روز اول سه شنبه 96/07/18
سالن 1
زمان
7:30-7:45

قرآن و سرود

7:45-8:00

انیمیشن کنگره

8:00-9:00

8:00-8:10

گزارش رئیس کنگره دکتر عبدالرسول اکبریان

8:10-8:20

گزارش دبیر علمی کنگره دکتر شهال چایچیان

8:20-8:30

افتتاح کنگره توسط رئیس انجمن؛ دکتر اعظم السادات موسوی

سخنرانی اساتید
هیئت رئیسه :دکتر عبدالرسول اکبریان ،دکتر جواد بیاتی ،دکتر محمود متین ،دکتر اعظم السادات موسوی ،دکتر جالل مجیبیان ،دکتر مهدیه مجیبیان
9:00-10:00

9:00-9:20

دکتر عباس افالطونیان

جدید ترین روش های تحریک تخمک گذاری در بیماران Poor responder

9:20-9:40

دکتر شایلش پونتامبکر(هند)

آناتومی الپاروسکوپیک لگن

9:40-10:00

دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد

تصویر برداری در الپاروسکوپی

10:00-10:30
10:30-12:00

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
پانل :رویکرد های کاهش مرگ و میر مادران
گرداننده :دکترمحمد اسماعیل مطلق
اعضا :دکتر محمد اسالمی ،دکتر فرحناز ترکستانی ،دکتر فرزانه ذوالعلی

12:00-13:30

پانل :چالش های هورمون درمانی ،تشخیص و درمان استئوپروز و دیابت حاملگی
گرداننده :دکتر عبدالرسول اکبریان
اعضا :دکتر حشمت اله ازهر ،دکتر علیرضا استقامتی ،دکتر علی بیداری

13:30-14:30
14:30-16:00

نماز و ناهار
سخنرانی اساتید
هیئت رئیسه :دکتر محمد حسین بدخش ،دکتر تقی رازی ،دکتر پرویز قره خانی ،دکتر وجیهه مرصوصی

16:00-17:00

14:30-14:50

دکتر عبدالوهاب ال علی(لبنان)

نقش متافولین و  DHAدربارداری

14:50-15:10

دکتر شایلش پونتامبکر

هیسترکتومی رادیکال به روش الپاروسکوپی

15:10-15:30

دکتر فرانکو ویکاریوتو(ایتالیا)

یکی از تکنولوژی های جدید لیزر ) Eva (RF patented technology

15:30-15:50

دکتر سارنگ یونسی

گزارش نتایج  NIPTاز ابتدا تا کنون

15:50-16:00

پرسش و پاسخ

مناظره Pessary :در نارسایی سرویکس
موافق :دکتر مریم مشفقی

17:00- 18:30

مخالف :دکتر الله اسالمیان

ویدئو ژورنال
گرداننده :دکتر حسین آصف جاه
اعضا :دکتر شایلش پونتامبکر  ،دکتر رویا پادمهر ،دکتر ثمانه رخگیره ،دکتر خدیجه شادجو ،دکتر غزال منصوری ،دکتر مریم هاشمی

روز دوم چهار شنبه 96/07/19
سالن 1
زمان
7:30-7:45
7:45-8:00
8:00-10:00

قرآن و سرود
انیمیشن
سخنرانی اساتید
هیئت رئیسه :دکتر اشرف آل یاسین ،دکتر مریم پوررضا ،دکتر الدن حقیقی ،دکتر هرمز دبیر اشرافی ،دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی
8:00-8:20

دکتر سهیل هنجنی(امریکا)

ورود به شکم در الپاروسکوپی؛ کدام روش ایمن است؟

8:20-8:40

دکتر کریستهارد کوهلر(آلمان)

تازه های درمان سرطان آندومتر به روش الپاروسکوپی

8:40-9:00

دکتر صفا الحسنی(آلمان)

آیا  Vitrificationدر حفظ باروری زنان مبتال به سرطان روش مطلوبی است؟

9:00-9:20

دکتر شهره بسکی (انگلستان)

روش های نوین مدیریت مادران باردار  Rhمنفی

9:20-9:40

دکتر مایکل کامروا (آمریکا)

آزاد کردن رویان به طریقه هیستروسکوپی و  seedدر بهبود نتایج IVF

9:40-10:00

دکتر میکو راسو (کرواسی)

کاربرد لیزر  Julietدربیماریهای زنان

10:00-10:30
10:30-12:00

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
پانل :ژنتیک و سرطان
گرداننده :دکتر اعظم السادات موسوی-دکتر ستاره نصیری
اعضا :دکتر نجمه سادات آل طه ،دکتر مسیح بهار ،دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد ،دکتر رضا شاه سیاه ،دکتر احمد کاویانی ،دکتر کیوان مجید زاده

12:00-13:30

پانل :سالمت جنسی و بارداری
گرداننده :دکتر عفت السادات مرقاتی خویی
اعضا :دکتر سید علی آذین ،دکتر نسرین چنگیزی ،دکتر زهرا سلمانی ،دکتر ابوالقاسم نیک فالح

13:30-14:30
14:30-16:00

نماز و ناهار
سخنرانی اساتید
هیئت رئیسه :دکتر سید مهدی احمدی ،دکتر منیژه سیاح ملی ،دکتر اسداله کالنتری ،دکتر حسنعلی موحدی ،دکتر رضا نصر

16:00-17:00

14:30-14:50

دکتر افشین فاضل(فرانسه)

جراحی های کم تهاجمی چگونه بر شیوه کار در ژنیکولوژی تاثیر نداشته است؟

14:50-15:10

دکتر استفانو سالواتوره(ایتالیا)

یکی از آخرین دستاورد های لیزر در درمان بیماریهای زنان

15:10-15:30

دکتر علیرضا شمشیرساز(آمریکا)

جراحی جنین و برنامه های جدید آن در ایران

15:30-15:50

دکتر ادریان گاسپار(آرژانتین)

یکی از تکنولوژی های جدید لیزر ) Divatight (co2+ Erbium glass

15:50-16:00

پرسش و پاسخ

مناظره :مصرف پروژسترون در حاملگی؛ آری یا نه؟
موافق :دکتر سیمین تقوی

17:00:- 18:30

مخالف :دکتر صدیقه حنطوش زاده

ویدئو ژورنال
گرداننده :دکتر آمنه سادات حقگو
اعضا :دکتر کریستهارد کوهلر ،دکتر بنفشه تاجبخش ،دکتر لیال نظری ،دکتر بهناز نوری ،دکتر اعظم السادات مهدوی ،دکتر الهام اکبری

روز سوم پنجشنبه 96/07/20
سالن 1
زمان
7:30-7:45

قرآن و سرود

7:45-8:00

انیمیشن

8:00-10:00

سخنرانی اساتید  -هیئت رئیسه :دکتر فرهاد سمیعی ،دکتر نسیم سنجری ،دکتر محسن فکرت ،دکتر هاشم علوی  ،دکتر بهرام معظمی
8:00-8:20

دکتر افشین فاضل

نوآوری های جراحی های کم تهاجمی و تاثیر آن بر درمان اندومتریوزیس

8:20-8:40

دکتر جرارد ویسر(هلند)

چاقی مادر در نتایج دراز مدت سالمت نوزادان از دیابت نیز مهم تر است!

8:40-9:00

دکتر سهیل هنجنی(آمریکا)

دستاوردهای جدید جراحی های الپاروسکوپی و رباتیک

9:00-9:20

دکتر کریستهارد کوهلر(آلمان)

اداره الپاروسکوپیک تومورهای بوردر الین تخمدان

9:20-9:40

دکتر صفا الحسنی(آلمان)

دستاوردهای جدید ART

9:40-10:00

دکتر ماریسیو کوئلو(شیلی)

پژوهشی در سرطان تخمدان

10:00-10:30
10:30-12:00

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
پانل :انتخاب بهترین روش درمان در انواع آندومتریوز
گرداننده :دکتر شهال چایچیان
اعضا :دکتر صفا الحسنی ،دکتر سهیال امینی مقدم ،دکتر رضا سعادت مصطفوی ،دکتر کبری طاهر منش ،دکتر ربابه طاهری پناه ،دکتر زهرا نجمی

12:00-13:30

پانل :پیشگیری از عوارض الپاروسکوپی
گرداننده :دکتر ابوالفضل مهدیزاده
اعضا :دکتر حسین آصف جاه ،دکتر سعید البرزی ،دکتر ولی اله حسنی ،دکتر داریوش دیان ،دکتر عطیه منصوری ،دکتر اعظم السادات مهدوی

13:30-14:30
14:30-16:00

16:00-17:00

نماز و ناهار
سخنرانی اساتید  -هیئت رئیسه :دکتر منصور اشرفی نیا ،دکتر حمید بهنیا ،دکتر صدیقه عبداللهی ،دکتر اصغر هنجنی
14:30-14:50

دکتر کیارش آرامش(آمریکا)

دانش ناب و دانش ساختگی در زنان و مامایی؛ مروری در اخالق

14:50-15:10

دکتر سیما دلغندی(امارات)

درمان های جدید دارویی آندومتریوزیس

15:10-15:30

دکتر کاترینا بیالردو(هلند)

اکوکاردیوگرافی زودرس جنین

15:30-15:50

دکتر داریوش دیان(آلمان)

الپاروسکوپی؛ تا کجا شدنی است؟

15:50-16:00

پرسش و پاسخ

مناظره :اندومتریوزیس ART :قبل از الپاروسکوپی
موافق :دکتر اشرف معینی

17:00-18:30

مخالف :دکتر سعید البرزی

ویدئو ژورنال
گرداننده :دکتر سعید البرزی
اعضا :دکتر سهیل هنجنی ،دکتر طاهره پوردست ،دکتر توانا ،دکتر ریحانه حسینی ،دکتر مانیا کاوه

روز چهارم جمعه 96/07/21
سالن 1
زمان
7:30-7:45

قرآن و سرود

7:45-8:00

انیمیشن

8:00-10:00

سخنرانی اساتید  -هیئت رئیسه :دکتر سولماز پیری ،دکتر غالمرضا تیزرو ،دکتر اشرف سادات جمال ،دکتر صفیه شهریاری افشار ،دکتر زهرا عسگری
8:00-8:20

دکتر جرارد ویسر (هلند)

آیا مانیتور قلب جنین هنگام زایمان پیامد آنرا بهبود می بخشد؟

8:20-8:40

دکتر کاترینا بیالردو(هلند)

همراهی افزایش  NTو کاریوتیپ طبیعی

8:40-9:00

دکتر عطاور رحمان (بنگالدش)

فعالیت های فدراسیوان  IPPFدر ترویج برنامه های بهداشت و حقوق باروری در سطح منطقه ای و بین المللی

9:00-9:20

دکتر علیرضا شمشیرساز(آمریکا)

انجام آسان تر اسکن آنومالی جنین

9:20-9:40

دکتر کیارش آرامش(آمریکا)

درک ما از مادر بودن و مفهوم آن در ART

-10:00

دکتر داریوش دیان(آلمان)

جراحی پستان؛ ممکن ها و ناممکن ها

9:40
10:00-10:30
10:30-12:00

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
پانل :آنچه یک متخصص زنان باید درباره  ARTبداند( از انتخاب بیمار تا بروز عوارض ...و بارداری)
گرداننده :دکتر اشرف آل یاسین
اعضا :دکتر مریم افتخار ،دکتر نیره خادم ،دکتر طلعت دباغی ،دکتر مرضیه قاسمی  ،دکتر عالیه قاسم زاده

12:00-13:30

سخنرانی اساتید – هیئت رئیسه :دکتر حسین آصف جاه ،دکتر نسرین چنگیزی ،دکتر فاطمه قائم مقامی
-12:20

دکتر گرازینا الیسیا استانزاک(لهستان)

غربالگری اولیه  hrHPVو استفاده به عنوان روش  triageبرای  pre-cancer/cancerدهانه رحم

-12:40

دکتر ماریسیو کوئلو(شیلی)

کارزار جهانی برای کاهش مرگ و میر سرطان :تغییر شیوه زندگی،رژیم و تمرکز بر کیفیت زندگی

-13:00

دکتر سارنگ یونسی

گزارش  6000غربالگری کنسر سرویکس به روش  HPVتنها و  Cotestingبا استفاده از روش FDA Approved cobos HPV

13:00-13:20

دکتر شهره بسکی

تست هاى روتین دهانه رحم ( سرویکس) پیشگیرى و واکسیناسیون

-13:30

پرسش و پاسخ

12:00
12:20
12:40

13:20

