
 30/7/97لغایت   28/7/97    ایران شکاف لب و کام سمینار سه روزه

 علی اصغر )ع(بیمارستان  :محل برنامه

 28/7/97روز اول 

 تخصص سخنران نام و نام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... ساعت

 قران و  سرود جمهوري اسالمي 8-8:30

 ریاست دانشگاه ناصري پوردکتر  افتتاحيه  8:30-8:45

 جراح کودکان دکتر سيدجواد نصيري معرفي تيم شکاف لب وکام ایران 8:45-9

 پالستيکجراح  برایان سامرلددکتر  کامشکاف  جراحي اوليه 9-9:30

 جراح فک و صورت دکتر مظاهري رویکرد تيمي در درمان شکاف کام :9:30-9

 ارتودنتيست دکتر کرام الدین (NAMقالب سازي نازوالوئوالر ) 9:45-10

 استراحت 10-10:30

10:30-10:45 
و  ویژگيهاي گفتار در کودکان مبتال به شکاف کام

 ارزیابي هاي درکي در تشخيص اختالل گفتار 
 دکتراي گفتاردرماني  دکتر جليله وند

ترابي نژاد دکتر شکاف کام ارزیابي آکوستيکي و ادراکي صوت در 45/10- 11  گفتار درمانيدکتراي  

مظاهریزدي دکتر پروتکل ادیولوژي در بيماران شکاف کام 11-11:15  دکتراي شنوایي شناسي 

 جراح پالستيک دکتر برایان سامرلد )شکاف کام زیرمخاطي( VPIجراحي  11:15-12

 ناهار و نماز 12-13

 پانل تخصصي بررسي بيماران 13-16

 دکتر مظاهري -دکتر سامرلد

 دکتر بياضيان -دکتر نصيري 

 دکتر جليله وند

 دکتر هادیلو-دکتر جهانگيري

 



 29/7/97روز دوم   

 30/7/97  روز سوم 

 تخصص سخنران نام و نام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... ساعت

 جراح پالستيک  دکتر سامرلد شکاف کام رویکرد به عوارض جراحي 8- 9

 استراحت 9-9:30

9:30-13 

 اتاق عمل

 نمایش ویدیویي زنده

  دکتر نصيري - دکتر سامرلد 

 دکتر فرهمند -  دکتر جهانگيري

 جراح اطفال -جراح پالستيک 

 متخصص بيهوشي

 ناهار و نماز 13- 14

14-17 

 اتاق عمل

 نمایش ویدیویي زنده

  دکتر نصيري - دکتر سامرلد 

 دکتر فرهمند -دکتر جهانگيري  

 جراح اطفال -پالستيک جراح 

 متخصص بيهوشي

 

 تخصص سخنران نام و نام خانوادگی سخنران عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و... ساعت

8-10 

 اتاق عمل

 ویدیویي زنده( )نمایش

–بياضيان دکتر  –دکتر سامرلد 

 دکتر صالحي –دکتر هادیلو 

      ENTجراح  -جراح پالستيک 

 متخصص بيهوشي

 استراحت 10-10:30

10:30-13 

 اتاق عمل

 )نمایش ویدیویي زنده(

–دکتر بياضيان  –دکتر سامرلد 

 دکتر صالحي –دکتر هادیلو 

      ENTجراح  -جراح پالستيک 

 متخصص بيهوشي

 ناهار و نماز 13- 14

 پانل تخصصي بررسي بيماران 14-17

 دکتر نصيري-سامرلددکتر 

 دکتر جليله وند  دکتر بياضيان

 دکتر هادیلو-دکتر جهانگيري

 


