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  اول روز

 1 سالن

 پرخطر حاملگی:  موضوع

 مریم نورزادهدکتر :  دبیرعلمی                 10الی  8 ساعت                       1041 خرداد 5 پنجشنبه

 گرداننده: دکتر الله اسالمیان

 افتتاحیه 8:44 – 9:44

 دکتر الله اسالمیان       خوراکی دیابتیکهایآنتی -درمان دیابت در بارداری 9:44 – 9:04

9:54 – 9:04 
Cardiopulmonary Resuscitation in Obstetric 
Patient: Special Considerations 

 دکتر صالح الدین محمودی آذر

 دکتر الله اسالمیان جمع بندی و پرسش و پاسخ 9:54 – 14:44

 استراحت و پذیرایی 14:04-14:44

10:44-14:04 

 بارداری پرخطر :پانل

 نورزاده مریم دکتر :گرداننده

  :پانل اعضای

رضیه  دکتر، شجاعیکبرا  دکتر، شیرازی محبوبه دکتر، رجائی مینو دکتر، خضردوست صغری دکتر

 هاشمی ندا دکتر، زاده قطبی دکترفهیمه، زاده عباسعلیفاطمه  دکتر، طباطبائیالسادات 

  :بحث قابل موضوعات

 اسکار سزارین حاملگی  -

 بارداری در دیابت مدیریت -

 Mild اکالمپسی پره -

 شدید اکالمپسی پره -

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 اول روز

 0 سالن

 (کژنیکولوژی خونریزی های) ژنیکولوژی:  موضوع

 فریبا بهنام فر دکتر:  دبیرعلمی               10الی  8  ساعت                       1041 خرداد 5 پنجشنبه

 فریبا بهنام فر گرداننده: دکتر

 افتتاحیه 8:44 – 9:44

 دکتر مهتاب زینال زاده مدیریت حاملگی خارج از رحم 9:44 – 9:04

9:04 – 9:04 
 آنتی روی که زنانی در رحم طبیعی غیر مدیریت خونریزیهای

 کواگوالن هستند
 دکتر آزاده اکبری سنه

14:44 – 9:04 
 باروری دوران در اندومتر ضخامت  وافزایش پولیپ و اداره برخورد

   و منوپوز
 دکتر فریبا بهنام فر

 دکتر فریبا بهنام فر جمع بندی و پرسش و پاسخ 1444 – 14:45

 استراحت و پذیرایی 14:45 – 14:04

10:44-14:04 

 پانل: کیس های چالش برانگیز ژنیکولوژی انکولوژی

 دکتر شهرزاد شیخ حسنیگرداننده: 

دکتر اعظم السادات  ،دکتر فاطمه قائم مقامی دکتر فرشته عاملی، ،دکترستاره اخوانافراد پانل: 

 دکتر اعظم السادات مهدوی، مهروز ملکدکتر ، موسوی

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 اول روز

 1 سالن

 انکولوژی زنان:  موضوع

 دکتر طاهره اشرف گنجویی:  دبیرعلمی              11الی   10   ساعت                       1041 خرداد 5 پنجشنبه

 اعظم السادات موسوی گرداننده: دکتر

 در سرطان زنان ینگموضوع: پیشگیری و اسکرین

 دکتر افسانه تهرانیان پیشگیری و اسکرین در سرطان های زنان 10:04-10:44

 دکتر فریبا یارندی طبیعی   غیر پاپ اسمیر مدیریت و سرویکس کانسر غربالگری 10:04-10:04

 دکتر اعظم السادات موسوی  مدیریت مراحل زودرس سرطان سرویکس 15:44-10:04

 دکتر فرح فرزانه    کنیم؟ برخورد چگونه مثبت HPV با ،HPV واکسیناسیون 15:04-15:44

 دکتر اعظم السادات موسوی جمع بندی و پرسش و پاسخ 15:04-15:04

 طاهره اشرف گنجوییگرداننده: دکتر 

 موضوع: توده های آدنکسال

 دکتر طاهره اشرف گنجویی   بارداری در آدنکسال های توده با برخورد 15:54-15:04

   محیط میترا دکتر یائسگی در آدنکسال های توده با برخورد 11:14-15:54

 زارچی کریمی مژگان دکتر   آندومتریوز جریان در تخمدانی های توده با برخورد 11:04-11:14

 سادات حسینی مریم دکتر وژنیکوانکولوژی ژنیکولوژی در ERAS پروتکل با آشنایی 11:54-11:04

 دکتر طاهره اشرف گنجویی جمع بندی و پرسش و پاسخ 11:44-11:54
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 اول روز

 0 سالن

 زنانچالش های جمعیت و متخصصین :  موضوع

 فرحناز ترکستانی دکتر:  دبیرعلمی                11الی  10   ساعت                  1041 خرداد 5 پنجشنبه

15:04-10:44 

 جمعیت افزایش در زنان متخصص بدیل بی نقش :پانل

  جودکی کبری دکتر :گرداننده

  نورزاده مریم دکتر زاده، حنطوش صدیقه دکتر ،ترکستانیفرحناز  دکتر :پانل اعضای

 :بحث مورد موضوعات
 ارتقای در زایمان و زنان متخصصین نقش و جمعیتی بحران تبیین) بحث طرح و مقدمه :جودکی دکترکبری

 (خاص های بیماری با زنان بارداری در اخالقی مالحظات و  زنان باروری سالمت

 باال، سن در بارداری بر تمرکز با مختلف درسنین بارداری اخالقی و طبی مالحظات  : زاده حنطوش دکترصدیقه

 پایین سن در بارداری

 جدی ای زمینه بیماریهای دارای بیماران در بارداری طبی مالحظات :نورزادهمریم  دکتر

 سزارین سابقه با درزنان واژینال زایمان  طبی مالحظات :ترکستانی فرحناز  دکتر

11:44-15:04 

 آسفیکسیپانل: 

 صدیقه حنطوش زادهدکتر گرداننده: 

 امین شاهرخی،  دکترشهره روزمه،  دکتر، تیموری نسترن دکتر، بهادریفاطمه  دکتراعضای پانل: 

 نژاد هاشم مریم دکتر ،مختاری مژگان دکتر ،کشاکیماندانا  دکتر

  Antenatal و زایمان از قبل آسفیکسی از پیشگیری -

 اینتراپارتوم در آسفیکسی از پیشگیری -

 اسکور ارآپگ و شریانی گازهای تفسیر -

 زایمان از بعد در آسفیکسی از پیشگیری -
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 دوم روز

 1 سالن

 ناباروری : موضوع

 محمدابراهیم پارسانژاد دکتر:  دبیرعلمی                10الی  8:04   ساعت                     1041 خرداد 1  جمعه

 محمدابراهیم پارسانژاد گرداننده: دکتر

 دکتر صدیقه حسینی   خانمها در بارورى حفظ 8:54-8:04

 فر موسوىنزهت  دکتر ونابارورى رحمى آنومالیهاى 9:14-8:54

 فرزدیلعیا دکتر  نابارور بیماران در آندومتر و پولیپ میوم 9:04-9:14

 دکتر اشرف آل یاسین (  سزارین محل در نیش)  ایستموسل 9:54-9:04

 دکتر محمدابراهیم پارسانژاد و پرسش و پاسخجمع بندی  14:44-9:54

 استراحت و پذیرایی 14:04-14:44

 دکتر عباس افالطونیانگرداننده: 
PCOD 

 دکتر عباس افالطونیان جوانسازی تخمدان          14:54-14:04

11:14-14:54 PCOD صالحپور دکترساغر   نوجوانان در 

 شهناز احمدی دکتر نوجوانانو   PCODخونریزی در مدیریت 11:04-11:14

           دکتر محمدابراهیم پارسانژاد مقاوم به کلومیفن PCODمدیریت  11:54-11:04

 عباس افالطونیاندکتر  جمع بندی و پرسش و پاسخ 10:44-11:54

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 دوم روز

 0 سالن

 غربالگریحاملگی پرخطر و :   موضوع

 سودابه کاظمی دکتر:  دبیرعلمی                10الی  8:04   ساعت                      1041 خرداد 1 جمعه 

14:44-8:04 

 بارداری در غربالگری :پانل

 اسالمیان الله دکتر :گرداننده

، کسرائیانمریم  دکتر ، گرگری صالح ثریا دکتر ، زارعان الهه دکتر ،جعفری آسیهدکتر   :پانل اعضای

  نیرومنش شیرین دکتر، وفایی دکترحمیرا

 استراحت و پذیرایی 14:04-14:44

 گرداننده: دکتر حمیرا وفایی

 چالش های بارداری

 وفایی حمیرا دکتر است؟ موثر حاملگی کام اوت روی بر مادر خوابیدن نحوه آیا 14:54-14:04

 صالح الدین محمودی آذر دکتر حال بد باردار مادر مدیریت 11:04-14:54

 دکتر اعظم ملک قاسمی سرویکس کوتاه، غربالگری سرویکس و زایمان زودرس 11:54-11:04

 وفایی حمیرا دکتر جمع بندی و پرسش و پاسخ 10:44-11:54

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 دوم روز

 1 سالن

 الپاراسکوپی در آندومتریوز:  موضوع

 دکتر ابوالفضل مهدی زاده:  دبیرعلمی             11:04الی   10   ساعت                      1041 خرداد 1 جمعه 

 گرداننده: دکتر ابوالفضل مهدی زاده

 دکتر شهال چایچیان        جلوگیری و مدیریت چسبندگی در آندومتریوز  10:04-10:44

 دکتر ابوالفضل مهدی زاده نازاییمدیریت آندومتریوما در  10:04-10:04

 دکتر حسین آصف جاه رزکسیون روده و آناستوموز 15:44-10:04

 دکتر زهرا عسگری سرکالژ شکمی از طریق الپاراسکوپی 15:04-15:44

 دکتر سعید البرزی (DE) پیشرفته آندومتریوزمدیریت الپاراسکوپیک سیستم ادراری در  15:04-15:04

 دکتر سعید البرزی لورکتالومدیریت الپاراسکوپیک اندومتریوز پیشرفته ک 11:44-15:04

 دکتر ابوالفضل مهدی زاده جمع بندی و پرسش و پاسخ 11:14-11:44

18:44-11:14 

 رحم اکتسابی ضایعات و مادرزادی های ناهنجاری: پانل

 البرزی سعید دکتر  :گرداننده

 زیبا دکتر، طاهرمنش کبری دکتر، رخگیره ثمانه دکتر، درخشان رویا دکتر، پاکروشجلیل  دکتر :پنل اعضای

 ، دکتر الهام عسکریظهیری

    :زیر های تشخیص با بیماران بحث  :پانل موضوعات

 ی رحم آژنزدکتر رویا درخشان: 

 سرویکسآژنزی : الهام عسکریدکتر 

 دکتر ثمانه رخگیره: رحم تک شاخ

 دکتر کبری طاهر منش: رحم سپتوم دار

 زیبا ظهیری: رحم دو شاخ و دی دلفیس دکتر

 دکتر جلیل پاکروش: سندروم آشرمن

 

  



  8 
 

 دوم روز

 0 سالن

 آموزش تخصصی و چالش های حرفه ای رشته زنان و زایمان:  موضوع

 نفیسه ثقفی دکتر:  دبیرعلمی                   11الی   10    ساعت                          1041خرداد  1 جمعه 

 گرداننده: دکتر نفیسه ثقفی

11:44-10:44 

  پزشکی  خطاهای در آن تاثیر و ای حرفه های ای، صالحیت حرفه مشکالت و آموزش :پانل

 ثقفی نفیسه دکتر :گرداننده

نسرین  دکتر پارسانژاد، محمدابراهیم دکتر فر، بهنام فریبا دکتردکتر اشرف آل یاسین،  :پانل اعضای

دکتر سودابه  ،عطارانحمید  دکتر ،نخعیمحمدرضا شگرف  دکتر زاده، حنطوش صدیقه دکتر چنگیزی،

 .میرپور مریم دکتر نجار، محمد فاطمه دکترکاظمی، 

 :بحث قابل موضوعات

  عطارانحمید  دکتر    دارد؟ دستیاری دوران آموزش با رابطه حد چه تا پزشکی خطاهای -

   زاده حنطوشصدیقه  دکتر                                                       کشوری گایدالین نقش - 

 دکتر سودابه کاظمی                                                     زایمان زمینه در توانمندی - 

  یاسین آلاشرف  دکتر                                               الپاراسکوپی مورد در توانمندی -

  ثقفینفیسه  دکتر                                                 سونوگرافی مورد در توانمندی -

است؟ اگر هست دوره های تکمیلی چرا؟ دوره استاندارد نویسی  Competency Basedآیا  کوریکولوم  -

      وزارتخانه؟
  ؟ کاریکولوم ژنیکولوژی در -جایگاه آموزش زیبایی -

 پروتکل ها و استاندارد ها -

   قوانین دست و پا گیر  -

                جمع بندی و پرسش و پاسخ     دکتر نفیسه ثقفی
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 سوم روز

 1سالن 

 پرمنوپوز و منوپوز:  موضوع

 دکتر مینو یغمائی :  دبیرعلمی             10الی  8:04ساعت                       1041 خرداد1 شنبه 

 دکتر مینو یغمائی گرداننده: 

 دکتر مینو یغمائی پرمنوپوز در مدیریت عوارض کنتراسپشن 8:54-8:04

 دکتر فاطمه قلمبر دزفولی نارسایی زودرس تخمدان    درمان و تشخیص 9:14-8:54

 دکتر ستاره نصیری   آندومتر هیپرپالزی مدیریت 9:04-9:14

 دکتر نسیم سنجری   زنان متخصص و میانسالی بحران 9:54-9:04

 دکتر مینو یغمائی جمع بندی و پرسش و پاسخ 14:44-9:54

 استراحت و پذیرایی 14:04-14:44

 آزاده طرفداریدکتر گرداننده: 

 دکتر الهام شیرعلی یائسگی دوران در واژینال خونریزی مدیریت 14:54-14:04

 دکتر ناهید رادنیا    فالش هات ویوروژنیتال  آتروفی درمان 11:14-14:54

 طرفداری آزادهدکتر  استئوپروز از جلوگیری 11:04-11:14

 دکتر اعظم السادات موسوی   چالش های هورمون درمانی در یائسگی 11:54-11:04

 آزاده طرفداریدکتر   پاسخ و بندی و پرسش جمع 10:44-11:54

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 سوم روز

 0سالن 

 تازه های طب مادر و جنین:  موضوع

 دکتر فاطمه تارا : دبیرعلمی                  10الی  8:04  ساعت                       1041خرداد 1 شنبه 

 گرداننده: دکتر فاطمه تارا

 عطیه منصوریدکتر  PPH  درمان در پیشرفته اقدامات 8:54-8:04

 محمدی عزیز سوسن دکتر یمدیریت سردرد در باردار 9:14-8:54

 اسدی  نسریندکتر مدیریت پلی هیدرآمنیوس       9:04-9:14

0400جراحی جنین: هنر مامایی مدرن در سال  14:44-9:04  Dr. Gihad Chalouhi 

 تارادکتر فاطمه  جمع بندی و پرسش و پاسخ 14:45-14:44

 استراحت و پذیرائی 14:04-14:45

10:44-14:04 

 زایمان       و لیبر در چالش ها پانل:

  ربیعیمریم  دکتر :گرداننده

 ،دادگرسلمه  دکتر، زاده حنطوش صدیقه دکتر، دکتر فاطمه تارا، پناهی زهرا دکتر :پانل اعضای

 دکتر مهسا ناعمی، میرزائیانسارا  دکتر ،شعرباف رحیمی فاطمه دکتر

 :بحث قابل موضوعات

 غیرنرمال های تراسه با برخور - 

 زایمان پیشرفت عدم - 

 تراپی بتامتازون - 

-  VBAC 

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 سوم روز

 1سالن 

 ژنیکولوژی و کف لگن:  موضوع

 زینت قنبری دکتر:  دبیرعلمی                11الی   10   ساعت                      1041 خرداد1 شنبه 

 گرداننده: دکتر زینت قنبری

10:04-10:44 
 ارزیابی و درمان بیماریهای خوش خیم مزمن ولو ) ولوودینی، لیکن

 (پالن اسکلروزیس، لیکن
 دکتر ملیحه فاکهی

10:04-10:04 
 موثر زیوتومی اپی آیا لگنی های پروالپس بینی پیش و پیشگیری

 است؟
 چنگیزیدکتر نسرین 

 دکتر مریم کرمعلی استفاده از پساری در پروالپسهای لگنی 15:44-10:04

 مهدیان آزاده دکتر   تراپی واژینال در   Energy devicesچالشهای  15:04-15:44

 دکتر زینت قنبری جمع بندی و پرسش و پاسخ 15:04-15:04

11:44-15:04 

 Case Discussion :پانل

 قنبری زینت دکتر :گرداننده

 :پانل اعضای

دکتر فیروزه ، درویش سودابه دکتر ،هاشمی حاجمریم  دکتر ادبی، خدیجه دکتر افتخار، طاهره دکتر 

 ویسی
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 سوم روز

 0سالن 

 طب مادر و جنین:  موضوع

 کاشانیانمریم  دکتر:  دبیرعلمی                 11الی  10  ساعت                      1041 خرداد1 شنبه 

 گرداننده: دکتر سولماز پیری

10:04-10:44 
Prevention and prediction of preeclampsia. What is 
new? 

 تازه های پره اکالمپسی، پیشگیری و پیش بینی
Dr. Avideh Nejad 

15:44-10:04 
Progestrone therapy in pregnancy, When, Why, How? 

 Dr. Amara Sohail              چرا؟ کی؟ چگونه؟پروژسترون تراپی در حاملگی 

11:04-15:44 

 رادیکال در سرطان های زنان اگزانتراسیونجراحی  نل:اپ

Radical exenterative surgery in the management of gynecological 
malignancy 

 Dr. Hooman Soleymani Majd:  گرداننده

 اعضای پنل:

 Dr. Nicholas Symons, Dr. Roman Mykula 

 دکتر ثریا صالح گرگری کلستاز بارداری 11:54-11:04

 دکتر سولماز پیری جمع بندی و پرسش و پاسخ 11:44-11:54
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 چهارم روز

 1سالن 

 چالش های اداره لیبر:  موضوع

 اشرف السادات جمال دکتر:  دبیرعلمی            10الی  8:04 ساعت                       1041 خرداد 8 یکشنبه 

 اشرف السادات جمالگرداننده: 

 نهاوندی نرگس دکتر    سرویکس رایپنینگ 8:54-8:04

 دکتر وجیهه مرصوصی داپلر در بررسی بارداری های پرخطر نقش 9:14-8:54

 دکتر سیمین تقوی      آکرتا مدیریت 9:04-9:14

14:44-9:04 
Simulation in Ob-Gyn ultrasound education 

 Dr. Gihad Chalouhi شبیه سازی در آموزش سونوگرافی زنان و مامایی     

 ت جمالدااشرف السا دکتر جمع بندی و پرسش و پاسخ 14:45-14:44

 استراحت و پذیرایی 14:04-14:45

10:44-14:04 

 پرخطر های حاملگی :پانل

 جمال السادات اشرف دکتر: گرداننده

  :پانل اعضای

بهرخ  دکتر، تقوی سیمین دکتر، پیرجانی ریحانه دکتر، برنا صدیقه دکتر، اشراقی نوشین دکتر

 نائیجی زهرا دکتر، گلشاهی فاطمه دکتر صاحبدل،

 :بحت مورد موضوعات

 سرویکس نارسائی -

 سرکالژ -

 پساری -

- IUGR 

- PROM 

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 0سالن 

 تازه های ژنیکولوژی:  موضوع

 شهناز احمدی دکتر:  دبیرعلمی                 10الی  8:04  ساعت              1041 خرداد 8 یکشنبه 

 اشرف معینیدکتر گرداننده: 

 دکتر مهین نجفیان واکسیناسیون کرونا و خونریزی های غیر نرمال رحمی 8:54-8:04

 دکتر مژگان جاودانی سقط مکررمدیریت کاربردی  9:14-8:54

 دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد سکوپی  وچالش های هیستر 9:04-9:14

 دکتر اشرف معینی برخورد با درد در بیماران اندومتریوز 9:54-9:04

 دکتر اشرف معینی جمع بندی و پرسش و پاسخ 14:44-9:54

 استراحت و پذیرایی 14:04-14:44

10:44-14:04 

 پرینه0و  0پارگی های درجه پانل: 

 گرداننده: دکتر مریم دلدار

 دکتر مریم کاظمی، دکتر فاطمه مستعاناعضای پنل: 

 سمپوزیوم 10:44-10:44

 ناهار و نماز 10:44-10:44
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 چهارم روز

 1 سالن

 چالش های زنان و مامایی:   موضوع

 سودابه کاظمی دکتر:  دبیرعلمی                   11الی  10ساعت                      1041  خرداد 8  یکشنبه

 سولماز پیریگرداننده: دکتر 

10:04-10:44 Endometrioma and infertility: overview Dr. Shady Saleem 

15:44-10:04 Diagnosis of uterine malformation        Dr. Shady Saleem 

15:04-15:44 Diagnosis and management of early and late 
FGR 

Prof. Gerard Visser 

11:44-15:04 Should vaginal instrumental delivery be 
forgotten? (Answer: no) 

Prof. Gerard Visser 

 دکتر آمنه عبیری سالمت در بندناف خون و stem cell نقش 11:04-11:44

 دکتر سولماز پیری جمع بندی و پرسش و پاسخ 11:04-11:04

11:44-11:04 First trimester ultrasound in twins Prof. Asma Khalil 
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