روز اول سه شنبه 96/07/18
سالن 4
10:30-12:00

12:00-13:30

هیات رئیسه :دکتر شهناز گلیان ،دکتر محبوبه صفوی ،شراره جان نثاری ،فرشته جهدی ،ماندانا میر محمد علی ،دکتر سکینه طاهرخانی
10:30-10:37

صدیقه کشاورز

بررسی تاثیرتجویزکپسول فلوکسیتین  ،بر سطوح سرمی کورتیزول و α TNFو نتایج درمان IVFدر زنان نابارور مبتال به افسردگی

10:37-10:42

فاطمه یحیوی کوچکسرایی

پیشگویی کننده های حمایت اجتماعی ادراک شده در شریک مرد زوج های نابارور ایرانی

10:42-10:51

راحله عالی جهان

بررسی ارزش تشخیصی شاخص های تن سنجی مار در پیشگویی زایمان سخت

10:51-10:58

فاطمه محمودی

میزان توافق کولپوسکوپی با پاپ اسمیر برای تشخیص موارد غیر طبیعی در زنان مراجعه کننده به کلنیک زنان

10:58-11:05

دکتر سکینه طاهرخانی

موانع جستجوی کمک در زنان خشونت دیده ایرانی

11:05-11:12

سهیال مقیمی هنجنی

بررسی تاثیر روش سرما درمانی موضعی بر درد ،پیامدهای زایمان و میزان رضایتمندی زنان نخست زا

11:12-11:19

دکتر منصوره تجویدی

تجربه بارداری در نوجوانان مطالعه کیفی

11:19-11:26

زهرا مهدی زاده تورزنی

مقایسه رضایتمندی زنان نخست زا در استفاده از دو روش گرمادرمانی و سرمادرمانی موضعی حین لیبر

11:26-11:33

طیبه قراخانی بهار

مقایسه تاثیر چای کیسه ای دمنوش نعناع ,کرم نعناع و شیر دوشیده مادر بر ترمیم شقاق سینه در دوران شیردهی

11:33-11:40

دکتر فریده محسن زاده لداری

میانگین سن منارک در دختران ایرانی مرور سیستماتیک و متاآنالیز

11:40-12:00

پرسش و پاسخ

هیات رئیسه :دکتر گیتی ازگلی ،دکتر فرح بابایی ،دکتر اکرم پیمان ،شمس الملوک جالل منش ،پدیده جنتی عطایی ،دکتر شهال خسروی
12:00-12:07

فردوس طالبیان

بررسی شیوع عوامل خطر مرتبط با شیوه زندگی بیماری های غیر واگیر در زنان میانسال اصفهان یک مطالعه مقطعی

12:07:-12:14

گلنوش کبیری

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر مهارت خودآگاهی بر خطر پذیری مصرف الکل دانش آموزان دخترگرگان

12:14-12:21

پری راهی

ارتباط افسردگی و اضطراب با شدت و طول مدت درد پستان دوره¬ای در زنان

12:21-12:28

بهناز قانعی

تأثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی توأم با انجام تمرینات کگل برتعداد دفعات دفع ادرار و نمره ی کیفیت زندگی در زنان مبتال به پر کاری مثانه

12:28-12:35

دکتر روناک شاهوی

بررسی تاثیر ماساژ پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان پارگیهای و درد پرینه در خانمهای نخست ز

12:35-12:42

دکتر مهری کلهر

بررسی اثر چاقی بر روی نازایی و بارداری

12:42-12:49

فاطمه یوسفی

بررسی ارتباط پروالپس اعضای لگن و تحرک بیش از حد مفاصل در زنان

12:49-12:56

دکتر سمیرا گلعذار

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی ابزار غربالگری بدرفتاری با زن

12:56-13:03

فهیمه صحتی شفائی

ارتباط مشخصات دموگرافیک مادران با شاخصهای رشد کودکان از تولد تا  6ماهگی در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین

13:03-13:10

پریوش احمدپور

تاثیر ویتاگنوس و بذر کتان بر درد دوره ای پستان یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور

13:10-13:17

دکتر سارا اسمعیل زاده ساعیه

تاثیرآروماتراپی با رایحه کندر بر اضطراب مرحله اول زایمان در زنان نخست زا

13:17-13:30

پرسش و پاسخ

13:30-14:30

14:30-16:00

نماز و ناهار
بحث گروهی متمرکز
عنوان :حفظ باروری در سرطان
گرداننده :دکتر افشین فاضل
اعضا :دکتر آزاده اکبری ،دکتر اکبری اسبق ،دکتر ستاره اخوان ،دکتر مهری جعفری شبیری ،دکتر بتول حسین رشیدی ،دکتر مریم السادات حسینی ،دکتر زهره شاهوردی ،دکتر ملیحه عرب ،دکتر الدن کاشانی ،دکتر اعظم السادات موسوی

16:00-18:00

هیات رئیسه :دکتر مژگان کریمی زارچی ،دکتر ملیحه عرب ،دکتر کبری طاهر منش ،دکتر رویا پادمهر ،دکتر سهیال امینی مقدم
16:00-16:07

دکتر نسرین چنگیزی

واژینیسموس

16:07-16:14

دکتر مژگان کریمی زارچی

تعیین ارزش تشخیصی محلول لوگول ,اسید استیک و پاپ اسمیر در مقایسه با بیوپسی در تشخیص ضایعات پیش بدخیم و بدخیم دهانه رحم در بیماران نیازمند کولپوسکوپی

16:14-16:21

دکتر ملیحه عرب

مقایسه اندیکاسیون های کولپوسکوپی در قدرت بیمار یابی ضایعات پیش سرطان سرویکس

16:21-16:28

دکتر فریده کی پور

اثر داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی درکاهش ریسک ابتال به کانسر پستان /

16:28-16:35

دکتر سهیال امینی مقدم

عواقب بارداری با شیمی درمانی آکتینومایسین دی در نئوپالزی تروفوبالستیک کم خطر

16:35-16:42

دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی

تراتوم نارس رحمی اولیه ،گزارش موردی ومرور مقاالت

16:42-16:49

دکتر الهام عسکری

بررسی سطح انتی مولرین هورمون واسترادیول در پیش بینی سندرم تحریک بیش از حد تخمدانی در سیکلهای کمک باروری

16:49-16:56

دکتر فاطمه زهرا کریمی

ادراک و تجارب زنان ایرانی از رفتار همسر در ناباروری مردانه

16:56-17:02

دکتر فاطمه طباطبایی

مقایسه رزرو تخمدانی بعداز سالپنژکتومی وسالپنگوستومی الپاروسکوپیک در حاملگی خارج از رحم لوله ای

17:02-17:09

دکتر مانیا کاوه

بارداری در شاخ فرعی غیر ارتباطی یک رحم تک شاخ

17:09-17:16

دکتر رویا پادمهر

برداشتن ضایعه اندومتریوزی روده بطریق دیسک رزکسیون با روش ابداعی و استپلر حلقوی از طریق ترانس انال در الپاروسکوپیهای پیشرفته اندومتریوزیس/

17:16-17:23

دکتر مرضیه غفارنژاد

درمان محافظه کارانه حاملگی اکتوپیک سرویکال پیشرفته

17:23-18:00

پرسش و پاسخ

روز دوم چهار شنبه 96/07/19
سالن 4
زمان
8:00-10:00

هیات رئیسه  :دکتر هدیه ریاضی ،دکتر ماهرخ دولتیان ،محبوبه والیانی ،دکتر زهره کشاورز ،دکتر طاهره میرموالیی ،دکتر فرناز فرنام
8:00-8:07

دکتر الهام ابراهیمی

اثرات ویروس هپاتیت ب بر پیامد حاملگی در زنان ناقل هپاتیت ب

8:07-8:14

حبیب اله حسینی جبلی

بررسی تاثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از چاقی در زنان سنین باروری

8:14-8:21

زهرا غالمی

بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش چهره به چهره و آموزش الکترونیک بر روی کیفیت خواب مادران در دوران پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

8:21-8:28

دکتر مرجان اخوان امجدی

نقش آموزش در ارتقای سالمت باروری جنسی زنان مبتال به ضایعه نخاعی یک مطالعه کیفی

8:28-8:35

دکتر زینب توکل

خصوصیات شخصیتی موثر بر رضایت زناشویی زوجین از دیدگاه زنان ایرانی

8:35-8:42

دکتر مریم دامغانیان

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر ابعاد ذهنی جسمی و ارتباط بین فردی کیفیت زندگی زنان نابارور

8:42-8:49

حبیب حسینی

بررسی تاثیر ورزش تای چی بر کیفیت خواب زنان

8:49-8:56

دکتر رقیه خرقانی

مرور سیستماتیک و متاآنالیز شیوع دیسمنوره اولیه و ثانویه در ایران

8:56-9:02

دکتر فرناز فرنام

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم و سخنرانی بر آگاهی و خودکارآمدی مشاوران دبیرستانهای دخترانه پیرامون آموزش سالمت جنسی و باروری دوران نوجوانی

9:02-9:09

نسیم شاه رحمانی

9:09-9:16

دکتر سهیال پیرداده بیرانوند

بررسی عوامل مرتبط با ترس از زایمان طبیعی در زنان نخست باردار شهر خرم آباد یک مطالعه مقطعی

9:16-9:23

مرضیه رییسی

خودگسستگی در دو گروه زنان نابارور کاندید دریافت تخمک اهدایی و زنان بارور

9:23-9:30

دکتر مهناز نوروزی

روابط جنسی قبل از ازدواج دانش و رفتار پیشگیری از بارداری جوانان ایرانی

9:30-9:37

اکرم منصوری

شیوع افسردگی در زنان باردار ایران یک مرور نظام مند و متاآنالیز

سیمین تعاونی

اضطراب مرحله لیبر و مشاهده سیمای طبیعت :یک کار آزمایی بالینی تصادفی

9:37-9:44

تأثیر لوسیون میوه عناب بر بهبود درد شقاق پستان زنان نخست¬زا شیرده

9:44-10:00
-10:30
10:00
-12:00
10:30

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
پانل :لیبر و زایمان در آب(آری یا نه؟)
گرداننده :دکتر ثریا صالح گرگری
اعضا :دکتر مریم بازگان ،خانم سیمین تعاونی ،خانم انسیه تاییدی ،خانم لیال مستوفی ،دکتر رضا نصر ،لیال هادی پور جهرمی

-13:30
12:00

کارگاه :سوختگی در اثر مونیلیا؛ یک کارآزمایی بالینی
گرداننده :دکتر راضیه معصومی ،دکتر ریحانه حسیسنی

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

نماز و ناهار
کارگاه : 1معرفی لیزر  Julietدر درمان بیماری های زنان
گرداننده :دکتر میکو راسو
کارگاه  :2پیوند چربی در دستگاه ژنیتال با تکنولوژی body-jet eco
گرداننده :دکتر میترا بهمن پور

-18:00
16:00

پرسش و پاسخ

کارگاه :غربالگری سالمت جنین
گرداننده :دکتر مهدیه تقی زاده

روز سوم پنجشنبه 96/07/20
سالن 4
زمان
8:00-10:00

هیات رئیسه :دکتر نگین رضاوند ،دکتر زهرا طاولی ،دکتر منوچهر مجد ،دکتر ثمانه رخگیره ،دکتر خدیجه شادجو
8:00-8:07

دکتر زهرا طاولی

بررسی مقایسه ای دو روش تحریک الکتریکی عصب از راه پوست(تنس) با فنتانیل در درمان درد شانه حین الپاراسکوپی زنان تحت بی حسی اسپاینال .کارآزمایی بالینی

8:07-8:14

دکتر خدیجه شادجو

جراحی الپاروسکوپی یورترونیوسیستوستومی و پسواس هیچ برای درمان جراحی اندومتریوز حالب

8:14-8:21

دکتر شهال چایچیان

چالش بهترین زمان بارداری بعد از جراحی های متابولیک

8:21-8:28

دکتر ثمانه رخگیره

مقایسه دکسمدتومیدین و بوپیواکایین اینتراپریتونءال و بوپیواکایین اینتراپریتونءال بر درد بعد از عمل در الپاراسکوپی اندومتریوز

8:28-8:35

دکتر منوچهر مجد

نارسائی گردن رحم

8:35-8:42

دکتر حورا معتمد

بررسی داپلر  peak systolic velocityشریان میانی مغزی درتشخیص جنینهای کوچک برای سن باروری

8:42-8:49

دکتر مهری جمیلیان

اثرات مکمل یاری ویتامین دی و روغن ماهی روی پیامدهای بارداری در خانم های با دیابت بارداری

8:49-8:56

دکتر مریم کسرائیان

تزریق داخل رحمی سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری دارای پروتئین فلورسنت سبز به کبد جنین موش صحرایی و بررسی وجود ژن پروتئین فلورسنت سبز

8:56-9:02

دکتر مریم دلیلی

مقایسه پیامد های بارداری با الیگوهیدرامنیوس ایزوله مرزی و بارداری با الیگوهیدرامنیوس ایزوله قطعی با بارداری با مایع آمنیون طبیعی

9:02-9:09

دکتر تهمینه اعزازی بجنوردی

بررسی مقایسه ای شاخص های استریولوژیک جفت پرویا و جفت با جایگزینی طبیعی

9:09-9:16

دکتر نگین رضاوند

بررسی تاثیر ژنتیک بر پره اکالمپسی

9:16-9:23

دکتر مریم رضوی

بررسی نقش داپلر شریان رحمی در تریمستر دوم در پیشگویی پره اکالمسی زودرس،دیررس وشدید

9:23-9:30

دکتر مریم خوشیده

تعیین اعتبار  5.76.4c1HbAدرپیشگویی ابتال به دیابت بارداری و بررسی پیامدهای جنینی و مادری در میزان /5.7 c1HbA 6.4

دکتر ناهید رادنیا

بررسی و مقایسه فراوانی و علل هیسترکتومی اورژانس توام با زایمان و سزارین در بیمارستان فاطمیه همدان در سالهای  84تا 94

در کبد نوزادان موش صحرایی

9:30-9:37
9:37-10:00

پرسش و پاسخ

10:00-10:30

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

10:30-12:00

سمپوزیوم:آ :نقش مکمل ها در سالمت خانم های باالی  50سال و تاثیر آن بر عوارض یائسگی و پوکی استخوان
ب :مکمل درمانی در پیشگیری از سرطان و بعد از درمان سرطان
گرداننده :دکتر الهه اخوان تفتی

12:00-13:30

کارگاه :معرفی لیزر فوتونا در درمان بیماریهای زنان
گرداننده :دکتر سهیال کاظم زاده

13:30-14:30

نماز و ناهار

14:30-16:00

کارگاه :درمان پروالپس ارگان های لگنی و درمان بی اختیاری ادراری با استفاده از پساری
گرداننده :دکتر بهنام سیاه کاله

16:00-18:00

هیات رئیسه :دکتر آمنه سادات حقگو ،دکتر اطهر راسخ جهرمی ،دکتر لیال ساداتی ،دکتر مریم مشفقی ،دکتر نسرین جلیلیان ،دکتر زهره لواسانی
16:00-16:07

دکتر مریم بازرگان

مراقبت زن محور چیست و چرا ضروری است

16:07-16:14

دکتر آمنه سادات حقگو

در نظر داشتن اندومتریوز ،میتواند از عوارض تشخیص دیرهنگام بکاهد

16:14-16:21

دکتر اطهر راسخ جهرمی

مقایسه نیاز به جراحی میومکتومی بعد از تزریق تریپتورلین استات و دیدروژسترون/

16:21-16:28

دکتر زهره لواسانی

نقد و بررسی بیمار مبتال به امنوره اولیه

16:28-16:35

دکتر میثم اخالق دوست

یک مورد کیس بسیار نادر موزائیسم(ترپلوئید-دیپلوئید) با طول عمر طوالنی

16:35-16:42

دکتر لیال ساداتی

بررسی ،ارزیابی و پیشگیری از عوارض عصبی در روند انجام جراحی های کم تهاجمی زنان

16:42-16:49

ذات اله عاصمی

مقایسه اثرات میواینوزیتول و متفورمین روی پارامترهای کلینیکال،متابولیک و ژنتیک در زنان مبتال به تخمدان پلی کیستیک

16:49-16:56

فائزه آبادی

اثرات طب فشاری بر نشانه های ایلئوس روده ای پس از جراحی سزارین

16:56-17:02

دکتر مه رو رضایی نژاد

بررسی اثر پیشگیرانه انفیلتراسیون لیدوکایین ساب دیافراگماتیک در تسکین درد شانه در اعمال جراحی الپاراسکوپی زنان تحت انستزی اسپاینال

17:02-17:09

دکتر لیال اهلل قلی

منابع کسب اطالعات رفتارهای پرخطر در زنان آسیب دیده اجتماعی

17:09-17:16

دکتر مریم مشفقی

ارزیابی استفاده از اندازه گیری طول سرویکس به همراهی مانور والسالوا در پیش بینی زایمان زودرس

17:16-17:23

دکتر طاهره اشرف گنجویی

تومور مارکرهای سرمی در ارزیابی توده های آدنکسال

17:23-17:30

دکتر نسرین جلیلیان

کیفیت اسپرم در چرخه تلقیح داخل رحمی

17:30-18:00

پرسش و پاسخ

روز چهارم جمعه 96/07/21
سالن 4
زمان
8:00-10:00

هیات رئیسه :دکتر پریرخ رامزی ،دکتر ویدا شفتی ،دکتر فریبا سید الشهدایی ،دکتر ژاله فاضل ،دکتر انیس الدوله نانکلی
8:00-8:07

دکتر ژاله فاضل

خطر ایجاد ناهنجاری مادرزادی قلبی در نوزادان با NTطبیعی در بیمارستان های دانشگاه ازاد اسالمی در سال 1395

8:07-8:14

دکتر حمید زاهدی

اداره بیهوشی در اعمال جراحی غیرحاملگی در دوران بارداری/

8:14-8:21

دکتر پان ته آ شیرویه

مطالعه کارآزمایی بالینی مقایسه اثر موضعی روغن زنجبیل با زنجبیل خوراکی بر دیسمنوره اولیه/

8:21-8:28

دکتر انیس الدوله نانکلی

میزان موفقیت در درمان دارویی حاملگی خارج رحمی با دوز منفرد متوتروکسات/

8:28-8:35

دکتر پریرخ رامزی

بررسی تاثیر استفاده از  iudلونورژسترولی در میزان خونریزی قاعدگی

8:35-8:42

دکتر خدیجه نصری

بررسی مکمل اسیدهای چرب امگا  3بر بیان ژن موثر در مسیرهای انسولین و لیپید در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

8:42-8:49

دکتر مریم کرمعلی

اثر مکمل یاری ترکیب امگا ٣و ویتامین Eبرروی بیان ژن مرتبط با انسولین والتهاب در زنان مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک

8:49-8:56

دکتر فاطمه فروزان فرد

مقایسه عواقب بارداری ،زایمان و نوزادی در مبتال یان به سندرم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم یک مطالعه همگروهی آینده نگر

8:56-9:02

دکتر فریبا سید الشهدایی

مقایسه تأثیر استفاده همزمان کلومیفن و استرادیول والرات با لتروزول بر بهبود ضخامت اندومتر ،سقط و نتیجه درمان در زنان نابارور مبتال به تخمدان پلی کیستیک تحت درمان القاء

9:02-9:09

دکتر عزت السادات حاج سید
جوادی

9:09-9:16

دکتر ویدا شفتی

مدیریت خونریزی پس از زایمانی ناشی از آتونی با روشی جدید از بخیه های فشاری رحم بی لینچ تعدیل شده /

9:16-9:23

دکتر ندا هاشمی

بررسی مقایسه ای تاثیر داروی خوراکی  dydrogesteroneبر روی درمان زایمان زودرس با داروی خوراکی نیفدیپین در خانم های باردار بستری شده با تشخیص در خطر زایمان

9:23-9:30

دکتر حمیده پاک نیت

اثر کرم موضعی فنی تویین بر ترمیم اپیزیوتومی در زنان نخست زا

دکتر معصومه میر تیموری

مقایسه تاثیر میزوپروستول زیر زبانی واکسی توسین جهت القای لیبربرکاردیوتوکوگرام جنین درخانمهای باحاملگی41هفته وبیشتر

تخمک گذاری
تاثیر ترانس اگزامیک اسید در کنترل آتونی رحم بعد از زایمان

زودرس
9:30-9:37
9:37-10:00

پرسش و پاسخ

10:00-10:30

استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

10:30-12:00

کارگاه :استفاده از دستگاه  Physiovagدر درمان بی اختیاری ادراری و زیبایی واژینال در زنان
گرداننده :دکتر سید جعفر رضوی

12:00-13:30

بحث گروهی متمرکز
عنوان :النه گزینی غیرطبیعی و تهاجمی جفت؛ تشخیص و مدیریت
گرداننده :دکتر علیرضا شمشیرساز
اعضا :دکتر الله اسالمیان ،دکتر آموزگار ،دکتر صدیقه برنا ،دکتر کاترینا بیالردو ،دکتر سولماز پیری ،دکتر اشرف جمال ،دکتر صدیقه حنطوش زاده ،دکتر حمیدرضا فروتن ،دکتر قطبی زاده ،دکتر وجیهه مرصوصی ،دکتر حمیرا وفایی ،دکتر
جرارد ویسر

