روز اول سه شنبه 96/07/18
سالن 3
زمان
10:30-12:00

پانل :آیا این خانم میتواند باردار شود؟
گرداننده :دکتر اشرف سادات جمال
اعضا :دکتر ندا هاشمی ،دکتر پریچهر پور انصاری ،دکتر صدیقه برنا ،دکتر وجیهه مرصوصی ،دکتر منیره پورجواد ،دکتر مریم نورزاده

12:00-13:30

پانل :مدیریت عوارض زایمان و اختالالت کف لگن
گرداننده :دکتر فیروزه روستا
اعضا :دکتر نفیسه ثقفی ،دکتر فاطمه قلمبر دزفولی ،دکتر مریم بازرگان ،دکتر شهنازترك زهرانی ،دکتر زیبا تقی زاده ،دکتر می نور لمعیان

13:30-14:30

نماز و ناهار

14:30-16:00

پانل :سوال های مردم؛ پاسخ های ما ،راجع به مدیریت بیماریهای پستان
گرداننده :دکتر محمد اسماعیل اکبری
اعضا :دکتر ناهید نفیسی ،دکتر پریسا عظیمی نژاد ،دکتر فتانه ضیایی ،دکتر حمیدرضا میرزایی ،دکتر حمید رضوانی ،دکتر نسیم سنجری ،دکتر محمد هادی زاده

روز دوم چهار شنبه 96/07/19
سالن 3
زمان
10:30-12:00

سمپوزیوم :یکی از تکنولوژیهای جدید لیزر  + Erbium glass (2Divatight )coو ) Eva (RF patented technology
اعضا :دکتر شهرزاد فتحی ،دکتر محمدرضا مشهوری ،دکتر ویکاریوتو ،دکتر آدرین گسپر

12:00-13:30

سمپوزیوم : :بررسی جایگاه  Cell – free DNA testدرپروتکل ملی غربالگری پیش از تولد در ایران وتوصیه ها  ،اندیکاسیونها و الزامات  NIPTطبق
آخرین دستور العمل ACMG
اعضا :دکتر صدیقه حنطوش زاده ،دکتر محمد کرامتی پور ،دکتر ابوالقاسم کالیی

13:30-14:30

نماز و ناهار

14:30-16:00

پانل :سبك زندگی و مشکالت جنسی و زناشویی
گرداننده :دکتر ناهید خداکرمی
اعضا :دکتر عفت اسادات مرقاتی خوبی ،دکتر بهنام اوحدی ،دکتر سید علی آذین ،دکتر راضیه معصومی ،دکتر سینا قاسمی

روز سوم پنجشنبه 96/07/20
سالن 3
زمان
8:00-10:00

سمپوزیوم :یکی از آخرین دستاورد های لیزر در درمان بیماریهای زنان
اعضا :دکتر استفانو سالواتوره

10:00-10:30

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

10:30-12:00

سمپوزیوم :مروری بر پروتکل Contingent NIPT
اعضا :دکتر شهرام سواد ،دکتر سارنگ یونسی

12:00-13:30

سمپوزیوم :جایگاه ویزان و میرنا در درمان بیماریهای رحم و تخمدان
اعضا :دکتر افسانه قاسمی ،دکتر مریم کاشانیان ،دکتر ربابه طاهری پناه

13:30-14:30

نماز و ناهار

14:30-16:00

سمپوزیوم :یکی از تکنولوژیهای جدید لیزر + Erbium glass (2Divatight )coو ) Eva (RF patented technology
اعضا :دکتر شهرزاد فتحی ،دکتر محمدرضا مشهوری ،دکتر ویکاریوتو ،دکتر آدرین گسپر

روز چهارم جمعه 96/07/21
سالن 3
زمان
10:30-12:00

سمپوزیوم :مروری بر پروتکل ملی غربالگری کنسر سرویکس )(contesting or HPV alone
اعضا :دکتر پیام بلوایه ،دکتر سارنگ یونسی

12:00-13:30

پانل :چالش ها و عوارض روش های تشخیصی در بیماری های زنان
گرداننده :دکتر رضا نصر
اعضا:دکتر محمد حسین بدخش ،دکتر جلیل پاکروش ،دکتر شهال میر گلوی بیات ،دکتر الدن حقیقی ،دکتر مریم مشفقی

