
 

   1401بهمن  31شنبه اول پنجروز 

 

 

 

 

 

 

 

نفر  1000/ ظرفیت 1سالن شماره   

 عنوان برنامه: دیابت 

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 -45:8  استانداردهای مراقبت از بیماران دیابتی  
 دکتر منوچهر نخجوانی 

 فوق تخصص غدد

45:8 – 30:10  
 دکتر علیرضا استقامتی case درمان دیابت با قرص های خوراکی با ارائه 

فوق تخصص غدد    

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 -30:12  

 Caseدرمان های تزریقی در دیابت با ارائه 

 های تزریقی در دیابتمقایسه درمان  ارائه مقالهو 
 دکتر صغرا ربیع زاده

 فوق تخصص غدد  

30:12 – 30:13  
 سحر کریم پور دکتر دیابت و بارداری 

 متخصص داخلی 

30:13 – 00:14  پذیرایی ناهار  

00:14 – 45:15  
 دکتر نوشین شیرزاد  درمان هایپرلیپیدمی در دیابت

 متخصص داخلی  

45:15 - 17  
 دکتر محبوبه همت آبادی درمان فشار خون در دیابت 

 فوق تخصص غدد  



 

 

 

 

 

نفر  300/ ظرفیت 2سالن شماره   

های عفونی کودکان عنوان برنامه: نکات کاربردی بیماری  

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 -15:9  شوک سپتیک در کودکان  
گلناز قره باغی دکتر  

های کودکان متخصص بیماری  

15:9 – 30:10  برخورد با تب در کودکان   
فردکتر شیرین سیاح  

های کودکان تخصص بیماریم   
های عفونی کودکانفوق تخصص بیماری   

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 – 30:11  اوتیت حاد در کودکان  
زادهدکتر زهرا حسین  

های کودکان تخصص بیماریم   

30:11 -30:12  سرماخوردگی  
 خدابنده دکتر محمد 

 های کودکان تخصص بیماریم 

30:12 - 30:13  سینوزیت و فارنژیت  
دوزی فروغ چرمدکتر   

های کودکان تخصص بیماریم   

30:13 – 00:14  پذیرایی ناهار  

 عنوان برنامه: نکات کاربردی مشکالت گوارشی در کودکان 

00:14 – 30:15  
 تشخیص و درمان درد شکم حاد و مزمن در کودکان 

 تشخیص و درمان یبوست در کودکان 
 تشخیص و درمان ریفالکس شیرخوارگی 

حسین علیمددیدکتر   
های کودکان تخصص بیماریم   

های گوارش کودکانفوق تخصص بیماری   

30:15 – 00:17  
 تشخیص و درمان اسهال حاد و مزمن در کودکان 

 تشخیص و درمان اختالل رشد در کودکان
 دکتر پژمان روحانی 

های کودکان تخصص بیماریم   



 

 

 

نفر  300/ ظرفیت 3سالن شماره   

 عنوان برنامه: نکات کاربردی در رادیولوژی 

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 -15:9 ی ربرداریتصو یها تهیبا مدال ییآشنا    
 ی بابک شکارچدکتر 

 تخصص تصویربرداری )رادیولوژی( م

15:9 – 30:10 از جمجمه  یربردارینکات تصو   
 دکتر جالل کارگر

تخصص تصویربرداری )رادیولوژی( م   

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 -45:11 از گردن  یربردارینکات تصو   
 کین یم یدکتر حجت ابراه

 تخصص تصویربرداری )رادیولوژی( م 
 ای فلوشیپ تصویربرداری مداخله 

45:11 - 45:12  نهیاز قفسه س یربردارینکات تصو 
اول یمیعظمحمدرضا دکتر   

تخصص تصویربرداری )رادیولوژی( م   
ای فلوشیپ تصویربرداری مداخله   

45:12 – 30:13  از شکم  یربردارینکات تصو 
 دکتر الهام کشاورز 

تخصص تصویربرداری )رادیولوژی( م   

30:13 – 00:14   پذیرایی ناهار  

ای و مدیریت خطاهای پزشکی حرفهعنوان برنامه: راهنمای عمومی اخالق   

00:14 -45:14  کلیات و جایگاه سند  
احسان شمسی گوشکی دکتر   

 دکترای تخصصی اخالق پزشکی 

45:14 - 15:15  تکالیف عام 
سعید بیرودیان دکتر   

دکترای تخصصی اخالق پزشکی    

15:15 – 45:15  ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت  
زاده خلجمجیدرضا دکتر   

دکترای تخصصی اخالق پزشکی    

45:15 – 15:16  مدیریت خطاهای پزشکی  
شهریار موسوی نژاد دکتر   

دکترای تخصصی اخالق پزشکی    

15:16 – 00:17  سخنرانان و اعضای پانل پانل پرسش و پاسخ 



 

  1401بهمن  41 دوم جمعهروز 

 

 

 

 

 

 

 

نفر  1000/ ظرفیت 1سالن شماره   

 ه یر  عیشا یهایماری بعنوان برنامه: 

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 -30:9 هیر  یهایماریب یص یتشخ یها روش    
ان یبیدکتر ابوذر مج  

 فوق تخصص ریه

30:9 – 30:10 مزمن  تیو برونش زمیآمف   
زارع م یدکتر مر   
فوق تخصص ریه    

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 -30:11 ت یولیونشبر   
 ان یبیدکتر ابوذر مج

 فوق تخصص ریه  

30:11 - 15:12  ی برونشکتاز 
یدنیا لیدکتر اسماع  

فوق تخصص ریه    

15:12 – 30:13  19عوارض ریوی طوالنی مدت کووید  ارائه مقاله 
 دکتر مریم زارع

فوق تخصص ریه    

30:13 – 00:14  پذیرایی ناهار  

00:14 – 30:15  ه یر یها یماریدر ب یتراپ ژنیاکس 
یدنیا لیدکتر اسماع  

فوق تخصص ریه    

30:15 – 00:17  آسم 
 یاکرم قنواتدکتر  

 فوق تخصص ریه  



 

 

 

 

نفر  300/ ظرفیت 2سالن شماره   

 عنوان برنامه: اعصاب و روان 

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 -15:9  اختالالت سایکوتیک  
نیلوفر مهدوی دکتر   

روانپزشکی متخصص   

15:9 – 30:10  اختالل دو قطبی  
سیدمهدی صمیمی اردستانی دکتر   

متخصص روانپزشکی    

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 -45:11  افسردگی 
 سیدسعید صدر دکتر 

 متخصص روانپزشکی  

45:11 - 45:12  اختالالت اضطرابی  
میثم پورغالمیدکتر   

درمانی فلوشیپ روان متخصص روانپزشکی/   

45:12 – 30:13  های روانپزشکی اورزانس 
ساسان واثق دکتر   

متخصص روانپزشکی    

30:13 – 00:14  پذیرایی ناهار  

های پزشکی ای در خدمات، آموزش و پژوهش : اصول اساسی اخالق حرفه برنامهعنوان   

00:14 -45:14 کنندگان خدمات سالمت دربافتاحترام به حق انتخاب    
دکتر علیرضا پارساپوردکتر   

دکترای تخصصی اخالق پزشکی    

45:14 - 15:15 های پزشکی آموزش و پژوهش   
علی خاجی  دکتر   

دکترای تخصصی اخالق پزشکی    

15:15 – 45:15  رازداری و حریم خصوصی  
 فرمیالنی علیرضا دکتر

 دکترای تخصصی اخالق پزشکی  

45:15 – 15:16  
 ارتباط با دیگر همکاران

مندانهای اجتماعی و سازمانی حرفهمسئولیت  
مینا فروزندهدکتر   

دکترای تخصصی اخالق پزشکی    

15:16 – 00:17  سخنرانان و اعضای پانل پانل پرسش و پاسخ 



 

 

 

 

 

نفر  300/ ظرفیت 3سالن شماره   

 تفسیر نوار قلبی عنوان برنامه: 

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 – 15:9  
 و قلب طبیعی الکتروفیزیولوژی عملکرد  بر مروریآناتومی قلب و  

 هدایتی  راههای

وکتور طبیعی قلب بر اساس نوار قلبی      

 دکترمنوچهر قارونی 
متخصص قلب و عروق    

15:9 – 30:10  
بل و حین  اخذ نوار قلبی ، آشنایی با استاندارد ق تاریخچه، توجهات  

 نوار قلبی

 

 دکترمنوچهر قارونی 
متخصص قلب و عروق    

30:10 – 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 – 30:11   
 شیوه بستن صحیح و علمی الکترودهای  

 طبیعی  الکتروکاردیوگرافی  یک خصوصیات و تفسیر
 روی ریتم تعیین ریت از 

 دکترمنوچهر قارونی 
متخصص قلب و عروق    

30:11 – 30:12  هیپرتوفی دهلیزی،  هیپرتروفی بطنی  
 دکترمنوچهر قارونی 

متخصص قلب و عروق    

30:12 – 30:13  ECG در  تعیین انواع  بلوک های دهلیزی  
 دکترمنوچهر قارونی 

متخصص قلب و عروق    

30:13 – 00:14  پذیرایی ناهار  

00:14 - 15   ECG در   تعیین انواع  بلوک های هدایتی بطنی  
افروز معتمد  دکتر  

ای قلب و عروقفلوشیپ اقدامات مداخله  

00:15 – 00:16  
ECG   تغییرات ایسکمی در  

 تغییرات  ECG    در میوکارد آنفارکتوس 
 افروز معتمد  دکتر

 ای قلب و عروقفلوشیپ اقدامات مداخله 

00:16 – 00:17   دهلیزی طبیعی غیر های ریتم 
افروز معتمد  دکتر  

ای قلب و عروقفلوشیپ اقدامات مداخله   



 

 1401بهمن  51شنبه  سومروز 

 

 نفر  1000/ ظرفیت 1سالن شماره 

 در زنان و مردان  یو برخورد با اختالالت جنس  یابینحوه ارزعنوان برنامه: 

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

8:00 -9:30 
و  یآن بر کارکرد جنس ریدر مردان و تاث  سمیپوگنادیهارائه مقاله 

ی سالمت عموم  

ن یآذ یعل دیس دکتر  
 متخصص پزشکی اجتماعی 

 فلوشیپ پزشکی جنسی 

30:9 – 30:10 به روانشناس یدچار مشکالت جنس مارانیجهت ارجاع ب ییهاسرنخ   
یمهراب دیدکتر حم  

 روانشناس، دکترای تخصصی سالمت جنسی 

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 -30:11 مزمن و سرطان یهایماریدر ب یسالمت جنس    
 دکتر زهره کشاورز 

 دکترای تخصصی سالمت باروری  

30:11 - 30:12  یو مدل پاسخ جنس یحوزه سالمت جنس میبر مفاه یمرور 
 دکتر زهره کشاورز 

دکترای تخصصی سالمت باروری    

 یموثر بر اختالالت جنس یعوامل روان  30:13- 30:12
ی دکتر آزاده مظاهر  

 روانپزشک، فلوشیپ سایکوسکچوال

30:13 – 00:14  پذیرایی ناهار  

های شایع درمانی در بیماریرزشعنوان برنامه: و  

00:14 – 00:15  ها درمانی در بیمارینسخه سبز ورزش  
 محمدحسین پورغریب شاهی دکتر 

 متخصص طب ورزشی 

00:15 – 
45:15  

 درمانی در مشکالت ستون فقراتورزش 
 دکتر رامین کردی  

 متخصص طب ورزشی 

45:15 – 15:16  اس و پارکینسوندرمانی در بیماری امورزش ارائه مقاله  
 دکتر مریم ابولحسنی 

 متخصص طب ورزشی  

15:16 – 00:17  درمانی در اضطراب ورزش  
 دکتر توحید سیف برقی 

 متخصص طب ورزشی  



 

 

 

 

 

نفر  300/ ظرفیت 2سالن شماره   

 عنوان برنامه: اصول علمی و عملی برخورد با بیمار مسموم

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 -15:9 اورژانس رویکرد کلی به بیمار دچار مسمومیت حاد در    
پیمان عرفان طلب دکتر  
ها شناسی بالینی و مسمومیتفلوشیپ سم  

15:9 – 30:10 برداری و ارسال آن به آزمایشگاه  اصول نمونه    
نژاددکتر کامبیز سلطانی  

شناسی متخصص سم  

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 – 30:11 های زیستی سموم در نمونه های شناسایی و تعیین مقدار مروری بر روش    
نژاددکتر کامبیز سلطانی  

شناسی متخصص سم   

30:11 -30:12  مسمومیت ناشی از اپیوئیدها 
 زادهبابک مصطفیدکتر 

 هاشناسی بالینی و مسمومیتفلوشیپ سم 

30:12 - 30:13  های سمی )متانول و اتینل گلیکول( مسمومیت ناشی از الکل 
شاهین شادنیادکتر   

هاشناسی بالینی و مسمومیتفلوشیپ سم   

30:13 – 00:14  پذیرایی ناهار  

00:14 – 00:15  مسمومیت ناشی از سموم مهارکننده کولین 
حسین حسنیان مقدم دکتر   

هاشناسی بالینی و مسمومیتفلوشیپ سم   

00:15 – 00:16 هامسمومیت ناشی از مسکن     
 لوییکعباس آقابیدکتر 

 قانونی متخصص پزشکی 
 شناسی بالینی فلوشیپ سم 

00:16 – 00:17 ها )عقرب و مار گزیدگی(گزیدگی   
 میترا رحیمی دکتر 

 متخصص طب اورژانس 
 شناسی بالینی فلوشیپ سم



 

  

 

 

نفر  300/ ظرفیت 3سالن شماره   

ی قلب یهااورژانسعنوان برنامه:    

 سخنران  عنوان سخنراني  ساعت 

00:8 -15:9  unstable angina and MI 
یدکتر منوچهر قارون  

 متخصص قلب و عروق 

15:9 – 30:10 ی قلب  یهایتمیآر   
یدکتر منوچهر قارون  

متخصص قلب و عروق    

 30:10 - 45:10  استراحت و پذیرایی  

45:10 -00:12 ی ویر یقلب  یایاح   
 یدکتر منوچهر قارون

 متخصص قلب و عروق  

00:12 - 30:13  ی اورژانس قلب طیشرا ریسا 
قاسمی  یدکتر حسام قارون   

های قلب و عروقفوق تخصص بیماری  

 پذیرایی ناهار    00:14 – 30:13

فشار خونعنوان برنامه:   

00:14 -45:14 فشار خون یارها یو مع فیتعر   
یدکتر منوچهر قارون  

متخصص قلب و عروق    

45:14 - 15:15 هاآن یو نحوه بررس  هیعلل فشار خون ثانو   
ی منوچهر قارون دکتر   
متخصص قلب و عروق    

15:15 – 00:16 هیدرمان فشار خون اول   
قاسمی  یدکتر حسام قارون  

های قلب و عروقفوق تخصص بیماری   

00:16 – 00:17 فشار خون یرقلبیو غ یعوارض قلب   
قاسمی  یدکتر حسام قارون  

های قلب و عروقفوق تخصص بیماری   


