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�هتر�ن جراح پلک در تهران چه و�ژگ� ها�ی دارد؟

دانش و تحصیالت باال و�ژگ� های �هتر�ن دکتر جراح� پلک
سابقه تعداد جراح� زیاد

رضایت باالی بیماران در فضای مجازی 
نمونه کارهای زیاد

افتادگ� پلک باال�هتر�ن کاندید �رای جراح� پلک
افتادگ� پلک پا��ن

�وست اضافه پلک باال 
�وست اضافه در قسمت پا��ن پلک

پف کردگ� و چ�ن و چروک در پا��ن چشم

قرار دادن کم�رس سرد حهت کاهش ک�ودینکات بعد از جراح� پلک
استفاده از قطره چشم و جلوگ�ری از خشک� چشم 

دوری از فعالیت ها�ی که باعث خشک� چشم م� شوند به مدت یک هفته تا ۱۰ روز. 
استفاده از عینک های آفتا�ی در سه هفته اول پس از جراح� الزم است. 

از بلند کردن وسایل سنگ�ن ��ره�زید.
�هتر است تا سه هفته پس از جراح� از ورزش کردن حرفه ای خودداری کنید.

دس�یا�ی به نتا�ج موفقیت آم�ز متک� به درک کامل تو�وگراف� صورت، و�ژگ� های فردی بیمار و تکنیک جراح� و در

صورت لزوم، ��روی از یک رویکرد محافظه کارانه است. جراح� پلک مدرن به جای �رداشتن تهاجم�، �ر حفظ بافت و

افزایش حجم تکیه دارد. ا�ن مفهوم پس از درک ا�ن موضوع ش� گرفت که تکنیک  های قدیم�  تر منجر به ظاهری

توخال� م�  شوند که روند ��ری را �رجسته م�  کند. ا�ن امر با پیشرفت در دانش آناتوم� اطراف چشم و تغ��رات ��ری

بیشتر �قویت شد.

چرا جراح� پلک؟

جراح� های زیبا�ی همواره �رطرفدار �وده اند. �رخ� از افراد به دنبال جراح� های بدن مثل ابدومینوپالست�، پیکرتراش�

و… و یا جوانسازی صورت از طر�ق �روتز گونه، هس�ند

پف چشم  ها �قریباً �رای همه افراد اتفاق م�  افتد، اما وقت� به یک مش� مزمن تبدیل م�  شوند، پف  کردن چشم  ها و

افتادگ� پلک  ها م�  تواند بسیار آزار دهنده باشد. دالیل زیادی وجود دارد که ممکن است فرد دچار کیسه های ز�ر چشم،

افتادگ� پلک و سا�ر مشکالت زیبا�ی ناحیه چشم شود. افزایش سن در ناحیه چشم م�  تواند تاث�ر زیادی �ر حالت  های

استراحت چهره داشته باشد و اغلب حالت� خسته، �ی حوصله یا حت� عصبان� ایجاد م�  کند.

چند نوع جراح� پلک داریم؟

دو نوع جراح� پلک وجود دارد: باال و پا��ن

ا�ن دو را م� توان به صورت ترک��ی یا به عنوان روش های مس�قل انجام داد. همچن�ن ممکن است با روش های دیگری

ش ا ان ا ا ان ک ا خش ا ن ف ل ا ا ف ل انن

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

بلفاروپالست� یا جراح� پلک یک� از را�ج تر�ن عمل های جراح�

زیبا�ی است. تا به امروز در مقایسه با سا�ر روش های

غ�رجراح�، در صورت ��ری و �روز عوامل� که باعث افتادگ� پلک

م� شود، قوی تر�ن روش جوانسازی اطراف چشم است. با وجود

آن، ا�ن روش دارای کاست� ها�ی است که عبارتند از �ه�ودی

طوالن� مدت و عوارض تغ��ر دهنده زندگ� است.

توض�ح کل� مقاله در پادکست ز�ر
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کاندید جراح� پلک�هتر�ن جراح پلکانواع جراح� پلک

ظاهر خسته در آینه عالوه �ر گمراه  کننده �ودن، م� تواند

ناامیدکننده باشد و �ر عزت نفس تأث�ر بگذارد. به عنوان راه حل�

�رای ا�ن مش� را�ج، یک روش مح�وب به نام بلفاروپالست�

(جراح� زیبا�ی پلک) ارائه م� شود. با روند ��ری پلک شروع به

افتادگ� م� کند ز�را ماهیچه ها ضعیف م� شوند، �وست

خاص�ت ارتجاع� خود را از دست م� دهد و چر�ی شروع به فشار

روی �وست نازک پلک پا��ن م� کند. هدف از جراح� پلک تغ��ر

موضع چر�ی صورت و �رداشتن �وست اضاف� �رای حالت� هوشیار،

زیبا و جوان است.

((جراح� در یک نگاه))

جراح� پلک باال

زمان� که چ�ن و چروک روی پلک باال ایجاد م� شود.

چهره را خسته و ع�وس م� کند و فرد را ��ر نشان م�

دهد. بیشتر اوقات، زنان به ا�ن مش� زیبا�ی توجه

م� کنند. گاه� اوقات چ�ن  های �وست� به قدری

شدید م�  شوند که به  و�ژه در دید محیط� اختالل

ایجاد م�  کنند، بنا�را�ن بلفاروپالست� فوقان� به یک

ضرورت تبدیل م�  شود.

جراح� پلک پا��ن

بلفاروپالست� پا��ن �رای از ��ن �ردن چر�ی و �وست

اضاف� در ناحیه پلک پا��ن توصیه م� شود ز�را چر�ی

ز�ر چشم تجمع م� یابد. به هم�ن دلیل، صورت

خسته به نظر م� رسد. جراح تا حدودی چر�ی را �رم�

دارد و باقیمانده را دوباره توز�ع م� کند. همچن�ن

چ�ن های اضاف� �وست را از ��ن م� �رد. در ن�یجه،

ناحیه چشم سفت و شاداب به نظر م� رسد.
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مانند لیفت ا�رو یا لیفت صورت به عنوان بخش� از یک جوانسازی جامع صورت انجام شود.

روند جراح� پلک باال به صورت ز�ر انجام م� شود:

جراح� پلک تحتان� عمدتاً �رای رفع کیسه های ز�ر چشم و چر�ی ز�ر چشم استفاده م�  شود، در حال� که جراح� پلک

فوقان� �رای اصالح افتادگ� پلک  های باال�ی است که �ر ظاهر بیشتر تأث�ر م�  گذارد و حت� م�  تواند ب�نا�ی طبیع� را

تحت تأث�ر قرار دهد.

جراح� پلک چه تغ��رات� ایجاد م� کند؟

جراح� پلک م� تواند موارد ز�ر را تغ��ر دهد:

�وست� که دید شخص را مسدود کرده و فرد دید مناس�ی ندارد

افتادگ� �وست که چ�ن  خوردگ� ایجاد م�  کند ا�ن امر گاه� اوقات م�  تواند ب�نا�ی فرد را تحت تأث�ر قرار دهد.

رسوبات چر�ی اضاف� که به صورت پف ز�ر �وست پلک ظاهر م� شوند

کیسه های ز�ر چشم

افتادگ� پلک پا��ن

�وست اضاف� و چ�ن و چروک های ر�ز پلک پا��ن

اگر در مورد ظاهر خود نگران هس�ید یا به فکر درمان های زیبا�ی �رای افزایش اعتماد به نفس خود هس�ید، جایگز�ن

ها�ی وجود دارد. اینها ممکن است شامل تغ��ر سبک زندگ� یا یادگ�ری پذ�رش خود به همان شکل� باشد که هس�ید.

روش های زیادی �رای جوانسازی صورت وجود دارد مانند تزر�ق چر�ی، تزر�ق ژل و…

جراح� پلک جوانسازی پلک فوقان� و تحتان� با عمل جراح� است. �ر اساس آمار انجمن جراح� پالس�یک زیبا�ی آمریکا

در سال ۲۰۱۶، ا�ن چهارم�ن عمل زیبا�ی را�ج است که در ایاالت متحده انجام م� شود. هر دو جراح� پلک فوقان� و

تحتان�، نیاز به �رنامه ر�زی و اجرای دق�ق �رای دس�یا�ی به نتا�ج مطلوب و اجتناب از عوارض دارند. تکنیک های

متعددی �رای جراح� پلک  های باال و پا��ن وجود دارد، بدون ه�چ داده مقایسه  ای که از �رتری یک تکنیک �ر دیگری

حمایت کند. اما هدف اصل� جراح� پلک ا�ن است: بازگرداندن ظاهری جوان و طبیع� به چشم و ناحیه اطراف چشم

دستورالعمل های قبل و بعد از عمل جراح� پلک

لطفا ا�ن دستورالعمل ها را قبل و بعد از جراح� خود بخوانید. رعایت دق�ق ا�ن دستورالعمل ها به شما کمک م� کند تا

�هتر�ن ن�یجه ممکن را به دست آورید. ا�ن اطالعات را در روز جراح� همراه خود داشته باشید تا بتوانید دستورالعمل

های آن روز را دنبال کنید. اگر سوال� دارید، در�غ نکنید با مطب تماس بگ�رید. چرا که ما م� خواهیم شما یک تجربه

لذت بخش داشته باشید.

آمادگ� �رای جراح� پلک

دو هفته قبل از جراح� از آس�ر�ن، ا��و�روفن (ادویل، موتر�ن)، نا�روکسن (Aleve) و سا�ر دارو های ضد التها�ی غ�ر

استروئیدی)، ویتام�ن E، مکمل  های گیاه� یا هر دارو�ی که حاوی ا�ن ترکیبات است خودداری کنید. استامینوفن

(تیلنول یا معادل ژنریک) و مولت� ویتام�ن های روزانه خوب هس�ند و مصرف آن ها مشک� ندارد.

دو هفته قبل و دو هفته بعد از عمل از کشیدن سیگار خودداری کنید. نیکوت�ن و دود ت�باکو روند �ه�ودی را به تاخ�ر م�

اندازد و م� تواند منجر به ایجاد اسکار یا جای زخم شود. ا�ن دوره �هتر�ن زمان �رای ترک سیگار یا قلیان است.

۲ هفته قبل از جراح� از آس�ب نور خورشید جلوگ�ری کنید. توصیه اکید �زشکان ا�ن است که از ضد آفتاب با SPF 30 یا

باالتر استفاده کنید.

نسخه �زشک بعد از جراح� (معموًال یک آنت� ��وتیک و داروهای ضد درد) در روز جراح� به شما داده م� شود.

اقالم بدون نسخه ز�ر را خریداری کنید:

مصرف �رخ� مکمل های گیاه� به کاهش تورم و ک�ودی کمک م� کند.

بعد از نیمه شب قبل از عمل از خوردن و آشامیدن حت� آب خودداری کنید.

ترت��ی اتخاذ کنید که شخص� شما را از بیمارستان به خانه �رساند. شما اجازه رانندگ� نخواهید داشت. ترت��ی دهید که

مرحله اول : �رش و تخلیه چر�ی و بافت اضافه

مرحله دوم : �رداشتن �وست اضافه، جمع و بخیه

جراح� پلک یا بلفاروپالست� نوع� جراح� است که ظاهر پلک باال، پلک پا��ن یا هر دو را تغ��ر م� دهد. هدف

ا�ن است که ظاهر ناحیه اطراف چشم ها را �ه�ود بخشد و ب�نا�ی را که به دلیل افتادگ� پلک پنهان شده

است، �ه�ود بخشد.

آیا شما به جراح� پلک نیاز
دارید؟

اگر میخواهید بدانید به جراح� پلک نیاز

دارید یا خ�ر در ا�ن آزمون شرکت کنید:

شروع
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شخص� در ۲۴ ساعت اول بعد از عمل در کنار شما بماند

مراقبت های بعد از جراح� پلک

1. کم�رس سرد باید در ۴۸ ساعت اول روی چشم ها و گونه ها اعمال شود تا تورم و تغ��ر رنگ و ک�ودی به حداقل

�رسد.

2. سر خود را باال نگه دارید تا تورم به حداقل �رسد. اضافه کردن یک بالش روی تخت شما کاف� است.

3. م� توانید صورت خود را بشویید. همچن�ن م� توانید دوش بگ�رید و موهای خود را بشویید.

4. اگر �رش های خارج� پلک دارید، م� توانید به آرام� و �راکسید هیدروژن نیمه قوی (رق�ق شده با آب) آنها را تم�ز

کنید. ما یک پماد آنت� ��وتیک� را �رای استفاده �رای پلک تجو�ز م� کنیم که باید روزی ۳ بار پس از تم�ز کردن �ر

روی محل �رش استفاده شود. از پمادهای بدون نسخه خودداری کنید.

5. م� توانید بعد از گذشت دو تا سه هفته پس از جراح� از لنزهای تماس� استفاده کنید.

6. از فعالیت بدن� شدید از جمله فعالیت های ورزش� و مقاربت جنس� خودداری کنید. ممکن است سه روز پس از

جراح� پیاده روی سبک را از سر بگ�رید. ورزش های هوازی، وزنه �رداری، بلند کردن اجسام سنگ�ن و زور زدن

ممکن است به تدر�ج و سه هفته پس از جراح� از سر گرفته شوند.

7. تا شش هفته پس از جراح� از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، المپ های آفتا�ی یا تخت های سوالر�وم

SPF  اجتناب کنید. گرما ممکن است باعث تورم صورت شما شود. در حال� که توصیه م� کنیم  از ضد آفتاب با

30یا باالتر استفاده کنید.

8. اگر چشم ها مقداری تورم دارند نگران نباشید ا�ن امر معموًال در عرض ۲ هفته �رطرف م� شود. در �رخ� از

بیماران، ممکن است شش ماه طول بکشد تا تمام تورم ها به طور کامل فروکش کند.

9. فقط داروهای تجو�ز شده توسط �زشک را مصرف کنید.

10. م� توانید ۷ تا ۱۰ روز پس از جراح� از لوازم آرایش استفاده شود.

عوارض و خطرات جراح� پلک

تمام جراح� ها درجات� از خطر را به همراه دارند. در واقع ه�چ جراح� به طور ۱۰۰ درصد ایمن نخواهد �ود اما با انتخاب

�زشک مناسب و رعایت دستورالعمل ها و نکات قبل و بعد از جراح� پلک م� توانید از احتمال �روز خطر جلوگ�ری کنید.

توجه داشته باشید ا�ن لیست کامل نیست. به عنوان مثال، سابقه �زشک� یا سبک زندگ� شما ممکن است شما را در

معرض خطر عوارض دیگر قرار دهد. �رای اطالعات بیشتر باید با �زشک خود صحبت کنید. �رخ� از عوارض احتمال�

جراح� پلک عبارتند از:

خطرات ��هوش�، از جمله واکنش آلرژیک، که (به ندرت) ممکن است کشنده باشد

خطرات جراح� مانند خونر�زی یا عفونت

لخته شدن خون که ممکن است باعث عوارض قل�ی عروق� بالقوه کشنده مانند حمله قل�ی، تروم�وز ورید عمق� یا سکته

شود.

�ی حس� در نواح� مختلف که ممکن است موقت یا دائم� باشد

تاری یا اختالل دید موقت

خشک� چشم

اشک بیش از حد

مش� در بستن چشم ها، به عنوان مثال، پلک باال�ی ممکن است در هنگام خواب باز بماند، که م� تواند سطح چشم را

خشک کرده و باعث ایجاد زخم شود.

عقب افتادگ� پلک، پا��ن کشیدن پلک پا��ن (ا�ن اغلب موقت� است)

زخم های ملتهب

خارش چشم

خونر�زی پشت چشم

از دست دادن ب�نا�ی، از جمله ناب�نا�ی کامل

احتمال انجام جراح� بیشتر �رای درمان عوارض

اکترو��ون

چه کس� کاندیدای خو�ی �رای جراح� پلک است؟

جراح� پلک نوع� عمل جراح� است که افتادگ� پلک را اصالح م� کند. افتادگ� پلک معموال در �زرگساالن بالغ رخ م�

دهد. ا�ن عارضه به دلیل تجمع بیش از حد بافت، از ��ن رفتن �وست و کاهش م�زان تولید کالژن ایجاد م� شود.

خطوط و چ�ن و چروک های ظریف اغلب سطح �وست افتاده را م� �وشانند. ا�ن بیماری در واقع م� تواند ب�نا�ی را

مختل کند، به خصوص اگر پلک باال�ی جلوی کره چشم آو�زان باشد.

جراح� پلک بسیار ش�یه لیفت صورت است. �وست به سمت باال یا پا��ن کشیده م� شود و یک نوار اضاف� از �وست

�رداشته م� شود. ما اکیداً توصیه م� کنیم قبل از تصمیم گ�ری در مورد ا�ن روش مشورت کنید.

کاندیدای جراح� پلک در یک نگاه

م� ایجاد ظاهری همچن�ن افتاده های پلک دهد. نشان هس�ید آنچه از تر مسن بسیار را شما تواند م� پلک افتادگ�

اکترو��ون چیست؟

اکترو��ون وضعیت� است که در آن پلک شما به سمت ��رون م� چرخد. ا�ن باعث م� شود سطح داخل� پلک در معرض

و مستعد تحریک شود. اکترو��ون در افراد مسن شا�ع تر است و عموماً فقط پلک پای�ن� را درگ�ر م� کند. در اکترو��ون

شدید، تمام طول پلک �رگردانده م� شود. در اکترو��ون با شدت کمتر، تنها یک بخش از پلک از چشم فاصله م�  گ�رد.

نکات روز جراح�

ص�ح روز عمل از خوردن و آشامیدن حت� آب خودداری

کنید. داروهای ضروری را م� توان با یک جرعه آب مصرف

کرد.

لباس های گشاد ��وشید که جلو یا پشت بسته م� شود. از

�وشیدن لباس های تنگ خودداری کنید.

همه وسایل با ارزش را در خانه بگذارید؛ از جواهرات و

ز�ورآالت استفاده نکنید

از آرایش صورت و چشم خودداری کنید.

از الک زدن ناخن ها و کاشت و ژلیش ناخن بشدت �ره�ز

کنید.

م� توانید از عینک استفاده کنید اما از لنز استفاده نکنید.

اگر از دندان مصنوع� استفاده م� کنید، آنها را در داخل

نگه دارید.

شناسنامه و کارت بیمه خود را همراه داشته باشید

بازیگران� که جراح� پلک کرده اند

افراد معروف زیادی هس�ند که �رای زیبا�ی اقدام به

جراح� پلک کرده اند. چند نمونه از آنها را مشاهده

م� کنید
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� یج ری �ن چ ی پ ن ی چ ز ر ن ر ی ب ر و � پ �

کنند که به صورت شما ظاهری خسته تر و خشن تر م� دهد. با ا�ن حال، جراح� اصالح� �رای همه مناسب نیست.

به طور کل�، کاندیدهای ایده آل �رای جراح� پلک شامل کسان� هس�ند که از افتادگ� پلک های تحتان� رنج م� �رند که

باعث افزایش م�زان سفیدی چشم م� شود، افرادی که دارای افتادگ� پلک های باال�ی ناش� از تجمع بافت چر�ی در ز�ر

�وست هس�ند و افرادی که دچار مشکالت ب�نا�ی ناش� از افتادگ� پلک هس�ند. افرادی که دید محیط� آنها واضح

نیست. کیسه های ز�ر پلک های پا��ن را ن�ز م� توان با جراح� پلک اصالح کرد.

حت� م� توان جراح� پلک را همزمان با سا�ر جراح� ها انجام داد. در ادامه چند نمونه از جراح� های

همزمان با جراح� پلک را مشاهده کنید:

چشم انداز بلند مدت پس از جراح� پلک

تورم بعد از جراح� به مرور زمان کاهش م� یابد. بسیاری از مردم متوجه م� شوند که جراح� پلک تفاوت� واقع� در

ظاهر آنها ایجاد م� کند، به خصوص اگر �وست پلک باال�ی آنها بسیار شل یا کیسه های �زرگ ز�ر چشمانشان باشد.

نتا�ج نها�ی شما ظرف چند هفته نشان داده م� شود، اما ممکن است تا یک سال طول بکشد تا خطوط �رش به طور

کامل �ه�ود یابند.

جایگز�ن های جراح� پلک

ه�چ جایگز�ن �زشک� دیگری �رای جراح� پلک نم� تواند پلک ها را تغ��ر مکان دهد یا ش� آن را تغ��ر دهد. صحبت با

یک مشاور یا روانشناس ممکن است به شما کمک کند �ر نگران� های خود در مورد ظاهر خود غلبه کنید و ممکن است

تصمیم بگ�رید که خودتان را آنگونه که هس�ید دوست دارید.

و�ژگ� �هتر�ن دکتر جراح پلک در تهران

�هتر�ن دکتر جراح پلک دارای و�ژگ� ها�ی است که از مهمتر�ن آنها به شرح ز�ر است:

چند نمونه از جراح� پلک دکتر مقدم نیا را در وید�و های ز�ر مشاهده کنید:

عمل های جراح� پلک زیادی انجام دهد: داشتن عمل جراح� زیاد یک

رزومه خوب �رای �زشک است. پیگ�ری ا�ن که ا�ن جراح چقدر بیمار

جراح� پلک دارد و یا در صفحه اینستاگرام و یا وب سایت خود، چه تعداد

نمونه کار از عمل جراح� پلک گذاشته است

خوب �ودن نمونه های جراح�: بعد از آنکه تعداد نمونه کارها زیادی را

مشاهده کردید باید به کیفیت کارها ن�ز توجه کنید. با کیفیت �ودن

نمونه کارها نشانه تخصص و تجربه جراح پلک است.

انجمن های علم� و گواهینامه های معت�ر: �ی شک �هتر�ن جراح پلک باید

همیشه مهارت و دانش خود را در زمینه جراح� های پالس�یک و زیبا�ی،

به روز نگه دارد. شرکت در همایش های علم� و آشنا�ی با جدیدتر�ن

دستاوردهای �زشک� و درمان�، از مهمتر�ن و�ژگ� های �هتر�ن متخصص

جراح� پلک است.

دکتر محمدرضا مقدم نیا

دکتر محمدرضا مقدم نیا

پیکرتراش� و الغری

پیکرتراش� و الغری

تزر�ق زیبا�ی

تزر�ق زیبا�ی

جراح� ب�ن�

جراح� ب�ن�

جراح� زیبا�ی بدن

جراح� زیبا�ی بدن

جراح� زیبا�ی صورت

جراح� زیبا�ی صورت

جراح� س�نه

جراح� س�نه

نمونه کارها

نمونه کارها
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https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/
https://dr-moghadamnia.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://dr-moghadamnia.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/


�هتر�ن دکتر جراح پلک در جردن

در صورت� که نیاز به مشاوره دارید م� توانید اطالعات خود را در فرم ز�ر وارد کنید تا مشاور�ن در اسرع وقت با شما

تماس بگ�رند:

سواالت متداول جراح� پلک

انتخاب جراح پلک در ن�یجه جراح� موثر است؟

اگر جراح� پلک به درست� انجام نشود چه عوارض� دارد؟

آیا جراح� پلک تا به حال از نظر �زشک� ضروری است؟

آیا جراح� پلک م� تواند چ�ن و چروک دور چشم را �ه�ود بخشد؟

سن مناسب �رای جراح� پلک چه سن� است؟

آیا م� توان جراح� پلک را با سا�ر روش ها ترکیب کرد؟

آیا جراح� پلک ظاهر حلقه های ت�ره ز�ر چشم را �ه�ود م� بخشد؟

آیا جراح� پلک یک عمل سرپا�ی است؟

آیا کرم های دور چشم م� توانند به پف چشم و افتادگ� پلک کمک کنند؟

آیا ب�نا�ی پس از جراح� تحت تأث�ر قرار م� گ�رد؟

�ه�ودی از جراح� پلک چقدر دردناک است؟

آیا جراح� پلک یا لیفت ا�رو �رای افتادگ� پلک �هتر است؟

خودمراقبت� در منزل بعد از جراح� پلک

دکتر محمدرضا مقدم نیا

دکتر محمدرضا مقدم نیا، با شماره نظام �زشک� 83039، فوق تخصص جراح� زیبا�ی و
پالس�یک در رشت و تهران و دارای �ورد فوق تخصص� هس�ند. ایشان به عنوان یک� از اعضای

انجمن جراحان پالس�یک ا�ران ن�ز شناخته م� شوند.

لیفت میانی صورت 

مطالب مرتبط

�هتر�ن جراح پلک در تهران چه و�ژگ� ها�ی دارد؟

لیفت میان� صورت

مراقبت های بعد از لیفت صورت

ورم بعد از عمل لیفت صورت

8 پاسخ

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۲۸ ب٫ظمهسا گفت:

ممنون ار توضیحات خوبتون. من فرم تماس �ر کردم

پاسخ

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۲۹ ب٫ظنسر�ن گفت:

دکتر محمدرضا مقدم نیا

فوق تخصص جراح� پالس�یک و زیبا�ی عضو انجمن جراحان

پالس�یک

دکتر محمدرضا مقدم نیا با شماره نظام �زشک� ۸۳۰۳۹ یک� از

�هتر�ن ها در زمینه جراح� پالس�یک ا�ران هس�ند که با مدرک

فوق تخصص جراح� پالس�یک در استان گیالن، شهر رشت و ن�ز

تهران مشغول به فعالیت هس�ند.

ایشان دارای �ورد فوق تخصص� هس�ند. دکتر محمدرضا مقدم

نیا به عنوان یک� از اعضای انجمن جراحان پالس�یک ا�ران ن�ز

شناخته م� شوند.

یک نمونه وویس رضایت از دکتر مقدم نیا:

0:000:00 / 0:23/ 0:23

نمونه کارهای دکتر مقدم نیا

جهت مشاهده نمونه کارهای دکتر مقدم نیا در زمینه جراح� های زیبا�ی (جراح� زیبا�ی ب�ن�، بلفاروپالست�

و..) �ر روی گزینه ز�ر کلیک کنید

مشاهده نمونه کار

نام و نام خانوادگ�

شماره تماس

ارسال

نمونه کارهاجراح� س�نهجراح� زیبا�ی صورتجراح� زیبا�ی بدنجراح� ب�ن�تزر�ق زیبا�یپیکرتراش� و الغریدکتر محمدرضا مقدم نیا

https://www.instagram.com/dr.moghadamnia_plastic/
https://www.aparat.com/dr_moghadamnia
https://dr-moghadamnia.com/%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/
https://dr-moghadamnia.com/%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-16
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-17
https://dr-moghadamnia.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://dr-moghadamnia.com/
https://dr-moghadamnia.com/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/
https://dr-moghadamnia.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/


دیدگاهتان را بنویسید
نشان� ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

دیدگاه * 

نام * 

ایمیل * 

ذخ�ره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر �رای زمان� که دوباره دیدگاه� م� نویسم.  

reCAPTCHA
من ربات نیستم

شرایط حریم خصوصی - 

فرستادن دیدگاه

صرفا �رای زیبا�ی و درخواست بیمار هم جراح� پلک انجام میشه؟

پاسخ

↩

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۳۲ ب٫ظدکتر محمدرضا مقدم نیا گفت:

بله

پاسخ

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۳۰ ب٫ظرضا�ی گفت:

جراح� پلک باال و پا��ن همزمان انجام میشه؟

پاسخ

↩

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۳۲ ب٫ظدکتر محمدرضا مقدم نیا گفت:

بله

پاسخ

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۳۰ ب٫ظسارا احمدی گفت:

آقای دکتر من پیش شما جراح� پلک کردم و خیل� راضیم. ممنون از شما

پاسخ

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۳۱ ب٫ظلیال حنا�ی گفت:

جای بخیه بعد بلفاروپالست� زود از ��ن م�ره؟

پاسخ

↩

۶ دی ۱۴۰۱ در ۷:۳۲ ب٫ظدکتر محمدرضا مقدم نیا گفت:

بله باید یک مدت از ترمیم کننده ها استفاده کنید

پاسخ

درباره دکتر

دکتر محمدرضا مقدم نیا با شماره نظام �زشک� 83039 یک�

از �هتر�ن ها در زمینه جراح� پالس�یک ا�ران هس�ند که با

مدرک فوق تخصص جراح� پالس�یک در استان گیالن، شهر

رشت و ن�ز تهران مشغول به فعالیت هس�ند.

ایشان دارای �ورد فوق تخصص� هس�ند. دکتر محمدرضا

مقدم نیا به عنوان یک� از اعضای انجمن جراحان پالس�یک

ا�ران ن�ز شناخته م� شوند.

تماس با دکتر

۰۱۳۳۲۱۳۳۷۰۸ -  ۰۱۳۳۲۱۳۳۷۰۷

۰۹۹۱۲۴۹۷۹۰۹ -  ۰۹۹۱۷۱۲۷۶۳۴

تهران: روزهای چهارش�به ساعت ۱۶:۰۰ ال� ۲۰:۰۰

رشت: روزهای ش�به و دوش�به ساعت ۱۶:۳۰ ال�
۲۰:۰۰

آدرس مطب تهران: جردن، چهارراه جهان کودک،
کوچه ژو��ن، ساختمان ژو��ن، پالک ۱۴ و ۱۶، طبقه

۵، واحد ۵۴

آدرس مطب رشت : رشت، گلسار، بلوار نماز،
تیه، طبقه ۴، ساختمان رویال، جنب ساختمان آ

واحد ۸

آخر�ن مطالب

بهترین فصل جراحی بینی

رابطه جنسی بعد از عمل بینی

سواالت متداول جراحی بینی گوشتی

جراحی لیفت صورت و بهترین روش های آن

جراحی بینی گوشتی، صفر تا صد

نقشه سایت دکتر مقدم نیامقاالت علم�، زیبا�ی و درمان�ویدئوهانمونه کارهادرباره دکترتماس با دکتر

نمونه کارهاجراح� س�نهجراح� زیبا�ی صورتجراح� زیبا�ی بدنجراح� ب�ن�تزر�ق زیبا�یپیکرتراش� و الغریدکتر محمدرضا مقدم نیا

https://www.google.com/intl/fa/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fa/policies/terms/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-21
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-18
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-23
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-19
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-20
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad-%d9%be%d9%84%da%a9/#comment-22
tel:+981332133707
tel:+981332133708
tel:+989917127634
tel:+989912497909
https://www.google.com/maps?ll=35.754479,51.415629&z=7&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=embed&cid=13696765603678074836
https://www.google.com/maps?ll=37.297028,49.592694&z=16&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=embed
https://dr-moghadamnia.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7/
https://dr-moghadamnia.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%a7/
https://dr-moghadamnia.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://dr-moghadamnia.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://dr-moghadamnia.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
https://www.instagram.com/drmoghadamnia.face
https://www.aparat.com/dr_moghadamnia
https://dr-moghadamnia.com/
https://dr-moghadamnia.com/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://dr-moghadamnia.com/category/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/
https://dr-moghadamnia.com/%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3/

