
 

 

 

 

 
 

 

 هـه روزانـبرنام
چهاردهمین کنگره بین المللی 

زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 
 

 8931مهر ماه  18الی  81

تهران، دانشگاه علوم پزشکی و محل برگزاری : 

مرکز همایش های  -خدمات بهداشتی درمانی ایران

 بین المللی رازی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنگره بین 

 المللی

مامایی زنان و 

 ایران
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 

 کنگره در یک نگاه

 مهرماه 71دوشنبه 

Pre-congress course  
 جراحی زنده : رادیکال هیسترکتومی و لنفادنکتومی در بیمار مبتال به سرطان سرویکس

 

 

 کنگره در یک نگاه

 مهرماه 71روز اول سه شنبه 

 4سالن 3سالن  2سالن  1سالن ساعت  / سالن

    سخنرانی اساتید 71:11-1:11

70:11-

71:01 

های  پانل: رویکرد

کاهش مرگ و 

 میر مادران

 پانل:

های  آنومالی 

 جفت

 

پانل: آیا این خانم 

میتواند باردار 

 شود؟

 

ارائه مقاالت 

 منتخب

70:01-

70:11 

های  چالش پانل:

هورمون درمانی، 

تشخیص و درمان 

استئوپروز و دیابت 

 حاملگی

سرطان پانل: 

 آندومتر

 

پانل: مدیریت 

عوارض زایمان و 

اختالالت کف 

 لگن

ارائه مقاالت 

 منتخب

70:11-

73:01 
 سخنرانی اساتید

پانل: 

 پراکالمپسی

 

های  پانل: سوال

مردم؛ پاسخ های 

ما، راجع به 

مدیریت 

 بیماریهای پستان

بحث گروهی 

 متمرکز

عنوان: حفظ 

باروری در 

 سرطان

71:11-

70:11 

مناظره: 

Pessary   در

 ایی سرویکسنارس

  
ارائه مقاالت 

 منتخب
71:01-

71:11 
   ویدئو ژورنال
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

  
 کنگره در یک نگاه

 مهرماه 71روز دوم چهارشنبه 

 4سالن 3سالن  2سالن  1سالن ساعت  / سالن

 ارائه مقاالت منتخب   سخنرانی اساتید 71:11-1:11

70:11-71:01 
پانل: ژنتیک و 

 سرطان

 PCO: پانل

 

 سمپوزیوم: یکی از

 تکنولوژیهای جدید لیزر

Divatight co0+ 
Erbium glass     و

Eva (RF 
patented 

technology ) 

پانل:  لیبر و زایمان در 

 آب

 )آري یا نه؟(

 

70:01-70:11 

سالمت پانل: 

 جنسی و بارداری

 

پانل: 

ناهنجاریهای 

 مادرزادی

 سمپوزیوم:

چالش های غربالگری 

 NIPTسندروم داون و 

 

سي سمپوزیوم: برر

اثربخشي پن ژل ضد 

 قارچ 

 سخنرانی اساتید 70:11-73:01

پانل: پرترم 

 لیبر

 

پانل: سبك زندگي و 

مشکالت جنسي و 

 زناشویي

 

:  معرفی لیزر 7 کارگاه

Juliet  در درمان

 های زنان بیماری

: پیوند چربی 0کارگاه 

در دستگاه ژنیتال با 

 تکنولوژی

 body-jet eco 

71:1-70:11 

مناظره: مصرف 

پروژسترون در 

حاملگی؛ آری یا 

 نه؟

  
کارگاه: غربالگری 

 سالمت جنین

 

   ویدئو ژورنال 71:01-71:11
 

 

 

 

. 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 کنگره در یک نگاه

 مهرماه 01روز سوم  پنجشنبه 

 4سالن 3سالن  2سالن  1سالن ساعت  / سالن

71:11-1:11 
سخنرانی 

 اساتید
 

سمپوزیوم: یکی از 

 آخرین 

در  لیزراورد های دست

 درمان بیماریهای زنان

 ارائه مقاالت منتخب

70:11-71:01 

پانل: انتخاب 

بهترین روش 

درمان در انواع 

 آندومتریوز

 

روش های   :پانل

نوین درمانی در 

 Poorبیماران 

responders 

سمپوزیوم: مروری بر 

 پروتکل 

Contingent 
NIPT 
 

نقش  آ:سمپوزیوم:

 مکمل ها در سالمت 

 51خانم های باالی 

سال و تاثیر آن بر 

عوارض یائسگی و 

 پوکی استخوان

ب: مکمل درمانی در 

پیشگیری از سرطان 

و بعد از درمان 

 سرطان

70:01-70:11 

پانل: 

پیشگیری از 

عوارض 

 الپاروسکوپی

 

بارداری های پانل: 

و   ARTحاصل از 

 مسائل قانونی آن

 

جایگاه سمپوزیوم: 

ویزان و میرنا در درمان 

و  بیماریهای رحم

 تخمدان

اندومتریال کارگاه: 

ابلیشن با استفاده از 

بالن آب گرم 

 )کاواترم(

70:11-73:01 
سخنرانی 

 اساتید

نقش پانل: 

Apical defect 

در پروالپس دیواره 

 لگن

 

سمپوزیوم: یکی از 

تکنولوژیهای جدید 

 Divatightلیزر 

)co0+ Erbium 
glass  

 Eva (RFو 

patented 
technology ) 

درمان کارگاه: 

پروالپس ارگان های 

درمان بی  لگنی و

اختیاری  ادراری با 

 استفاده از پساری

 

71:11-70:11 

مناظره: 

اندومتریوزیس: 

ART  قبل از

 الپاروسکوپی

  

 ارائه مقاالت منتخب

   ویدئو ژورنال 71:01-71:11
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 

 

 کنگره در یک نگاه

 مهرماه 07روز چهارم جمعه 

 4سالن 3سالن  2سالن  1سالن ساعت  / سالن

   سخنرانی اساتید 71:11-1:11
ارائه مقاالت 

 منتخب

70:11-

71:01 

پانل: آنچه یک 

متخصص زنان 

 باید درباره 

ART   بداند) از

انتخاب بیمار تا 

بروز عوارض...و 

 بارداری(

پانل: عوارض 

های  جراحی

 زنان

 

سمپوزیوم: 

مروری بر 

پروتکل ملی 

غربالگری کنسر 

سرویکس 

(contesting or 
HPV alone) 

 

کارگاه:  استفاده از 

دستگاه 

Physiovag   
 در درمان 

بی اختیاری ادراری 

و زیبایی واژینال 

 در زنان

70:01-

70:11 
 سخنرانی اساتید

پانل: پیشگیری 

از خشونت و 

ارائه خدمات 

مراقبتی در 

 زنان و دختران

 

ها و  پانل: چالش

 عوارض 

های  روش

تشخیصی در 

 انهای زن بیماری

 

بحث گروهی 

 متمرکز

عنوان: النه گزینی 

غیرطبیعی و 

تهاجمی جفت؛ 

تشخیص و 

 مدیریت
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 

 

 

 

 

Pre-congress course 
 مهرماه 11دوشنبه 

 جراحی زنده : رادیکال هیسترکتومی و لنفادنکتومی در بیمار مبتال به سرطان سرویکس

 توسط : دکتر شایلش پونتامبکر

 صبح11ساعت: 

 بیمارستان پارس محل برگزاری:
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 81/77/8931سه شنبه  -اول روز

 1سالن 

 1:01-1:35 تالوت قرآن و  اجرای سرود

 1:35-1:11 کنگره انیمیشن

 1:11-1:71 رئیس کنگره؛ دکتر عبدالرسول اکبریان  گزارش

 1:71-1:01 دبیر علمی کنگره؛ دکتر شهال چایچیان  گزارش 1:11-1:11

 1:01-1:01 نجمن؛ دکتر اعظم السادات موسویافتتاح کنگره توسط رئیس ا

 سخنرانی اساتید

دکتر اعظمم  تر عبدالرسول اکبریان، دکتر جواد بیاتی، دکتر محمود متین، کهیئت رئیسه: د 

 السادات موسوی، دکتر جالل مجیبیان، دکتر مهدیه مجیبیان

71:11-1:11 

 

جدید ترین روش های 

 تحریک تخمک گذاری 

 در بیماران

Poor responder 

 1:11-1:01 دکتر عباس  افالطونیان

 1:01-1:31 دکتر شایلش پونتامبکر)هند( آناتومی الپاروسکوپیک لگن

تصویر برداری در نقش 

 تشخیص اندومتریوز
 1:31-71:11 دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد

 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
71:01-

71:11 

 ش مرگ و میر مادرانپانل: رویکرد های کاه

 گرداننده: دکترمحمد اسماعیل مطلق 

 اعضا:  دکتر محمد اسالمی، دکتر فرحناز ترکستانی، دکتر فرزانه ذوالعلی

70:11-

71:01 

 چالش های هورمون درمانی، تشخیص و درمان استئوپروز و دیابت حاملگی پانل:

 گرداننده: دکتر عبدالرسول اکبریان 

 ازهر، دکتر علیرضا استقامتی، دکتر علی بیداریاعضا:  دکتر حشمت اله 

70:01-

70:11 

 نماز و ناهار

 

 

 

 

73:01-

70:01 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

 

*             *            * 

 81/77/8931سه شنبه  -اول روز

 2سالن 
 

 

 

  اساتید سخنرانی

 دکتمر تقمی رازی، دکتمر پرویمز قمره خمانی،        هیئت رئیسه:  دکتر محمد حسمین بمدخش،   

 دکتر وجیهه مرصوصی

70:11-

73:01 

 DHAنقممممش متممممافولین و 

 دربارداری 

دکتر عبدالوهاب ال 

 علی)لبنان(
73:51-73:01 

هیسترکتومی رادیکال به 

 روش الپاروسکوپی
 73:51-75:71 دکتر شایلش پونتامبکر)هند(

تکنولوژی جدید ترین یکی از 

 RFهای 

Eva 

(RF patented technology ) 

 75:71-75:01 دکتر فرانکو ویکاریوتو)ایتالیا(

   NIPTگزارش نتایج 

 از ابتدا تا کنون
 75:01-75:51 گ یونسیدکتر سارن

 75:51-70:11 پرسش و پاسخ

 در نارسایی سرویکس  Pessaryمناظره: 

 موافق: دکتر مریم مشفقی                                مخالف: دکتر الله اسالمیان       

71:11-

70:11 

 ویدئو ژورنال

 گرداننده: دکتر حسین آصف جاه

دکتر خدیجه شادجو،  رویا پادمهر، دکتر ثمانه رخگیره، دکتر ،دکتر شایلش پونتامبکراعضا: 

 دکتر غزال منصوری، دکتر مریم هاشمی

71:01 -

71:11 

   پانل: آنومالی های جفت

 سولماز پیری دکتر گرداننده: 

 فاضل  هنیا، دکتر فهیمه قطبی زاده، دکتر ژالهحمید ب دکتر علیرضا شمشیرساز، دکتر اعضا:

70:11-71:01 

 

 سرطان آندومترپانل: 

 گرداننده: دکتر مریم سادات حسینی
70:01-70:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

*             *            * 

 81/77/8931سه شنبه  -اول روز

 3سالن 
 

 اعضمما: دکتممر طمماهره اشممرف گنجممویی، دکتممر زهممره شمماهوردی، دکتممر ملیحممه عممرب،     

 دکتر مرتضی طباطبایی فر، دکتر بتول حسین رشیدی

 70:01-73:01  نماز و ناهار 

 پانل: پراکالمپسی 

 گرداننده : دکتر صدیقه حنطوش زاده

 اعضمما: دکتممر نیلمموفر سمممیعی، دکتممر صمم،ری خضممر دوسممت، دکتممر فاطمممه تممارا،         

 دکتر ساناز موسوی، دکتر مهرداد شیخ وطن

70:11-73:01 

 

 میتواند باردار شود؟پانل: آیا این خانم 

 گرداننده: دکتر اشرف سادات جمال

اعضا: دکتر ندا هاشمی، دکتر پریچهر پور انصاری، دکتر صدیقه برنا، دکتر وجیهه 

 دکتر منیره پورجواد، دکتر مریم نورزادهمرصوصی، 

70:11-71:01 

 پانل: مدیریت عوارض زایمان و اختالالت کف لگن

 گرداننده: دکتر فیروزه روستا

 اعضمما: دکتممر نفیسممه ثقفممی، دکتممر فاطمممه قلمبممر دزفممولی، دکتممر مممریم بازرگممان،      

  طاهره افتخار، زهرا جباریدکتر شهنازترك زهراني، دکتر زیبا تقي زاده، دکتر 

70:01-70:11 

 70:01-73:01 نماز و ناهار

 پانل: سوال های مردم؛ پاسخ های ما، راجع به مدیریت بیماریهای پستان

  کتر محمد اسماعیل اکبریگرداننده: د

 دکتممر پریسمما عظیمممی نممژاد، دکتممر فتانممه ضممیایی،     ، دکتممر ناهیممد نفیسممی اعضمما: 

 دکتمممر حمیدرضممما میرزایمممی، دکتمممر حمیمممد رضممموانی، دکتمممر نسمممیم سمممنجری،   

 دکتر محمد هادی زاده

 

 

 

 

 

 

70:11-73:01 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 81/77/8931سه شنبه  -اول روز

 4سالن 
 

کتر محبوبه صفوی، شراره جان نثاری، فرشته جهدی، هیات رئیسه:  دکتر شهناز گلیان، د

 ماندانا میر محمد علی، دکتر سکینه طاهرخانی

 

بررسی تاثیرتجویزکپسول  فلوکسیتین ، بمر  

و نتایج  α TNFسطوح سرمی کورتیزول و

در زنممان نابممارور مبممتال بممه    IVFدرمممان

 افسردگی

 صدیقه کشاورز
71:01-

71:01 

جتمماعی  پیشگویی کننمده همای حمایمت ا   

ادراک شده در شریک مرد زوج های نابارور 

 ایرانی

فاطمه یحیوی 

 کوچکسرایی

71:30-

71:01 

بررسی ارزش تشخیصی شاخص همای تمن   

 سنجی مار در پیشگویی زایمان سخت 
 راحله عالی جهان

71:57-

71:30 

میزان توافق کولپوسمکوپی بما پماس اسممیر     

برای تشخیص موارد غیر طبیعمی در زنمان   

 ه کننده به کلنیک زنانمراجع

 فاطمه محمودی
71:51-

71:57 

موانع جستجوی کممک در زنمان خشمونت    

 دیده ایرانی 
 دکتر سکینه طاهرخانی

77:15-

71:51 

بررسی تاثیر روش سرما درمانی موضعی بر 

درد، پیامدهای زایمان و میزان رضایتمندی 

 زنان  نخست زا

 سهیال مقیمی هنجنی
77:70-

77:15 

 دکتر منصوره تجویدی ارداری در نوجوانان مطالعه کیفیتجربه ب
77:71-

77:70 

مقایسمه رضممایتمندی زنممان  نخسممت زا در  

اسمممممتفاده از دو روش گرمادرممممممانی و  

  سرمادرمانی موضعی حین لیبر

 زهرا مهدی زاده تورزنی
77:00-

77:71 

مقایسه تاثیر چای کیسه ای دمنوش نعناع, 

ر بمر تمرمیم   کرم نعناع و شیر دوشیده مماد 

 شقاق سینه در دوران شیردهی

 طیبه قراخانی بهار
77:00-

77:00 

میانگین سمن منمارک در دختمران ایرانمی     

 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

 دکتر فریده 

 محسن زاده لداری

77:31-

77:00 

-70:11 پرسش و پاسخ
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 77:31 

پیمان، شمس الملوک جالل هیات رئیسه: دکتر گیتی ازگلی، دکتر فرح بابایی، دکتر اکرم 

 منش، پدیده جنتی عطایی، دکتر شهال خسروی

70:01-

70:11 

بررسی شیوع عوامل خطر مرتبط بما شمیوه   

زندگی بیماری همای غیمر واگیمر در زنمان     

  میانسال اصفهان یک مطالعه مقطعی

 فردوس طالبیان
70:11-

70:11 

تأثیر مشماوره گروهمی مبتنمی بمر مهمارت      

ذیری مصمرف الکمل   خودآگاهی بر خطمر پم  

  دانش آموزان دخترگرگان

 گلنوش کبیری
70:73-

:70:11 

ارتبمماا افسممردگی و اضممطراب بمما شممدت و 

  ای در زنان¬طول مدت درد پستان دوره
 پری راهی

70:07-

70:73 

تممأثیر تحریممک الکتریکممی سممطحی عصممب 

تیبیال خلفی توأم با انجام تمرینمات کگمل   

کیفیمت   برتعداد دفعات دفع ادرار و نمره ی

 زندگی در زنان مبتال به پر کاری مثانه

 بهناز قانعی
70:01-

70:07 

بررسی تاثیر ماساژ پرینه طمی مرحلمه دوم   

زایمان بر میزان پارگیهای و درد پرینمه در  

 اخانمهای نخست ز

 دکتر روناک شاهوی
70:05-

70:01 

 :70:3-70:30 دکتر مهری کلهر بررسی اثر چاقی بر روی نازایی و بارداری

بررسممی ارتبمماا پممروالپس اعضممای لگممن و 

 تحرک بیش از حد مفاصل در زنان 
 فاطمه یوسفی

70:31-

70:30 

 بررسمممی ویژگمممی همممای روان سمممنجی  

نسخه ی فارسی ابزار غربالگری بمدرفتاری   

 با زن 

 دکتر سمیرا گلعذار
70:50-

70:31 

ارتباا مشخصمات دموگرافیمک ممادران بما     

 0لممد تمما شاخصممهای رشممد کودکممان از تو

ممماهگی در دو گممروه زایمممان طبیعممی و    

 سزارین

 فهیمه صحتی شفائی
70:10-

70:50 

ای  تاثیر ویتاگنوس و بذر کتان بر درد دوره

پستان یک کارآزمایی بالینی تصمادفی سمه   
 پریوش احمدپور

70:71-

70:10 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
  سوکور

تاثیرآروماتراپی با رایحه کندر بمر اضمطراب   

  خست زامرحله اول زایمان در زنان ن

دکتر سارا اسمعیل زاده 

 ساعیه

70:71-

70:71 

 پرسش و پاسخ
70:01-

70:71 

 نماز و ناهار
73:01-

70:01 

 بحث گروهی متمرکز

 عنوان: حفظ باروری در سرطان

 گرداننده: دکتر افشین فاضل

دکتر مهری جعفری دکتر آزاده اکبری، دکتر اکبری اسبق، دکتر ستاره اخوان، صاحب نظران: 

دکتر دکتر بتول حسین رشیدی، دکتر مریم السادات حسینی، دکتر زهره شاهوردی، ری، شبی

 موسوی دکتر اعظم الساداتدکتر الدن کاشانی، ملیحه عرب، 

70:11-

73:01 

 

، دکتر هیات رئیسه: دکتر مژگان کریمی زارچی، دکتر ملیحه عرب، دکتر کبری طاهر منش

 سهیال امینی مقدم

71:11-

70:11 

 دکتر نسرین چنگیزی موسواژینیس
70:11-

70:11 

تعیممین ارزش تشخیصممی محلممول لوگممول,  

اسید استیک و پاس اسممیر در مقایسمه بما    

بیوپسی در تشخیص ضایعات پیش بدخیم 

و بدخیم دهانه رحمم در بیمماران نیازمنمد    

 کولپوسکوپی  

دکتر مژگان کریمی 

 زارچی

70:73-

70:11 

ر همای کولپوسمکوپی د   مقایسه اندیکاسیون

 سرطان سرویکس قدرت بیماریابی ضایعات پیش

 

 دکتر ملیحه عرب
70:07-

70:73 

اثر داروهمای ضمد التهمابی غیراسمتروئیدی     

 درکاهش ریسک ابتال به کانسر پستان / 
 دکتر فریده کی پور

70:01-

70:07 

عواقمممب بمممارداری بممما شمممیمی درممممانی  

آکتینومایسممممممین دی در نئمممممموپالزی  

 تروفوبالستیک کم خطر

 سهیال امینی مقدم دکتر
70:05-

70:01 

تراتوم نارس رحمي اولیه، گمزارش مموردي   

 ومرور مقاالت

 

 اکرم  دکتر

 قهقائی نظام آبادی

70:30-

70:05 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
بررسممی سممطح انتممی مممولرین هورمممون    

واسترادیول در پیش بینی سندرم تحریمک  

بمممیش از حمممد تخممممدانی در سمممیکلهای 

  باروری کمک

 دکتر الهام عسکری
70:31-

70:30 

ادراک و تجارب زنان ایرانی از رفتار همسمر  

 در ناباروری مردانه
 دکتر فاطمه زهرا کریمی

70:50-

70:31 

مقایسه رزرو تخمدانی بعداز سمالپنژکتومی  

وسالپنگوسمممممتومی الپاروسمممممکوپیک در 

 حاملگی خارج از رحم لوله ای

 دکتر فاطمه طباطبایی
71:10-

70:50 

بماطی یمک   بارداری در شاخ فرعی غیمر ارت 

 رحم تک شاخ
 دکتر مانیا کاوه

71:11-

71:10 

-یک مورد کیس بسیار نمادر موزائیسمم)ترپلوئید  

 دیپلوئید( با طول عمر طوالنی
 دکتر میثم اخالق دوست

71:70-

71:11 

درمان محافظه کارانه حاملگی اکتوپیک 

 سرویکال پیشرفته
 دکتر مرضیه غفارنژاد

71:00-

71:70 

 پرسش و پاسخ
71:11-

71:00 

71:11-

70:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 83/77/8931چهارشنبه  -دوم روز

 1سالن 
 

 1:01-1:35 تالوت قرآن و  اجرای سرود

 1:35-1:11 انیمیشن

  اساتید سخنرانی

دکتر الدن حقیقی، دکتر هرمز دبیر  دکتر مریم پوررضا، هیئت رئیسه: دکتر اشرف آل یاسین، 

 اشرافی، دکتر محمدعلی کریم زاده میبدی

71:11-1:11 

ه شمکم در الپاروسمکوپی؛   ورود ب

 کدام روش ایمن است؟
 1:11-1:01 دکتر سهیل هنجنی)امریکا(

تازه های درمان سرطان آندومتر 

 به روش الپاروسکوپی
 1:01-1:31 دکتر کریستهارد کوهلر)آلمان(

در حفمظ  Vitrification آیما  

باروری زنان مبمتال بمه سمرطان    

 روش مطلوبی است؟

 1:31-1:11 دکتر صفا الحسنی)آلمان(

روش هاي نوین مدیریت مادران 

 منفی  Rhباردار 
 1:11-1:01 دکتر شهره بسکی )انگلستان(

آزاد کممردن رویممان بممه طریقممه  

در  seedهیستروسمممممکوپی و 

 IVFبهبود نتایج 

 1:01-1:31 دکتر مایکل کامروا )آمریکا(

  Julietکممممممماربرد لیمممممممزر 

 دربیماریهای زنان
 1:31-71:11 دکتر میکو راسو )کرواسی(

 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
71:01-

71:11 

 پانل: ژنتیک و سرطان 

 دکتر ستاره نصیری-گرداننده: دکتر اعظم السادات موسوی

 تهرانمی نمژاد،    انسمیه شماهرخ   اعضا: دکتر نجممه سمادات آل طمه، دکتمر مسمیح بهمار، دکتمر       

 وان مجید زادهدکتر احمد کاویانی، دکتر کیدکتر رضا شاه سیاه، 

70:11-

71:01 

 سالمت جنسی و بارداریپانل: 

 گرداننده: دکتر عفت السادات مرقاتی خویی 

                      دکتممر نسممرین چنگیممزی، دکتممر زهممرا سمملمانی،      دکتممر سممید علممی آذیممن،     اعضمما:

70:01-

70:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

*             *            * 

 83/77/8931چهارشنبه  -دوم روز

 2سالن 
 

 دکتر ابوالقاسم نیک فالح 

 نماز و ناهار
73:01-

70:01 

 سخنرانی اساتید

 دکتر منیژه سمیاح ملمی، دکتمر اسمداله کالنتمری،      ، هیئت رئیسه: دکتر سید مهدی  احمدی 

 دکتر رضا نصر دکتر حسنعلی موحدی،

70:11-

73:01 

جراحی های کم تهاجمی چگونه 

بر شیوه کار در ژنیکولوژی تماثیر  

 نداشته است؟

 دکتر افشین فاضل)فرانسه(
73:51-

73:01 

یکی از آخمرین دسمتاورد همای    

 لیزر در درمان بیماریهای زنان
 دکتر استفانو سالواتوره)ایتالیا(

75:71-

73:51 

جراحممی جنممین و برنامممه هممای 

 جدید آن در ایران
 دکتر علیرضا شمشیرساز)آمریکا(

75:01-

75:71 

یکی از تکنولموژی همای جدیمد    

 لیزر

Divatight (co2+ Erbium glass ) 

 نسرین چنگیزیدکتر 
75:51-

75:01 

 و پاسخ پرسش
70:11-

75:51 

 مناظره: مصرف پروژسترون در حاملگی؛ آری یا نه؟

 موافق: دکتر سیمین تقوی                        مخالف: دکتر صدیقه حنطوش زاده

71:11-

70:11 

 ویدئو ژورنال

 دکتر آمنه سادات حقگو  گرداننده:

دکتر بهناز نوری،  نظری، ، دکتر بنفشه تاجبخش، دکتر لیالاعضا: دکتر کریستهارد کوهلر

 دکتر اعظم السادات مهدوی، دکتر الهام اکبری

71:01 -

:71:11 

 PCO: پانل

 گرداننده: دکتر ساغر صالح پور

دکتر اعضا: دکتر لیال نظری، دکتر صدیقه حسینی، دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد، 

70:11-71:01 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

*             *            * 

 83/77/8931چهارشنبه  -دوم روز

 3سالن 
 

 گیتا حاتمی زاده

 

 

 پانل: ناهنجاریهای مادرزادی

 گرداننده: دکترصالح الدین دلشاد

اعضا: دکتر عبدالمحمد کجباف زاده، دکتر احمد خالقی نژاد طبری، دکتر فاطمه 

 پور طهماسبرحیمی شعرباف، دکتر سعید رضا غفاری، دکتر کیومرث 

70:01-70:11 

 70:01-73:01 نماز و ناهار

 پانل: پرترم لیبر

 گرداننده: دکتر مریم کاشانیان 

دکتر صدیقه حنطوش زاده، دکتر شهرزاد هاشمی، دکتر فاطمه سادات   اعضا:

 امجدی، دکتر پریچهر پور انصاری، دکتر مریم چمنی

70:11-73:01 

 

 یکی از تکنولوژیهای جدید لیزرسمپوزیوم: 

 Divatight )co0+ Erbium glass (    وEva (RF patented technology ) 

 اعضا: دکتر شهرزاد فتحی، دکتر محمدرضا مشهوری، دکتر ویکاریوتو، دکتر آدرین گسپر

70:11-71:01 

 

 NIPTچالش های غربالگری سندروم داون و  سمپوزیوم:

دکتر ، دکتر مسعود گرشاسبی، دکتر صدیقه حنطوش زاده ،دکتر سولماز پیریاعضا: 

 محمد رضا حکمت

70:01-70:11 

 70:01-73:01 نماز و ناهار

 پانل: سبك زندگي و مشکالت جنسي و زناشویي

 گرداننده: دکتر ناهید خداکرمی

اعضا: دکتر عفت اسادات مرقاتي خوبي، دکتر بهنام اوحدي، دکتر سید علي آذین، دکتر 

 صومي، دکتر سینا قاسميراضیه مع

 

 

70:11-73:01 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

 83/77/8931چهارشنبه  -دوم روز

 4سالن 

 

 

 

 

هیات رئیسه: دکتر هدیه ریاضی، دکتر ماهرخ دولتیان، محبوبه والیانی، دکتر زهره کشاورز، 

 دکتر طاهره میرموالیی، دکتر فرناز فرنام

71:11-1:11 

اثممرات ویممروس هپاتیممت ب بممر پیامممد    

 ناقل هپاتیت بحاملگی در زنان 
 1:11-1:11 دکتر الهام ابراهیمی

بررسی تاثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشمتی  

بممر پیشممگیری از چمماقی در زنممان سممنین 

  یبارور

 1:11-1:73 حبیب اله حسینی جبلی

بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش چهمره بمه   

چهممره و آممموزش الکترونیممک بممر روی    

کیفیت خمواب ممادران در دوران پمس از    

زایمان در زنان مراجعه کننمده بمه مراکمز    

  بهداشتی درمانی

 1:73-1:07 زهرا غالمی

نقش آموزش در ارتقای سمالمت بماروری   

جنسی زنان مبتال به ضایعه نخماعی یمک   

  مطالعه کیفی

تر مرجان اخوان دک

 امجدی
1:01-1:07 

خصوصیات شخصمیتی مموثر بمر رضمایت     

 زناشویی زوجین از دیدگاه زنان ایرانی 

 

 1:01-1:05 دکتر زینب توکل

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بمر ممدل مراقبمت    

پیگیر بر ابعماد ذهنمی جسممی و ارتبماا بمین      

 فردی کیفیت زندگی زنان نابارور

 1:05-1:30 دکتر مریم دام،انیان

بررسی تاثیر ورزش تای چمی بمر کیفیمت    

 خواب زنان

 

 1:30-1:31 حبیب حسینی

مممرور سیسممتماتیک و متاآنممالیز شممیوع     1:31-1:50 دکتر رقیه خرقانی
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 دیسمنوره اولیه و ثانویه در ایران

 

 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیم و سخنرانی 

بممممر آگمممماهی و خودکارآمممممدی مشمممماوران 

خترانه پیرامون آموزش سمالمت  دبیرستانهای د

 جنسی و باروری دوران نوجوانی

 1:50-1:10 دکتر فرناز فرنام

تأثیر لوسیون میوه عنماب بمر بهبمود درد    

  زا شیرده¬شقاق پستان زنان نخست
 1:10-1:11 نسیم شاه رحمانی

بررسی عوامل مرتبط بما تمرس از زایممان    

طبیعی در زنان نخست باردار شمهر خمرم   

 مطالعه مقطعیآباد یک 

 دکتر سهیال پیرداده بیرانوند

1:70-1:11 

خودگسستگی در دو گروه زنان نابارور کاندیمد  

 دریافت تخمک اهدایی و زنان بارور
 1:70-1:00 مرضیه رییسی

روابط جنسی قبل از ازدواج دانش و رفتار 

  پیشگیری از بارداری جوانان ایرانی
 1:00-1:01 دکتر مهناز نوروزی

ع افسردگی در زنان باردار ایران یمک   شیو

  مرور نظام مند و متاآنالیز
 1:01-1:01 اکرم منصوری

اضطراب مرحله لیبمر و مشماهده سمیمای    

 طبیعت:  یک کار آزمایی بالینی تصادفی
 1:01-1:33 سیمین تعاونی

 پرسش و پاسخ
71:11-

1:33 

 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
71:01-

71:11 

 پانل:  لیبر و زایمان در آب)آري یا نه؟(  

 گرداننده: دکتر ثریا صالح گرگری

دکتر مریم بازگان، خانم سیمین تعاونی، خانم انسیه تاییدی، خانم لیال مستوفی،  اعضا:

 دکتر رضا نصر، لیال هادی پور جهرمی

70:11-

71:01 

 

سوزش خارجي  رش وسمپوزیوم: بررسي اثربخشي پن ژل ضد قارچ دئودراگ در بهبود خا

 بالیني صادفي بیماران مبتال به عفونت کاندیدایي: یک کارآزمایيدستگاه تناسلي در

 گرداننده: دکتر راضیه معصومی، دکتر ریحانه حسینی

70:01-

70:11 

71:11-1:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 نماز و ناهار

73:01-

70:01 

 در درمان بیماری های زنان  Juliet:  معرفی لیزر 7 کارگاه

 وگرداننده: دکتر میکو راس

 body-jet eco: پیوند چربی در دستگاه ژنیتال با تکنولوژی 0کارگاه 

 گرداننده: دکتر میترا بهمن پور

70:11-

73:01 

 

 کارگاه: غربالگری سالمت جنین

 گرداننده: دکتر مهدیه تقی زاده

71:11-

70:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 17/77/8931پنجشنبه  -سوم روز

 1سالن 
 

 1:01-1:35 تالوت قرآن و  اجرای سرود

 1:35-1:11 میشنانی

  اساتید سخنرانی

 هیئت رئیسه: دکتر فرهاد سمیعی، دکتر نسیم سنجری، دکتر محسن فکرت، 

 دکتر هاشم علوی، دکتر بهرام معظمی

71:11-

1:11 

نمموآوری هممای جراحممی هممای کممم    

تهممماجمی و تممماثیر آن بمممر درممممان  

 اندومتریوزیس

 1:11-1:01 دکتر افشین فاضل)فرانسه(

ایج دراز مممدت چمماقی مممادر در نتمم  

تمر   سالمت نوزادان از دیابت نیمز مهمم  

 است!

 1:01-1:31 دکتر جرارد ویسر)هلند(

هممای  دسممتاوردهای جدیممد جراحممی 

 الپاروسکوپی و رباتیک
 1:31-1:11 دکتر سهیل هنجنی)آمریکا(

اداره الپاروسکوپیک تومورهای بموردر  

 الین تخمدان

دکتر کریستهارد 

 کوهلر)آلمان(
1:01-1:11 

 1:01-1:31 دکتر صفا الحسنی)آلمان( ARTستاوردهای جدید د

 انتخاب و انتقال جنین
علی کریم زاده دکترمحمد

 میبدی
71:11-1:31 

 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه
71:01-

71:11 

 پانل: انتخاب بهترین روش درمان در انواع آندومتریوز

 گرداننده: دکتر شهال چایچیان

  دکتر رضا سعادت مصطفوی، ،فا الحسنی، دکتر سهیال امینی مقدمدکتر ص اعضا:

 ، دکتر ربابه طاهری پناه، دکتر زهرا نجمیدکتر کبری طاهر منش

70:11-

71:01 

 پانل: پیشگیری از عوارض الپاروسکوپی

 مهدیزاده ابوالفضل گرداننده: دکتر 

دکتر داریوش دیان، نی، دکتر حسین آصف جاه، دکتر سعید البرزی، دکتر ولی اله حس :اعضا

 دکتر عطیه منصوری، دکتر اعظم السادات مهدوی

70:01-

70:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

 

*             *            * 

 17/77/8931شنبه پنج -سوم روز

 2سالن 
 

 نماز و ناهار
73:01-

70:01 

 سخنرانی  اساتید 

هیئت رئیسه: دکتر منصور اشرفی نیا، دکتر حمید بهنیا، دکتر صدیقه عبداللهی، دکتر اص،ر 

 هنجنی

70:11-

73:01 

دانش ناب و دانش ساختگی در زنمان  

 مایی؛ مروری در اخالقو ما
 دکتر کیارش آرامش)آمریکا(

73:51-

73:01 

 دارویممممی هممممای جدیممممد درمممممان

 آندومتریوزیس 
 دکتر سیما دل،ندی)امارات(

75:71-

73:51 

 دکتر کاترینا بیالردو)هلند( اکوکاردیوگرافی زودرس جنین
75:01-

75:71 

 داریوش دیان)آلمان(دکتر  الپاروسکوپی؛ تا کجا شدنی است؟
75:51-

75:01 

 پرسش و پاسخ
70:11-

75:51 

 قبل از الپاروسکوپی  ARTمناظره: اندومتریوزیس: 

 موافق: دکتر اشرف معینی     مخالف: دکتر سعید البرزی     

71:11-

70:11 

 ویدئو ژورنال

 دکتر سعید البرزی     ده: گردانن

 ، تر ریحانه حسینیدک اعضا: دکتر سهیل هنجنی، دکتر طاهره پوردست، دکتر توانا،

 دکتر مانیا کاوه

71:01-

71:11 

 Poor respondersهای نوین درمانی در بیماران  روش  :پانل  

 گرداننده: دکتر مرضیه آقا حسینی

 الدن کاشانی،  دکتر اعضا: دکتر صدیقه حسنی موسی، دکتر فیروزه اکبری اسبق،

 دکتر سهیال عارفی

70:11-

71:01 
 

 و مسائل قانونی آن   ARTهای حاصل از  بارداریپانل: 

 گرداننده: دکتر کامران آقا خانی 

 محمدی،  دکتر کیارش آرامش، دکتر علیرضا میالنی فر، دکتر علی محمد علیاعضا: 

 آزاده معماریان  دکتر

70:01-

70:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

 17/77/8931پنجشنبه  -سوم روز

 3سالن 
 

 

*             *            * 

 17/77/8931پنجشنبه  -سوم روز

 4سالن 
 

 :70:3-73:01 نماز و ناهار

 در پروالپس دیواره لگن apical defectنقش پانل: 

 گرداننده: دکتر زینت قنبری 

اعضا: دکتر مریم دلدار، دکتر مریم حاج هاشمی، دکتر نسیم شکوهی، دکتر منصوره یراقی، 

 دکتر سالومه پیوندی

70:11-

73:01 

 لیزر در درمان بیماریهای زنانهای  اوردسمپوزیوم: یکی از آخرین دست

 دکتر استفانو سالواتورهاعضا: 
71:11-1:11 

 71:11-71:01 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

 Contingent NIPT سمپوزیوم: مروری بر پروتکل 

  اعضا: دکتر شهرام سواد، دکتر سارنگ یونسی

70:11-71:01 

 

 درمان بیماریهای رحم و تخمدان جایگاه ویزان و میرنا در سمپوزیوم:

 دکتر ربابه طاهری پناه، کاشانیاناعضا:  دکتر افسانه قاسمی، دکتر مریم 
70:01-70:11 

 70:01-73:01 نماز و ناهار

 سمپوزیوم: یکی از تکنولوژیهای جدید لیزر

 Divatight( Co2+ Erbium glass) وEva (RF patented technology) 

 زناندر درمان بیماریهای 

 اعضا: دکتر شهرزاد فتحی، دکتر محمدرضا مشهوری

70:11-73:01 

 

هیات رئیسه: دکتر نگین رضاوند، دکتر زهرا طماولی، دکتمر منموچهر مجمد، دکتمر ثمانمه       

 رخگیره، دکتر خدیجه شادجو

71:11-1:11 

دو روش تحریممک  بررسممی مقایسممه ای 

الکتریکی  عصب از راه پوسمت)تنس( بما   

فنتانیممل  در درمممان درد شممانه حممین   

الپاراسممکوپی زنممان تحممت بممی حسممی   

 اسپاینال. کارآزمایی بالینی

 1:11-1:11 دکتر زهرا طاولی

جراحممممممممممي الپاروسممممممممممکوپي  

یورترونیوسیستوستومي و پسمواس همی    

 براي درمان جراحي اندومتریوز حالب

 1:11-1:73 شادجودکتر خدیجه 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
چممالش بهتممرین زمممان بممارداری بعممد از 

 جراحی های متابولیک

 

 

 1:73-1:07 دکتر شهال چایچیان

مقایسه دکسممدتومیدین و بوپیواکمایین   

اینتراپریتممممممونبال و بوپیواکممممممایین 

اینتراپریتونبال بر درد بعمد از عممل در   

 الپاراسکوپی اندومتریوز

 1:07-1:01 دکتر ثمانه رخگیره

 1:01-1:05 دکتر منوچهر مجد ارسائی گردن رحمن

 peak systolicبررسمممی داپلمممر 

velocity    شمممریان میمممانی م،مممزی

درتشخیص جنینهای کوچک برای سمن  

 باروری

 1:05-1:30 دکتر حورا معتمد

ثرات مکمل یاری ویتامین دی و روغمن  ا

ماهی روی پیامدهای بمارداری در خمانم   

 های با دیابت بارداری

 ری جمیلیاندکتر مه

1:31-1:30 

تزریق داخل رحممی سملولهای بنیمادی    

مزانشیمی م،ز اسمتخوان مموش سموری    

دارای پروتئین فلورسنت سمبز بمه کبمد    

جنین موش صحرایی و بررسی وجود ژن 

پروتئین فلورسنت سبز در کبد نموزادان  

 موش صحرایی

 1:31-1:50 دکتر مریم کسرائیان

مقایسمممه پیاممممد همممای بمممارداری بممما  

لیگوهیمممدرامنیوس ایزولمممه ممممرزی و  ا

بممارداری بمما الیگوهیممدرامنیوس ایزولممه  

 قطعی با بارداری با مایع آمنیون طبیعی

 1:50-1:10 دکتر مریم دلیلی

بررسمممی مقایسمممه ای شممماخص همممای 

اسممتریولوژیک جفممت پرویمما و جفممت بمما 

 جایگزینی طبیعی

دکتر تهمینه اعزازی 

 بجنوردی
1:11-1:10 

 1:11-1:70 دکتر نگین رضاوند بر پره اکالمپسیبررسی تاثیر ژنتیک 

71:11-1:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
بررسی نقمش داپلمر شمریان رحممی در     

تریمستر دوم در پیشگویی پره اکالمسی 

 زودرس،دیررس وشدید

 

 

 1:70-1:00 دکتر مریم رضوی

 HbA7c5.10.3تعیمممممین اعتبمممممار 

درپیشگویی ابمتال بمه دیابمت بمارداری و     

بررسی پیاممدهای جنینمی و ممادری در    

 HbA7c  5.1 ..0میزان 

 دکتر مریم خوشیده

1:01-1:00 

بررسمممی و مقایسمممه فراوانمممی و علمممل  

هیسترکتومی اورژانس توام بما زایممان و   

سزارین در بیمارستان فاطمیمه هممدان   

 13تا  13در سالهای 

 1:01-1:01 دکتر ناهید رادنیا

 پرسش و پاسخ
71:11-

1:01 

 71:11-71:01 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

سال و تماثیر آن بمر عموارض     51نقش مکمل ها در سالمت خانم های باالی  آ:سمپوزیوم:

 یائسگی و پوکی استخوان

 ب: مکمل درمانی در پیشگیری از سرطان و بعد از درمان سرطان

 ستاره اخوانگرداننده: دکتر 

70:11-71:01 

 

 )کاواترم( اندومتریال ابلیشن با استفاده از بالن آب گرم کارگاه: 

 دامینک اشمیدگرداننده: دکتر 
70:01-70:11 

 70:01-73:01 نماز و ناهار

درممان بمی اختیماری  ادراری بما اسمتفاده از       کارگاه: درمان پروالپس ارگان های لگنمی و 

 پساری

 گرداننده: دکتر بهنام سیاه کاله

70:11-73:01 

 

جهرمی، دکتر لیال ساداتی، دکتر هیات رئیسه: دکتر آمنه سادات حقگو، دکتر اطهر راسخ 

 مریم مشفقی، دکتر نسرین جلیلیان، دکتر زهره لواسانی

71:11-70:11 
مراقبت زن محور چیست و چرا ضروري 

 است
 دکتر مریم بازرگان

70:11-

70:11 

در نظممر داشممتن انممدومتریوز، میتوانممد از   دکتر آمنه سادات حقگو
70:73-

70:11 

71:11-1:11 

 



        

 

11 

 
 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 عوارض تشخیص دیرهنگام بکاهد

مقایسه نیاز به جراحی میومکتومی بعمد  

از تزریممممق تریپتممممورلین اسممممتات و   

 دیدروژسترون

 دکتر اطهر راسخ جهرمی
70:07-

70:73 

 دکتر زهره لواسانی نقد و بررسی بیمار مبتال به امنوره اولیه
70:01-

70:07 

برداشمممتن ضمممایعه انمممدومتریوزی روده 

بطریق دیسک رزکسیون با روش ابداعی 

ر حلقوی از طریق ترانس انال در و استپل

 الپاروسکوپیهای پیشرفته اندومتریوزیس

 دکتر رویا پادمهر
70:05-

70:01 

بررسی، ارزیابی و پیشمگیری از عموارض   

عصبی در روند انجام جراحی همای کمم   

 تهاجمی زنان

 دکتر لیال ساداتی
70:30-

70:05 

مقایسه اثرات میواینوزیتول و متفمورمین  

ی کلینیکال،متابولیممک و روی پارامترهمما

ژنتیک در زنان مبتال بمه تخممدان پلمی    

 کیستیک

 ذات اله عاصمی
70:31-

70:30 

اثرات طب فشاری بر نشانه های ایلئوس 

 روده ای پس از جراحی سزارین
 فائزه آبادی

70:50-

70:31 

بررسممی اثممر پیشممگیرانه انفیلتراسممیون   

لیمممدوکایین سممماب دیافراگماتیمممک در 

ه در اعمممال جراحممی تسممکین درد شممان

الپاراسمممکوپی زنمممان تحمممت انسمممتزی 

 اسپاینال

 دکتر مه رو رضایی نژاد
71:10-

70:50 

منابع کسب اطالعات رفتارهای پرخطمر  

 در زنان آسیب دیده اجتماعی
 دکتر لیال الله قلی

71:11-

71:10 

گیمری طمول    ارزیابی اسمتفاده از  انمدازه  

سرویکس به همراهی ممانور والسمالوا در   

 بینی زایمان زودرس پیش

 دکتر مریم مشفقی
71:70-

71:11 

دکتر طاهره اشرف  تومممور مارکرهممای سممرمی در ارزیممابی   
71:00-

71:70 

71:11-

70:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

 
 
 
 

 18/77/8931جمعه  -چهارم روز

 1سالن 
 

 گنجویی توده های آدنکسال

کیفیت اسپرم در چرخمه تلقمیح داخمل    

 رحمی
 دکتر نسرین جلیلیان

71:01-

71:00 

 پرسش و پاسخ
71:11-

71:01 

 1:01-1:35 تالوت قرآن و  اجرای سرود

 1:35-1:11 انیمیشن

  اساتید سخنرانی

 دکتمر اشمرف سمادات جممال،      ولماز پیمری، دکتمر غالمرضما تیمزرو،    هیئت رئیسمه:  دکتمر سم    

 دکتر صفیه شهریاری افشار، دکتر زهرا عسگری

71:11-1:11 

آیا مانیتور قلمب جنمین هنگمام زایممان     

 بهبود می بخشد؟ پیامد آنرا
 1:11-1:01 )هلند( دکتر جرارد ویسر

 1:01-1:31 دکتر کاترینا بیالردو)هلند(   و کاریوتیپ طبیعی NTهمراهی افزایش 

در ترویج IPPF فعالیت هاي فدراسیوان 

برنامه هاي بهداشت و حقوق بماروري در  

 سطح منطقه اي و بین المللي

دکتر عطاور رحمان 

 )بنگالدش(
1:11-1:31 

 انجام آسان تر اسکن آنومالی جنین
دکتر علیرضا 

 شمشیرساز)آمریکا(
1:01-1:11 

درک ممما از مممادر بممودن و مفهمموم آن در 

ART 
 1:01-1:31 دکتر کیارش آرامش)آمریکا(

 دکتر داریوش دیان)آلمان( جراحی پستان؛  ممکن ها و ناممکن ها
71:11-

1:31 

 شگاهاستراحت و بازدید از پوستر و نمای
71:01-

71:11 
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 برنامه روزانه

چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

*             *            * 

 18/77/8931 جمعه -چهارم روز

 2سالن 

 بداند) از انتخاب بیمار تا بروز عوارض...و بارداری(  ART آنچه یک متخصص زنان باید درباره پانل:  

 گرداننده: دکتر اشرف آل یاسین 

 اعضا: دکتر مریم افتخار، دکتر نیره خادم، دکتر طلعت دباغی، دکتر مرضیه قاسمی، 

 دکتر عالیه قاسم زاده

70:11-

71:01 

 انی  اساتید سخنر

 ، هیئت رئیسه: دکتر حسین آصف جاه، دکتر نسرین چنگیزی، دکتر فاطمه قائم مقامی 

 رویا پادمهردکتر 

70:01-

70:11 

و اسمتفاده بمه    hrHPVغربالگري اولیه 

 بممممممممراي  triageعنممممممموان روش  

pre-cancer/cancer دهانه رحم 

گرازینا الیسیا دکتر 

 استانزاک)لهستان(

70:01-

70:11 

  
70:31-

70:01 

 غربمممالگری کنسمممر 0111گمممزارش 

و  تنهمما   HPVبممه روش  سممرویکس

Cotesting  با استفاده از روش 

 FDA Approved cobos HPV 

 دکتر سارنگ یونسی
70:11-

70:31 

 تسمممت همممان روتمممین  دهانمممه رحمممم  

 ) سرویکس( پیشگیرن و واکسیناسیون
 دکتر شهره بسکی)انگلستان(

70:01-

70:11 

 اسخپرسش و پ 
70:01-

70:01 

 پانل: عوارض جراحی های زنان

 گرداننده: دکتر زهرا عسگری 

 اعضمما: دکتممر لیلممی حفیظممی، دکتممر عطیممه جممواهری، دکتممر صممفورا روح االمممین،        

 دکتر مریم رضوی، دکتر هایده سمیعی، دکتر زهرا طاولی

70:11-71:01 

 

 پانل: پیشگیری از خشونت و ارائه خدمات مراقبتی در زنان و دختران 

 گرداننده: دکتر صفیه شهریاری افشار

دکتر  دکتر مهرزاد تشکریان، طیبه سیاوشی شاه عنایتی،، سده  براتیفرید دکتر  اعضا:

، دکتر عفت السادات عطاور رحمانمهراندخت عابدینی، دکتر ناهید خداکرمی، دکتر 

70:01-70:11 
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 

*             *            * 

 18/77/8931جمعه  -چهارم روز

 3سالن 

 مرقاتی خویی

 (contesting or HPV alone)سمپوزیوم: مروری بر پروتکل ملی غربالگری کنسر سرویکس 

 اعضا: دکتر پیام بلوایه، دکتر سارنگ یونسی

70:11-

71:01 
 

 پانل: چالش ها و عوارض روش های تشخیصی در بیماری های زنان 

 گرداننده: دکتر رضا نصر

اعضا: دکتر محمد حسین بدخش، دکتر شهال میر گلوی بیات، دکتر الدن حقیقی، دکتر 

  نورزادهمریم 

70:01-

70:11 
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
 18/77/8931جمعه  -چهارم روز

 4سالن 
 

 هیممات رئیسممه: دکتممر پریممرخ رامممزی، دکتممر ویممدا شممفتی، دکتممر فریبمما سممید الشممهدایی،   

 س الدوله نانکلیدکتر ژاله فاضل، دکتر انی

71:11-1:11 

خطر ایجاد ناهنجاری مادرزادی قلبمی در  

همای   طبیعی در بیمارستانNTنوزادان با 

 7015دانشگاه ازاد اسالمی در سال 

 1:11-1:11 دکتر ژاله فاضل

اداره بیهوشممممی در اعمممممال جراحممممی 

 غیرحاملگی در دوران بارداری/
 1:11-1:73 دکتر حمید زاهدی

ایی بممالینی مقایسممه اثممر مطالعممه کارآزممم

موضممعی روغممن زنجبیممل بمما زنجبیممل    

  خوراکی بر دیسمنوره اولیه/

 1:73-1:07 دکتر پان ته آ شیرویه

میزان موفقیت در درمان دارویی حاملگی 

 خارج رحمی با دوز منفرد متوتروکسات/
 1:07-1:01 دکتر انیس الدوله نانکلی

 iudبررسمممممي تممممماثیر اسمممممتفاده از 

در میمممزان خمممونریزي    لونورژسمممترولي

 قاعدگي

 1:01-1:05 دکتر پریرخ رامزی

بر  0بررسی مکمل  اسیدهای چرب امگا 

بیان ژن مموثر در مسمیرهای انسمولین و    

لیپیممد در بیممماران مبممتال بممه سممندرم    

 تخمدان پلی کیستیک 

 1:05-1:30 دکتر خدیجه نصری

و ویتمامین  ٣اثر مکمل یاري ترکیب امگا 

Eبط بمما انسممولین بممرروي بیممان ژن مممرت

والتهمماب در زنممان مبممتال بممه سممندروم   

 تخمدان پلي کیستیك

 1:30-1:31 دکتر مریم کرمعلی

مقایسه عواقب بارداری، زایمان و نموزادی  

در مبتال یان بمه سمندرم تخممدان پلمی     

کیسممتیک و زنممان سممالم یممک مطالعممه   

 همگروهی  آینده نگر

 

 

 1:31-1:50 دکتر فاطمه فروزان فرد
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چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با مشارکت 

 FIGOعلمی 

 
أثیر استفاده همزمان کلومیفن و مقایسه ت

استرادیول والرات بما لتمروزول بمر بهبمود     

ضخامت اندومتر، سمقط و نتیجمه درممان    

در زنان نابارور مبمتال بمه تخممدان پلمی     

 کیسممممتیک تحممممت درمممممان القمممماب   

 تخمک گذاری

 1:50-1:10 دکتر فریبا سید الشهدایی

تاثیر تمرانس اگزامیمک اسمید در کنتمرل     

  ز زایمانآتونی رحم بعد ا

دکتر عزت السادات حاج 

 سید جوادی
1:11-1:10 

مدیریت خونریزی پس از زایممانی ناشمی   

از  آتونی با روشی  جدید  از  بخیه همای  

 فشاری رحم  بی لین   تعدیل شده /

 دکتر ویدا شفتی

1:70-1:11 

بررسی مقایسه ای تماثیر داروی خموراکی   

dydrogesterone   بممر روی درمممان

ودرس بممما داروی خممموراکی  زایممممان ز

نیفدیپین در خمانم همای بماردار بسمتری     

 شده با تشخیص در خطر زایمان زودرس

 1:70-1:00 دکتر ندا هاشمی

اثممر کممرم موضممعی فنممی تممویین بممر تممرمیم   

 اپیزیوتومی در زنان نخست زا
 1:00-1:01 دکتر حمیده پاک نیت

مقایسه تاثیر میزوپروستول زیر زبانی واکسمی  

القممای لیبربرکمماردیوتوکوگرام  توسممین جهممت

  هفته وبیشتر37جنین درخانمهای باحاملگی

دکتر معصومه میر 

 تیموری
1:01-1:01 

 1:01-71:11 پرسش و پاسخ

 71:11-71:01 استراحت و بازدید از پوستر و نمایشگاه

ل در درمان بی اختیاری ادراری و زیبایی واژینا  Physiovagکارگاه:  استفاده از دستگاه 

 در زنان

 گرداننده: دکتر سید جعفر رضوی

70:11-71:01 

 

 بحث گروهی متمرکز 

 عنوان: النه گزینی غیرطبیعی و تهاجمی جفت؛ تشخیص و مدیریت

 علیرضا شمشیرساز گرداننده: دکتر

 دکتممر اللممه اسممالمیان، دکتممر حمیممد آموزگممار، دکتممر صممدیقه برنمما،       :صمماحب نظممران  

زاده،  ولماز پیری، دکتر اشرف جممال، دکتمر صمدیقه حنطموش    دکتر کاترینا بیالردو، دکتر س

دکتر حمیدرضا فروتن، دکتر قطبی زاده، دکتر وجیهه مرصوصی، دکتر حمیرا وفمایی، دکتمر   

70:01-70:11 

71:11-1:11 
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 جرارد ویسر


