
                                                            

 

 درد حادنام برنامه                                                             

 در پزشکی ودندانپزشکیبرنامه علمی  کنترل درد                                        

                                   تهرانعلوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه                                 

        

 و صورت و اختالالت مفصل گیجگاهیبخش دردهای دهان، فک                   

 

 تخصص رتبه علمي نام سخنران موضوع سخنراني زمان

    تالوت ایات قران 8:05 – 8:00

 گزارشی از بخش دردهای دهان و فک وصورت 8:15 – 8:05
 

 استادیار دکتر شمس الملوک نجفی
سرپرست بخش دردهای دهان وفک 

 وصورت

8:15 -9:00 

 تعریف انواع مزمن ودرد حاد 

 
 استاد آقا حسینیفرزانه دکتر 

 متخصص بیماریهای دهان
 وفک وصورت

 فلوشیب بیولوژی دهان 

9:00:-9:30 
 فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی درد درد آناتومی و مسیرهای

 

 هدایت پور عطیمدکتر
 استاد

 آناتومیست

 روانشناس استاد اصغری مقدمعلی دکتر  کنترل درد حاد اخالقیو مداخالت روانشناختی 10:45 – 9:30

     استراحت 10:45-11:00

 فلوشیپ درد استادیار دکتر مهبد الجوردی  ژنتیک ودرد 11:00-11:30

11:30-12:15 
 دندانهادرمان ریشه  جدیدترین راهنماهای کنترل درد زمان 

 دکتر مهرنوش قبادی
 یاراستاد

 اندودنتیست
 فلوشیپ درد صورت

12:15-12:45 
 کی کودکانشدندانپزکنترل درد در 

دکتر سیدجالل 
 پورهاشمی

          
 یاردانش

 کودکان یمتخصص دندانپزشک

12:45-13:30 
 فک وصورت دهان جراحی کنترل درد زمانآخرین راهنماهای 

 دکتر 
 دولت آبادیمحمد علی 

 استادیار
 جراح فک و صورت

درمانهای دندانپزشکیدر  لیزر در کنترل درد 13:30-14:00  دکتر هومن ابراهیمی 
 استادیار

متخصص بیماریهای دهان فلوشیپ 
 درد صورت

 

 

 90تاتر  يفتهران آم علوم پزشکي دانشگاه يدانشکده دندانپزشک ياتم یباالتر از انرژ يکارگر شمال یآدرس : انتها

17/10/94زمان :  نفره  

 



 

 جلسه دوم

 

  

               

تهران آمفی  یعلوم پزشک آدرس : انتهای کارگر شمالی باالتر از انرژی اتمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
نفره 90تاتر   

24/10/94زمان:   

 

 تخصص رتبه علمي نام سخنران موضوع سخنراني زمان

8:30 -9:00 
 فاکتورهای تبدیل کننده درد حاد به درد مزمن

 
 استاد طاهریآرمان دکتر 

 متخصص بیهوشی 
 فلوشیب درد

9:00 – 9:30  

 یدرد حاد و اعضا یسطب درد حاد ، سرو یمعرف
 دهنده یلتشک

 
 یاراستاد دکتر علیرضا خواجه نصیری

 متخصص بیهوشی 
 فلوشیب درد

 

9:30 -10:00 PCA pump & PCEA pump in Acute 

Pain Management 

 خرم نیاسعید دکتر 
 استادیار

 متخصص بیهوشی 
 فلوشیب درد

 استراحت استراحت استراحت استراحت 10:30- 10:00

حاد دمخدر در کنترل در ینقش داروها 10:30-11:00  صادقیجواد دکتر  
 استادیار

 متخصص بیهوشی 
  فلوشیب درد

مهار  -یکلوکال آنستت -داروها ) ضد التهاب یرنقش سا 11:00-11:30
 اسپارتات ( در کنترل درد ید یلمت -ان یرندهکننده گ

 نوروزیمهرداددکتر 
         استادیار

 متخصص بیهوشی
 فلوشیپ درد

 مقاوم به مخدر یمارانکنترل درد حاد در ب 11:30-12:00

 
 اورندیامیرعلی دکتر 

 استادیار
 متخصص بیهوشی 

 فلوشیب درد

:12:00-12:30 
 کنترل درد حاد در سالمندان

 دکتر شهرام فیروزی
 استادیار

 متخصص بیهوشی 
 فلوشیپ درد

 فلوشیپ درد استادیار آفای دکتر یاقوتی  حاد در کودکانکنترل درد  12:30-13:00

 دکترای پرستاری استادیار دکتر علی کریمی اقدامات پرستاری در درد حاد  13:00-14:00


