روز اول سه شنبه 96/07/18
سالن 2
زمان
10:30-12:00

پانل :آنومالی های جفت
گرداننده :سولماز پیری
اعضا :دکتر علیرضا شمشیرساز ،دکتر حمید بهنیا ،دکتر فهیمه قطبی زاده ،دکتر ژاله فاضل

12:00-13:30

پانل :سرطان آندومتر
گرداننده :دکتر مریم سادات حسینی
اعضا :دکتر طاهره اشرف گنجویی ،دکتر زهره شاهوردی ،دکتر ملیحه عرب ،دکتر مرتضی طباطبایی فر ،دکتر بتول حسین رشیدی

13:30-14:30

نماز و ناهار

14:30-16:00

پانل :پراکالمپسی
گرداننده  :دکتر صدیقه حنطوش زاده
اعضا :دکتر نیلوفر سمیعی ،دکتر صغری خضر دوست ،دکتر فاطمه تارا ،دکتر ساناز موسوی ،دکتر مهرداد شیخ وطن

روز دوم چهار شنبه 96/07/19
سالن 2
زمان
10:30-12:00

پانلPCO :
گرداننده :دکتر ساغر صالح پور
اعضا :دکتر لیال نظری ،دکتر صدیقه حسینی ،دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی ،دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد ،دکتر گیتا حاتمی زاده

12:00-13:30

پانل :ناهنجاریهای مادرزادی
گرداننده :دکترصالح الدین دلشاد
اعضا :دکتر عبدالمحمد کجباف زاده ،دکتر احمد خالقی نژاد طبری ،دکتر فاطمه رحیمی شعرباف ،دکتر سعید رضا غفاری ،دکتر کیومرث سهراب پور

13:30-14:30

نماز و ناهار

14:30-16:00

پانل :پرترم لیبر
گرداننده :دکتر مریم کاشانیان
اعضا :دکتر صدیقه حنطوش زاده ،دکتر شهرزاد هاشمی ،دکتر فاطمه سادات امجدی ،دکتر پریچهر پور انصاری ،دکتر مریم چمنی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20
سالن 2
زمان
10:30-12:00

پانل  :روش های نوین درمانی در بیماران Poor responders
گرداننده :دکتر مرضیه آقا حسینی
اعضا :دکتر صدیقه حسنی موسی ،دکتر فیروزه اکبری اسبق ،دکتر الدن کاشانی ،دکتر سهیال عارفی

12:00-13:30

پانل :بارداری های حاصل از  ARTو مسائل قانونی آن
گرداننده :دکتر کامران آقا خانی
اعضا :دکتر کیارش آرامش ،دکتر علیرضا میالنی فر ،دکتر علی محمد علیمحمدی ،دکتر آزاده معماریان

13:30-14:30

نماز و ناهار

14:30-16:00

پانل :نقش  apical defectدر پروالپس دیواره لگن
گرداننده :دکتر زینت قنبری
اعضا :دکتر مریم دلدار ،دکتر مریم حاج هاشمی ،دکتر نسیم شکوهی ،دکتر منصوره یراقی ،دکتر سالومه پیوندی

روز چهارم جمعه 96/07/21
سالن 2
زمان
10:30-12:00

پانل :عوارض جراحی های زنان
گرداننده :دکتر زهرا عسگری
اعضا :دکتر لیلی حفیظی ،دکتر عطیه جواهری ،دکتر صفورا روح االمین ،دکتر مریم رضوی ،دکتر هایده سمیعی ،دکتر زهرا طاولی

12:00-13:30

پانل :پیشگیری از خشونت و ارائه خدمات مراقبتی در زنان و دختران
گرداننده :دکتر صفیه شهریاری افشار
اعضا :دکتر تشکریان ،دکتر پروانه سلحشوری ،دکتر مهراندخت عابدینی ،دکتر ناهید خداکرمی ،دکتر عطاور رحمان ،دکتر عفت السادات مرقاتی خویی

