Seminar No.6-2011

“Master Cours” in Periodontology and Implantology
)برگزاری دوره های علمی و عملی ایمپلنت و پریودونتیت (پیوره
 راین هسن آلمان/با همکاری سازمان نظام دندانپزشکی شهر ماینز
2011  اّت7  ژّئیَ تا30
 بعذ اس ظِز5  صبح تا9 ُز رّسٍ اس اّل تا پٌچن اّت اس طاعت

:زمان برگساری
: ًساعات روزاو

 آلواى/کاًْى دًذاى پششکاى شِز هایٌش
Veranstaltungsort: Mainz, Räume der Landeszahnärztekammer Rheinland Pfalz

:محل برگساری

:مىضىع سمیىار
Themen und Inhalte:
 بیماری پیوره:بخش اول

Modul 1: 1,5 Tage Parodontologie
Ätiologie, Klassifikation, Diagnostik

تشخیص نوع و شذت بیواری لثَ ؛ علل مبتال به این بیماری

Nichtchirurgische Therapie (mit Hands-on)

معالجه بیمار با همکاری دانشجویان شرکت کننده در سمینار
 بیماری پیوره:بخش دوم

Modul 2: 1,5 Tage

Parodontologie

Chirurgische PA-Therapie:
Regenerative Therapie (mit Hands-on)
Plastisch-ästhetische Chirurgie (mit Hands-on)
Klinische Falldiskussion

جراحی و معالجه پیوره
ٍ جزاحی سًذ/ َتزهین لث
َجزاحی پالطتیک ّ سیبائی لث
تجشیَ ّ تحلیل بیواری ّ طزس هعالجَ آى

 ایمپلنت:بخش سوم
Modul 3: 2 Tage

Implantologie

Grundlagen der Implantologie, Diagnostik, Planung (mit Hands-on)
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علوم پایه کاشت دندان؛ تشخیص و برنامه ریزی راههای معالجه توسط جراحی زنده
Augmentation und Weichgewebsmanagement in der Implantologie
(mit Hands-on)
ًٍحٍْ اطتخْاى طاسی و اتصال اطتخْاى بَ بذًَ ایوپلٌت با جزاحی سًذ
قزار دادى پزّتش بز رّی ایوپلٌت

Implantatprothetik

:مدرسیه
Dr. Ralf Roessler, Dozent Steinbeis Universität Berlin.
Prof. Dr. Anton Sculean, Chairman of the Department of Periodontology, University Bern.
Dr. Karl Ludwig Ackermann, Dozent Steinbeis Universität Berlin.

: خدمات
) قیوت تغییز خْاُذ کزد/َ اقاهت در اتاقِای یک تختَ ( در صْرت درخْاطت اتاق دّ تختُتل چِار طتارٍ با صبحاًَ ؛ کلیَ ُشیٌَ دّرٍ آهْسشی؛ راٌُوای هحلی ؛ کلیَ تزاًظفزُا
 آلواى/  اخذ گْاُیٌاهَ حضْر در طویٌارُا اس کاًْى دًذاى پششکاى هایٌش-

. ًفز هی باشذ30  ًفز ّ حذاکثز20 ٍبزای تشکیل کالطِا حذاقل شزکت کٌٌذ
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بروامً سفر تىر  9روزي آمىزشی
خدمات

روز

تاریخ

اول

30.07.2011

ترانسفراز فرودگاه به هتل انتخاب شده درماینز

دوم

31.07.2011

سوم

01.08.2011

تور گردشی به مدت  8ساعت در شهر ماینز  +صرف نهار .
حرکت از جلو درب هتل راس ساعت  9صبح
ساعت  9:00ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 17برگشت به هتل

چهارم

02.08.2011

ساعت  9:00ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 17برگشت به هتل

پنچم

03.08.2011

ششم

04.08.2011

ساعت  9:00ترانسفر از هتل به محل سمینار (چهار ساعت تدریس +دوساعت بازدید)
بعد از ظهر بازدید از بناهای تاریخی
ساعت  9:00ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 17برگشت به هتل

هفتم

05.08.2011

ساعت  9:00ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 17برگشت به هتل

هشتم

06.08.2011

نهم

07.08.2011

ساعت  9:00ترانسفر از هتل به محل سمینار جهت برگذاری مراسم اهدای مدرک از طرف کانون
دندان پزشکان ایالت راین لند فالز )(rheinland-pfalz
Der kammerzertifikat der zahnärztekammer rheinland-pfalz mit offiziellen siegel
ترانسفر از هتل به فرودگاه

شزکت کٌٌذگاى در ایي دّرٍ ُا هی تْاًٌذ در صْرت توایل در تْر تفزیحی پاریض کَ اس بعذ اس پایاى ُز دّرٍ بَ هذت
چِار رّس بزگشار هی گزدد ًیش شزکت ًوایٌذ.
خذهات تْر گزدشی شاهل پزّاس اس بزلیي بَ پاریض ؛ اقاهت در ُتل چِار طتارٍ با صبحاًَ ؛ یک تْر شِزی در
پاریض؛ تزاًظفز ّ راٌُوای فارطی سباى.
قیوت تْر چِار رّسٍ پاریض  880یْرّ
بروامً تىر چهار روزي پاریس
رّس اّل

تزاًظفزاس فزّدگاٍ بَ ُتل اًتخاب شذٍ درپاریض

رّس دّم

تْر گزدشی بَ هذت  8طاعت در پاریض با راٌُوای هحلی فارطی سباى  +صزف ًِار
حزکت اس جلْ درب ُتل راص طاعت  9صبح
تْر باسدیذ اس شِز بزّکظل /سّریخ ( اختیاری) بَ هذت  12طاعت
حزکت اس جلْ درب ُتل راص طاعت  8صبح (قیوت تْر ًفزی  140یْرّ کَ هی تْاى بَ قیوت پکج اضافَ
کزد ّ یا در هحل خزیذاری کزد)
تزاًظفز بَ فزّدگاٍ جِت بزگشت بَ ایزاى

رّس طْم
رّس چِارم

فرصت ثبت وام تا  51مارچ
1155
(پزداخت  %50اس کل هبلغ تا تاریخ  15هارچ  2011الشاهی هی باشذ ّ در صْرت کٌظل  %10اس هبلغ پزداخت شذٍ هظتزد خْاُذ شذ)
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