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8 – 8/03

تالوت قرآن و خیر مقدم
8/03 – 9/03
پتوز و لید رترکشن
اعضاء پانل :دکتر اشراقي ،دکتر زنجاني ،دکتر ادهمي  ،دکتر فروردین
8/04 – 8/04

Clinical Evaluation of
Blepharoptosis

8/04 – 8/04

Minimal Ptosis

دکتر اشراقی

8/04 – 9/40

Congenital V/S acquired
Ptosis

دکتر فروردین

9/40 – 9/50

Ptosis with poor levator
function

دکتر زنجانی

9/50 – 9/50

Lid Retraction

پانل 1
8/03 - 13/03

مسئول پانل
دکتر اعتضاد رضوی

دکتر اعتضاد

دکتر ادهمی

9/03 – 13/03
انتروپیون و اکتروپیون
اعضاء پانل:دکتر روزیطلب،دکتر اسحاقي ،دکتر غیاثي ،دکتر صاحب قلم
9/04 – 9/04

Clinical Evaluation of
Ectropion & Entropion

دکتر اعتضاد

9/04 -9/00

Cicatricial Entropion and
Trichiasis

دکتر روزیطلب

9/00 – 54/40

& involutional Entropion
Ectropion

دکتر اسحاقی

54/40 – 54/50

Cicatricial Ectropion

دکتر غیاثی

54/50 – 54/50

Challenging Cases

دکتر صاحب قلم

13/03 – 11

پذیرایي
11- 12
Brow Lift
اعضاء پانل :دکتر کسایي ،دکتر بهمني کشکولي
 ،دکتر شریعتي (جراح پالستیک)

پانل 2

55 - 55/54

Introduction to Upper Face
& Brow Lift

55/54 – 55/58

Preferred Technique

دکتر شریعتی

55/58-55/52

Preferred Technique

دکتر کسایی

11 – 10

دکتر بهمنی کشکولی

مسئول پانل:

55/52 – 55/00

Preferred Technique

دکتر بهمنی کشکولی

دکتر بهمني کشکولي

55/00 – 55/05

Preferred Technique

دکتر طباطبائی

55/05 -55

Panel discussion

12- 10
Mid-Face Lift
دکتر رجبي ،دکتر رحیمي ،دکتر سنجر موسوی (جراح پالستیک)
55 – 55/54

Introduction to Mid-face Lift

دکتربهمنی کشکولی

55/54 -55/54

Preferred Technique

دکتر سنجر موسوی

55/54 – 55/04

Preferred Technique

دکتر رحیمی

55/04 – 55/04

Preferred Technique

دکتر رجبی

55/04 -50

Panel discussion

10 – 11

نماز و نهار

11/03 – 11

کارگاه 1

برگزار کنندگان

بوتوکس تراپي

دکتر بهمني کشکولي

))Cosmetic & Functional

دکتر ابریشمي
دکتر یزداني
11/03 – 18

کارگاه 2

برگزار کنندگان:

فیلر تراپي

دکتر رجبي

( ) Aesthetic & reconstructive

دکتر یزداني
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8/03 – 9/03
بلفاروپالستي پلک فوقاني
اعضاء پانل:دکتر باقری ،دکتر توکلي زاده ،دکتر یزداني
پانل 0
8/03 – 13/03

مسئول پانل:
دکتر ابریشمي

8/04 – 8/00

Anatomy & patient selection

دکتر توکلی زاده

8/00 – 9/40

& Blepharoplasty techniques
Complications

دکتر باقری

9/40 – 9/50

Asian Blepharoplasty

دکتر یزدانی

9/03 – 13/03
بلفاروپالستي پلک تحتاني
اعضاء پانل :دکتر سالور ،دکتر خاتمي نیا ،دکتر آقایي ،دکتر حیرتي
9/04 – 9/00

Anatomy & patient Selection

دکتر حیرتی

9/00 – 54

Lower Lid Blepharoplasty Techniques

دکتر آقایی

54 – 54/50

Complication of Lower Lid
Blepharoplasty

دکترسالور

54/50 -54/04

Case Presentation

دکتر خاتمی نیا

13/03 – 11

پذیرایي

پانل 1

11- 12

11-10

ترمیم تومورهای پلک
اعضاء پانل :دکتر صادقي طاری ،دکتر کارگزار ،دکتر نبئي ،دکتر رزاقي ،دکتر
جمشیدیان تهراني

مسئول پانل:
دکتر صابر مقدم

55 -55/55

Lower lid reconstruction after
(BCC)tumor resection

دکتر کارگزار

55/ 55 -55/50

Upper lid reconstruction after
)tumor resection (BCC

دکتر رزاقی

55/50 – 55/02

Sebaseous Gland Carcinoma

دکتر صادقی

55/02 – 55/08

Canthal Reconstruction after Tumor
Resection

دکتر نبئی

55/08 – 55

Squmous Cell Carcinoma

دکتر جمشیدیان تهرانی

12- 10
تروماهای پلک و سیستم اشکي
اعضاء پانل :دکتر طباطبائي  ،دکتر فرحي  ،دکتر شریفي ،دکتر کسایي  ،دکتر
عطارزاده

دکتر عطارزاده

Clinical Approach to sever eyelid
trauma

55 - 55/54

دکتر طباطبائی

Medial Canthal laceration
(Canalicular laceration)

55 /54 – 55/55

دکتر کسایی

Extensive Lower Lid Laceration

55/55– 55/00

دکتر شریفی

Extensive Upper Lid Laceration

55/00- 55/02

دکتر فرحی

Lateral Canthal laceration

55/02 – 50

نماز و نهار

