
                          

  
  

 
  حسن بهمني كشكوليم دكتر دبير:

  زمان  سخنران  عنوان  رديف

  ١٥/٨ -  ٣٠/٨  خيرمقدم                     

  فريد صفردكتر سلطان حسين سالور، دكتر رئيس جلسه: 

  ٣٠/٨ -  ٤٠/٨  دكتر ماريا شارع پور آناتومي عملي صورت  ١

  ٤٠/٨ -  ٥٠/٨  ناصر كريميدكتر   انواع نوع و دوز مناسب بوتولينوم   ٢

  ٥٠/٨ -  ٠٠/٩  دكتر سحاب شهرزاد  انواع فيلر ها  ٣

ي  ٤ ول وت ب زي  ده سا زريقنآما ت ي  را ب اييدكتر   وم  ق آ   ٠٠/٩ -  ١٠/٩  غالمحسين 

  ١٠/٩ -  ٢٠/٩  زاده دكتر سپيده توكلي   كدام فيلر براي كدام بخش صورت  ٥

  ٢٠/٩ -  ٣٠/٩  اسحاقيدكتر  (I) ومنبوتولي تكنيك تزريق  ٦

  ٣٠/٩ -  ٤٠/٩  كتر آبتين حيرتيد تزريق فيلر  تكنيك  ٧

  ٤٠/٩ -  ٠٠/١٠  بحث            

  ٠٠/١٠ -  ٣٠/١٠  استراحت                      

  فرزاد پاكدل، دكتر محمد گلشنيرئيس جلسه: دكتر 

  ٣٠/١٠ -  ٤٠/١٠  ضياءالدين طباطبائيدكتر  (II) بوتولينوم تكنيك تزريق  ٨

  ٤٠/١٠ -  ٥٠/١٠  دكتر منصوره جمشيديان  بوتولينومتزريق مخلوط فيلر +   ٩

  ٥٠/١٠ -  ٠٥/١١ دكتر علي عباسي  كاشت ابرو و مژه  ١٠

  ٠٥/١١ -  ١٥/١١ دكتر سلطان حسين سالور عوارض تزريق فيلر  ١١

  ١٥/١١ -  ٢٥/١١  دكتر بهرام اشراقي  ومنعوارض تزريق بوتولي  ١٢

  ٢٥/١١ -  ٣٥/١١ دكتر فريد صفر  صورت ليزر جهت كاهش چين و چروك  ١٣

  ٣٥/١١ -  ٤٥/١١  دكتر ابوالفضل كسايي  ليزر جهت اسكارهاي جراحي  ١٤

  ٤٥/١١ -  ٥٥/١١  دكتر فرزاد پاكدل  تزريق چربي در صورتتكنيك   ١٥

  ٥٥/١١ -  ٠٥/١٢  دكتر باقر ابطحي  عوارض تزريق چربي در صورت  ١٦

  ٠٥/١٢ -  ٢٠/١٢ د گلشنيمحمدكتر   در جوانسازي صورت RFو  HIFUكاربرد   ١٧

  ٢٠/١٢-  ٣٠/١٢  حامد صيانتيدكتر   نوم موضعييبوتول  ١٨

  ٣٠/١٢ -  ٥٠/١٢  دكتر كامران آقاخاني   الزامات قانوني و اخالقي  ١٩

  ٥٠/١٢ -  ١٠/١٣  بحث            

  ١٠/١٣ -  ٠٠/١٤ صرف ناهار                        

  ٠٠/١٤-  ٠٠/١٦  دكتر محسن بهمني كشكولي  كارگاه عملي  
 

  www.iraneyeresearch.com  :عمليتئوري و كارگاه  ثبت نام در
 تعداد ثبت نام در كارگاه عملي محدود مي باشد.

   ١٣٩٦ مهر ١٣زمان: پنجشنبه 
  ابن سينان سال  - (ص)مكان: بيمارستان حضرت رسول اكرم 

 

  "تئوري و عملي" ساليانهكارگاه  امين ١٣

  روشهاي غير جراحي جوان سازي صورت
  مركز تحقيقات چشم بيمارستان رسول اكرم (ص)  ١٣٩٦مهرماه  ١٣

 ايراندانشگاه علوم پزشكي 

 


