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 کنگره در یک نگاه

 مهر ماه  61روز اول سه شنبه 

 4سالن  3سالن  2سالن  1سالن ساعت  / سالن

    افتتاحیه 03:8-03:8

    همانیم انخنرانس 68388-03:8

60388-683:8 

پانل: راهکارهای 

کاهش مرگ و 

دران در میر ما

مناطق محروم 

 کشور

پانل: شرایط اخذ 

رضایت آگاهانه از 

بیماران زنان و 

 مامایی

پانل: در مواجهه 

های با بیماری

پستان و عوارض 

 آن چه کنیم؟

کارگاه: 

مایوشور/ 

 نواشور

 همانیم انخنرانس 6:3:8-60388
سالمت پانل: 

 باروری در بحران

 

 پانل: 

های مراقبت

 زایمانی

 بیمقاالت انتخا

 اکالمپسیپانل: پرِ 61388-633:8
پانل: 

 هیستروسکوپی
 مقاالت انتخابی ویدئو ژورنال

 کنگره در یک نگاه
 مهر ماه   60روز دوم چهارشنبه 

 4سالن  3سالن  2سالن  1سالن اعت/سالنس 

68388-0388 
 انخنرانس
 همانیم

  

آموزش کار  سمینار:
با دستگاه 

کربوکسی و دستگاه 
ED/DBD 
PLASMA 

60388-683:8 
پانل: 
های خونریزی

 پس از زایمان

پانل: نقد و بررسی 
اندیکاسیون های 
 آزمایشات غربالگری

کارگاه آموزشی: 
بیماری های 

عفونی در زنان و 
های پیشگیری راه

 و درمان

سمینار: آگاهی 
 درباره اندومتریوز

6:3:8-60388 
 انخنرانس

 میهمان

پانل: بیماری های 
رگ قلبی عروقی و م

 مادر

پانل: تازه های 
 درمان نازایی

 مقاالت انتخابی

61388-633:8 

مناظره: حفظ 
باروری در 

دختران مبتال به 
 اندومتریوز

پانل: آیا میتوان ازتولد 
 C.Pنوزاد مبتال به 

 پیشگیری کرد؟

پانل: سالمت 
 مادران

 مقاالت انتخابی
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 کنگره در یک نگاه

 مهر ماه 60روز سوم  پنجشنبه 

 4سالن  3سالن  2سالن  1سالن عت  / سالنسا  

68388-0388 
 انخنرانس
 همانیم

  

کارگاه: چگونگی 
درمان موتاسیونهای 

MTHFR  و تاثیرآن
 در بارداری موفق

60388-683:8 
 پانل:

PCOs 
 

پانل: 
های پیشرفت

درمانی در 
 سرطان اندومتر

سمپوزیوم: 
معرفی 
Carrier 

Screening  
در بیماری های 

هفته ژنتیکی ن
 شایع در کشور

سمپوزیوم: روش های 
نوین در تشخیص و 

درمان ضایعات حاصل 
 HPVاز 

6:3:8-60388 
 انخنرانس
 همانیم

پانل: پیشگیری و 

درمان عوارض 

 الپاروسکوپی

پانل: حفظ 

 باروری

: تازه های سمپوزیوم

 لیزر مونالیزا تاچ

 

61388-633:8 
ویدئو 
 ژورنال

پانل: همگرایی در 
در  علم و فناوری
 زنانحوزه سالمت

های سخنرانی 
 کلیدی

 مقاالت انتخابی

60388-61388    

بررسی اثرات  سمینار3
بالینی رادیو فرکانس 

کششی کنترل شده بر 
توانمندسازی عضالت 

 کف لگن 
 ) درمان

 Muscle Atrophy 
و تاثیر آن بر روی بی 

(   SUIاختیاری  ادرار  َ) 
 Vaginal Laxity   و

 ک نگاهکنگره در ی
 مهر ماه 61روز چهارم  جمعه 

 4سالن  3سالن  2سالن  1سالن ساعت  / سالن  

   همانیم انخنرانس 68388-0388
مقاالت 
 انتخابی

 اندومتریوز :پانل 60388-683:8
پانل: گزارش موارد 

های پزشکی و شکایت
 قصورها

 پانل: میوم
مقاالت 
 انتخابی
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 سه شنبه؛ روز اول
61/70/6931  

 6نسال

 زمان 

 7:33-7:44  تالوت قرآن و اجرای سرود

 7:44-0:33 کنگره پخش پویانمایی ویژه

 0:33-0:33 دکتر عبدالرسول اکبریانکنگره3  ئیس گزارش ر

 همانیسخنرانان م
 دکتر عبدالرسول اکبریان، دکتر مریم پوررضا،هیات رئیسه3  

 رهاد نزهتدکتر بهرام معظمی، دکتر اعظم السادات موسوی، دکتر ف
68388-03:8 

 0:33-0:44 دکتر عباس افالطونیان ARTگرایش به حاملگی نرمال در 
جراحی های کم تهاجمی در توده های ادنکس و 

 سرطان تخمدان؛ تغییر الگوی اداره جراحی
 دکتر فرهاد نزهت

 )آمریکا( 
5:14-0:44 

مدیریت اختالل رشد؛ آشنایی با آزمایشات و 
 ر مراحل ابتداییمحدودیت های آنها د

 و انتهایی بیماری 

دکتر علیرضا شمشیرساز 
 (کای)آمر

5:43-5:14 

 5:43-13:33 فتح اله علی اکبر پوردکتر  مدیریت خون بیمار

 13:33-13:33 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

 پانل3 راهکارهای کاهش مرگ و میر مادران در مناطق محروم کشور

 ین تقویدکتر سیمگرداننده3 

 دکتر علی تقی زادیه، دکتر سید هادی ثقلینی، دکتر نسرین چنگیزی، اعضا3 
 دکتر مهرنوش طوفان

60388-683:8 

 همانیسخنرانان م
 کتر محمد حسین بدخش، ددکتر عباس افالطونیان، هیات رئیسه3 

 دکتر غالمرضا تیزرو، دکتر تقی رازی،  دکتر سید جلیل حسینی،
 دکتر مریم کاشانیان

6:3:8-60388 

 12:33-12:23 علیرضا میر باقری دکتر معرفی سامانه ملی جراحی رباتیک سینا

 12:23-12:43 دکتر سید جلیل حسینی آندرولوژیمدیریت چندحرفه ای زنان، اورولوژی،

 های های نوین درمانی دیستروفیگزینه
 وولو و واژن

 دکتر شهره بسکی
 )انگلستان( 

13:33-12:43 

 یع آمنیوتیک/ آمبولی ما
 ایست قلبی در طی بارداری

 دکتر امیر شمشیرساز
 )آمریکا(

13:23-13:33 

 13:23-13:33 پرسش و پاسخ
 13:33-14:33 نماز و ناهار

 یپرِاکالمپسپانل3 
 دکتر صدیقه حنطوش زادهگرداننده3 

 دکتر سارا میرزاییان، دکتر نرگس ندیم زاده، ، دکتر ریحانه پیرجانی اعضا3
 دکتر مریم نورزاده، دکتر مهسا ناعمی، هرزاد هاشمیدکتر ش

61388-633:8 
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 سه شنبه؛ روز اول

61/70/6931 

 2سالن 

 زمان 

 رضایت آگاهانه از بیماران زنان و ماماییپانل3 شرایط اخذ 

 دکتر کامران آقاخانیگرداننده3 
 دکتر سیامک سلطانی، دکتر علیرضا میالنی فر، اعضا3 

 ریاندکتر آزاده معما

60388-683:8 

 پانل3 سالمت باروری در بحران

 دکتر صفیه شهریاری افشارگرداننده3 

 دکتر عباس استاد تقی زاده، دکتر نیمیشا گاسوامی)هند(،  اعضا3
 دکتر مهراندخت عابدینی، دکتر افشین علیخانی

6:3:8-60388 

 13:33-14:33 ناهار و نماز

 پانل3 هیستروسکوپی
 ه سادات حقگودکتر آمنگرداننده3 

 دکتر هرمز دبیراشرافی، دکتر ثمانه رخگیره، اعضا3 
 دکتر لیال نظری، هومن سلیمانی مجددکتر 

61388-633:8 

 سه شنبه؛ روز اول
61/70/6931  

 9سالن 

 زمان 

 چه کنیم؟ و عوارض آن پانل3 در مواجهه با بیماری های پستان

 دکتر محمد اسماعیل اکبریگرداننده3 
 دکتر عطیه اکبری، دکتر محمد رضا جوادی، اعضا3 

 دکتر نسرین سحرخیز، دکتر خاطره شهریاری، دکتر فرید مرادیان، 
 دکتر نازی معینی، دکتر سولماز هاشمی

60388-683:8 

 پانل3 مراقبت های زایمانی

 دکتر وجیهه مرصوصیگرداننده3 
 ه قاسمی، دکتر فاطمه تارا، دکتر زینب پهلوان، دکتر افساناعضا3 

 دکتر فهیمه قطبی زاده، دکتر ثریا صالح گرگری

6:3:8-60388 

 13:33-14:33 نماز و ناهار

 ویدیو ژورنال
 دکتر کبری طاهر منشگرداننده3 

 ، دکتر مانیا کاوهدکتر الهه افشاری، دکتر بنفشه تاجبخش، اعضا3  
 توکلی زادهشیرین دکتر خدیجه شادجو، دکتر 

61388-633:8 
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 به روز اولسه شن

61/70/31 

 4سالن 

 زمان 

 کارگاه3 مایوشور/ نوواشور

 دکتر شهره بسکیگرداننده3 
60388-683:8 

 دکتر آمنه سادات حقگو، دکتر کبری طاهر منش،  هیات رئیسه3  

 دکتر محبوبه شیرازی
6:3:8-60388 

 12:33-12:13 دکتر مهری مهراد نوروآناتومی عملی و نوروفیزیولوژی کف لگن

 12:13-12:23 دکتر آمنه سادات حقگو تکنیک جدید برای رزکسیون اندومتریوما

ارتباط نمونه برداری از پرزهای کوریونی و خطر 

 پره اکالمپسی و افزایش فشار خون بارداری
 12:23-12:33 دکتر محبوبه شیرازی

بی لینچ پالس:یک تکنیک جراحی برای حفظ 

 رحم غیر قرینه دچار اتونی
 12:33-12:43 طاهر منش دکتر کبری

در درد زایمان  TENSو   Entonoxمقایسه 

 یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی
 12:43-12:43 دکتر بهناز موالیی

در زنان باردار و مقدار پاسخ  Dمقدار ویتامین  

 در آنها Dویتامین  43333به مکمل 

دکتر تهمینه اعزازی 

 بجنوردی
13:33-12:43 

 13:33-13:13 دکتر مریم هاشمی بارداریتوده آدنکس در 

معرفی وسیله جدید جایگاه سنج سر جنین و 

 مقایسه کارایی این وسیله با  معاینه واژینال
 13:13-13:23 دکتر فریده اخالقی

 13:23-13:33 پرسش و پاسخ

 13:33-14:33 ناهار و نماز

 دکتر فاطمه تارا، دکتر سمیه معین درباری،  هیات رئیسه3 

 تر میثم اخالق دوستدک
61388-633:8 

 14:33-14:43 دکتر لیال خلیلی درمان نازایی و اثر لیزر کم توان بر باروری

 14:43-14:43 دکتر رزا شاه حسینی گزارش موردی میوم ساب سروز بزرگ

ماد پمقایسه تاثیر کرم ژل واژینال رویال و 

خصی و شواژینال استروژن در کیفیت زندگی 

کرد سیستم ادراری در لویی و عمزندگی زناش

سه مراجعه کننده به کلینیک زنان ئزنان یا

 1352بیمارستان هاجر شهرکرد سال 

 

 14:43-14:33 دکتر سیده فاطمه سیدی
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 14:33-14:13 دکتر سمیه معین درباری لیومیوم مثانه یک گزارش موردی

بررسی تاثیر استفاده از لیدوکایین داخل 

 پس از سزارین پریتوانی در کاهش درد
 14:13-14:23 دکتر فاطمه تارا

بررسی فراوانی هیپرپالزی اندومتر در زنان تحت 

 کورتاژ مراجعه کننده با خونریزی غیر طبیعی

 دکتر هانیه فیض مهدوی

 
14:33-14:23 

کیفیت زندگی بیماران ترنس سکچوال تحت 

 جراحی زن به مرد: مطالعه مقطعی
 14:33-14:43 دکتر میثم اخالق دوست

 14:43-16:33 پرسش و پاسخ
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 چهارشنبه؛ روز دوم
60/70/31 

 6سالن

 زمان 

 7:33-7:44 تالوت قرآن و اجرای سرود

 7:44-0:33 کنگره پخش پویانمایی ویژه

 همانیسخنرانان م
 ،  مجد دکتر هومن سلیمانی دکتر سید جلیل پاکروش، هیات رئیسه3 

 نی، دکتر علیرضا شمشیرسازدکتر محسن فکرت، دکتر پرویز قره خا

68388-0388 

 0:33-0:23 دکتر ذات اله عاصمی دیابت بارداریتاثیر ویتامین دی بر پیامد 

 ژنیکولوژی سرپایی؛ نواشور/ میوشور
 دکتر شهره بسکی

 )انگلستان(
0:43-0:23 

 تازه های سپسیس در دوران بارداری
 دکتر امیر شمشیرساز

 )آمریکا(
5:33-0:43 

ش و آشنایی با آناتومی دیواره لگن در ارزش دان
 کاهش عوارض جراحی های الپاروسکوپی

 دکتر هومن سلیمانی مجد
 )انگلستان(

5:23-5:33 

 دکتر علیرضا شمشیرساز تشخیص و اداره طیف جفت اکرتا
 )آمریکا(

5:43-5:23 

 5:43-13:33 پرسش و پاسخ
 13:33-13:33 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

 خونریزی های پس از زایمان پانل3 
 دکتر علیرضا شمشیرساز)آمریکا( گرداننده3

 دکتر صدیقه برنا، دکتر مریم چمنی، دکتر امیر شمشیرساز)آمریکا(، اعضا3 
 دکتر شهال میرگلو بیات، دکتر حمیرا وفایی

60388-683:8 

 همانیسخنرانان م
 دکتر مریم میکانیک،   دکتر فرهاد سمیعی،  دکتر نادره بهتاش،هیات رئیسه3 

 دکتر اشرف السادات موسوی، دکتر طاهره اشرف گنجویی، دکتر اشرف معینی

6:3:8-60388 

نشانگان هنجار و ناهنجار آناتومیک پشت پریتوئن 
 در لگن های سخت

 دکتر فرهاد نزهت
 )آمریکا(

12:23-12:33 

 12:23-12:43 دکتر فرح فرزانه سرطان پستان و هورمون های استروئیدی
پیشرفت های اخیر در پیش بینی،  غربالگری و 

 پیشگیری از پراکالمپسی
 دکتر آویده نژاد

 )آنگلستان(
13:33-12:43 

 روند های تازه در درمان رحم فیبرومی
 دکتر اوسامه شاوکی

 )مصر(
13:23-13:33 

 13:23-13:33 پرسش و پاسخ
 13:33-14:33 نماز و ناهار

 تران مبتال به اندومتریوزمناظره3 حفظ باروری در دخ

 دکتر اشرف معینیمخالف3              دکتر ربابه طاهری پناه موافق3 
16:33-14:33 
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 چهارشنبه؛ روز دوم

60/70/31 

 2سالن 

 زمان 

 پانل3 نقد و بررسی اندیکاسیون های آزمایشات غربالگری

 دکتر الله اسالمیانگرداننده3 
  ،دکتر بهناز موالیی ر مریم مشفقی،دکت، دکتر نوشین اشراقیاعضا3  

 دکتر ندا هاشمی

60388-683:8 

 پانل3 بیماری های قلبی عروقی و مرگ مادر

 : دکتر مریم کاشانیانگرداننده
 دکتر نوشین اشراقی، دکتر نسرین چنگیزی، دکتر نیلوفر سمیعی،  اعضا3 

 دکتر شهرزاد هاشمی، دکتر ندا هاشمی

6:3:8-60388 

 13:33-14:33 ناهار و نماز

 پیشگیری کرد؟  .C.Pپانل3 آیا می توان از تولد نوزاد مبتال به 

 دکتر اشرف جمالگرداننده3 
 دکتر پریچهر پور انصاری، دکتر ستاره ثاقب، دکتر الهه زارعان، اعضا3 

 دکتر فاطمه گلشاهیدکتر زهرا سلیمانی، 

61388-633:8 

 چهارشنبه؛ روز دوم

60/70/31 

 9سالن 

 زمان 

 کارگاه آموزشی3 بیماری های عفونی در زنان و راه های پیشگیری و درمان
 نیا، دکتر علی صالح نیا، مهندس صالح صالحفاطمه یاریدکتر سخنرانان3  

60388-683:8 

 پانل3 تازه های درمان نازایی

 دکتر مرضیه آقا حسینی گرداننده3
 ر سپیده پیوندی،زاده اکبری، دکتآدکتر فیروزه اکبری اسبق، دکتر اعضا3 

 دکتر بتول حسین رشیدی ،حسینی صدیقه دکتر

6:3:8-60388 

 13:33-14:33 ناهار و نماز

 سالمت مادرانپانل3 

 نسرین چنگیزیدکتر گرداننده3 
 ،آبتین حیدر زاده، دکتر محمد حیدر زاده، دکتر ناهید جعفریدکتر اعضا3 

 عباس حبیب اللهی، دکتر افسانه نیک جویدکتر 

61388-633:8 



                              

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  00

 

 چهارشنبه؛ روز دوم

60/70/31 

 4سالن 

 زمان 

 سمینار  آموزش کار با دستگاه کربوکسی و 

 ED/DBD PLASMAدستگاه  

 دکتر علی قمری   ،مهندس معید دهقان پور ،دکتر شیرین  شمس  سخنرانان 3

68388-0388 

 گاهی درباره اندومتریوزآسمینار3 

 ریسا نصرتی، دکتر مرضیه سهرابیدکتر پ دکتر نسیم سنجری، سخنرانان3
60388-683:8 

 دکتر زهرا طاولی،  دکتر حمید زاهدی، هیات رئیسه3 

 دکتر آناهیتا انزوایی
6:3:8-60388 

 12:33-12:13 دکتر ندا نوذری سرنوشت حاملگی در بین بیماران سیروز

 12:13-12:23 دکتر حمید زاهدی آماده سازی قبل از عمل بیماران مبتال به سرطان

اثر مکمل یاری ترکیب روی و منیزیم بر روی 

عالیم کلینیکال پروفایل های هورمونی لیپیدی و 

بیان ژن مرتبط با پروفایل های متابولیک در زنان 

 مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک

 12:23-12:33 دکتر ذات اله عاصمی

مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از الپاراسکوپی 

روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی در دو 

 یکطرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل

 12:33-12:43 دکتر زهرا طاولی

القای بلوغ نهایی تخمک با استفاده از تریگر دوگانه  

یک میلیگرم لوپرولید    rhCGمیکروگرم   243با 

 rhCGمیکروگرم  243استات در مقایسه با 

 گهی بالینیبتنهاییو تاثیر آنها بر پیش آ

 12:43-12:43 دکتر بهار شاکریان

اثر مکمل یاری مالتونین روی پارامترهای هورمونی 

التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان مبتال به 

 تخمدان پلی کیستیک

 12:43-13:33 دکتر مهری جمیلیان

بررسی عوامل پیش گویی کننده نیاز به مورسلیشن 

 برای خروج بافت رحم در هیسترکتومی

 الپاروسکوپیک

 

 

 

 13:33-13:13 دکتر آناهیتا انزوایی



        

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  02

 

 

ید وریدی با اکسی زامیک اسکمقایسه اثر تران

وریدی در میزان خونریزی حین  سینتو

 پی در زنان با خونریزی ومکتومی با هیستروسکمیو

 غیر طبیعی رحمی

 13:13-13:23 دکتر مهری جعفری

 13:23-13:33 پرسش و پاسخ

 13:33-14:33 ناهار و نماز

 دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی،  دکتر فاطمه طباطبایی،   هیات رئیسه3 

 دکتر زهرا واحدپور فرد
61388-633:8 

 تاثیر دیابت بر پیش آگهی سرطان 

 اپی تلیال تخمدان
 14:33-14:43 دکتر اکرم قهقائی

 14:43-14:43 دکتر مریم واعظی متاستاز به امنتوم در کارسینوم اندومتر

در درگیری  CA125ررسی ارزش پیشگویی ب

پارامتر و استرومای سرویکس در بیماران مبتال به 

 کانسر آندومتریویید آندومتر

 14:43-14:33 دکتر عطیه بهمن

گزارش موردی موسینوس سیست آدنوما با رشد 

 سریع در اوایل حاملگی
 14:33-14:13 دکتر فاطمه طباطبایی

سونوگرافی  صحت تشخیصی بیوپسی تحت راهنما

 ترانس واژینال در سرطان تخمدان
 14:13-14:23 یوسفی دکتر زهره

و  microRNA-613بررسی نقش سرطان زایی 

microRNA-223 در سرطان اپیتلیال تخمدان 
 14:23-14:33 دکتر لعیا شیرین زاده

 سندرم کمپارتمان شکمی پس از سزارین؛

 گزارش موردی 
 14:33-14:43 دکتر نازنین بهشتیان

بررسی پیامد خونریزی بعد از مقاربت در زنان 

مراجعه کننده به درمانگاه انکولوژی بیمارستان 

 54تا اسفند  52نقوی کاشان از شهریور 

 14:43-14:43 دکتر زهرا واحدپور فرد

 14:43-16:33 پرسش و پاسخ



                              

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  03

 
 

 

 پنجشنبه؛ روز سوم

61/70/31 
 6سالن

 زمان 

 7:33-7:44 تالوت قرآن و اجرای سرود

 7:44-0:33 کنگره پخش پویانمایی ویژه

 همانیسخنرانان م
 دکتر حسین آصف جاه، دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد، هیات رئیسه3 

 دکتر منیره پورجواد، دکتر هاشم علوی، دکتر فاطمه قلمبر دزفولی
68388-0388 

 0:33-0:23 برومنددکتر بهروز  بارداری و نارسایی حاد کلیه
نجاری های قلبی در اسکن سه ماهه کشف ناه

 اول، از رویا تا واقعیت
  دکتر آویده نژاد

 )انگلستان(
0:43-0:23 

 0:43-5:33 موسویدکتر اعظم السادات تازه های درمان سرطان تخمدان

 درمان اختالالت دستگاه مولرین
 دکتر محمد ابراهیم 

 پارسا نژاد
5:23-5:33 

 5:23-5:43 ورمنددکتر غالمرضا پ مثانه نا کارآمد
 5:43-13:33 دکتر خشایار شکیبا اثر پاتولوژی های گوناگون لگنی بر فعالیت مثانه

 13:33-13:33 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

 PCOsپانل3 

 دکتر اشرف آلیاسینگرداننده3 
 زاده، دکتر عالیه قاسم زاده،  حاتمی گیتا دکتراعضا3 

 ، دکتر الدن کاشانیدکتر فاطمه قلمبر دزفولی

60388-683:8 

 همانیسخنرانان م
 دکتر جواد بیاتی، دکتر صفیه شهریاری افشار، هیات رئیسه3  

 دکتر محمد علی کریم زاده میبدی، دکتر نفیسه ثقفی
6:3:8-60388 

 ؛ آری یا نه؟  PCOsدریلینگ تخمدان در 
 دکتر اوسامه شاوکی

 )مصر(
12:23-12:33 

کلکتومی واژینال رادیکال و تکنیک های جدید ترا
 نتایج اولیه آن

دکتر کریستهارد کوهلر 
 )آلمان(

12:43-12:23 

 درمان نازایی ناشناخته تشخیص و
دکتر محمد علی کریم زاده 

 میبدی
13:33-12:43 

 نقش جراحی کم تهاجمی در درمان 
 های زنانسرطان

 هومن سلیمانی مجد دکتر

 )انگلستان(
13:23-13:33 

 13:23-13:33 سخپرسش و پا
 13:33-14:33 نماز و ناهار

 ویدئو ژورنال
 دکتر حسین آصف جاهگرداننده3 

  کریستهارد کوهلر)آلمان(،دکتراعضا3 
 دکتر فیروزه هاشمی دکتر زهره توانا، دکتر فرهاد نزهت)آمریکا(،

61388-633:8 



        

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  04

 
 

 

 

 پنجشنبه؛ روز سوم

61/70/31 

 2سالن

 زمان 

 ی در سرطان اندومترپانل3 پیشرفت های درمان

 دکتر سهیال امینی مقدمگرداننده3 

  دکتر مریم حسینی، دکتر منیژه سیاح ملی،دکتر ستاره اخوان، اعضا3 

 دکتر ستاره نصیری عرب، دکتر مهران قهرمانی،دکتر ملیحه 

60388-683:8 

 پانل3 پیشگیری و درمان عوارض الپاروسکوپی

 دکتر ابوالفضل مهدیزادهگرداننده3 

 دکتر منصوره صمیمی، دکتر عطیه منصوری، ا3 اعض

 دکتر زهرا نجمی، دکتر بهناز نوری مهرافزا،مرضیه دکتر 

6:3:8-60388 

 13:33-14:33 ناهار و نماز

 علم و فناوری در حوزه سالمت زنان همگرایی درپانل3 

 دکتر سید مهدی رضایتگرداننده3  

 ست، دکتر مسلم بهادری، دکتر علی اکبر حق دواعضا3  

 دکتر علیرضا حمزه ای، دکتر اشکان ذوالریاستین، دکتر سهیال فضلی طبایی

61388-633:8 

 پنجشنبه؛ روز سوم
61/70/31 

 9سالن 

 زمان 

بیماری های ژنتیکی  در Carrier Screeningسمپوزیوم3  معرفی 
 نهفته شایع در کشور

 ، دکتر پریچهر پورانصاری، دکتر محمد حسین مدرسی :سخنرانان
 دکتر شهرام سواد، دکتر سالومه عمیدی

60388-683:8 

 پانل3 حفظ باروری
 دکتر ساغر صالحپور  گرداننده3

 دکتر لیلی حفیظی، دکتر صدیقه حسینی، اعضا3 
 دکتر لیال نظریدکتر صدیقه عبداللهی، نژاد، دکتر انسیه شاهرخ تهرانی

6:3:8-60388 

 13:33-14:33 ناهار و نماز



                              

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  05

 

 
 

 مانهیسخنرانان م
دکتر نادره بهتاش، دکتر نسیم سنجری،  دکتر شهره بسکی،هیات رئیسه3 

 دکتر ساغر صالحپور
61388-633:8 

 14:33-14:44 دکتر میترا محیط سرطان های ارثی در رشته زنان

 14:44-14:33 دکتر نسیم سنجری تازه های منوپوز

 14:33-14:14 دکتر مهرنوش عارف سرکالژ الپاروسکوپیک

و ارائه راهکار عملی با پروتکل پلویک  آشنایی
 فلور در قالب معرفی کیس

 14:14-14:33 دکتر زینت قنبری

 14:33-14:44 دکتر فیروزه هاشمی نقش الپاروسکوپی در توده های تخمدان

 14:44-16:33 پرسش و پاسخ

 پنجشنبه؛ روز سوم
61/70/31 

 4سالن 
 زمان 

 و تاثیرآن  MTHFRکارگاه3 چگونگی درمان موتاسیونهای 
 در بارداری موفق

 توکلی مریم دکتر دکتر جلیل پاکروش، 3انسخنران
68388-0388 

 13:33-13:33 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
سمپوزیوم3 روش های نوین در تشخیص و درمان ضایعات حاصل از 

HPV 
 دکتر محمد حسین بدخشگرداننده3 

 ر شکیبا خداداددکتر علی پوریاسین، دکتاعضا3 

60388-683:8 

 سمپوزیوم3 تازه های لیزر مونالیزا تاچ
 دکتر ماسیمو اوریگونی  3گرداننده

 دکتر فریبا خطیر، دکتر لیال تدین، دکتر متین ذاکریناعضا3 

6:3:8-60388 

 13:33-14:33 ناهار و نماز

 633:8-61388 فاییدکتر نگین رضاوند، دکتر نسرین جلیلیان، دکتر حمیرا و  : هیات رئیسه

یشگیری ازفشارخون تاثیر ورزشهای دوران بارداری در پ
 کالمپسیبارداری و پره ا

 14:33-14:43 دکتر زرین آجودانی

مقایسه اثر سوند فولی همزمان با اکسی توسین با سوند 
فولی همزمان با میزوپروستول در آمادگی سرویکس و 

 طول زایمان در حاملگی های طول کشیده
 
 

تر معصومه دک
 میرتیموری

14:43-14:43 



        

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  06

 

 

 بررسی دقت تشخیص
 dimensional saline infusion trans vaginal ultrasound 

 در تمایز میان رحم دیواره دار و رحم دو شاخ

دکتر مهبد 
 ابراهیمی

14:33-14:43 

تاثیر میزوپروستول زیر زبانی همراه با اکسی توسین در 
ل سزارین کارآزمایی کاهش خونریزی حین و بعد از عم

 بالینی تصادفی شده

 14:33-14:13 دکتر لیال پورعلی

مقایسه میزوپروستول واژینال و انفوزیون خارج آمنیونی 
 در آماده کردن سرویکس  EASIنرمال سالین 

 و القاء زایمان

 14:13-14:23 دکتر زهره طبسی

در مایع فولیکولی و  Dبررسی مقایسه ای سطح ویتامین 
 اران کاندید میکرواینجکشنسرم بیم

دکتر نسرین 
 جلیلیان

14:33-14:23 

بررسی ارتباط افزایش عروق در پرزهای جفتی با 
 عوارض حاملگی و پیامدهای پری ناتال

 14:33-14:43 دکتر حمیرا وفایی

بررسی مقایسه ای اثر دوزهای مختلف ایزوسورباید دی 
نیترات واژینال در آماده سازی سرویکس قبل از 

 ینداکشن در بارداری ترما

 14:43-14:43 دکتر نگین رضاوند

 14:43-16:33 پرسش و پاسخ

بررسی اثرات بالینی رادیو فرکانس کششی کنترل شده بر  سمینار 3

 توانمندسازی عضالت کف لگن

 و تاثیر آن بر روی   Muscle Atrophy) درمان   

 Vaginal Laxity( و   SUIبی اختیاری  ادرار  َ) 
 شمسدکتر شیرین ران3سخن

10:33-16:33 



                              

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  07

 
 

 
 

 

 

 جمعه؛ روز چهارم

63/70/31 

 6سالن

 زمان 

 7:33-7:44 تالوت قرآن و اجرای سرود

 7:44-0:33 کنگره پخش پویانمایی ویژه

 همانیسخنرانان م
 دکتر سعید البرزی، دکتر عباس افالطونیان، هیات رئیسه3  

 ده، دکتر نسیم سنجری، دکتر ملک منصور اقصی، دکتر صدیقه حنطوش زا

 دکتر مژگان کریمی زارچی

68388-0388 

 0:33-0:23 دکتر سعید البرزی اندومتریوز کولورکتال

 0:23-0:43 افالطونیان بهروز دکتر در زنان و مامایی  Stem Cellاستفاده نوین از 

 0:43-5:33 دکتر مژگان کریمی زارچی تازه های نتایج الپاروسکوپی در کنسر سرویکس

 5:33-5:23 دکتر مسعود اسالمی کاردیومیوپاتی در بارداری

ساله در درمان فیبروم  23مروری بر نتایج 

 رحمی با امبولیزیشن شریان های رحمی
 5:23-5:43 دکتر حسین قناعتی

 5:43-13:33 پرسش و پاسخ

 13:33-13:33 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

 پانل3 اندومتریوز
 دکتر شهال چایچیانه3 گردانند

دکتر طاهره پوردست، دکتر رضا سعادت مصطفوی، دکتر زیبا ظهیری، اعضا3  
 دکتر سهیال عارفی، دکتر اعظم السادات مهدوی

60388-683:8 

 جمعه؛ روز چهارم 

63/70/31  

 2سالن 

 زمان 

 گزارش موارد شکایت های پزشکی و قصور هاپانل3 

 انیدکتر کامران سلطگرداننده3 

 دکتر مهشید بحرینی، دکتر سید علی اصغر رفاهی، اعضا3 

 دکتر سعید شعبانی، دکتر فرزانه مسیحی

60388-683:8 



        

 

 المللی زنان و مامایی ایران کنگره بین پانزدهمینبرنامه روزانه  08

 

 

 
 
 

 

 جمعه؛ روز چهارم
63/70/31 

 9سالن 
 زمان 

 پانل3 میوم

 دکتر زهرا عسگریگرداننده3 
دکتر عطیه جواهری، دکتر مریم رضوی، دکتر صفورا روح االمین، اعضا3 

 طباطبایی، دکتر منصوره وحدت فاطمه اولی، دکتردکتر زهرا ط
 

60388-683:8 

 جمعه؛ روز چهارم
63/70/31 

 4سالن 
 زمان 

 0388-68388 دکتر مریم مشفقی دکتر لیلی حفیظی، دکتر منوچهر مجد، هیات رئیسه3 
درمان بیماران نابارورمبتال به سندرم تخمدان 

زان پلی کیستیک با نتایج مطلوب و کاهش می
 OHSSسندرم تحریک بیش ازحدتخمدان 

 0:33-0:13 دکتر اطهر راسخ جهرمی

اثر کورکومین بر روی وزن بدن  قند خون و 
لیپید در بیماران دچارسندروم تخمدان پلی 

 کیستیک  کار آزمایی بالینی دوسوکور

 0:13-0:23 دکتر فاطمه فروزان فرد

ارزیابی ارزش پیشگویی کننده هورمون آنتی 
ین و تعداد فولیکولهای آنترال در میزان مولر

موفقیت کوتر تخمدان در بیماران سندروم 
 تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن

 0:23-0:33 دکتر لیلی حفیظی

 0:33-0:43 دکتر منوچهر مجد در نوجوانان خونریزی های اختالل کاررحم
بررسی ارتباط بین هموگلوبین و هماتوکریت 

زودرس و وزن نوزاد در زنان  مادری با زایمان
 1354و  1353حامله سبزوار در سال 

 0:43-0:43 دکتر میترا افتخاری یزدی

تاثیر تغییرات زاویه یوتروسرویکال در پیشگیری 
 از زایمان زودرس در بیماران استفاده کننده از پساری

 0:43-5:33 دکتر مریم مشفقی

بررسی تاثیر گاباپنتین در کاهش درد پس از 
مل سزارین در زنان با سزارین الکتیو و بی ع

 حسی اسپاینال

 5:33-5:13 دکتر بهناز سویزی

مقایسه سطح پروتئین پالسمایی وابسته به 
   IUGRحاملگی آ در زنان باردار با و بدون 

کننده بیمارستان الزهرای رشت طی  مراجعه
 56سال 

 5:13-5:23 دکتر سودابه کاظمی
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 آمنیوتیک با بررسی ارتباط حجم مایع 

پیامد های پریناتال درحاملگی های مراجعه 
تا  1356کننده به بیمارستان الزهرا از آبان ماه 

 1357آبان ماه 

 5:23-5:33 دکتر فروزان میالنی

خونریزی حجیم پس از زایمان متعاقب اسیب 
 داخلی میومتر؛ گزارش موردی

 5:33-5:43 دکتر صدیقه آیتی

 5:43-13:33 پرسش و پاسخ

 13:33-13:33 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

 683:8-60388 دکتر فیروزه احمدیدکتر رویا پادمهر،  دکتر طاهره افتخار، هیات رئیسه3 

 درمان کنسرواتیو  ودارویی در بیماران با 
 بی اختیاری فکال

 13:33-13:43 دکتر طاهره افتخار

ا در اثر مکمل ویتامین ای بر پروفایل لیپیده
 زنان منوپوز کارآزمایی دوسوکور بالینی 

 کنترل شده

 13:43-13:43 دکتر پروانه رضا سلطانی

نقش سونوگرافی سه بعدی در تشخیص ضایعات 
 حفره رحم در جمعیت نابارور یک 

 مطالعه مقطعی

 13:43-11:33 دکتر فیروزه احمدی

بررسی نتایج جراحی الپاروسکوپی پیشرفته 
بیمار مراجعه  343اندومتریوزیس در حدود 

 1350الی  1354کننده بین سالهای

 11:33-11:13 دکتر رویا پادمهر

بررسی غیر تهاجمی  FetoQuantآزمایش 
 بر اساس تکنولوژی  21و  10 13تریزومی 

 نسل جدید تعیین توالی

 11:13-11:23 دکتر علی آهنی

ررسی آینده نگر ارتباط دریافتهای غذایی با ب
سرعت کاهش هورمون آنتی مولرین در زنان با 

 سیکل قاعدگی منظم

 11:23-11:33 دکتر نازنین مصلحی

 11:33-11:43 دکتر فاطمه بهادری زایمان زودرس

 11:43-12:33 پرسش و پاسخ
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October 8th 

First day 
Hall.1 

Time  

7:30-7:45 Holy Quran Recitation& National Anthem 
7:45-8:00 Congress animation 
8:00-8:30 Opening of the Congress by the President;  Dr. A. Akbarian 

8:30-10:00 

Key  lectures 

Chairs:  Dr. A. Akbarian, Dr. M. Pourreza, Dr. B. Moazami,  
Dr. A. Mousavi, Dr. F. Nezhat 

 

8:30-8:55 
Dr. A. Aflatounian Trend to natural pregnancy in ART 

8:55-9:15 Dr. F. Nezhat(USA) 

Minimally Invasive surgery for 
management of adnexal masses and 
ovarian cancer: A paradigm Change in 
surgical Management 

9:15-9:40 
Dr. Alireza. 
Shamshirsaz(USA) 

Managing Growth Restriction: 
Understanding our Tests and  Their 
Limitations in Early and Late Disease 

9:40-10:00 Dr. A. Pourfatolhah Patient Blood Management  

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 

Panel discussion: Measures to reduce maternal mortality in 
deprived areas of the country 
Director: Dr. S. Taghavi 
Members: Dr. A. Taghi zadieh, Dr. M. Toufan, Dr. S. H. 
Saghaleini, Dr. N. Changizi 

12:00-13:30 

Key lectures 
Chairs: Dr. A. Aflatounian, Dr. M. H. Badakhsh, Dr. J. Hosseini, 
Dr. Gh. Tizro, Dr. T. Razi, Dr. M. Kashanian 

12:00-12:20  Dr. Mirbagheri 
Introduction of the nation robotic 
surgery system of Sina 

12:20-12:40 Dr. S. J. Hosseini 
Multi professional management of the 
patient by Gynecology, Urology, 
Andrology 

12:40-13:00 Dr. Sh. Beski(UK) 
New treatment options for Vulvovaginal 
dystrophies 

13:00-13:20 
Dr. Amir. 
Shamshirsaz(USA) 

Amniotic fluid embolism/cardiac arrest 
during pregnancy 

13:20-13:30 Q&A 

13:30-14:30 Prayer and lunch break 

14:30-16:00 

Panel discussion: Preeclampsia  
Director:  Dr. S. Hantoushzadeh 
Members: Dr. R. Pirjani, Dr. S. Mirzaeian, Dr. N. Nadimzadeh,  
Dr. Sh. Hashemi, Dr. M. Naemi, Dr. M. Nourzadeh 
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First Day 
October 8th  

Hall. 2 
Time   

10:30-12:00 

Panel discussion: Conditions for obtaining informed 
consent from gynecologic and obstetric patients 
Director: Dr. K. Aghakhani 
Members: Dr. S. Soltani, Dr. A. Memarian, Dr. A. Milanifar 

12:00-13:30 

Panel discussion: Reproductive health and Disaster  
Director: Dr. S. Shahriari Afshar 
Members: Dr. N. Goswami(India), Dr. M. Abedini,  
Dr. A. Alikhani, Dr. A. Ostad Taghizadeh 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break  

14:30-16:00 

Panel discussion: Hysteroscopy  
Director: Dr. A. Haghgoo 
Members: Dr. S. Rokhgireh, Dr. H. Dabirashrafi, Dr. H. 
Soleymani Majd, Dr. L. Nazari  

First Day 
October 8th  

Hall. 3 
Time   

10:30-12:00 

Panel discussion: What do we do in confrontation of breast 
diseases and complications? 
Director: Dr. M. E. Akbari 
Members: Dr. A. Akbari, Dr. M. R. Javadi, Dr. S. Hashemi,  
Dr. F. Moradian, Dr. N. Moeini, Dr. Kh. Shahriari,  
Dr. N. Saharkhiz 

12:00-13:30 

Panel discussion:  Intrapartum Care 
Director: Dr. V. Marsousi 
Members: Dr. F. Tara, Dr. Z. Pahlavan, Dr. A. Ghasemi,  
Dr. F. Ghotbizadeh, Dr. S. Salehgargar 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break  

14:30-16:00 

Video Journal 
Director: Dr. K. Tahermanesh 
Members: Dr. M. Kaveh, Dr. E. Afshari, Dr. B. Tajbakhsh,  
Dr. Kh. Shadjoo, Dr. Tavakoli Zadeh 
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First Day 
October 8th  

Hall. 4 

Time   

10:30-12:00 
Workshop:  Myosure and Novasure 
Director: Dr. Sh. Beski 

12:00-13:30 Chairs: Dr. A. Haghgoo, Dr. K. Tahermanesh, Dr. M. Shirazi 

12:00-12:10 
Dr. M. 
Mehrad 

Functional Neuroanatomy & 
Neurophysiology of the pelvic floor 

12:10-12:20 
Dr. A. 
Haghgoo 

A novel technique for resection of 
Endometrioma 

12:20-12:30 Dr. M. Shirazi 
Does Chorionic Villus Sampling Increase the 
Risk of Preeclampsia or 
Gestational Hypertension? 

12:30-12:40 
Dr. K. 
Tahermanesh 

B-Lynch plus: A Technique in Uterine 
Conservative surgery in asymmetric uteri 
with atony 

12:40-12:50 Dr. B. Molaee 
Comparison of Entonox and Transcutaneous 
Electrical Nerve Stim-ulation TENS in Labor 
Pain A Randomized Clinical Trial Study 

12:50-13:00 Dr. T. Ezazi 
Vitamin D Status and Response to Vitamin D3 
50000 unit supplementation in pregnant 
Iranian woman 

13:00-13:10 
Dr. M. 
Hashemi 

Adnexal mass in pregnancy   

13:10-13:20 
Dr. F. 
Akhlaghi 

Introducing a new device fetal head station 
meter and comparative the efficiency of this 
device  with vaginal examination 

13:20-13:30 Q&A 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break 
14:30-16:00 Chairs: Dr. F. Tara, Dr. S. Moeindarbari, Dr. M. Akhlaghdoust 
14:30-14:40 Dr. L .Khalili Low Level Laser therapy LLLT for Fertility 

14:40-14:50 
Dr. R. 
Shahhosseini 

A Case Report of large Subserosal Myoma 

14:50-15:00 Dr. F. Seyedi 

Comparison between vaginal royal jelly and 
vaginal estrogen effects on quality of life and 
vaginal atrophy in postmenopausal womena 
clinical trial study year 1392 

15:00-15:10 
Dr. S. 
Moeindarbari 

Bladder Leiomyomatosis A case report 
 

15:10-15:20 Dr. F. Tara 
Evaluation of the Effectiveness of Using 
Intraperitoneal Lidocaine in PostCesarean 
Pain Decrease   

15:20-15:30 
Dr. H. 
Feizmahdavi 

Study the frequency of endometrial 
hyperplasia in women under abortion 
referred to Imam Reza Hospital AS with 
abnormal bleeding AUB year 2015-2016 

15:30-15:40 
Dr. M. 
Akhlaghdoust 

Quality of Life Changes in Iranian Patients 
Undergoing Female-to-Male Transsexual 
Surgery: A Prospective Study 

15:40-16:00 Q& A 
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October 9th 
Second day 

Hall.1 

Time  

7:30-7:45 Holy Quran Recitation& National Anthem 
7:45- 8:00 Congress animation 

8:00-10:00 

Key lectures 
Chairs: Dr. S. J. Pakravesh, Dr. H. Soleymani Majd, Dr. M. 
Fekrat, Dr. P. Gharehkhani, Dr. Alireza Shamshirsaz 

 

8:00-8:20 
Dr. Z. Asemi 

The effects of vitamin 
D supplementation on metabolic 
profiles and pregnancy outcomes 
in patients with gestational 
diabetes: a systematic review  

8:20-8:40 Dr. Sh. Beski(UK) 
office gynaecology;  Novasure 
/Myosure  

8:40-9:00 
Dr. Amir. Shamshirsaz 
(USA) 

Update on Sepsis during 
pregnancy  

9:00-9:20 
Dr. H. Soleymani Majd 
(UK) 

The value of pelvic side wall 
anatomy to maximise the safety of 
laparoscopic surgery 

9:20-9:40 
Dr. Alireza. 
Shamshirsaz (USA) 

Diagnosis and management of 
placenta accreta spectrum 

9:40-10 Q&A 

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 

Panel discussion:  Postpartum hemorrhage   
Director:  Dr. Alireza Shamshirsaz 
Members: Dr. S. Borna, Dr. Amir Shamshirsaz, Dr. H. Vafaee,  
Dr. Sh. Mirgaloo Bayat, Dr. M. Chamani 

12:00-13:30 

Key lectures 
Chairs: Dr. F. Samiei, Dr. M. Mikanik, Dr. A. Mousavi,  
Dr. T. Ashrafganjouee, Dr. A. Moeini, Dr. N. Behtash 

12:00-12:20  Dr. F. Nezhat (USA) 
Normal and abnormal 
retroperitoneal anatomy: 
Navigating the difficult pelvis 

12:20-12:40 Dr. F. Farzaneh 
Breast cancer and steroid 
hormones 

12:40-13:00 Dr. A. Nejad(UK) 
Recent advances in screening 
prediction and prevention of 
preeclampsia 

13:00-13:20 Dr. O. Shawki(Egypt) 
Modern trends for treatment of 
fibroid uterus 

13:20-13:30 Q&A 
13:30-14:30 Prayer and lunch break 

14:30-16:00 
Debate:  Fertility preservation in virgin endometriosis patients   

Con: Dr. R. Taheripanah           Pro: Dr. A. Moeini 
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Second Day 
October 9th  

Hall. 2 

Time   

10:30-12:00 

Panel Discussion: Criticizing indications of screening tests  
Director: Dr. L. Eslamian 
Members: Dr. N. Eshraghi, Dr. M. Moshfeghi, Dr. B. Molaei,  
Dr. N. Hashemi 

12:00-13:30 

Panel discussion: Maternal mortality and cardiovascular 
diseases  
Director: Dr. M. Kashanian 
Members: Dr. N. Changizi, Dr. N. Samiee, Dr. N. Eshraghi,  
Dr. Sh. Hashemi, Dr. N. Hashemi  

13:30-14:30 Prayer & Lunch break  

14:30-16:00 

Panel discussion: Is there a way to prevent C.P Birth? 
Director: Dr. A. Jamal 
Members: Dr. F. Golshahi, Dr. E. Zarean, Dr. S. Sagheb,  
Dr. Z. Soleimani, Dr. P. Pouransari  

Second Day 
October 9th  

Hall. 3 
Time   

10:30-12:00 
Panel Discussion:  Gynecological Infections; Prevention 
and Treatment 
Members: Dr. F. Yari, Dr. A. Salehnia, Eng, S. Salehnia 

12:00-13:30 

Panel discussion:  Infertility updates 
Director: Dr. M. Aghahosseini 
Members: Dr. F. Akbariasbagh, Dr. A. Akbari,  
Dr. S. Peivandi, Dr. S. Hosseini, Dr. B. Hossein Rashidi 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break  

14:30-16:00 

Panel discussion: Safe Motherhood  
Director: Dr. N. Changizi 
Members: Dr. N. Jafari, Dr. M. Heidarzadeh, Dr. A. 
Heidarzadeh, Dr. A. Habibollahi, Dr. A. Nikjoy 
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Second Day 
October 9th 

Hall. 4 

Time  

10:30-12:00 
Seminar: Awareness about endometriosis 
Speakers: Dr. N. Sanajari, Dr. P. Nosrati, Dr. M. Sohrabi 

12:00-13:30 Chairs: Dr. H. Zahedi, Dr. Z. Tavoli, Dr. A. Enzevaei 

12:00-12:10 Dr. N. Nozari 
Pregnancy outcome among cirrhotic 
patients 

12:10-12:20 Dr. H. Zahedi 
Preoperative Preparation in cancer 
disease 

12:20-12:30 Dr. Z. Asemi 

The effects of magnesium and zinc co-
supplementation on clinical symptoms 
hormonal and lipid profiles and gene 

expression related to metabolic profiles 
in polycystic ovary syndrome 

12:30-12:40 Dr. Z. Tavoli 

Comparing recurrence rate of 
endometrioma after laparoscopy in 

bilateral cystectomy and unilateral 
cystectomy with drainage in opposite 
side 

12:40-12:50 Dr. B. Shakerian 

Dual Trigger With 250 Mcg Recombinant 
Human Chorionic Gonadotropin And 1 
Mg Leuprolide Acetate Compared With 
250 Mcg Recombinant Human Chorionic 
Gonadotropin Alone For Final Oocyte 
Maturation And Effects On Clinical 
Outcome 

12:50-13:00 Dr. M. Jamilian 

Effects of melatonin supplementation on 
hormonal inflammatory genetic and 
oxidative stress parameters in women 
with polycystic ovary syndrome 

13:00-13:10 Dr. A. Enzevaee 
Preoperative predicting factors of the 
need for morcellation in uterine 
extraction in laparoscopic hysterectomy 

13:10-13:20 Dr. M. Jafari 

The Comparison of Intravenous 
Tranexamic Acid with Intravenous 

Oxytocin Effect on the Amount of 
Bleeding during Hysteroscopic 
myomectomy in Women with Abnormal 
Uterine Bleeding 

13:20-13:30 Q&A 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break 
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14:30-16:00 Chairs: Dr. A. Ghahghaei, Dr. F. Tabatabaei, Dr. Z. Vahedpour 

14:30-14:40 Dr. A. Ghahghaei 
the impact of diabetes on epithelial  
ovarian cancer survival 

14:40-14:50 Dr. M. Vaezi 
Omental metastasis in endometrial 
carcinoma 

14:50-15:00 Dr. A. Bahman 

The prognostic value of preoperative 
serum CA125 in endometrioid 
endometrial cancer with cervical stroma 
and parametrial invasion 

15:00-15:10 Dr. F. Tabatabaei 
A case report of rapidly progressing 
mucinous cystadenoma in early 
pregnancy 

15:10-15:20 Dr. Z. Yousefi 
Accuracy of   Ttransvaginal Ultrasound- 
Guided Biopsy in Ovarian Cancer   

15:20-15:30 
Dr. L. 
Shirinzadeh 

The Carcinogenic Roles of MicroRNA-
613andMicroRNA-223inthe Epithelial 
Ovarian Cancer 

15:30-15:40 
Dr. N. 
Beheshtian 

Abdominal Compartment Syndrome after 
Cesarean section a case report 

15:40-15:50 Dr. Z. Vahedpour 

Outcome assessment of women with 
postcoital bleeding who were referred to 
the colposcopy clinic of Naghavi Hospital 
between September of 2013 and March 
of 2016 

15:50-16:00 Q& A 
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October 10th 
Third day 

Hall.1 

Time  

7:30-7:45 Holy Quran Recitation& National Anthem 

7:45-8:00 Congress animation 

8:00-10:00 

Key lectures 
Chairs: Dr. H. Asefjah, Dr. M. Pourjavad, Dr. M.E. Parsanejad, 
Dr. H. Alavi, Dr. F. Ghalambor 

 

8:00-8:20 
Dr. B. Broumand Pregnancy and Acute Renal Failure 

8:20-8:40 Dr. A. Nejad (UK) 
First trimester cardiac scan detection 
of abnormalities facts / fiction 

8:40-9:00 Dr. A. Mousavi Update on Ovarian Cancer treatment 

9:00-9:20 Dr. M. E. Parsanejad 
Management of mullerian duct 
dysgenesis    

9:20-9:40 Dr. Gh. Pourmand Dysfunctional bladder 

9:40-10:00 
Dr. Kh. Shakiba 
(USA) 

The effect of different pelvic 
pathology on bladder over activity 

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 

Panel discussion:  PCOs 
Director:  Dr. A. Aleyasin 
Members: Dr. G. Hatamizadeh, Dr. L. Kashani,  
Dr. A. Ghasemzadeh, Dr. F. Ghalambor 

12:00-13:30 

Key lectures 
Chairs: Dr. J. Bayati, Dr. S. Shahriari Afshar,  
Dr. M. Karimzadeh, Dr. N. Saghafi 

12:00-12:20 
Dr. O. Shawki 
(Egypt) 

PCOS: Drill or no drill? 

12:20-12:40 
Dr. C. Köhler 
(Germany) 

Surgical modification of radical 
vaginal trachelektomy - technique 
and first results 

12:40-13:00 Dr. M. A. Karimzadeh 
Diagnosis and treatment of 
unexplained infertility 

13:00-13:20 
Dr. H. Soleymani 
Majd (UK) 

The role of minimal access surgery in 
the management of gynaecological 
malignancies 

13:20-13:30 Q&A 

13:30-14:30 Prayer and lunch break 

14:30-16:00 

Video Journal 
Director:   Dr. H. Asefjah 
Members: Dr. C. Köhler (Germany), Dr. F. Nezhat (USA),  
Dr. Z. Tavana, Dr. F. Hashemi 
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Third Day 
October 10th   

Hall. 2 
Time  

10:30-12:00 

Panel Discussion: New advances in endometrial cancer 
treatment 
Director: Dr. S. Aminimoghadam 
Members: Dr. S. Akhavan, Dr. M. Arab, Dr. M. Hosseini,  
Dr. M. Sayahmeli, Dr. M. Ghahremani, Dr. S. Nasiri 

12:00-13:30 

Panel Discussion:  Prevention and management of 
laparoscopic complications 
Director: Dr. A. Mehdizadeh 
Members: Dr. A. Mansouri, Dr. M. Samimi, Dr. Z. Najmi,  
Dr. Mehrafza, Dr. B. Nouri 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break  

14:30-16:00 

Panel Discussion: Convergence in Science and 
Technology in women’s health   
Director:  Dr. S. M. Rezayat  
Members:  Dr. M. Bahadori, Dr. A. Haghdoost,  
Dr. A. Hamzehei, , Dr. S. Fazli Tabaei, Dr. A. Zolriasatein 

Third Day 
October 10th   

Hall. 3 

Time  

10:30-12:00 

Symposium :  ECS for carrier detection of recessive genetic 
disorders 

Members: Dr. P. Pouransari, Dr. Sh. Savad,  
Dr. M. H. Modaresi, Dr. S. Amidi 

12:00-13:30 

Panel Discussion: Fertility preservation 
Director: Dr. S. Salehpour 
Members: Dr. S. Hosseini, Dr. E. Shahrokhtehrani,  
Dr. L. Hafizi, Dr. L. Nazari, Dr. S. Abdolahi 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break  

14:30-16:00 
Key  lectures 

Chairs:  Dr. Sh. Beski, Dr. N. Sanjari, Dr. S. Salehpour,  
Dr. N. Behtash 

14:30-14:45 Dr. M. Mohit Hereditary gynecologic cancers 
14:45-15:00 Dr. N. Sanjari Menopause 
15:00-15:15 Dr. M. Aref Laparoscopic cerclage 

15:15-15:30 Dr. Z. Ghanbari 
Introducing and providing a practical 
solution for pelvic floor protocol by a case 
report 

15:30-15:45 Dr. F. Hashemi Role of laparoscopy In Ovarian masses 
15:45-16:00 Q& A 
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Third Day 
October 9th 

Hall. 4 

Time   

8:00-10:00 
Workshop: The treatment of MTHFR  Mutation  and effect 
on successful pregnancy 
Speakers: Dr. M. Tavakoli, Dr. J. Pakravesh 

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 

Symposium: New methods in the diagnosis and treatment 
of HPV lesions 
Director: Dr. M. H. Badakhsh 
Members: Dr. A. Pouryasin, Dr. Sh, Khodadad 

12:00-13:30 
Symposium: The news of Monalisa touch laser 
Director: Dr. M. Origoni 
Members: Dr. F. Khatir, Dr. L. Tadayon, Dr. M. Zakerin 

13:30-14:30 Prayer & Lunch break 
14:30-16:00 Chairs: Dr. N. Rezavand, Dr. N. Jalilian, Dr. H. Vafaee 

14:30-14:40 Dr. Z. Ajoudani 

The effect of exercise during 
pregnancy in prevention of 
gestational hypertention and 
preeclampsia  

14:40-14:50 Dr. M. Mirteimouri 

Comparison of the effect of 
simultaneous administration of 
oxytocin with Foley catheter with co-
administration of misoprostol and 
Foley catheter on cervical 
preparation and duration of labor in 
prolonged pregnancies 

14:50-15:00 Dr. M. Ebrahimi 

The diagnostic accuracy of 3-
dimensional saline infusion 
transvaginal ultrasound 3-D SIS in 
the distinction between septate and 
bicornuate uteri 

15:00-15:10 Dr. L. Pourali 

The effect of combined oxytocin and 
sublingual misoprostol in reducing 
blood loss during and after cesarean 
delivery A randomized clinical trial 

15:10-15:20 Dr. Z. Tabasi 
Intravaginal Misoprostol and EASI for 
cervical rippening 

15:20-15:30 Dr. N. Jalilian 
Comparison level of vitamin D in 
follicular fluid and serum of patients 
candidate for microinjection 

15:30-15:40 Dr. H. Vafaee 
Association of placental chorangiosis 
with pregnancy complication and 
prenatal outcome 

15:40-15:50 Dr. N. Rezavand 

Comparison the effect of different 
doses of isosorbide dinitrate vaginal 
pre-induction cervical ripening in 
term pregnancy 

15:50-16:00 Q& A 
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October 11th 
Fourth  day 

Hall.1 

Time  

7:30-7:45 Holy Quran Recitation& National Anthem 

7:45-8:00 Congress animation 

8:00-10:00 

Key lectures 
Chairs: Dr. S. Alborzi, Dr. A. Aflatounian,, Dr. M. Aghsa  
Dr. S. Hantoushzadeh, Dr. N. Sanjari, Dr. M. Karimi 

8:00-8:20 Dr. S. Alborzi Colorectal Endometriosis  

8:20-8:40 Dr. B. Aflatounian 
The New applications of Stem Cell 
in Gynecology & Obstetrics  

8:40-9:00 Dr. M. Karimi Zarchi 
Laparoscopic Radical Hysterectomy 
in Cervical Cancer: an ESGO 
Statement 

9:00-9:20 Dr. M. Eslami Cardiomyopathy and Pregnancy 

9:20-9:40 Dr. H. Ghanaati 
Review of 20 years results of 
uterine artery embolization for 
treatment of uterine fibroids  

9:40-10:00 Q&A 

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 

Panel discussion:  Endometriosis 
Director:  Dr. Sh. Chiachian 
Members: Dr. S. Arefi, Dr. Z. Zahiri, Dr. T. Pourdast,  
Dr. A. Mahdavi, Dr. R. Saadat 

Fourth Day 
October 11th    

Hall. 2 
Time   

10:30-12:00 

Panel Discussion: Reporting medical complaints and 
failures 
Director: Dr. K. Soltani 
Members: Dr. M. Bahreini, Dr. F. Masihi, Dr. S. Shabani,  
Dr. S. A. Refahi  

Fourth Day 
October 11th    

Hall. 3 

Time   

10:30-12:00 

Panel Discussion:  Myoma  
Director: Dr. Z. Asgari 
Members: Dr. M. Vahdat, Dr. S. Roholamin, Dr. Z. Tavoli,  
Dr. M. Razavi, Dr. F. Tabatabaei, Dr. A. Javaheri  
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Fourth Day 
October 11th    

Hall. 4 

8:00-10:00 Chairs: Dr. L. Hafizi, Dr. M. Majd, Dr. M. Moshfeghi 

8:00-8:10 Dr. A. Rasekh 
Infertile PCOS patients treatment 
with optimal results and decrease the 
rate of OHSS 

8:10-8:20 Dr. F. Forouzanfard 

Effects of curcumin on body weight 
glycemic control and serum lipids in 
women with polycystic ovary 
syndrome a randomized double-blind 

placebo-controlled trial 

8:20-8:30 Dr. L. Hafizi 

Evaluation of anti-Müllerian hormone 

predictive value and antral follicle 
count in the success rate of ovarian 

drilling in polycystic ovary syndrome 

8:30-8:40 Dr. M. Majd 
Dysfunctional Uterine Bleeding In 
Adolescent And Teenage Girls 

8:40-8:50 Dr. M. Eftekhari 

Evaluation of Relationship Between 
Maternal Haemoglobin and 
Haematocrit with Preterm Labour 

and Neonatal Weight in Pregnant 
Women in Sabzevar Iran During 
2014-2015 

8:50-9:00 Dr. M. Moshfeghi 
The  effect of uterocervical angle 
changes on prevention  of preterm 
birth in patients with pessary 

9:00-9:10 Dr. B. Soveizi 

Effect o gabapentin on pain reduction 
after cesarean in women with 
elective cesarean section and spinal 
anesthesia 

9:10-9:20 Dr. S. Kazemi 

Comparison of Pregnancy Associated 

Plasma Protein a Levels in Pregnant 
Women with and without Intra 
Uterine Growth Retardation 
Referring to the Al-Zahra Hospital 
during the Year 2016 

9:20-9:30 Dr. F. Milani 

Survey the association between the 
amniotic fluid index and perinatal 
outcomes in pregnancy referred to 
AL-Zahra hospital from December 

7102 to January 2019 

9:30-9:40 Dr. S. Ayati 
Massive Postpartum Hemorrhage 
Following an Inner Myometrial 
Laceration A Case Report 

9:40-10:00 Q& A 
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10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 Chairs: Dr. T. eftekhar, Dr. R. Padmehr, Dr. F. Ahmadi 

10:30-10:40 Dr. T. Eftekhar 
Conservative andPharmacological 
Management of Faecal Incontinence 
in Adlts 

10:40-10:50 Dr. P. Rezasoltani 

The effects of vitamin E 
supplementation on lipid profile in 
menopausal women a randomized 
double-blind controlled trial 

10:50-11:00 Dr. F. Ahmadi 

Role of 3D Ultrasound scan in 
diagnosis of uterine cavity 
abnormalities in an infertile 
population A cross-sectional study 

11:00-11:10 Dr. R. Padmehr 
Feasibility and outcome of advanced 
laparoscopic surgery in about 350 
patients from 2016 till 2019 

11:10-11:20 Dr. A. Ahani 

Cell-free DNA-based FetoQuant Test 
A noninvasive prenatal diagnosis of 
fetal trisomy 13 18 and 21 using next 
generation sequencing technology  

11:20-11:30 Dr. N. Moslehi 

Prospective investigation of dietary 
intakes and the rate of decline in anti-
Mullerian hormone among 
eumenorrheic women 

11:30-11:40 Dr. F. Bahadori Preterm labor 

11:50-12:00 Q& A 


