
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 ( A)سالن  اصلی تاالراولیه برنامه 

  آزمایشگاه و بالینبین المللی کنگره چهاردهمین 

 )ویراست دوم(

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 1401 ماه بهمن 13 – 15
 

 

 



 

 

 

 
 (13/11/1401 پنجشنبهروز اول )

  برنامه زمان

30:8 -00:7  جامعه علوم آزمایشگاهیان ایران عادی مجمع عمومیو برگزاری  ثبت نام شرکت کنندگان 

 (Aسالن  -ابن سینا)تاالر  مراسم افتتاحیه

 قرائت قران و سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

 (محمد وجگانی )دکتر خیرمقدم رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

 زالی(  یرضاعل سخنرانی رئیس کنگره )دکتر

 گزارش دبیر علمی کنگره )دکتر محمد جواد رسائی(

 کلیدی سخنرانان

 ) دکتر علیرضا بیگلری( 19تجربه موفق ایران در ایجاد و توسعه شبکه آزمایشگاهی تشخیص کووید 

 تجربه موفق ایران در تولید واکسن کرونا )دکتر احمد کریمی(

 تقدیر از پیشکسوتان جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

45:10-30:10  پذیرایی میان وعده 

 (Aسالن  -سیناهای علمی)تاالر ابنپانل

 انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایرانپانل اول : 

 نقش آزمایشگاه تشخیص پزشکی در بیماری های نوپدید و باز پدید

 دکتر سیدحسین فاطمی: یس پانلیر

 یجوشقان یدرضادکتر حم یرصفا،خوش م یددکتر مج یری،محمد جزا یددکتر س ی،محمدجواد غرودکتر  اعضای پانل:

00:13-00:12  هارااقامه نماز و صرف ن 

 انجمن علمی ویروس شناسی ایران :دوم  پانل
 راهبردهای تشخیص و کنترل بیماری های ویروسی نوپدید و باز پدید

 دکتر علیجان تبرائیرئیس پانل: 

 یدکتر محمود  نبوی، دکتر شهنام عرشیری، وز یصالح یدکتر مصطفیمانجاهی، سل یهدکتر حور، آزاد یدکتر طلعت مختار اعضای پانل:

 ایران میکروب شناسیعلمی  انجمن:  سوم پانل

 در دوران پاندمی، تشخیص و کنترل عفونت های میکروبی

 دکتر فرشته شاهچراغیرئیس پانل: 

 یجعفر یروسدکتر س، دکتر روح اله کشاورزی، دکتر نادر مصوری، سلگ یددکتر حم اعضای پانل:
 

 

 

 

 

8:30-10:30 

10:45-12:00 

13:00-14:15 

 پذیرایی میان وعده  15:35-16:00

14:20-15:35 



 جامعه یشبکه مل: پانل چهارم

 (1) استان ها در 19 یدمؤثر در مقابله با کوو یو اقدام ها تجربیات
 

 دکتر فاطمه فالحیس پانل: یر

 حداد یضف یندکتر محمدحس ی،مشکان یموحد، دکتر براتعل یدکتر عل یرامی،با یردکتر ام ی،دکتر رضا جعفراعضای پانل: 

  یرانا هاییتو مسموم شناسیانجمن سمپانل پنجم: 

 راهبردهای تشخیص و کنترل بیماری های بازپدید و نوپدید در سم شناسی
 نژاد  یسلطان یزدکتر کامب رییس پانل:

 یریدکتر محمد مش ی،دوروش یاعظم، دکتر غالمعل یمود، دکتر عادل قرآن یزدیدکتر نسترن ااعضای پانل: 

00:20-00:18  ایران جامعه آزمایشگاهیان شبکه ملی نشست 

 

 

 

 

 

 (14/11/1401 جمعهروز دوم )
 

 

9:15 – 8:00 

 پانل اول : انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

 یدو بازپد یدنوپد یقارچ یها یماریو درمان ب یصدر تشخ یریتو مد یآگاه
 تر حامد فخیم: دکیس پانلیر

 یاندکتر زهرا ابطحی، دکتر الهه نصرکیا،  یکاظم احمد دکتری، دکتر شهرام محمودیری، دکتر زهرا جهانشی، دکتر افسانه واعظ اعضای پانل:

 پانل دوم : انجمن علمی بیوشیمی پزشکی ایران و انجمن عناصر کمیاب ایران

 یرواگیرو غ یرواگ یها یماریدر بروز و کنترل ب یابو کم یعناصرمعدن یاتینقش ح
 نمین رضا مصباحدکتر سید علی: یس پانلیر

 دکترجالل حسن،  دکترمونا نوربخش، نوربخش یتراد کترم عضای پانل:ا

 پذیرایی میان وعده 10:35 –10:50

  کمیته آزمایشگاهی جامعهپانل سوم :

 گیریهای اندازهانفلوانزا، ساختار ویروس، تشخیص و درمان و روش

 جوشقانیدکتر حمیدرضا یس پانل: یر

  دکتر داود دربانی، ستار گرگان یمی، دکترعظ یصادقعل یی، دکترفرهاد بابا ، دکترزاده یبیط یرضاعل دکتر اعضای پانل :

 

 انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایرانچهارم : پانل 
 جمعیت یرو به جلو در مسیر جوان یپیشرفته تشخیص پیش از تولد: گام یها یورافن

 سید محمد اکرمیدکتر  رئیس پانل:

 ،دکتر صدیقه حنطوش زادهی، دکتر محمد حسین مدرسی، دکتر ثریا صالح گرگر، فر یدکتر محمد امین طباطبائ اعضای پانل:

 باکتری شناسی پزشکی ایرانانجمن علمی :  پنجم پانل

 اندمیک بیماری سل: غفلت از چالشی نوظهور هایکانونمایکوباکتریوم های غیرسلی در  بالینیاهمیت 

 یآذردخت خسرودکتر یس پانل: یر

 دکتر هاشم زاده، دکتر پیام طبرسی، دکتر کولین رایتدکتر سید حسین اردهالی، دکتر مسعود داداشی، اعضای پانل: 

 

 

10:50-12:05 

16:00-17:15 

 هارااقامه نماز و صرف ن 12:05-13:00

13:00-14:15 

14:20-15:35 

 پذیرایی میان وعده 15:35-16:00

 

35:18-20:17  

9:20-10:35 



 

 

 

 

 

 

 

  انگل شناسی ایرانانجمن علمی ششم : پانل 

 اندازهای تشخیصیها و چشمهای انگلی بازپدید و نوپدید: چالشبیماری
 حسین کشاورز دکتر یس پانل:یر

 دکتر مهدی محبعلی، دکتر مصطفی رضاییان، دکتر مریم نیتی، دکتر محمودرضا سجادی، دکتر ایرج شریفی، دکتر مجید فصیحی پانل: یاعضا

 

 ایران فیزیک پزشکی علمی انجمن پانل هفتم:
 و درمان مصدومان سوانح پرتوی یصدر تشخ یشگاهنقش آزما

 رییس پانل: دکتر حسین مزدارانی

 یاعضای پانل: دکتر سید ربیع مهدوی، دکتر محسن فروغی زاده مقدم، دکتر مائده برهمن، دکتر علی شبستانی منفرد، دکتر سید ابوالقاسم حائر

 

 علوم آزمایشگاهی تکمیلی-دوره تخصصی نشست

 دکتر فرشید نوربخشرئیس پانل: 

 ، دکتر جواد محمدنژادمنش، دکتر عباس بهادر، دکتر نیکمشکانیدکتر شعبان علیزاده، دکتر رضا  اعضای پانل:
 

 

 

 (15/11/1401 شنبهروز سوم )
 

 

9:15 – 8:00 

 انجمن علمی انتقال خون ایران و انجمن علمی هماتولوژی آزمایشگاهی ایرانپانل اول : 

 انتقال خون در بیماری های نوظهور و نو پدید

 فتح الهی اکبر پور علرئیس پانل: دکتر 

 یمحمود هادارسنجانی، دکتر  شمس یمکر، دکتر زادسر یممریی، دکتر افسانه آقاینی، دکتر چگ یتاآزیان، دکتر احمد قره باغدکتر پانل:  اعضای

 پوردهشال

 نجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایراناپانل دوم : 
 19کووید  و مباحث پسا واکسیناسیون

 محمد وجگانی: دکتر یس پانلیر

 طفه عابدینی، دکتر محمدرضا صالحی، دکتر مجید مختاریاعدکتر ی، دکتر مهرناز مصداقدکتر سید محمود مسیحا هاشمی،  اعضای پانل :

 پذیرایی میان وعده 10:35 –11:10

 بنیان تولید دانشپانل سوم : 

 بنیان محصوالت حوزه آزمایشگاه و تشخیص بالینیگسترش تولید دانش 

 اسماعیل صدرالدینی : دکتر یس پانلیر

 محمدجواد رسائیدکتر ی، قلعه ن یاسد یددکتر مج، زاده یدکتر فاطمه رهبریان، ذوالفقار یندکتر حسدکتر منصوره موحدین،  اعضای پانل:
 ناهار و نماز 12:30-13:30

 جامعهشبکه ملی پانل چهارم: 

 (2در استان ها ) 19 یدمؤثر در مقابله با کوو یو اقدام ها یاتتجرب

 : دکتر عباس رضایییس پانلیر

 دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده، دکتر حسینعلی خزاعی، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر حامد کوگالنی اعضای پانل:

16:00-17:15 

9:20-10:35 

11:15-12:30 

 

18:00-20:00 

13:30-14:45 

35:18-20:17  

 



  

 دانشجویی تحقیقات کمیتهپانل پنجم: 

 تحقیقات دانشجویی در حوزه علوم آزمایشگاهیکارکرد کمیته 

 مجمد جواد نصیرییس پانل: دکتر یر

 دکتر پروین پاساالر، دکتر حسین دبیری، دکتر رضا بیگوردیپانل:  یاعضا

 مراسم اختتامیه

 

 گزارش دبیر اجرایی از نحوه برگزاری کنگره چهاردهم

 تقدیر از مقاالت برتر ارائه شده بصورت شفاهی و پوستر 

 تقدیر از اعضای کمیته اجرایی

 

 

 

14:50-16:05 

16:10-17:30 


