
  انجمن جراحان کودکان ایرانعلمی برنامه 
  18/2/96  شنبهدو

  نام نویسی     7:00 – 8:00

  قرائت قرآن     8:00 – 8:05

  افتتاحیه انجمن جراحان کودکان ایران      8:05 – 9:00

   )سالن اصلی(و سخنرانی دکتر فاضل  افتتاحیه جامعه جراحان ایران    9:00 – 10:00

  دکتر علیرضا شمشیرساز: سخنران مهمان    10:00 – 10:30

  اخالق در جراحی جنین

  استراحت و پذیرایی     10:30 – 11:00

  جامعه جراحان ایرانپانل سالن اصلی     11:00 – 13:00

    نماز و نهار     13:00 – 14:00

  جراحان کودکان ایران انجمن مجمع عمومی     14:00 – 16:00

  

  

                  

  صفحهشماره                            19/2/96شنبه سه 

 قرائت قرآن     7:55 – 8:00

  اولین جلسه علمی     8:00 – 10:00

  اله نحويدکتر هدایت، امینه محمود اشرفی دکتر ولی اهللا محرابی، دکتر هوشنگ پوررنگ، دکتر :هیئت رئیسه 

  1            سخنرانی نکات کلیدي در هیپوسپادیاس دیستال شفت  8:00 – 8:30

  یایمیلیو مرلینپرفسور 

  هیپوسپادیاس دیستال شفت پانل  8:30 – 10:00

  پور يمحمد احمددکتر : گرداننده پانل 



  ،عادل قوامی مریم دکتر ،شیخ منصور دکتر ایزدي، مهرداد معمارزاده، دکترمهرداد دکتر  ،ایمیلیو مرلینیپرفسور  :اعضاء
  دکتر محمود اشرفی امینه

  2              تاریخی در هیپوسپادیاس روند :سخنران مهمان 10:00 – 10:15

  پوررنگهوشنگ دکتر   

  موزشی هیپوسپادیاس دیستال شفتآفیلم  10:15 – 10:30

  طبري خالق نژاد احمد دکتر :ه دهنده ئارا  

  استراحت و پذیرائی      10:30 – 11:00

  دومین جلسه علمی     11:00 – 13:00

   ایزدي مهرداد دکتر دکتر پیروز فرهود، صدیقی،احمد دکتر  میرشمیرانی،علیرضا دکتر  :هیئت رئیسه 

 3        موزشیآسخنرانی نکات کلیدي در هیپوسپادیاس پروگزیمال به همراه فیلم   11:00 – 11:30

  طبري خالق نژاد احمد دکتر :ه دهنده ئارا

  پانل هیپوسپادیاس پروگزیمال 11:30 – 13:00

  باديآسعید اصالن  دکتر :گرداننده پانل   

   ،اوريد حیدرعلی میرشمیرانی، دکترعلیرضا پوررنگ، دکتر هوشنگ  دکتر صادقیان،ناصر دکتر  :اعضاء

  اله نحوي، دکتر هدایتجمشیدي مسعوددکتر 

  رنماز و نها     13:00 – 14:00

 

  ه مقاالت علمیئارا      

  سومین جلسه علمی    14:00 – 16:00

  ، دکتر مهدي کالنتريشیخ منصور دکتر، صادقیانناصر امیرفیض، دکتر  منوچهر دکتر :یسه ئت رئهی      

  5        گسترش پیشابراه به کمک فلپ مثلثی یورترال پلیت در دیستال زادسازي وآ    14:00 – 14:10

  دکتر فرید اسکندري رالن،ط سعید دکتر دکتر منصور شیخ، دکتر منصور مالییان،      

  

  



  6          ساله ترمیم هیپوسپادیاس در بیمارستان مفیدنتایج تجربه ده     14:10 – 14:15

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
   ،عباسیان رامهآاتفی، هاهللا روشن ضمیر، دکتر مهدي صرافی، سایه دکتر فتح ایزدي، داددکتر مهر دکتر جواد غروبی،
  دکتر پرند غفاري

  7              تکنیک جدید در ترمیم هیپوسپادیاس و کوردي    14:15 – 14:20

  دکتر شهنام عسگرپور      

  8    تکنیک هیدرو دایسکشن جهت حفظ یورتراي دیستال نازك در هنگام ترمیم هیپوسپادیاس    14:20 – 14:30

  دکتر سید عبدهللا موسوي      

  9  اندبیماران هیپوسپادیاس که تحت ترمیم در مرکز علی اصغر قرار گرفتهساله  5ارزیابی اپیدمیولوژیک     14:30 – 14:35

  مجتبی موسوي خوشدل الدین دلشاد، دکترجواد نصیري، دکتر فریبا جهانگیري، دکتر صالحسیددکتر       

  متفاوت  يهاترمیم هیپوسپادیاس پروگزیمال کدام است؟ بررسی نتایج ده ساله با تکنیک بهترین روش در  14:35 – 14:40
  10                    در مرکز مفید

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
   ،عباسیان رامهآاتفی، هاهللا روشن ضمیر، دکتر مهدي صرافی، سایه ایزدي، دکتر فتح داددکتر مهر دکتر جواد غروبی،
  دکتر پرند غفاري

  11            مقایسه تکنیک ماتیو با تیپ در هیپوسپادیاس دیستال    14:40 – 14:45

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
  ،عباسیان رامهآاتفی، ه، سایه ، دکتر مهدي صرافیاهللا روشن ضمیرایزدي، دکتر فتح داددکتر مهر دکتر جواد غروبی،
  دکتر پرند غفاري

  12    بیمار 112تجربه روي : اي پره پوس جهت کاوریج فالوس در ترمیم هیپوسپادیاسفلپ جزیره    14:45 – 14:50

  طلوع محمدرضا دکتر دکتر هوشنگ پوررنگ، راجی، اهللاحجتدکتر فرید اسکندري، دکتر  دکتر منصور مالییان،      

  13              در جراحی هیپوسپادیاسچسب کرایوکلسیوم     14:50 – 15:00

  دکتر محدثه همسایه، دکتر ساناز اعتضازیان پور،حسین داددکتر مهر      

  14              کنترل درد بعد از جراحی هیپوسپادیاس    15:00 – 15:15

  دکتر داوود بادبرین دکتر محمد امین رضازاده ساعت لو، بادي،آدکتر سعید اصالن       

  



  16            ترمیم هیپوسپادیاس هاي جراحی درشایعترین تکنیک    15:15 – 15:20

  دکتر رضا شجاییان، دکتر مهران هیرادفر، دکتر پریسا سعیدي، دکتر علی آزادمند، دکتر مهدي پرویزي      

  17            هاي متفاوت هیپوسپادیاسدرناژ ادراري در ترمیم    15:20 – 15:30

  مهدي پرویزيدکتر رضا شجاییان، دکتر مهران هیرادفر، دکتر پریسا سعیدي، دکتر علی آزادمند، دکتر       

  18            اي هیپوسپادیاسنکروز پوست و فلپ در ترمیم مرحله    15:30 – 15:35

  دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر مهدي صرافی      

  19            ضد پالستی ونترال در هیپوسپادیاس دیستال ختنه شده    15:35 – 15:40

  ، دکتر دنیا سدیدطلوعدکتر محمدرضا  دکتر منصور موالییان، دکتر هوشنگ پوررنگ، دکتر فرید اسکندري،      

  20  ارزیابی نتایج ترمیم هیپوسپادیاس به روش انلی فلپ با دورهام اسمیت در هیپوسپادیاس پروگزیمال    15:40 – 15:45

  زاده، دکتر خشایار اتقیاییدکتر هاله نوروزي، دکتر ساران لطف اهللا اد طبري،ژندکتر لیلی مهاجرزاده، دکتر احمد خالق      

  21            ماهگی قابل قبول است؟ 6یا یورتروپالستی در سن آ    15:45 – 15:50

  بن رضوي سهیل دکتر      

  22      ثیر بلوك کودال بر روي عالیم حیاتی و مدت ریکاوري در طول ترمیم هیپوسپادیاسأت    15:50 – 15:55

  رحیمه بالکانی، زادهدکتر داریوش شیخ پور نورانی،دکتر حاجیه حسین      

  23              درمان هیپوسپادیاسنکات پرستاري در     15:55 – 16:00

  زادهاشرف معماري      

 

  

   



  

  20/2/96 چهارشنبه 

  قرائت قران     7:55 – 8:00

  چهارمین جلسه علمی    8:00 – 8:30

  روزرخ محسن دکتر اله نحوي،دکتر هدایت ناظم، مسعود نصیري، دکترسیدجواد دکتر  : هیئت رئیسه      

  24              جنسیهاي تکامل بیماري هاي جراحی درروش   8:00 – 8:30

  مرلینی ایمیلیوپرفسور 

  با معرفی بیمار ههمرا پانل تعیین جنسیت ابهام جنسی 8:30 – 10:00

  شیخ منصوردکتر  : پانل گرداننده  

  ،فرصانعی هدیهدکتر  ،شکیبا مرجان دکتر ،آذر رزاقی مریماشجعی، دکتر  بهار نصیري، دکتر سیدجواددکتر  :اعضاء  
  عموئی، دکتر سهیل اوصیا عبدالحمید دکتر

  25            هاي تکامل جنسیهاي بیماريتازه :مهمان سخنران  10:00 – 10:15

  دکتر مرجان شکیبا      

  ریداکشن کلیتوروپالستی و واژینوپالستی و ژنیتوپالستیموزشی تکنیک آفیلم     10:15 – 10:30

  نژاد طبريدکتر احمد خالق :ه دهنده ئارا      

  استراحت و پذیرائی      10:30 – 11:00

  

  پنجمین جلسه علمی    11:00 – 13:00

  بذرافشان احمد اصالن آبادي، دکتر سعید دکتر روشن ضمیر، اهللافتح دکتر :هیئت رئیسه       

  26          هاي تکامل جنسیجراحی بیماري سخنرانی نکات تکنیکی در  11:00 – 11:30

  جواد نصیريسیددکتر 

  ابهام جنسی هاي جراحی درروش دومپانل   11:30 – 13:00

  حمیدرضا فروتن دکتر :گرداننده  

  ،رپوصالح شاداب جودي، دکتر مرجان روزرخ، دکتر محسن دکتردلشاد، الدین صالح، دکتر بنانی سیدعباس دکتر :اعضاء
  عالییمحمدرضا  دکتر



  نماز و نهار     13:00 – 14:00

  ه مقاالت علمیئارا      

  جلسه علمی ششمین    14:00 – 16:00

  ، دکتر سعید طرالنجهانگیريفریبا دکتر  ،دلشادالدین صالحدکتر بنانی،  سیدعباسدکتر  :یسه ئت رئهی      

  27          شخیص و درمان سندروم عدم حساسیت به اندروژنت رمروري ب    14:00 – 14:10

  عادل دکتر مریم قوامی      

  28                اختالل تکاملیمورد نادري از بیماري     14:10 – 14:20

  دکتر بهار اشجعی      

  29          سندروم مولرین داکت باقیمانده و تستیس نزول نیافته راست    14:20 – 14:30

  دکتر علی تدین، دکتر علی قاینی دکتر حمیدرضا فروتن،      

  30        تکنیک به کار بردن سونوگرافی حین عمل جهت بازسازي سینوس اوروژنیتال    14:30 – 14:40

  ،دکتر مهدي پرویزي، دکتر علی آزادمند پور،يعلی علمداران، دکتر احمد محمد دکتر دکتر مرجان جودي،
  دکتر فریده جمالی بهنام

  31      ساله در بیمارستان مفید 15نتایج جراحی در بیماران با اختالل تکاملی جنسی در تجربه     14:40 – 14:50

  ،زاده، دکتر مرجان شکیبادکتر ساران لطف اهللادکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر لیلی مهاجرزاده، 
  رامه عباسیان، دکتر ساره پورحسنآعالیی، محمدرضا پور، دکتر فر، دکتر شاداب صالحدکتر هدیه صانعی

  32      هاي اختالل تکاملیمروري بر روش درمان و زمان جراحی در بازسازي زنانه در بیماري    14:50 – 15:00

  مجتبی موسوي خوشدل جواد نصیري، دکترسیددکتر  دکتر فریبا جهانگیري،      

  33                  مروري بر ابهام جنسی    15:00 – 15:10

  امینه دکتر محمود اشرفی      

  35        سندروم مولرین داکت باقیمانده و بیضه نزول نیافته دو طرفه، گزارش موردي    15:10 – 15:15

  دکتر محمدرضا طلوع دنیا سدید،دکتر  یان،ئدکتر منصور موال دکتر هوشنگ پوررنگ، دکتر فرید اسکندري،      

  36      یورتروپالستی همزمان در مرحله اول ترمیم هیپوسپادیاس پروگزیمال با کوردي شدید    15:15 – 15:20

  گشامریم چهره کالنتري، سهیال دکتر عاشورا سردست، دکتر حلیم بردي طعنه،      



  37          فالوس پنهان شدهبه کار بردن فلپ الیه داخلی پره پوس در بازسازي     15:20 – 15:25

  راجی اهللاحجت یان، دکتر فرید اسکندري، دکترئدکتر منصور موال      

  38                  وضعیت ختنه در ایران    15:25 – 15:30

  سدیددنیا دکتر منصور موالییان، دکتر فرید اسکندري، دکتر هوشنگ پوررنگ، دکتر       

  39              پیشابراه اپیسپادیک با دوبلیکاسیون کامل    15:30 – 15:40

  ناظم مسعود دکتر      

  40              دوبلیکاسیون کامل پیشابراه در کودکان    15:40 – 15:45

  دکتر مهدي صرافی دکتر علیرضا مهدوي، دکتر جواد غروبی، دکتر فتح اهللا روشن ضمیر، دکتر علیرضا میرشمیرانی،      

  41              هاي ترمیمی هیپوسپادیازیسمروري بر جراحی    15:45 – 15:50

  رسولی لهه سیدا پدرام واحدي، شیرین آزادي، زاده،زهرا قلی کافیه اصالنی، الهام کیهانی آذر،      

  42                  تستیس عرضی اکتوپیک    15:50 – 15:55

  دکتر عباس بنانی، دکتر حمیدرضا فروتن، دکتر علی تدین، دکتر علی قایینی      

  

  

   



  

  21/2/96  پنجشنبه

  قرائت قرآن    7:55 – 8:00

  هفتمین جلسه علمی    8:00 – 10:00

  عادل مریم قوامی داوري، دکتر جواد غروبی، دکتر حیدرعلی دکتر :هیئت رئیسه      

  43          )آفالیامیکروفالوس، ( سخنرانی نکات کلیدي در فالوپالستی 8:00 – 8:30

  ایمیلیو مرلینیپرفسور   

  )کریپل هیپوسپادیاس(لیکه پپانل هیپوسپادیاس کم 8:30 – 10:00

  روزرخ محسن دکتر  : پانل گرداننده

  ،غروبی جواد پور، دکترحسینمهرداد پور، دکتر هادي عباسدکتر عبداهللا موسوي، دکتر  ،ایمیلیو مرلینیپرفسور  :اعضاء
  ، دکتر پریسا سعیديسیديجواد دکتر 

  44          هیپوسپادیاس درمان مهندسی بافت در نقش :مهمان سخنران 10:00 – 10:30

  زادهکجباف محمد دکتر

  استراحت و پذیرائی      10:30 – 11:00

  

  هشتمین جلسه علمی    11:00 – 13:00

  دکتر شهنام عسگرپور بهار اشجعی، ردکت محمود سعیدا، دکتر :هیئت رئیسه       

  45        )کریپل هیپوسپادیاس( سخنرانی نکات کلیدي در هیپوسپادیاس کمپلیکه  11:00 – 11:30

  جلیل حسینی سید دکتر

  جراحی و نیاز به یورودینامیک بیماران مبتال به هیپوسپادیاس بعد ازپانل فالواپ در  11:30 – 13:00

  بنانی سیدعباس دکتر :گرداننده پانل   

   ،دکتر لیلی مهاجرزاده، دکتر رضا شجاییان ،دکتر پریسا سعیدي ،بن رضوي سیدسهیل شریفیان، دکتر مصطفی دکتر :اعضاء
  دکتر فرید اسکندري

  و نهار  نماز  13:00 – 14:00



  ه مقاالت علمیئارا      

  نهمین جلسه علمی    14:00 – 16:00

  یس الساداتئرعلی  سیدمحمددکتر  فروتن، حمیدرضا دکتر ،بهادر علی دکتر :یسه ئت رئهی      

  46            استفاده از فلپ لیمبرگ در ترمیم فیستول هیپوسپادیاس    14:00 – 14:10

  یس الساداتئسیدمحمد علی ر ردکت      

  47    ارزیابی یورودینامیک و امتیاز دادن بالینی بعد از ترمیم هیپوسپادیاس در بیمارستان مفید    14:10 – 14:20

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
  ،عباسیان رامهآاتفی، هاهللا روشن ضمیر، دکتر مهدي صرافی، سایه ایزدي، دکتر فتح داددکتر مهر دکتر جواد غروبی،
  دکتر پرند غفاري

  48          کتورهاي ایجاد فیستول بعد از ترمیم هیپوسپادیاساریسک ف    14:20 – 14:25

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
  ،رامه عباسیانآاتفی، هاهللا روشن ضمیر، دکتر مهدي صرافی، سایه ایزدي، دکتر فتح داددکتر مهر جواد غروبی،دکتر 

  دکتر پرند غفاري

  49        رمیم هیپوسپادیاستمعرفی تکنیک جدید در ترمیم فیستول بزرگ بعد از     14:25 – 14:35

  دکتر سیدعبد اهللا موسوي      

  50      پره پوس در سنین مختلف جهت تعیین سن مناسب جراحیبررسی هیستیوپاتولوژي     14:35 – 14:40

  ،پور، دکتر رضا نظرزاده، دکتر مهدي پرویزي، دکتر علی آزادمنديدکتر مرجان جودي، دکتر علی براتی، دکتر احمد محمد
  دکتر فریده جمالی بهنام

  51            رین در ترمیم هیپوسپادیاسباستفاده از چسب فی    14:40 – 14:45

  ،پور، دکتر رضا نظرزاده، دکتر مهدي پرویزي، دکتر علی آزادمنديدکتر علی براتی، دکتر احمد محمددکتر مرجان جودي، 
  دکتر فریده جمالی بهنام

  52            ثیر نوع نخ در یورتروپالستی در جراحی هیپوسپادیاسأت    14:45 – 14:50

  پوردکتر مهسا رمضان دکتر بابک ثابت، دکتر سید محمد وحید حسینی،      

  53      دیالتاسیون رگوالر بعد از یورتروپالستی در عمل تیپ جهت جلوگیري از ایجاد فیستول    14:50 – 15:00

  دکتر بابک ثابت دکتر سید محمد وحید حسینی،      

  



  54          نقش مهندسی بافتی و سلول بنیادي در درمان هیپوسپادیاس    15:00 – 15:10

  یاصپور، دکتر سهیل اودکتر عباس هادي      

  55  نتی کولینرژیک در جلوگیري از عوارض جانبی کاتتر ادراري بعد از ترمیم هیپوسپادیاسآنقش درمان     15:10 – 15:15

  دکتر علی آزادمند دکتر علیرضا سبزواري، دکتر رضا نظرزاده، دکتر رضا شجاییان، دکتر مهران هیرادفر، دکتر پریسا سعیدي،      

  56              یاسترمیم به روش پاتیو در فسیتول هیپوسپاد    15:15 – 15:20

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
  ،عباسیان رامهآاتفی، هاهللا روشن ضمیر، دکتر مهدي صرافی، سایه ایزدي، دکتر فتح داددکتر مهر دکتر جواد غروبی،

  پرند غفاريدکتر 

  57            سیانواکریلیت در درمان فیستول هیپوسپادیاسچسب     15:20 – 15:25

  دکتر بابک ثابت دکتر سید محمد وحید حسینی،      

  58            پانسمان با چسب سیانواکریلیت در جراحی هیپوسپادیاس    15:25 – 15:30

  دکتر بابک ثابت ،دکتر سید محمد وحید حسینی      

  59          تبریزجراحی مجدد در هیپوسپادیاس با شکست ترمیم در مرکز     15:30 – 15:40

  دکتر سعید اصالن آبادي بادبرین، داود دکتر دکتر مسعود جمشیدي،

  60            مقایسه نتایج تیپ با انلی فلپ در هیپوسپادیاس دیستال    15:40 – 15:45

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
  دکتر خشایار اتقیایی اهللا روشن ضمیر، دکتر مهدي صرافی،ایزدي، دکتر فتح داددکتر مهر دکتر جواد غروبی،

  61            نتایج درمانی یورتروپالستی به روش تیپ در مرکز مفید    15:45 – 15:50

  ،دکتر احمد خالق نژاد طبري، دکتر محسن روزرخ، دکتر علیرضا میرشمیرانی، دکتر ناصر صادقیان دکتر لیلی مهاجرزاده،
  حاج اسماعیلی امیندکتر  اهللا روشن ضمیر، دکتر مهدي صرافی،ایزدي، دکتر فتح داددکتر مهر دکتر جواد غروبی،


