
Bioesthe�c Den�stry , The Key to 
Long Las�ng Health

Bioesthe�c Den�stry , The Key to 
Long Las�ng Health

Bioesthe�c Den�stry , The Key to 
Long Las�ng Health

: 
ن

جم
ان

ه 
ان

خ
ر 

بی
د

8
3

ك 
ال

 پ
( 

ی
رب

 غ
ي

وز
یر

 پ
) 

ی
رب

 غ
ی

یال
عل

ن  
با

یا
خ

 ، 
( 

شا
گی

 )
ر 

ص
 ن

ي
کو

ن، 
را

ته
8

8
2

7
1

9
4

5
 :

س 
فک

 8
8

2
7

1
9

6
7

 :
ن 

لف
ت

0
9

3
8

1
0

8
1

1
5

4
 :

ه 
را

هم

هجدهمین کنگره ي سالیانه انجمن متخصصین 

دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی ایران
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نظر به گســترش مراکز آموزشی دندانپزشکی دانشـــگاهی سراسر کشـــور و آمار روزافزون 
دانشـجویان این رشته، لزوم برگزاري یک همایش رقابتی براي کشــف و معرفی استعدادهاي 
برتر و نخبه هاي این رشته احســــاس می شود. یکی از برنامه هاي ویژه و جذاب هجدهمین 
کنگره انجمن دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی ایران، برگزاري همایش رقابتی، علمی، مهارتی 
دانشـــــجویان دندانپزشکی سراسر کشـــــور است که راهی به سوي آینده اي روشن براي 
استعدادهایی است که در جاي جاي این مرز و بوم ناشـناخته مانده اند. باشـد که با شـناخت، 

راهگشایی و یاري این عزیزان، شاهد افتخار آفرینی یکایک آنها براي آینده کشورمان باشیم.

این همایش رقابتی در مقطع دندانپزشکی عمومی در قالب مقاله نویسی برگزار خواهد شد که 
ده مقاله برتر بصورت سخنرانی و پاورپوینت ارائه خواهد شد که ضمن تقدیر از نویسندگان، به 
تم کنگره   سه مقاله برتر جوایزي اهدا خواهد شد که دانشــجویان در هر سه بخش، با توجه به
"نگرش ســـالمت محور زیربناي ترمیم هاي زیبا و ماندگار معلومات و اطالعات و خالقیت و  "

مقاالت ترجیحاً در راستاي موضوع کنگره  با  محوریت  حفظهنر خود را ارائه خواهند نمود.  	
 سالمت دهان و دندان وپیشــــگیري از پوسیدگی و صدمات دندانی باشد. نکته حائز اهمیت 

حضور  اساتید مجرب به عنوان داور می باشد که سطح کیفی این رقابت را ارتقاء خواهد داد. 
در اینجا الزم می دانیم از سرکار خانم دکتر قوام ریاست محترم کنگره هجدهم و سـرکار خانم 
دکتر میرزایی مسؤل محترم کمیته علمی دانشـجویی و جناب آقاي دکتر یاسینی دبیر علمی 

کنگره هجدهمین تشکر و قدردانی نماییم.

مسابقه دانشجویی

برنامه علمی 

سه شنبه 97/09/13 

سالن اصلی

 سخنرانعنوان سخنرانیساعت

استراحت و پذیرایی

نماز و ناهار

8/30-9/30

9/30-11/00

11/00-11/30

11/30-13/00

13/00-14/00

14/00-16/00

سالن هگمتانه ( باز آموزي مدون )
8/00-9/00

9/00-10/00

10/00-11/00

11/00-11/30

11/30-12/00

12/00-12/30

12/30-13/00

13/00-14/00

14/00-14/30

14/30-15/00

15/00-15/30

15/30-16/00

استراحت و پذیرایی

نماز و ناهار

دکتر مونا نوروزي

دکتر فرناز طباطبایی

چهارشنبه 97/09/14 

سالن اصلی

سالن هگمتانه

ساعت

ساعت

عنوان سخنرانی

عنوان سخنرانی

 سخنران

 سخنران

8/30-9/00

11/00-11/30

9/00-9/30

11/30-12/00

9/30-10/00

12/00-12/30

10/00-10/30

12/30-13/00

14/00-14/30

10/30-11/00

انتخاب پست مناسب جهت زیرساخت روکش ها

ضایعات سرویکالی غیرپوسیده ، تشخیص و درمان

چالش هاي بالینی که بر روي انتخاب
 کامپوزیت هاي دندانی اثر می گذارد

دکتر مسعود صانعی

دکتر مرضیه روحانی نسب 

دکتر سمانه اسالمی

چه زمان و چگونه در روند پوسیدگی
 دندان مداخله کنیم؟

کامپوزیت هاي Bulk-Fill یک راه حل واقعی جهت دستیابی
 به ترمیم هاي ماندگار یا صرفا تبلیغات بازار

دکتر مهسا صحرانشین 

دکتر الهام طباطبایی
 قمشه

دکتر روزبه صدري منش

دکتر مونا نوروزي
 

دکتر نیره بیات

حساسیت عاجی، آخرین ترفندهاي
 محافظه کارانه و مدیریت آن

فاکتورهاي موثر در بهبود کلینیکی سمان هاي رزینی

استراحت و پذیرایی

استراحت و پذیرایی

نماز و ناهار

Resin Infiltra�on Technique

What is Biomime�c Den�stry?

Composite Veneer Versus Ceramic Veneer 
(Survival , Case Selec�on) 

دکتر منصوره امامی ارجمند 

دکتر زهره مرادي

نماز و ناهار13/00-14/00

Orthodon�c Approach in Esthe�c Zone

مالحظات پریودنتال در طراحی لبخند

توالی درمان هاي 
دکتر کسري طبريRestora�ve در بیماران متقاضی درمان هاي زیبایی

دکتر بابک ایرانپور

دکتر محمد بهناز 

دکتر الدن رنجبر عمرانی 

رویکرد جامع در انتخاب و ساخت ترمیم هاي زیرکونیایی

Is the Anterior Mandible
 Safe & Simple for Implant? 

دکتر مسعود اجاللیمالحظات اکلوزالی در رستوریشن هاي متکی بر ایمپلنت

دکتر حمید محمود هاشمی
 

8/30-9/10

11/00-11/40

9/10-9/50

11/40-12/20

12/20-13/00

9/50-10/30

10/30-11/00

13/00-14/00

14/00-14/40

15/20-16/00

14/40-15/20

14/30-15/00

15/00-15/30

15/30-16/00

دکتر الهام احمدي

دکتر نیلوفر کیانوش راد

پنج شنبه 97/09/15 

سالن اصلی

سالن هگمتانه

ساعت

ساعت

عنوان سخنرانی

عنوان سخنرانی

 سخنران

 سخنران

8/30-9/10

8/30-9/00

11/00-11/30

11/00-11/40

9/10-9/50

9/00-9/30

11/30-12/00

11/40-12/20

9/50-10/30

9/30-10/00

12/00-12/30

10/00-10/30

12/30-13/00

14/00-14/30

14/30-15/00

15/00-15/30

15/30-16/00

10/30-11/00

10/30-11/00

13/00-14/00

اهمیت Light Polymeriza�on در دندانپزشکی

سرامیکهاي پیشرفته در دندانپزشکی مدرن

کاربرد لیزر در دندانپزشکی ترمیمی ، افسانه یا حقیقت؟

دکتر معصومه حسنی 
طباطبایی 

دکتر تبسم هوشمند

دکتر نسیم چینی فروش

علل تغییر رنگ ترمیم هاي کامپوزیت و
 روش هاي پیشگیري از آن

بررسی اجمالی زیرکونیاي منولیتیک ترانسلوسنت

بررسی اثر ER:YAG و یون فلوراید
بر رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه

انواع سرامیک ها

دکتر مهشید محمدي بصیر

دکتر فریبا متوسلیان

دکتر عبدالرحیم داوري 

دکتر کیوان ساعتی

دکتر نیکفام خوشخونژاد
 

دکتر سیده حوریه موسوي

CAD-CAM ویژگی هاي رنگی و زیبایی بالك هاي

بررسی اثر لیزر فراکشنال CO2 ، نانوهیدروکسی
 آپاتیت و                    بر خواص مکانیکی میناي

 دندان بعد از درمان بلیچینگ

استراحت و پذیرایی

استراحت و پذیرایی

نماز و ناهار

اهمیت سالمت و وضعیت مفصل گیجکاهی فکی در 
تشخیص درمانهاي دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

آخرین دستاوردهاي کاربرد لیزر در دندانپزشکی
 ترمیمی و زیبایی، واقعیت ها و محدودیت ها

براکسیسم و ایمپلنت

دکتر رضا طایفه دولو

دکتر حسین عصارزاده
 

نماز و ناهار13/00-14/00

استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به گالس آینومر

 تغییر یافته با رزین با کاربرد باندینگ هاي مختلف

چالش هاي تشخیص و طرح درمان در

 دندانپزشکی محافظه کارانه

تشخیص و طرح درمان

Invasive Cervical Resorp�on دکتر مسعود پریرخ

دکتر محمدحسین نکوفر

دکتر شهریار جاللیان

افزایش موفقیت و بهبود پذیرش بیمار از درمانهاي 

پروتز ایمپلنت با رعایت قوانین ساده زیبایی و سالمت

حساسیت هاي پس از بلیچینگ و مقابله با آن

دکتر شیال امامیهچالش هاي درمان حساسیت هاي دندانی ، از رویا تا واقعیت

دکتر حمیده سادات
 محمدي پور

دکتر ساره حبیب زاده

دکتر غالمرضا 
اصفهانی زاده

14/00-14/40

15/20-16

14/40-15/20

جمعه 97/09/16 

سالن اصلی

سالن هگمتانه

ساعت

ساعت

عنوان سخنرانی

عنوان سخنرانی

 سخنران

 سخنران

8/30-9/10

8/30-9/00

11/00-11/30

11/00-11/45

9/10-9/50

9/00-9/30

11/30-12/00

11/45-12/30

9/50-10/30

9/30-10/00

12/00-12/30

10/00-10/30

12/30-13/00

12/30-13/00

10/30-11

10/30-11/00

13/00-14/00

Gingival Esthe�c in Implant

استراتژي جدید جهت جلوگیري از تخریب هیبریدالیر 
و دستیابی به باند بادوام عاج

Failure هاي پس از ترمیم کامپوزیت،
  علت و درمان

اصول و فلسفه دوام و شکست باندینگ ها

دکتر عزت اله جاللیان

دکتر مرجان بهروزي
 بخش

دکتر یاسمن صادقی

دکتر امیر قاسمی

مالحظات پریودنتال در درمان با ایمپلنت هاي دندانی
 در ناحیه زیبایی فک باال

معرفی باندینگ هاي نسل 8: بایدها و نبایدها

عدم تطابق رنگ در پروتز

دکتر سیامک یعقوبی

دکتر الناز شفیق

دکتر سارا کوشا

دکتر مرضیه علی خاصی

دکتر ریحانه  فقیهیان

دکتر نغمه قاري زاده
 

دکتر حسن اسالمی

تاثیر آماده سازي سطح عاج بر استحکام باند فایبرپست 
و مورفولوژي عاج : مروري بر مقاالت

انتخاب رنگ در دندانپزشکی زیبایی

روش هاي محافظه کارانه زیباسازي دندان ها 
توسط المینیت هاي سرامیکی

استراحت و پذیرایی

استراحت و پذیرایی

نماز و ناهار

پانل پرسش و پاسخ
دکتر کاظم خسروي - دکتر امیر قاسمی - دکتر هاله حشمت 

دکتر  محمدباقر رضوانی -دکتر سید مصطفی معظمی 
 دکتر شاهین کسرایی

آنله سرامیکی ، چرا و چگونه؟

Trea�ng a Single Dark Tooth

دکتر کاوه خلج

دکتر صدیقه سادات
 هاشمی کمانگر

نماز و ناهار13/00-14/00

14/00-16/00

همکاران گرامــی متخصص ترمیـــمی

مجمع عمومی سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشــکی  

 ترمیمی و زیبایی ایران  در تاریخ 15آذر ماه 

همزمان با برگزاري هجدهمین همایش سالیانه در سالن هگمتانه 

هتل المپیک تهران برگزار میگردد.

هیات مدیره انجمن متخصصین 

ترمیمی و زیبایی ایران
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Full Professor in Restorative Dentistry at the University of 
Chieti, Italy.

Dean of the Department of Restorative Dentistry and Dean 
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دکتر هاله حشمت شکست ترمیمهاي کامپوزیت خلفی: خطاي دندانپزشک
 یا ضعف ماده؟

دکتر سعید نعمتی طراحی لبخند(اصول طراحی لبخند در ترمیمی و زیبایی)

ساخت ونیرهاي کامپوزیتی مستقیم بر اساس طراحی 
دکتر مهرداد کاظمیاندیجیتال و الگوي مومی

How to Achieve Passive Fit in Implant
 Restora�on

Prof.Dr.Louis Hardan Dental Photography

12/20-13

MI paste14/00-16/00Prof.Dr.Louis Hardan سمپوزیوم تخصصی

The Evoluation of Restorative Dentistry



دکتر مریم قوام 

رییس کنگره هجدهم 

دکتر مهدي عباسی 

دبیر اجرایی کنگره هجدهم

 برنامه سمپوزیوم رزیدنتی ( پنجشنبه 15 آذرماه)
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دکتر محمد باقر رضوانی 

رییس انجمن متخصصین 

دندانپزشکی و ترمیمی ایران

رییس انجمن دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی : دکتر محمد باقر رضوانی 

رییس کنگره : دکتر مریم قوام

قائم مقام کنگره : دکتر معصومه حسنی طباطبایی 

 دبیر علمی : دکتر اسماعیل یاسینی  

دبیر اجرایی : دکتر مهدي عباسی

دبیر انجمن دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی : دکتر کیوان ساعتی  

دبیر سومین سمپوزیوم دستیاران تخصصی ترمیمی و زیبایی :

 دکتر کاظم خسروي

کمیته اجرایی سمپوزیوم رزیدنتی : دکتر فاطمه اسمی - دکتر زهره مرادي  

دبیر اجرایی مسابقه دانشجویی : دکتر منصوره میرزایی 

دبیر سمپوزیوم تخصصی ترمیمی : دکتر حمید کرمانشاه 

 

اعضای اجرایی کنگره ھجدھم 

نماز و نهار 

امروزه پیشــرفتهاي مختلف صورت گرفته در رشته ترمیمی همراه با توجه 

بیشــــــــــتر به حفظ هر چه تمام تر ساختار دندان باعث شده است که 

Conserva�ve Restora�ve دندانپزشـــکی ترمیمی و یا به عبارتی

 Den�stry در میان بخشــــهاي مختلف دندانپزشکی به عنوان یکی از 

. مهمترین رشتهها مورد توجه قرار گیرد
 توانمندي متخصصین این رشته نسبت به بازسازي مسـتقیم قسـمتهاي از 

دست رفته دندان توام با تسلط بر درمانهاي غیر مسـتقیم ؛ سبب شده است 

که متخصصـین این رشته هم گام با علوم نوین دندانپزشکی بتوانند بدون نیاز به درمانهاي مهاجم و 

 . مخرب قدیمتر نسبت به بازسازي دندان اقدام نمایند

با در نظر گرفتن  مصــــــوبه شوراي انجمنهاي دندانپزشکی مبنی بر دو ساالنه بودن کنگره هاي 

تخصصی ، اهمیت کنگره امسـال از نظر رسالت آموزشی آن مضـاعف میگردد. چرا که می بایسـتی 

مطالب علمی و کاربردي این رشته را هر دو سال در یک کنگره ارائه نماید و لذا کنگره امســــال در 

راستاي تجربیات سالهاي قبل با برنامه ریزي علمی جامع تري  اجرا می گردد.

به یاري خداوند ، مدیریت اســتاد فرهیخته خانم دکتر قوام و تالش همکاران گروه علمی و اجرایی  

ایشـــان ؛ سبب خواهد شد که این کنگره نیز همانند کنگره هاي قبلی ترمیمی در اعتالي دانش و 

به امید آنکه نگرش سـالمت محور کهتوانمندي همکاران و نیز در  ارتقاء سالمت جامعه موثر باشد. 

شعار این کنگره هســـت بر تمام درمانهاي دندانپزشکی حاکم گردد تا با کاهش هر چه بیشــــتر 

. پوسیدگی؛ رسالت واقعی دندانپزشکان حاصل گردد

باعث افتخار بود که مســـئولیت کنگره هجدهم انجمن متخصـــصـــین 

دندانپزشـــکی ترمیمی ایران بعهده اینجانب قرارگرفت تا با یاري خداوند و 

همکاري و هم اندیشی همکاران عزیز تالش کنیم تا علیرغم مشکالت پیش 

رو بار دیگر کنگره اي پربار و مفید برگزارکنیم.

دندان ها داراي ساختاري شگفت انگیز هســتند که متاسفانه بی توجهی به 

بهداشت دهان و دندان میتواند آنها را دچار تخریب کند. همگی به این اصل 

واقفیم که در ترمیم دندان ها نیازهاي بیولوژیک ، مکانیک ، فانکشــــنال و 

زیبایی به هم گره خورده اند و متوجه کردن تمام بردارها به سمت زیبایی مسـیر درمان را به سمت 

غلطی هدایت خواهدکرد. به همین دلیل موضوع کنگره هجدهم ، حول مسائل بیولوژیک ، سالمتی 

و ماندگاري ترمیمی ها و زیبایی شـکل گرفته اسـت و در چهارروز کنگره ما ســالمت کلی دهان و 

بازتاب آن در سالمت فرد را مورد توجه قرار می دهیم.

آرزو می کنم با یاري خداي متعال و با کمک دوستانی که در انجام مســئولیت هاي مختلف کنگره 

تالش بی وقفه و بی چشـــــــمداشت دارند ، بار دیگر در آذرماه 97 شاهد یک کنگره پربار و مورد 

استفاده همه همکاران باشیم و در پایان کنگره همه بتوانیم با روشهاي محافظه کارانه و درمان هاي 

ماندگار به سالمت بیشتر بیمارانمان کمک کنیم.
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دندانپزشکی ترمیمی ایران در آذر ماه سال 97  انجمن    هجدهمین کنگره 

بنده است که در کنار      در تهران برگزار خواهد شد و بسیار باعث افتخار 

گروه اجرایی بتوانم در جهت برگزاري  سایر همکاران     اساتید بزرگوارم و 

هرچه بهتر این همایش تالش کنم.

و هیات مدیره انجمن متخصصین   تمام هدف گروه برگزار کننده 

یک برنامه علمی مفید جهت  اجراي     دندانپزشکی ترمیمی ایران 

و متخصص میباشد و در این خصوص از اساتید بنام    دندانپزشکان عمومی 

همچنین کارگاههاي کاربردي متعددي به صورت  و خارجی دعوت بعمل آمده است و     داخلی 

  رایگان جهت همکاران اجرا خواهد شد.

در پایان الزم میدانم از تمام همکاران دندانپزشک جهت شرکت در این کنگره دعوت به عمل 

آورم.

با یاري خداوند متعال، سومین سمپوزیوم سراسري دستیاران محترم 

رشته تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی همزمان  با هجدهمین 

کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی وزیبایی ایران در هتل 

المپیک تهران در تاریخ 16-13 آذر ماه برگزار می گردد.

همانگونه که  در اولین و دومین سمپوزیوم، به ریاست اساتید بزرگوار  

جناب  آقاي  دکتر قاسمی و  جناب آقاي  دکتر یاسینی  ، دستیاران  

، امید می رود سومین آن هم  محترم استقبال فراوانی از آن نموده اند

با شرکت و استقبال شایان همکاران آینده ما مواجه شود.

این  سمپوزیوم  همانند  سالهاي گذشته  همراه با  سخنرانی و مسابقه علمی   و   عملی بین 

طرف دیگر گردهمایی دستیاران  عزیز  موجب  آشنایی از  دستیاران   محترم   خواهد بود  و

بیشترشان با هم میشود.

ضمن  تشکر   از استاد عزیز  سرکار خانم  دکتر قوام ریاست محترم کنگره هجدهم   و  همه 

همکاران عزیز که در برگزاري کنگره هجدهم زحمت میکشند  و هیأت مدیره محترم انجمن 

دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی   ایران   ،   از  سرکار  خانم  دکتر  زهره  مرادي  و  سر کار  

خانم دکتر  فاطمه اسمی که  تاکنون  زحمت  هماهنگی  سمپوزیوم  دستیاران  محترم را  بر 

دوش داشته اند صمیمانه سپاسگزارم.

 سمپوزیوم رزیدنتی

هیات بورد و پرسش و پاسخ 

کلیدهاي سخنرانی جذاب(دکتر مهدي غالمرضایی ساروي)

با تجدید احترام

دکتر کاظم خسروي 

دبیرسومین سمپوزیوم دستیاران تخصصی ترمیمی ایران

4
-7

 D
e

ce
m

b
e

r 
2

0
1

8
- 

O
la

m
p

ic
 H

o
te

l,
 T

e
h

ra
n

1
8

th
 C

o
n

gr
e

ss
 o

f 
Ir

an
ia

n
 A

ca
d

e
m

y 
o

f
R

e
st

o
ra

�
ve

 a
n

d
 C

o
sm

e�
c 

D
e

n
�

st
ry

کمیته اجرایی مسابقه دانشجویی :

دکتر نازنین کیومرثی - دکتر مرضیه روحانی نسب

مسئول کارگاه ها :  دکتر سارا ولی زاده

دبیر بازآموزي مدون : دکتر منصوره میرزایی

مسئول انتشارات : دکتر منصوره امامی ارجمند

مسئول ثبت نام : دکتر الهام احمدي - دکتر الدن رنجبر عمرانی

مسئول تشریفات : دکتر شیرین معتمدي

مسئول پوستر : دکتر صدیقه سادات هاشمی کمانگر

مسئول سمعی و بصري : مهندس امیر بازیار

مسئول کمیته دانشجوئی : دکتر سارا میر سمیعی - دکتر طوبی لسان

مسئول دبیرخانه : خانم ترمه شمیرانی و خانم جمیله طوقی

سردبیر ویژه نامه : دکتر شهریار جاللیان

دکتر اسماعیل یاسینی

دبیر علمی کنگره هجدهم

عرض ادب و احترام حضور اساتید و همکاران محترم

همانطوریکه مســتحضــر هســتید هجدهمین کنگره انجمن تخصــصـــی 

دندانپزشــکی ترمیمی و زیبایی ایران از تاریخ 13 لغایت 16 آذرماه 1397 در 

هتل المپیک تهران برگزار می گردد. 

کمیته علمی با بهره گیري از نظر همکاران و امکانات موجود با دعوت از اساتید 

و پیشــکســوتان و همچنین نیروي جوان و فعال و با انگیزه سعی در برگزاري 

کنگره اي درخور و شأن همکاران نموده است که انشـــــاءاهللا مورد اقبال شما دندانپزشکان عزیز قرار 

بگیرد.

تعدادي از سخنرانیها با دعوت از اساتید صاحب نام سفارش داده شـده و تعدادي از سـخنرانیها از میان 

مقاالت واصل شده به دبیرخانه کنگره انتخاب گردیده اند.

در این کنگره سعی شده از سخنرانیها استفاده شـود که اکثراً به صـورت کاربردي و جنبه کلینیکی یی

داشته باشند تا براي اغلب همکاران شرکت کننده قابل استفاده باشد.

 کنار سخنرانیها که در دو سالن و همزمان انجام می شود تعداد کارگاه هاي رایگان عملی نیز تدارك یی

دیده شده است  و همچنین تعدادي پوستر که توسط همکاران محترم متخصـــص ارائه می گردد که 

نتیجه کارهاي تحقیقاتی و کلینیکی آنها می باشد. در ضـمن در این کنگره قرار اسـت یک سـمپوزیوم 

جهت  متخصص و یک سمپوزیوم نیز جهت دستیاران تخصصی عزیز ترمیمی برگزار  گردد.همکاران 

در پایان از تمام سخنرانان و اعضــــــاء کمیته  علمی و هیأت برگزاري کنگره که جهت اجرایی شدن  

برنامه ها ما را یاري نمودند تشکر و قدردانی می نماییم و منتظر حضور گرمتان در کنگره هستیم.
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