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 چهارمین کنگره بین المللی

 چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی
 

 1400بهمن   29لغایت  27

 

 مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی   -تهران 
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 8:00 – 11:00ساعت:        ابوریحانسالن       1400بهمن  27چهارشنبه، 

 MIS                               دبیرعلمی: دکتر بهناز نوری                               

 

 الپاراسکوپی  8:00 – 10:00

 دکتر شهرزاد زاده مدرس  الپاراسکوپی در نازایی  8:00 – 8:20

 نوری بهناز دکتر  الپاراسکوپی در اندومتریوزیس  8:20 – 8:40

 دکتر ملیحه عرب  الپاراسکوپی در آنکولوژی زنان  8:40 – 9:00

 Dr. Khashayar Shakiba الپاراسکوپی در بیماری های کف لگن 9:00 – 9:20

 دکتر ابوالفضل مهدی زاده  در عود اندومتریوزیس بعد از جراحی چه باید کرد؟  9:20 – 9:40

 ری کدکتر زهرا عس  کی الپاروسکوپ یسترکتوم یه 9:40- 10:00

 هیستروسکوپی 10:00 – 11:00

 دکتر اشرف معینی  هیستروسکوپی در نازایی   10:00 – 10:20

 طیبه هاشمی آرانی دکتر  هیستروسکوپی در پولیپ و میوم 10:20 – 10:40

 دکتر ابراهیم پارسانژاد  رحم   یها ی نومالآاداره  10:40 – 11:00

00:16 – 30:11  سمپوزیوم  
 

12:30 – 11:30 
سمپوزیوم چگونگی بهبود کیفیت تخمک در سیکل  

 )شرکت مرک( ای وی اف  
 دکتر نسرین سحرخیز 

Dr. Marcus Meseguer 

15:00 – 13:30 
سمپوزیوم مدیریت آنمی فقر آهن در خانم های  

 )شرکت داروسازی دکتر عبیدی( باردار  
 دکتر صدیقه حنطوش زاده 

16:00 – 15:00 
  کلی درس  فیبا پاسخ ضع ماران ی تازه های مدیریت ب

 )شرکت داروسازی روناک(  ivf یها
 دکتر هاجر عباسی 
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 08:30 – 15:00ساعت:             عالمه طباطبایی سالن        1400بهمن  27چهارشنبه، 
       

10:30 – 8:30 
 دکتر صدیقه حسینی  کارگاه هیستروسکپی

 

    General I                     دبیرعلمی: دکتر مینو یغمایی                         
 

 

 پانل: روش های هورمونی جلوگیری از بارداری  11:00 – 12:00

 دکتر مینو یغمایی  گرداننده پانل:

 دکتر مژگان مختاری  - دکتر زهرا واحدپور – دکتر فرحناز ترکستانی  –دکتر مرضیه وحید دستجردی   اعضاء پانل:

 موضوعات مورد بحث:

 عوارض قرص های ضد بارداری خوراکی را چگونه کاهش بدهیم؟  •

 روش های مناسب جلوگیری در  مبتالیان به دیابت، بیماری قلبی، و افراد چاق کدام است؟  •

 نکات کلیدی استفاده از آنها کدام است؟مصرف قرص های ضد بارداری اورژانس در چه مواردی توصیه میشود و  •

 ، نورپلنت، و جز آن( در جلوگیری از بارداری استفاده میشود؟ IUDدر چه مواردی از  هورمون های غیر خوراکی )  •

 هاهای جلوگیری از بارداری هورمونی و سرطانروش  •

 ناهار و نماز  12:00 – 13:00

14:00 – 13:00 STD 

13:20 – 13:00 HPV  دکتر هاله آیت الهی  و سرطان ها، آخرین یافته ها 
 

 دکتر فرح فرزانه ، دوز بوسترHPVواکسیناسیون بر علیه   13:20 – 13:40

 دکتر منصوره صمیمی  اداره واژینیت و سرویسیت مقاوم به درمان  13:40 – 14:00

00:15 – 00:14  ارائه مقاالت 

15:14 – 00:14  
 ستیپروژسترون استات با آنتاگون یمثل مدروکس دیتول جینتا

GnRH  یدر چرخه ها ICSI مشابه  است:    ییبا تخمک اهدا

 کنترل شده   یتصادف  ییکارآزما  کی

 دکتر زیبا ظهیری  

30:14 – 15:14  

  ن ی و لتروزول  با لتروزول و کابرگول  تراتیس  فنیکلوم  سهیمقا

 ی دان پلدر زنان مبتال به سندرم تخم  یگذارتخمک   یدر القا

 ی تصادف  ینیبال  ییمطالعه کارآزما  کی  :نابارور   کیستیک

 دکتر اطهر راسخ جهرمی 

45:14 – 30:14  

  بر  گرانولوسیت  کلونی  محرک  فاکتور  سیستمیک  تجویز  تأثیر

  جنین  انتقال  های  سیکل  در  نابارور  زنان  در  باروری  کمک  نتایج

 شده   ذوب-منجمد

 دکتر سپیده پیوندی 

00:15 – 45:14  

آندومتر زنان    ینیدوره النه گز  یط  22  نینترلوکیسطح ا  یبررس

با افراد بارور    سهیبا علت ناشناخته و مقا  یبا سقط مکرر و نابارور 

 سالم 

 دکتر مرضیه قاسمی 
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 15:00 – 18:00ساعت:            عالمه طباطبایی سالن        1400بهمن  27چهارشنبه، 

   Perinatology II                     یج یدکتر زهرا نائدبیرعلمی:                                
 

 پانل: غربالگری و سونوگرافی قبل، حین و بعد از بارداری 15:00 – 17:00

 دکتر زهرا نائیجی  گرداننده پانل:

 رحمتی  نیرهدکتر  –ارباب زاده   ترانه دکتر – ابراهیمی عاطفه  دکتر – دکتر سید محمد میریونسی  اعضاء پانل:

 موضوعات مورد بحث:

  در سه ماهه ی اول بارداری  سونوگرافیک  استاندارد غربالگری و اسکن  •

 تشخیص های تهاجمی پریناتال )برای همه یا در موارد خاص(  •

 های غیر تهاجمی پریناتال )برای همه یا در موارد خاص(  تست های •

  زمان مناسب اسکن در سه ماهه دوم بارداری  •

 (  NIPTمسائل اخالقی، قانونی و مشاوره ی مناسب ) •

 غربالگری قبل از بارداری؟  •

 غربالگری بعد از زایمان  •

 نکات کلیدی غربالگری و سونوگرافی بارداری  •

00:18 -00:17 مقاالتارائه    

15:17 – 00:17  
بررسی ارتباط فاصله زمانی تجویز سولفات منیزیم تا زایمان بر  

 شدت فلج مغزی در نوزادان بسیار نارس
 کبودساز منصوره دکتر 

30:17 – 15:17  

مهمترین ابعاد   "روابط جنسی "و  "حمایت های دریافتی "

کیفیت زندگی بعد از زایمان بوده است. یافته ای جدید در  

 مطالعه ترکیبی 

 دکتر طاهره مختاریان 

45:17 – 30:17  
پاتولوژ بدخ  میخوشخ   یافتراق  حال   ماریدرب  میاز  شرح  با 

 وما یاندومتر
 دکتر لیال موسوی 

00:18 – 45:17  

مادران  باردارى  نتایج  بر  رکتال  پروژسترون  اثر بخشى  بررسى 

-34باردار با تشخیص پارگى زودرس کیسه آب با سن بارداری 

صیاد    26 بیمارستان  در  نوزادى  و  مادرى  پیامدهاى  و  هفته 

 ،یک مطالعه کارازمایى بالینى 1399شیرازى گرگان در سال 

 دکتر مرضیه زنگانه
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 8:00 – 11:00ساعت:           شیخ بهائیسالن        1400بهمن  27چهارشنبه، 

 Perinatology I                     دبیرعلمی: دکتر پریچهر پورانصاری

 

9:30 – 8:00 

 

 پانل: رشد جنین

 دکتر اشرف السادات جمال  گرداننده پانل:

دکتر   – دکتر مهسا ناعمی   –دکتر مریم نورزاده    –ی  پورانصار چهریدکتر پر -دکتر شیرین نیرومنش   اعضاء پانل:

 مینو فالحی 

 موضوعات مورد بحث:

 اختالالت جفتی غربالگری و اداره  •

 زودرس چه باید کرد؟  IUGRدر موارد  •

 دیررس   IUGRتعریف و اداره  •

 پروتکل ارزیابی رشد جنین کدام است؟  •

 نکات کلیدی در رشد جنین  •

 پانل: مایع آمنیوتیک 9:30 – 11:00

 دکتر صدیقه برنا گرداننده پانل:

 سلیمانی  زهرا دکتر  – دکتر مریم مشفقی   –دکتر محبوبه شیرازی  عضاء پانل:ا

 موضوعات مورد بحث:

 علل و اداره پلی هیدرامنیوس چگونه است؟  •

 علل و اداره الیگو هیدرامنیوس در سه ماهه دوم و سوم  •

 بستری در بیمارستان ضروری است؟   PROMآیا در موارد  •

 نکات کلیدی مایع آمنیوتیک •
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 11:00 – 14:00ساعت:          شیخ بهائیسالن        1400بهمن  27چهارشنبه، 

 Infertility I                     دبیرعلمی: دکتر ساغر صالحپور                               
 

 سخنرانی کلیدی نازایی 11:00 – 12:00

 دکتر نسرین سحرخیز  چه باید کرد؟  ART در موارد میوم قبل از 11:00 – 11:20

11:40 – 11:20 
جراحی میوم توسط چه فردی، چه موقع و چگونه  

 انجام شود؟ 
 دکتر زیبا ظهیری 

 دکتر اشرف آل یاسین   عوارض پانکچر تخمدان قابل پیشگیری است؟ 11:40 – 12:00

 ناهار و نماز  12:00 – 13:00

نازاییسخنرانی کلیدی  13:00 – 14:00  

13:20 – 13:00 OMA, ART Dr. Tommaso Capezzuoli 

 دکتر مرضیه آقاحسینی   اداره آدنومایوزیس   13:20 – 13:40

 دکتر ربابه طاهری پناه  حفظ باروری در اندومترویزیس چگونه است؟  13:40 – 14:00
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 14:00 – 18:00ساعت:         شیخ بهائیسالن        1400بهمن  27چهارشنبه، 

 General II  (Menopause)دبیرعلمی: دکترالدن آجری                                    
 

 پانل: غربالگری، درمان هورمونی و غیر هورمونی یائسگی 14:00 – 15:00

 دکتر الدن آجری گرداننده پانل:

 دکتر هاجر عباسی   –مریم طالیه  دکتر -دکتر اطهر راسخ جهرمی   – دکتر فخرالملوک یاسایی  اعضاء پانل:

 :موضوعات مورد بحث

 به تعویق انداختن یائسگی ممکن است؟   •

 غربالگری های دوران یائسگی  •

 زمان و روش هورمون درمانی سنین حوالی یائسگی  •

 نکات کلیدی هورمون درمانی یائسگی •

 ونی و غیرهورمونی در افراد یائسه مبتال به سرطان های وابسته به هورمونهای درمان هورمروش •

  پانل: خشکی واژن، فعالیت زناشویی و استئوپروز در یائسگی  15:00 –  16:15

 میالنی  دکتر حوریه شمشیری  گرداننده پانل:

 دکتر آتنا بهفروز  –ی  بدیم  یدکتر آزاده مظاهر –دکتر نفیسه فقیه   اعضاء پانل:

 موضوعات مورد بحث:

 روش های پیش گیری و درمان استئوپورز در یائسگی  •

 های درمان آن در یائسگی خشکی واژن و راه •

 روابط زناشویی و مشکالت آن در دوران حوالی یائسگی و یائسگی  •
 دکتر امیر شمشیرساز  تازه های سپسیس  16:15 – 16:45

 

 مقاالتارائه  16:45 – 18:00

00:17 – 45:16  
  مارانیدر ب  8و    6  نینترلوک یا  کال ی سطح سرو  سهی مقا

 کس یسرو یال یتل  ی داخل اپ ی با و بدون نئوپالز
زهرا واحدپور دکتر    

15:17 – 00:17  اکرم قهقائی دکتر  به سرطان تخمدان  انی بقا در مبتال  زان یبر م  ابت یاثر د 

30:17 – 15:17  

ب  یوگرافیستروسالپانژی ه  جینتا حاملگ  مارانیدر    ی با 

سالپنگوستوم با  درمان  تحت  رحم  از    ی خارج 

 و درمان با متوترکسات  یالپاراتوم ، یالپاروسکوپ

صفورا روح االمین دکتر    

45:17 – 30:17  
بار  یانترکتوم ناش  ک ی روده  گانگرن  علت  از    ی به 

 در خانم حامله ترم: گزارش مورد  ک یولولوس مزانتر
سارا میرزاییان دکتر   

00:18 – 45:17  

ضدمتاستاز و    لوس یدوف ی اس  لوسیالکتوباس  ی اثر 

سلولها  یپاراکازئ  لوسیالکتوباس سرطان    یبر 

 کسیسرو

فاطمه کرمی دکتر    
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 8:00 – 12:00ساعت:                          ابوریحانسالن        1400بهمن  28پنجشنبه، 

    Gyn-oncology I     دکتر مریم سادات حسینی             دبیرعلمی:                          
 پانل: توده تخمدان در خانم جوان 8:00 –  9:20

 دکتر افسانه تهرانیان گرداننده پانل:
   دکتر شهرزاد شیخ حسنی  -  دکتر حمیدرضا رضوانی  –دکتر ستاره اخوان  –دکتر اعظم السادات موسوی  اعضاء پانل:

 دکتر لیال بیانی  – دکتر اکرم سیف الهی 
 موضوعات مورد بحث: 

 اداره توده های تخمدان در زنان جوان باردار   •
 اداره توده های تخمدان در زنان جوان غیر باردار  •
 جوانی کانسرهای تخمدان در  •
 حفظ باروری در خانم جوان مبتال به کانسر تخمدان   •

 پانل: کانسر آندومتر 9:20  – 10:40
 دکتر طاهره اشرف گنجویی  گرداننده پانل:

 سرمدی سهیال دکتر  – دکتر زهره شاهوردی  –دکتر میترا محیط    -دکتر مریم سادات حسینی   اعضاء پانل:
 دکتر معصومه رئوفی   – امینی مقدم دکتر سهیال  -  دکتر رباب انبیایی

 موضوعات مورد بحث: 
 درمان های کنسرواتیو و حفظ باروری در مبتالیان جوان  •
 تشخیص های مولکولر و نوین در مرحله بندی  •
 نقش هورمون درمانی در کانسر رحم •
 نقش هورمون درمانی در درمان کانسر رحم پیشرفته  •

 پانل: کانسر سرویکس )آیا قابلیت حذف شدن کامل وجود دارد؟(  10:40 – 12:00
 دکتر نادره بهتاش گرداننده پانل:

دکتر عاطفه    -دکتر فاطمه نیلی   – دکتر علی یعقوبی –دکتر فریبا یارندی  – دکتر فاطمه قائم مقامی  اعضاء پانل:
  مریدی

 موضوعات مورد بحث: 
 روش های جدید غربالگری  •
 دورنگار کانسر سرویکس   •
 حفظ باروری در خانم های جوان •
 روش کمتر تهاجمی رادیوتراپی و کموتراپی •
 کانسر سرویکس در زنان باردار •

 سمپوزیوم  12:30 – 16:00

13:30 – 12:30 
سمپوزیوم مصرف دیدروژسترون در زنان و مامایی و نازایی  

 )شرکت آتی فارمد( 
دکتر آزاده شعبانی    -دکتر مینو یغمایی 
 دکتر مرضیه زمانیان  -دکتر نفیسه فقیه 

14:30 – 13:30 
سمپوزیوم تشخیص و مدیریت زایمان زودرس: پارتورشور  

 )شرکت کاردان اکسیر(چگونه میتواند کمک کند. 
  انیکاشان  میدکتر مر - کولووایدکتر تانژا ن

 ی دکتر مهسا ناعم
 دکتر ساغر صالحپور )شرکت تسنیم بهبود( endoseeسمپوزیوم معرفی  14:30 – 16:00

17:30 – 16:00 
پرخطر با سابقه   یها ی حاملگ تیریو مد کیمشاوره ژنت

 )آزمایشگاه دنا(  یدر خانواده و نابارور یکیژنت یها یماریب

 ی : دکتر مسعود گرشاسبگرداننده

 دیدکتر س -  ینی: دکتر اشرف معاعضا 
 دکتر مسعود گرشاسبى -ی المدن دینو
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 8:30 – 15:00ساعت:           عالمه طباطباییسالن      1400بهمن  28پنجشنبه، 

 کارگاه کولپوسکپی  8:30 – 10:30 
 دکتر فرح فرزانه 

 دکتر نفیسه فقیه 

12:30 – 11:00 
 ( ESHRE update 2021سمپوزیوم آندومتریوز )

 )شرکت سیناژن( 

 دکتر روشن نیکبخت  

 دکتر صدیقه اسماعیل زاده  

 دکتر اطهر راسخ جهرمی  

 دکتر زهرا حیدر 

 

 Gyn oncology II          دکتر فرح فرزانه             دبیرعلمی:                              

 

 نکات کلیدی در سرطان تخمدان   13:00 – 15:00

 دکتر فریبا بهنام فر GTNروش های نوین اداره  13:00 – 13:20

 Dr. Mansoor Raza Mirza اندومتریوزیس و سرطان   13:20 – 13:45

14:10 – 13:45 
سونوگرافی روش اولیه ایده آل تشخیص تومورهای  

 ژنیکولوژی 
Prof. David Cibula 

14:35 – 14:10 
  ی در کانسرها  پکیو ها  ویداکتیتوری سا  ینقش جراح

 تخمدان 
 دکتر مهرداد بهلولی 

15:00 – 14:35 
بیوپسی   - ارزش فروزن در سرطان های زنان )مارژین

 لنف نود(  – تخمدان  -آندومتر
 دکتر میترا رفیع زاده 
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 15:00 – 18:00ساعت:          عالمه طباطباییسالن      1400بهمن  28پنجشنبه، 

 General IV     دکتر مینو یغمایی              دبیرعلمی:                               
 

 

16:00 – 15:00 AUB in different situation 
 دکتر نفیسه ثقفی  در نوجوانان مبتال به خونریزی غیر طبیعی چه باید کرد؟  15:00 – 15:20

 نجفیان دکتر مهین  ی کرونا بر قاعدگ  ه یعل ونیناسیاثر ابتال به کرونا و واکس 15:20 – 15:40

16:00 – 15:40 
  ی پاتولوژ  یبا جواب ها یائسگی بعد از  یزیاداره خونر

 و جز آن(  ویفراتی پرول اندومتر  ، یمختلف ) آتروف 
 دکتر زهره یوسفی 

 PCOSپانل:  16:00 – 17:00

 دکتر زهرا حیدر گرداننده پانل:

 فهیمه رمضانی تهرانیدکتر  – دکتر سپیده اشرفی وند  – دکتر سمانه شیبانی  اعضاء پانل:

 :موضوعات مورد بحث

 در نوجوانان  PCOS صیو تشخ فیتعر •

 PCOSنوجوانان مبتال به  درمان  •

 PCOSبه  انیدر مبتال نیاختالالت اندوکر  •

 PCOSبه  ان یدر مبتال ی بارور ش یافزا ی راهکارها •

 آزمایشگاه جنینکنترل کیفی محیط  17:00 –  17:40

 نیموحدمنصوره دکتر  گرداننده پانل:

 دکتر ایمان حلوایی  –   یدکتر مهسا کاظم   – دکتر زهرا شمس مفرحه اعضاء پانل:

 ارائه مقاالت 17:00 – 18:00

17:50 – 17:40 

گونادوتروپ   ییدوتا  کیتحر با  به   یانسان  یونیکور  نیتخمدان 

گونادوتروپ  سهیدرمقا  یی تنها بعالوه    یانسان   یونیکور  نیبا 

  ی حاملگ  زانیم  یرو  نیآزادکننده هورمون گونادوتروپ   ستیآگون

درس  رهذخی  کاهش   با    نابارور  های  خانم در   ی ها  کلیتخمدان 

 انتقال-اسپرم یتوپالسمیداخل س قیتزر

 دکتر مرضیه زمانیان 

18:00 – 17:50 
با حرارت   یداخل صفاق  یبه همراه کموتراپ   ویداکتیر  تویسا  یجراح

 سیتخمدان : ک  شرفتهیمبتال به کنسر پ   مارانی(در بپکیباال )ها

 ز یسر
 دکتر آزاده جعفری
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 8:00 – 12:00ساعت:              شیخ بهائیسالن     1400بهمن  28پنجشنبه، 

   Infertility II                 صدیقه حسینیدکتر   دبیرعلمی:                                     

 
 دکتر علیرضا شمشیرساز  هیسترکتومی اورژانس در حیطه پالسنتا اکرتا  8:00 – 8:30

 دکتر علیرضا شمشیرساز  سرکالژ در تک قلویی  8:30 – 9:00

 نکات کلیدی نازایی   9:00  – 10:40

9:20 – 9:00 HPV   نازایی و(ART )  حسینی دکتر صدیقه 

 دکتر لیال نظری  ( ARTکویید )نازایی و  9:20 – 9:40

 دکتر مهناز اشرفی  حمایت انتخابی فار لوتئال  9:40 – 10:00

 دکتر عباس افالطونیان  متدهای جوان سازی تخمدان  10:00 – 10:20

 دکتر فاطمه قلمبر   ICSI, PGD, PGS, Sex Selection سرانجام 10:20 – 10:40

 ( PGSپانل: غربالگری ژنتیکی قبل از النه گزینی ) 10:40  – 11:20

 دکتر سید محمد میریونسی گرداننده پانل: 

 دکتر لعیا فرزدی  – دکتر راضیه دهقانی فیروز آبادی  اعضاء پانل:

 موضوعات مورد بحث:

• PGS     درART 

• PGS     درRIF 

• PGS     در سقط مکرر 

 غربالگری ژنتیکی نکات کلیدی   •

  پانل هوش مصنوعی 11:20 – 12:00

 دکتر ساغر صالحپورگرداننده پانل: 

 دکتر مهدی سجودی  –  دکتر منصوره موحدین –دکتر معرفت غفاری    –دکتر حمید نظریان  اعضاء پانل:

 موضوعات مورد بحث:

• AI  درART 

• AI  درRIF 

• AI  در سقط مکرر 

 افزار آزمایشگاه جنین شناسی در نرم  •
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 13:00 – 15:00ساعت:            شیخ بهائیسالن      1400بهمن  28پنجشنبه، 

 Infertility III     دکتر ساغر صالحپور             دبیرعلمی:                               
 

 سخنرانی کلیدی  13:00 – 15:00

 Dr. Juan Garcia-Velasco حفظ باروری  13:00 – 13:20

13:40 – 13:20 
تحریک دو مرحله ای تخمدان در موارد پاسخ  

 مناسب و نامناسب تخمدان 
Dr. Filippo Maria Ubaldi 

 دکتر سعید البرزی  از دیدگاه جراحی  اداره درد اندومتریوزیس  13:40 – 14:00

 Dr. Alberto Vaiarelli  مردان ناباروریدیدگاه های نوین در  14:00 – 14:20
14:40 – 14:20 RIF Dr. Juan Garcia-Velasco 
15:00 – 14:40 PGT-A   برای همه؟ Dr. Filippo Maria Ubaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13 
 

 

 15:00 – 18:00ساعت:          شیخ بهائیسالن     1400بهمن  28پنجشنبه، 

    General III                 الدن آجریدکتر  دبیرعلمی:                               
 

 پانل: میوم و آدنومیوز 15:00 – 16:00

 دکتر شهال چایچیان  گرداننده پانل:

 دکتر افسانه قاسمی  – نصیری سعید دکتر – دکتر فیروزه اکبری اسبق  اعضاء پانل:

 موضوعات مورد بحث:

 بارداری دارند اداره افراد مبتال به میوم و آدنومیوز که تمایل به  •

 اداره افراد مبتال به میوم و آدنومیوز که فرزندآوری آنها کامل شده است. •

 تشخیص آدنومیوزیس  •

 افتراق لیومیوم و لیومیوسارکوم رحمی  •

 در اداره میوم و آدنومیوزیسی ستروسکوپیو ه ی نقش الپاراسکوپ •

17:00 – 16:00 ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) 
 دکتر منیژه سیاح ملی  در ژنیکوانکولوژی ERASپروتکل  16:00 – 16:20

 ی ئبهم فاطمه دکتر   ERASمالحظات بیهوشی در پروتکل   16:20-  16:40

 آریانا  شیده دکتر در سزارین ERASپروتکل  16:40 – 17:00

 ارائه مقاالت 17:00 – 18:00

17:15 – 17:00 
با   مارانیدر ب یستروسکوپ یو ه یالپاراسکوپ  یها افتهی

 با علت ناشناخته ینابارور
 مریم هاشمی دکتر  

17:30 – 17:15 
پس از درمان   یشگاه یلقاح آزما تیموفق زانیم جهینت

  نیب ی فاصله زمان ریو تأث وزیاندومتر یالپاراسکوپ  یِجراح

 منجمد نیو انتقال جن یعمل جراح

 مریم کریمی دکتر  

17:45 – 17:30 
 یبروز باردار زانیم یبر رو  نیمالتون زیتجو ریتاث یبررس

 IUI دی کاند کیستیک  ی با سندرم تخمدان پل مارانیدر ب
 طاهره بهروزی لکدکتر 

18:00 – 17:45 
 جهیتا انتقال با نت نیذوب جن ی رابطه فاصله زمان یبررس

 ف یضع  یآگه ش یبا پ  مارانیدر ب یباردار
 ندا دائی فرشبافدکتر  
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 8:00 – 11:30ساعت:          ابوریحانسالن      1400بهمن  29جمعه، 

 Perinatology III             دکتر پریچهر پورانصاری دبیرعلمی:                               
 

  در بارداری )فشارخون، قلبی عروقی، دیابت، چاقی( خاصپانل: اداره بیماری های  8:00 – 10:00

 دکتر پریچهر پورانصاری گرداننده پانل:

 دکتر تکتم علیرضایی  – دکتر فاطمه بهادری  –دکتر الله اسالمیان  – دکتر صدیقه حنطوش زاده  اعضاء پانل:

 ربیعی   م یمردکتر   –میرزا مرادی معصومه دکتر 

 موضوعات مورد بحث:

 است؟  ایمیونکاردیومیوپاتی پره پارتوم یک بیماری اتوآیا  •

 اداره خانم مبتال به چاقی در طی بارداری و زایمان  •

 می تواند سبب پرکالمپسی شود؟  19ید وآیا کو •

 بیومارکرهای نوین در تشخیص پرکالمپسی  •

 تعریف دیابت در بارداری و کنترل مناسب قند خون •

 بهترین درمان دیابت بارداری کدام است؟  •

 آیا توصیه به کاهش وزن قبل یا در طی بارداری می شود؟  •

 نکات کلیدی در اداره بیماری های زمینه ای بارداری  •

 پانل: دوقلویی 10:00- 11:30

 دکتر وجیهه مرصوصی   گرداننده پانل:

   سعادتی  هینجم دکتر  -دکتر فاطمه تارا   – شعرباف  رحیمی  فاطمه دکتر   –دکتر ثریا صالح گرگری  اعضاء پانل:

 :موضوعات مورد بحث

 ونیک  وریعوارض حاملگی مونوک •

 زمان و نحوه مناسب ختم بارداری در دوقلویی  •

 غربالگری زایمان پره ترم   •

 سمپوزیوم  11:30 – 13:30

12:30 – 11:30 
 ARTسمپوزیوم جایگاه آنتاگونیست ها در 

 )شرکت داروسازی روناک( 
 سعیده دشتی دکتر 

13:30 – 12:30 
 سمپوزیوم تشخیص و درمان فقر فوالت 

 )شرکت داروسازی دکتر عبیدی(
 دکتر سکینه ابراهیمی 
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 08:30  – 15:00ساعت:          عالمه طباطباییسالن      1400بهمن  29جمعه، 

 دکتر سمانه شیبانی   -دکتر لیال نظری  sisکارگاه  8:30  – 10:30  

 Perinatology IV             دکتر نوشین امجدی دبیرعلمی:                             

 

 سخنرانی کلیدی پریناتولوژی 11:30 –  12:15

 Prof. Gerard Visser مدیریت زایمان پره ترم  11:30 – 12:15
 سلیمانی مجد دکتر هومن  الپاراسکوپی در سرطان مرحله اولیه تخمدان  12:15 – 13:00

 پانل: خونریزی و صدمات حین زایمان 13:00 – 15:00

 دکتر مریم کاشانیان  گرداننده پانل:

 دکتر سید امیر شیخ االسالمی  – دکتر فاطمه مستعان   – دکتر الهه زارعان  –دکتر صغری خضردوست   اعضاء پانل:

 دکتر مینا بخشعلی بختیاری  –دکتر آزاده شعبانی  

 :بحثموضوعات مورد 

 پیشگیری از پارگی پرینه  •

 حاملگی در خانم با سابقه پارگی رحم  •

 اداره حاملگی در محل اسکار سزارین •

 در رابطه با میوم حین بارداری چه اقداماتی توصیه می شود؟  •

 نحوه القای زایمان در خانم با سابقه سزارین قبلی  •

 PPH مدیریت •
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 8:00 – 11:00ساعت:           شیخ بهائیسالن      1400بهمن  29جمعه، 

 Urogynecology I                         جاهدطیبه دکتر  دبیرعلمی:                               
 

 پروالپس ارگان های لگن  8:00 –  9:40

 پورعلی   لیال  دکتر با بیمار مبتال به آپیکال پروالپس چه کنیم؟  8:00 – 8:20

40:8 – 20:8  صحبتی سمیرا  دکتر  با بیمار مبتال به سیستوسل چه کنیم؟  

00:9 – 40:8  ادبی  خدیجه دکتر با بیمار مبتال به رکتوسل چه کنیم؟      

20:9 – 00:9  باستانی  پروین  دکتر ر ترومای زایمانی          ثدرمان پارگی مزمن اسفنگتر آنال در ا 

40:9 – 20:9  
سبب کاهش   نییدرجه پا  یدرمان پروالپسها ایآ

 شود؟  یم  ی مزمن لگن یو دردها نالیواژ ی عفونتها
 چنگیزی نسرین دکتر 

00:11 – 40:9  پانل: جراحی زیبایی زنان 

دکتر طاهره افتخار گرداننده پانل:   

 هاشمی حاج  مریم دکتر  – یراقی  تر منصورهدک   -دکتر مریم دلدار    -جاهد  طیبه  دکتراعضاء پانل: 

 :موضوعات مورد بحث

• PRP و تزریق ژل و چربی در البیا ماژور و تقویت نقطه G 

 انواع روشهای البیاپالستی             •

 مسایل اخالقی در جراحی زیبایی زنان           •

 RFو   لیزر •
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 11:00 – 15:00ساعت:             شیخ بهائیسالن     1400بهمن  29جمعه، 

 Urogynecology II           دکتر سودابه درویش دبیرعلمی:                               

 

 دکتر زینت قنبری  pop ینحوه برخورد با عود اعمال جراح 11:00 – 11:30

12:00 – 11:30 
  یاری اخت ی ب حی تصح ینحوه برخورد با عود اعمال جراح

        یادرار
 دکتر مریم امامی 

 ناهار و نماز  12:00 – 13:00

13:30 – 13:00 
 Mixed urinaryنحوه برخورد با بیمار مبتال به  

incontinence 
 دکتر سکینه حاج ابراهیمی 

14:00 – 13:30 
  دگاهیاز د کیکولوژی بعد از مداخالت ژن یاختالالت ادرار

 ی ورولوژینورو
Dr. Achim Herms 

 مهم در اختالالت کف لگن نیعناو ریسا 14:00 – 15:00

 رادنیا ناهید دکتر  تعریف و درمان درد مزمن لگن  14:00 – 14:30

 نام  نیک  ا هد دکتر جایگاه فیزیوتراپی در ژنیکولوژی و اختالالت کف لگن       14:30 – 15:00
 

 


