manage it? : 14:00-14:45   

Prof. Botticelli                    Variables of interest for implants placed immediately :14:45-15:30 

مستندات علمی جدید در طرح درمان اوردنچر متکی : دکتر مجید صداقت :30:11-31:11

 بر ایمپلنت

 

 سالن هگمتانه 

8:30-

10:30 
دکتر 

 شهبازی

دکتر 

فریال 

 طالقانی

 دکتر سیار

  دکتر وحید اصفهانیان
             Importance of Keratinized Tissue Around Dental Implants 

 دکتر طاهره پورسیدیان

     Updated Clinical Considerations for Dental Implant Therapy for Patients Taking Bisphosphonates and Irradiated Patients  

 تر مژگان ایزدیدک

Influence of Short-term Steroid Therapy on Bone Healing around Titanium Implants : a Histometric  an       
    Biomechanic Study in Dogs 

 دکتر مهرداد اقتداری
Comparison of Different Implant-abutment connections 

 دکتر حمید رضا بوستانی
 What is Primary Stability : Is it dilemma or not? 

10:30-

11:00 
 استراحت

11:00-

12:00 

دکتر -محمود هاشمیدکتر  -دکتر کاوه سیدان  -دکتر امیررضا رکن 3انل ویژه طرح درمانپ

 رخساره صادقی

13:00-

14:00 
 ناهار

14:00-

16:00 
دکتر 

 آیرملو

دکتر 

 منزوی

دکتر 

 عموییان

 دکتر سمیه همت زاده
   Short Implants in Maxilla and Mandible : A Review Article 

 دکتر کورش صادق پور
 Peri-implant Soft Tissue Management 

 در مینو مهشیدکت

Retrievability of Implant-supported Prostheses : Rationale and Techniques 

 یما نداف پورندکتر 

Esthetic Outcome Evaluation of Single Implants Placed in Fresh Extraction Sockets or Healed Sites 

 بیرنگدکتر احسان 

Comparison of Working Condition and Pain during Periodontal Scaling and 

Root Planning in  Patients with Anxiety or without the Use of Virtual Reality 

 

 سالن هگمتانه3 (ریت بافت نرممدی)برنامه ویژه  
16:00-

18:00 
دکتر 

 خوشخونژاد

 دکتر مقدس

Dr. Romanos                  Alloderm for full mouth recession : surgical and suturing technique 



 

 

 برنامه کالس ها و کارگاه های آموزشی

2کالس  کارگاه های شرکت ها 4کالس    ساعت 

 چهار شنبه

شرکت اعتماد 3 9کالس 

 منصور
شرکت نت تهران3 1کالس   

شرکت 3 سالن حافظ 

 دوستکام

Esthetic Complications: Surgical Considerations 
(دکتر امیر اسکندری)  

 شاخص های زیبایی در بازسازی لبخند

(دکتر کسری طبری)  
0:399– 

00399 

شرکت پرتو 3 سالن پارسه

 تصویر درمان

دیارتجهیز3 سالن حافظ  

Wound Exposure Management 
 (دکتر محمد رضا شباهنگ فر)

قالب گیری فوری در پایان جراحی 

 (دکتر سینا نواب)
01399-

00399 

 

2کالس  کارگاه های شرکت ها 4کالس    ساعت 

 پنجشنبه

شرکت  بن تاژ پارس3 9کالس  

شرکت افرند اطلس3 1کالس   

 رویش شرکت3 سالن حافظ

مد نوین  

------------------- --------------- 093:9-

03:9 

شرکت دیبا طب 3 9کالس 

 پارس
شرکت دیارتجهیز3 1کالس   

شرکت الماس 3 سالن پارسه

 رویان

 رویش شرکت3 سالن حافظ

مد نوین  

Hypnosis for Pain Control 
(دکتر پرویز ترک زبان)  

Soft tissue management in implant dentistry 
(دکتر امید مقدس)  

0:399-

00399 

شرکت زرین3 9کالس   

شرکت اعتماد 3 1کالس 

 منصور

تورنمنت 3 سالن پارسه

 دانشجویی

شرکت درسان 3 سالن حافظ

 طب

 

Maxillary Sinus Perforation 

 (دکتر مازیار دولتشاهی)

 

انتخاب رنگ برای رستوریشن های ناحیه 

 زیبایی

 (آقای قهرمانی)
 

01399-

00399 

 

2کالس  کارگاه های شرکت ها 4الس ک   ساعت 

جمعه
 

شرکت  الماس 3 9کالس 

 رویان
برنامه علمی 3 1کالس 

 بهداشتکاران

شرکت بن تاژ 3 سالن حافظ

 پارس

--------------------- ---------------- 093:9-

0399 

شرکت درسان طب3 9کالس   

شرکت الماس دندان3 1کالس   

شرکت افرند 3 سالن حافظ

 اطلس

Dental Lasers for Implant Surface 
Decontamination 

(دکتر عماد کوثریه)  

اصول ساخت رستوریشن های موقتی در 

دکتر احمد حسن )درمان های ایمپلنتی 

(آهنگری  

0:399-

00399 

شرکت الماس رویان3 9کالس   
Low Level Laser Therapy for Pain Control 

 (دکتر سید مسعود مجاهدی)

دکتر )ن در ناحیه قدامی قوانین اکلِوژ

 (سینا جان نثار
01399-

00399 

 


