
 

 

 مفرد یدکتر محمد گانی+ مشاوره را ینیجراح ب نیبهتر

 1401مهر  17تاریخ : 

اگر از بدشکلی بینی تان به ستوه آمده اید ، اگر بینی تان آن چیزی نیست که همیشه در آرزوی داشتنش بوده 

اید ، یا اگر بینی تان هیچ تناسبی با صورت تان ندارد ، اگر فکر می کنید بینی تان بیش از اندازه بزرگ یا 

نی برایتان آزار دهنده است یا نوک یا پل کوچک است یا در مرکز صورت تان واقع نشده و برآمدگی روی پل بی

بینی تان بسیار پهن است یا سوراخ های آن بسیار بزرگ هستند ، یا اگر ده ها دغدغه دیگر در بینی تان ، برای 

، فرصتی برای تبدیل تمام این دغدغه ها به حس  عمل بینی شما آزار دهنده بوده و به شدت درگیر آن هستید ،

رضایتی است که می تواند حرکت شما را در جهت مثبت محور زندگی تان با سرعت به جریان در آورد. مشکالت 

ی شود و گاهی مشکالت تنفسی از راه بینی و اختالالتی از قبیل بینی تنها به بدشکلی های ظاهری محدود نم

بهترین جراح بینی  ، دکتر امیر حسین محمدی مفرد .آپنه خواب می تواند چالش هایی را برای شما بوجود آورد

ا در کنار ارتقاء کیفیت عملکرد این اندام می داند و معتقد است ، این عمل را فرایند خلق یک بینی زیب در تهران

می باشد بگونه ای که با مانور دست های  بهترین جراح بینی که اولین و مهم ترین قدم در این پروسه ، انتخاب

یمار هنرمند او و با به کار گیری علم ، تجربه ، مهارت و جدیدترین تکنولوژی روز دنیا ، بینی بر روی صورت ب

 .خلق شود که ماحصل نگریستن به آن غرق شدن در اقیانوس ژرف این اثر هنری شگفت انگیز باشد
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 چرا انتخاب بهترین جراح بینی حائز اهمیت است؟ 

ر شوید ، تصمیم وقتی شما تصمیم می گیرید قدم در راه این عمل زیبایی بگذارید و از یک بینی جدید برخوردا

ترین سطح شما در انتخاب یک جراح بینی خوب ، یک تصمیم تعیین کننده است. دکتر عمل بینی که از باال

ار است و عضالت صورت برخوردمهارت و تجربه و دانش در خصوص آناتومی ، عملکرد بینی و استخوان ها و 

ضاوت باالیی در قاصطالحاً فوت و فن کار را می داند و دارای حس زیبایی شناسی فوق العاده بوده و از قدرت 

ا خیالی بخصوص نتیجه جراحی بهره مند است ، بدون شک ، همان همسفر قابل اعتمادی است که می توانید 

 .شوید آسوده در سفر رینوپالستی خود با او همراه

ک نتیجه تحسین دستیابی به نتیجه فوق العاده از عمل جراحی ، مستلزم این است که دکتر بینی شما به خلق ی

المت و منافع بیمار و سبر انگیز متعهد بوده و با دقت و ظرافت و عالقه ، به اجرای فرایند پرداخته و برای او ، 

حمدی مفرد ، یت قرار داشته باشد. دکتر امیر حسین مدستیابی به آن هدفی که به دنبال آن است ، در اولو

لق کند که با ورق بهترین جراح بینی تهران ، با سال ها تجربه ، موفق شده است اثری از سابقه کاری خود را خ

 به اعتماد دیونم را خود امروز زیبایی که هستیم مردی و زن صدها رضایت شاهد او کاری کارنامه زدن هر برگ 

 .ینی حاذق می دانندب جراح یک

 شما و جراح بینی تان : یک رابطه مبتنی بر اعتماد

قدم بردارید. شما  راح زیبایی بینی خود با اطمینانقبل از اینکه وارد پروسه جراحی شوید ، باید در انتخاب ج

نبال شواهدی در دباید تحصیالت جراح ، تجربه ، سوابق و بورد تخصصی او را مد نظر قرار دهید. شما باید به 

احی دماغ ، پیشرو می سوابق کاری جراح بالقوه خود باشید که بتواند عمیقاً به شما اثبات کند که او در حوزه جر

ه از تکنیک های چنین جراحانی با این ویژگی های مذکور ، دارای بورد تخصصی جراحی بوده و در استفادباشد. 

مطرح به  جدید در این عمل ، پیش قدم هستند و در سوابق کاری آنها ، فعالیت در بخش های بیمارستانی

 .وضوح قابل مشاهده است

یز بینانه زیبا ین جراح بینی ، نگاه موشکافانه و ریکی از مزایای سپردن کار جراحی به دستان هنرمند بهتر

واند در شناختی او است. این عمل ، جراحی تغییرات میلی متری است که شاید کوچک ترین خطا در آن بت

ه می توان دقت عمل نتیجه نهایی تاثیر گذار باشد. بهترین دکتر بینی تعبیری از یک خالق اثر مینیاتوری است ک

ف و انتظارات از و بررسی های دقیق و موشکافانه او در جلسه مشاوره و تجزیه و تحلیل اهدااو را در بحث ها 

 .شکل جدید بینی و مشاهده گالری عکس های قبل و بعد از عمل ، به خوبی درک کرد



 

 

ه ه دست جراح بالقوبیکی از راهکارها در انتخاب یک جراح بینی خوب در تهران گفتگو با بیمارانی است که قبالً 

ایت مندی شما تحت جراحی قرار گرفته اند. شنیدن صحبت های آنها می تواند به شما کمک کند تا سطح رض

القوه شما تلقی بشان را محک بزنید. بعالوه ، مشاهده بینی جدید آنها می تواند شاهد عینی کیفیت کار جراح 

ح دانش و مهارت اشد تا بتوانید از سطشود. یک اقدام ایده آل ، یافتن یک جراح با سطح مهارت پیشرفته می ب

 .عمیق او ، بهترین نتیجه را به دست آورید

 اهمیت شرکت در جلسه مشاوره در انتخاب جراح بینی خوب

ش او برای دازه متعهد است از حس اشتیاق و تالتشخیص این مطلب که یک جراح نسبت به کار خود تا چه ان

مام به بررسی خلق بهترین نتیجه برای بیمار ،کامالً قابل درک است. یک جراح دماغ خوب ، متعهد با دقت ت

ا در نظر می گیرد. او شرایط بیمار خود پرداخته و تمام نیازها ، تمایالت و توقعات بیمار خود از نتیجه جراحی ر

واالت بیمار ساست و با دقت به دغدغه ها و توضیحات بیمار خود گوش می دهد و مشتاقانه به یک مستمع خوب 

 .با جواب هایی قابل درک پاسخ می دهد

ن قابل اعتماد خود در فرایند یافتن بهترین دکتر جراحی بینی در تهران ، از سرچ آنالین شروع کنید. از دوستا

ز پزشک اآنها اعتماد دارند ، سوال کنید. حتی می توانید  در خصوص جراحان بینی که می شناسند و به

اب شما به دلیل خانوادگی تان نیز سوال کنید. سپس با یک یا دو پزشک که نسبت به بقیه در باالی لیست انتخ

 .برخورداری از آیتم های مثبت بیشتر قرار گرفته اند ، قرار مالقات حضوری را هماهنگ کنید

 نیم ؟چگونه با انتخاب بهترین جراح بینی ، به هارمونی صورت دست پیدا ک

ن بینی است بلکه ست که این عمل جراحی ، تنها جراحی کرددکتر امیر حسین محمدی مفرد ، قویاً بر این باور ا

نتیجه  جراحی کردن کل صورت است. هر چند برخی پزشکان از پیشرفته ترین تکنیک های جراحی برای خلق

تی شما این در بینی بیمار خود بهره می برند ولی جان کالم دکتر امیر حسین محمدی مفرد این است که وق

ود دارند که در می دهید ، فقط بینی بیمار را جراحی نمی کنید. متغیر های بسیاری وجعمل زیبایی را انجام 

 .لق شودزمان طراحی بینی مد نظر قرار داده می شوند تا نهایتاً یک هارمونی فوق العاده در صورت خ

رد ارتقا یافته جراح به خوبی می داند که بیمار به داشتن یک بینی که از نظر زیبایی و عملکرد تا سطح استاندا

است نیاز دارد. قبل از جراحی زیبایی بسیاری از بیماران تصور می کنند تنها عضوی در صورت که بعد از فرایند ، 

باعث می شود همگان انگشت حیرت به دهان فرو برند ، بینی آنهاست در حالیکه بعد از تکمیل فرایند به دست 

لق زیبایی نه فقط در بینی بلکه در کل صورت آنها منعکس شده بهترین جراح بینی ، متوجه می شوند که این خ



 

 

است. زمانی که در جلسه مشاوره قبل از عمل ، گالری عکس های قبل و بعد از عمل سایر بیماران جراح بینی 

 .خوب خود را مشاهده می کنید ، خودتان اثر عملی این ادعا را مشاهده خواهید کرد

نچنان طبیعی به نظر برسد ، باید به خاطر داشته باشید که بینی شما باید نهایتاً آ عالوه بر تغییرات ویژه در بینی

نی زیبایی بوده و چنان با سایر اجزای صورت شما در تناسب باشد که گویی از همان بدو تولد ، صاحب چنین بی

 .اید

که این عضو ، می رسد بلبعد از تکمیل جراحی تان متوجه می شوید که نه تنها بینی شما فوق العاده به نظر 

ده اند ، وسیله ای برای دیده شدن سایر زیبایی های صورت شما نیز خواهد شد. چشم های شما جذاب تر ش

با تری از شما خلق استخوان های گونه و چانه تان زیباتر دیده می شوند و همه اینها باعث شده اند که نسخه زی

 .شده باشد

 دکتر بینی در تهرانویژگی های مهم در انتخاب بهترین 

 

 تمرکز بر روی کار جراحی با سال ها تجربه 

ن زمان طوالنی برای کسب تجربه و احاطه کامل بر تکنیک های ضروری همانطور که پیشتر ذکر شد ، صرف کرد

 .انجام این فرایند جراحی ظریف ، یکی از ویژگی های مهم یک جراح بینی خوب محسوب می شود



 

 

را در ارتباط  دکتر امیر حسین محمدی مفرد ، بهترین جراح بینی تهران ، مهارت و تجربه جراح زیبایی بینی

این فرایند متذکر  قل رساندن عوارض جانبی ناشی از این فرایند جراحی دانسته و به داوطلبینمستقیم با به حدا

ه گاهاً جبران کمی شود که با یک انتخاب آگاهانه ، خود را از قرار گرفتن در معرض خطر برخی عوارض جانبی 

 .ناپذیر هستند ، در امان نگه دارند

 به کار گیری ظرافت احاطه کامل بر تکنیک های عمل در کنار 

ست که تکنیک های جراحی تنها ضامن خلق یک نتیجه رضایت بخش محسوب نمی شود. این جراحی فرایندی ا

نی خوب را در آن حتی یک خطای میلی متری می تواند به وضوح خودنمایی کند. مهارت و تجربه یک جراح بی

 .مشاهده نمود جراحی شده به دست جراح بالقوهمی توان در گالری عکس های قبل و بعدا ز عمل سایر بیماران 

 مهارت در انجام جراحی ثانویه و اولیه 

یراد شده است ، اتخصص مورد نیاز برای بازیابی زیبایی و عملکرد بینی که به دالیل مختلف ، دستخوش آسیب و 

، بهترین  نرمند خودسطح عمیق دانش آناتومیکی و تجربه جراحی را نشان می دهد که می تواند با دستان ه

 .نتیجه کلی را خلق نماید

 بیمار محوری 

 هب بودن متعهد .دهد الویت خود منافع بر را بیمار منافع که است این بینی  یکی از ویژگی های بهترین جراح

 سالمت و تبهداش ، ایمنی شرایط در فرایند اجرای به دادن اهمیت و بیمار برای ممکن نتیجه بهترین خلق

راح تا چه اندازه ندارد و تالش برای خلق نتیجه متناسب با انتظارات منطقی بیمار به این معنی است که جاستا

 .منافع بیمار خود را در محوریت کار قرار داده است



 

 

 

 .با انتخاب بهترین جراح بینی تهران ، به استقبال نسخه جذاب تر خودتان بروید

ران در زمان دکتر امیر حسین محمدی مفرد در مقایسه بیماران خود ، اینگونه توضیح می دهد که برخی بیما

لی برخی دیگر وتظاری دارند مراجعه و شرکت در جلسه مشاوره ، دقیقاً می دانند که از نتیجه عمل خود چه ان

ینکه ابا توجه به  دقیقاً از انتظارات خود مطمئن نیستند و نمی دانند که دوست دارند بینی آنها چگونه باشد.

شک صبورانه با آناتومی صورت بسیار پیچیده است ، درگیر شدن بیمار در چنین چالشی کامالً طبیعی است و پز

 .ستیابی به بهترین انتخاب و تصمیم یاری می رساندتوضیحات شفاف خود ، بیمار را در د

یحات پزشک توصیه دکتر امیر حسین محمدی مفرد به بیماران داوطلب این جراحی این است که حتماً به توض

جه را بر روی بینی بالقوه خود در خصوص آناتومی صورت و نیز تغییراتی که از نظر جراح ، می تواند بهترین نتی

ی صورت ارائه می به دقت گوش دهند. جراح این پیشنهادات را با در نظر گرفتن تمام مولفه هابر جای گذارد ، 

ا از حوزه توانایی دهد و در واقع می توان آنها را مولفه هایی حرفه ای و تخصصی تلقی کرد که شاید تشخیص آنه

 .های بیمار خارج باشد



 

 

 

 .اطالعات تخصصی ، چشم اندازها و توصیه های جراحی را از بهترین جراح بینی بخواهید

وره خود هدف اصلی یک جراح بینی خوب ، خلق یک زیبایی طبیعی در چهره بیمار است. پزشک در جلسه مشا

ما خلق کند که یقاً شرح می دهد که چه چیزی به عنوان بهترین گزینه می تواند بینی را برای شبرای شما دق

مانند پزشک  برازنده صورت تان باشد. زمانی که شما در جلسه مشاوره با پزشک منتخب خود شرکت می کنید ،

کل گرفته ی مشترک ششما هم باید به این فرصت بعنوان یک موقعیت طالیی بنگرید که در طول آن یک همکار

موش نشدنی و در یک سفر با یکدیگر همراه می شوید که ماحصل این همکاری ، در ذهن ماندن یک خاطره فرا

تان ، طعم از یک سفر دوست داشتنی خواهد بود که با هر بار نگاه کردن در آینه و دیدن نسخه جذاب خود

 .شیرین آن خاطره ماندگار برای شما تداعی خواهد شد

 دهای کوتاهی در انتخاب بهترین جراح بینی تهرانپیام

درک اهمیت انتخاب یک جراح بینی خوب ، فاکتوری است که عدم دستیابی به آن می تواند پیامدهای جبران 

ناپذیری را برای هر فردی که رویای ارتقا دادن کیفیت چهره و خلق نسخه بهتری از خود را با اقدام به انجام 

پروراند ، به همراه داشته باشد. عمل زیبایی دماغ دارای ماهیت جراحی است و علیرغم جراحی را در سر می 

اینکه به طور کلی به عنوان یک عمل جراحی بی خطر شناخته می شود ولی در صورت کوتاهی در انتخاب یک 

باشد که جراح بینی خوب با تجربه و صاحب مهارت و صالحیت ، می تواند عوارض جانبی را به دنبال داشته 

عالوه بر تبدیل کردن اجرای جراحی ثانویه به یک الزام ، گاهی خطراتی را برای سالمت عمومی بیمار به دنبال 

خواهد داشت. دکتر امیر حسین محمدی مفرد ، یکی از قابل اعتماد ترین متخصصان این جراحی در تهران ، 

یت زیاد در انتخاب بهترین جراح بینی ، بررسی و عالوه بر تاکید بر اهمیت درک لزوم به کار گیری دقت و حساس



 

 

تشریح عوارض جانبی در طول جلسه مشاوره را با هدف آگاهی دادن به بیمار در خصوص پیامدهای احتمالی 

کوتاهی در انتخاب یک دکتر بینی خوب ، بعنوان یکی از محورهای کار خود در طول فرایند درمان ، مورد تمرکز 

توضیحات ارائه شده در خصوص عوارض احتمالی فرایند جراحی ، این پزشک متعهد ،  قرار می دهد. در کنار

شرح می دهد که بخش عمده ای از این عوارض در صورت سپردن فرایند به دست یک جراح ماهر و صاحب 

را به دو گروه  عوارض جراحی بینی تجربه ، به نقطه صفر رسیده و به طور کامل از فرایند حذف خواهند شد. وی

 .عورض جانبی اولیه و عوارض جانبی ثانویه تقسیم بندی می کند

در صورت  عوارض جانبی اولیه آندسته از عوارضی هستند که بخش اجتناب ناپذیر هر فرایند جراحی ، حتی

ورم و کبودی تاجرای آن به دست بهترین جراحان بینی ، محسوب می شوند و شامل مواردی از قبیل خونریزی ، 

ین خواهند بآن خودبخود از  می باشند که در طول یک دوره موقتی ، در بینی بیمار جا خوش کرده و پس از

های اختصاصی را  رفت. البته ، دکتر مفرد با هدف محدود کردن بروز این عوارض جانبی اجتناب ناپذیر ، تکنیک

خود قرار می دهد.  در طول درمان اجرا کرده و توصیه هایی را در طول مراقبت های بعد از عمل در اختیار بیمار

یع فروکش دستورالعمل ها برای کمک در به حداقل رساندن بروز و تسر ماموریت بیمار ، اجرای صحیح این

 .کردن این عوارض جانبی اولیه می باشد

اح بینی نا وارد و در تشریح عوارض جانبی ثانویه که دکتر مفرد ، وقوع آنها را به سپردن جراحی به دست یک جر

بینی ، سوراخ  یی ، نامتقارن بودن دو نیمهبی تجربه نسبت می دهد ، مواردی از قبیل از دست رفتن حس بویا

ند. شدن سپتوم بینی ، تولید صدا در حین نفس کشیدن ، عفونت و بی حس شدن پوست بر شمرده می شو

چه بیشتر در  هدف این پزشک حاذق از تشریح این موارد ، آگاهی رسانی به بیمار برای به کار گیری دقت هر

 .وگیری از بروز این عوارض جانبی خطرناک می باشدانتخاب یک جراح بینی خوب با هدف جل

 ویژگی های اصلی یک جراح بینی خوب چیست؟

 سالمتی بیمار اولویت اول پزشک باشد 

 تمامی موارد مورد نیاز را در سالمتی بیمار بررسی کند 

 باید توانایی بینش هنری و تجسم کردن را داشته باشد 

 توانایی جلب اعتماد درست و به جای بیمار را داشته باشد 

 روز دنیا توانایی و مهارت کافی، برای انتخاب بهترین عمل با بهترین تکنیک های برخورداری از 

 خوش برخورد بوده و به کاهش استرس بیمار هنگام جراحی بینی کمک کند 

  ظر بگیردنبا تمامی اصول زیبا شناختی اشنا بوده و ایده آل ترین فرم بینی را برای بیمار در 

 کنیم؟ چگونه جراح بینی ماهری را انتخاب

https://www.drmofradclinic.com/12317/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/
https://www.drmofradclinic.com/12317/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c/


 

 

 لیستی از بهترین جراحان بینی را تهیه کنید. 

 پزشکی را انتخاب کنید که به محل سکونت شما بسیار نزدیک باشد. 

 با استفاده از شبکه های مجازی و وب سایت پزشک، نمونه کارهای او را مشاهده کنید. 

  جو کنیدحتما از اطرافیان و افرادی که به تازگی بینی خود را جراحی کرده اند پرس و. 

 به مطب جراح مورد نظر رفته و از مراجعین سواالت مورد نظر خود را بپرسید. 

  طالعات کافی را احتما مقاالت مرتبط با پزشکی را مطالعه کنید، تا از عمل بینی و بهترین جراح بینی

  .داشته باشید

 بهترین جراح بینی چه نقشی در بیهوشی بیمار دارد؟

تغییرات الزم را  انجام فرایند بیهوشی به بیمار کمک می کند تا دردی را احساس نکند و پزشک به راحتی تمامی

 .ر باشد توانایی و تجربه جراح نیز مشخص خواهد شدانجام دهد. هرچه زمان این بیهوشی کمت

 .نکته: البته کوتاهی این زمان به نسبت بینی افراد و میزان تغییرات ایجاد شده بستگی دارد

 عدم انتخاب پزشکی حاذق چه عوارضی را به همراه دارد؟

تا به اینجا حتما متوجه شده اید که چقدر انتخاب یک جراح ماهر مهم و ضروری می باشد. اگر پزشک تخصصی 

کافی برای جراحی بینی نداشته باشد ریسک بروز هرگونه مشکالتی افزایش پیدا می کند. جراح بینی باید با در 

افراد اعمال کند، در غیر این صورت عالوه نظر داشتن نوع بینی و استخوان آن بهترین تغییرات را بر روی بینی 

 .و یا ترمیمی نیاز دارد دبر تغییرات ظاهری سبب بروز آپنه، مشکالتی تنفسی خواهد شد که به جراحی مجد

 


