
  هجدهمين كنگرهء ساالنهء جراحان كودكان ايران
 كنگره ساالنه جامعه جراحان ايران چهارميني و س

 1389ارديبهشت  12يكشنبه  

 تالوت قرآن 7: 55ـ  8: 00

 خيرمقدم و گزارش دبير كنگره 8: 00ـ  8: 15

 دكتر منصور شيخ 

 سخنراني رياست انجمن 8:15ـ  8:30

 نژاد طبري دكتر احمد خالق 

 :جلسه علمي اول 

 اهللا محرابي، دكتر جعفركورانلو، دكتر محمود اشرفي دكتر ولي: هيئت رئيسه            8:30 – 10:00

 1        اصول انكولوژي در كودكان 8:30ـ  8:45

 دكتر مرداويج آل بويه  

 2        متاستاز در سرطان كودكان 8:45ـ  9:00

 دكتر مريم قوامي عادل  

 3        مورد نوروبالستوما 7گزارش         9:00 -9:10

 ، پريسا عليپورفاطمه خليلي -دكتر سعيد طرالن 

 4      گزارش يك مورد نوروبالستوما مدياستن 9:10ـ  9:20

 دكتر عباس هادي پور 

 5    بررسي و نتايج درمان نوروبالستوما در مركز الزهرا اصفهان  9:20ـ  9:30

 دكتر احمد خالق نژاد طبري -ارشادي. دكتر د -فيدكتر محمود اشر 

 6     تجربه چندسالهء نوروبالستوما در مركز طبي كودكان  9:30 – 9:40

 دكتر جواد احمدي 

 7   مقايسهء نتايج و عوارض پورتوكات در عروق ژوگولر داخلي و تحت ترقوه 9:40 – 9:50

 دكتر بهار اشجعي  



 9     نوروبالستوما در مركز علي اصغرتجربه چندسالهء  9:50ـ  10:00

 دكتر جواد نصيري، دكتر شهال انصاري ،دكتر مريم قوامي عادل   

 دكتر هوشنگ پورنگ، دكتر احمد صديقي: هيئت رييسه 10:00 -10:30

 دكتر محمدعلي محققي: سخنران مدعو  

 Cancer registry in Iran     10ثبت كانسر در ايران  10:00ـ  10:30

 استراحت 10:30ـ  11:00

 ميزگرد نوروبالستوما 11:00ـ  13:00

 دكتر منصورمالييان: گرداننده 

دكترفرزانـه   -دكتر سيد مهدي آل حسين -دكتر محمود اشرفي -دكتر جواد احمدي: شركت كنندگان 

 دكتر فرهاد سميعي –دكتر مرداويج آل بويه  -جدلي 

 نماز و ناهار 13:00ـ  14:00

 :جلسه علمي دوم

 دكتر فتح اهللا روشن ضمير -دكترصادق صادقي پور -دكتر سعيد طرالن: هيئت رئيسه          14:00 – 15:00

 11      گزارش حاصل از كار گروهي در شكاف كام 14:00ـ  14:15

 ، فاطمه درخشنده، دكتر محمود اشرفي دكتر مهرداد معمارزاده  

 12     كودكان مبتال به سرطانراهكارهاي آموزش خانواده در  14:15ـ  14:30

 دكتر صادق صادقي پور -زهره توسلي -شهره توسلي -خانم فاطمه سليمي   

 NICU     13مراقبت از نوزاد مبتال به هپرشپرونگ در بخش  14:30ـ  14:45

 دكترصادق صادقي پور -رقيه مشهدي –فاطمه سليمي  -شهره توسلي  

 14    تشخيص زودرس آپانديسيت حاد در كودكانبررسي عوامل مؤثر در  14:45ـ  15:00 

 دكتر سعيد طرالن –فهيمه نوروزي  -خانم فاطمه خليلي  

 

 



  هجدهمين كنگرهء ساالنهء جراحان كودكان ايران
 كنگره ساالنه جامعه جراحان ايران چهارميني و س

 1389ارديبهشت  13دوشنبه  

 تالوت قرآن 7:55ـ  8:00

 :جلسه علمي سوم 

 دكتر جواد احمدي –دكتر صالح الدين دلشاد  -دكتر منوچهر اميرفيض: هيئت رئيسه            8:00 – 10:00

 15       روش نوين ژن درماني در سرطان  8:00ـ  8:15

 دكتر مهرناز ناروئي نژاد  

 

 16    زير فاسياي پكتورال در كودكان سرطاني پورت گذاري در مزاياي  8:15ـ  8:25

 ، دكتر احمد خالق نژاد طبريروزرخدكتر محسن  

 17        پسودوتومورالتهابي شكم 8: 25ـ  8: 35

 ، دكتر سيد اميرفرزام، شهره توسليدكتر صادق صادقي پور 

 18        تومورهاي بدخيم كبد 8: 35ـ  8: 50

 نم، دكتر سيد محمد وحيد حسيني، دكتر حميدرضا فروتن، دكتر سلطان محسن قادكتر علي بهادر  

 19       مورد هپاتوبالستوما 25گزارش  8: 50ـ  9: 00

، دكتر پروانه وثوق، دكتر عظيم مهرور، دكتر اميرعباس هدايتي اصل، دكتر ياسمين دكتر محمد فرانوش

 هنربخش 

 20        مزوبالستيك نفروما 9: 00ـ  9: 10

 دكتر ميترا مهرآزما –دكتر پيروز فرهود  

 21      ساله مركز مفيد10يلمز و گزارش تومور و 9: 10ـ  9: 20

دكتـر ناصـر    ،دكتر عليرضـا ميرشـميراني   ،دكتر سيد محمود سيد احدي، دكتر احمد خالق نژاد طبري 
 دكتر اميد امان اللهي ،صادقيان

 22       مورد 88تومور ويلمز و گزارش  9: 20ـ  9: 30

 دكتر محمد هادي رفيعي



 23       در تومور ويلمزپارشيل نفروكتومي  9:30ـ  9:40

 ، دكتر فريبا شاه نظريدكتر منصور شيخ -دكتر منصور مالييان 

 25      تجربهء چندسالهء تومور ويلمز مركز علي اصغر 9:40ـ  9:50

 دكتر خديجه ارجمند دكتر جواد نصيري، ،دكتر صالح الدين دلشاد 

 26      تجربهء چندسالهء تومور ويلمز در مركز محك 9:50ـ  10:00

، دكتر محمد فرانوش، دكتر اميرعباس هدايتي اصل ، دكتر ياسمين هنربخش، دكتـر  دكتر عظيم مهرور 

  پروانه وثوق

 دكتر محمد هادي رفيعي -دكتر مهرداد معمارزاده: هيئت رييسه      10:00 – 10:30

 دكتر محمدحسين مدرسي : سخنران مدعو  10:00ـ  10:30

 27         ژنتيك كانسر 

 استراحت 10:30ـ  11:00

 تومور ويلمز: ميزگرد 11:00ـ  13:00

 دكتر سعيد اصالن آبادي: گرداننده  

دكتـر اميـر    -دكتر مهران پيوسته -دكتر احمد خالق نژاد طبري-دكتر ناصر صادقيان : شركت كنندگان
 دكتر عظيم رضامند  -دكتر عظيم مهرور -دكتر ناصر رخشاني –دكتر مينو ناروئي نژاد  -قاسمي جنگجو

 نماز و ناهار 13:00ـ  14:00

 مجمع عمومي انجمن جراحان كودكان ايران 15:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 



  هجدهمين كنگرهء ساالنهء جراحان كودكان ايران
 كنگره ساالنه جامعه جراحان ايران چهارميني و س

 
     1389ارديبهشت  14سه شنبه  

 تالوت قرآن 7: 55ـ  8: 00

 :جلسه علمي چهارم

 دكتر حميد فروتن -دكتر مهدي كالنتري -دكتر عليرضا ميرشميراني: هيئت رئيسه           8:00 – 10:05

 28       روش بيوپسي در كانسر كودكان 8: 00ـ  8: 10

 دكتر جواد نصيري 

 29       رابدوميوساركوم شانه گزارش يك مورد 8: 10ـ  8: 20

، دكتر شقايق حساس يگانـه ، دكتر شاهين نريمان، دكتر ليلي مهاجر زاده، دكتر احمد خالق نژاد طبري 

 دكتر سارا قريب

 30 كاتدان وريد دلتوپكتورال براي دسترسي به وريد مركزي در كودكان نيازمند شيمي درماني 8: 20ـ  8: 30

 تبريزيان، دكتر محمدرضا خزائي، دكتر فريبا دكتر سيد محمد علي رييس السادات

 31         تومور مدياستن 8: 30ـ  8: 40

، دكتر علي بهادر، دكترعباس بناني، دكتر سيد محمـد وحيـد حسـيني، دكتـر     فروتنرضا دكتر حميد 

 سلطان نجفي

 32         ندول تيروئيد 8: 40ـ  8: 50

 -دكتر احمد خالق نژاد-اداب صالح پوردكتر ش -دكتر فتح اله روشن ضمير–دكتر عليرضا ميرشميراني  

 فاطمه عبداله گرجي

 33     مفيد است يا مضر؟:  كيمو راديوتراپي در كودكان با سرطان كولون 8: 50ـ  9: 00

  ، دكتر  زهرا  بديعي، دكتر  نونا زابلي نژاد، دكتر  طباطباييدكتر احمد بذرافشان 

 34         رابدوميوساركوم 9:00ـ  9:10

 سهيل بن رضويدكتر 

 35      هپاتوبالستوما درمان و نتيجه و عوارض جراحي  9:10ـ  9:20 



 دكتر مسعود ناظم 

 36        كودكاناصول راديوتراپي در  9:20- 9:35

  ميترا قاليبافياندكتر 

 37       كودكانكانسر وترانسفوريون در  9:35ـ  10:05

 دكتر حسن ابولقاسمي  

 دكتر منصور شيخ -دكتر نصراله استاديان: هيئت رييسه          10:00 – 10:35

 دكتر رضا شيخ نژاد: سخنران مدعو 10:05ـ  10:35

    38                                                Cancer diagnosis and treatment at molecular level 

 استراحت 10:35ـ  11:00

   Soft Tissue Sarcomaتومورهاي نسج نرم : ميزگرد 11:00ـ  13:00

 دكتر مهران هيرادفر: گرداننده 

دكتر حسـين آيـت    -دكتر نونا زابلي نژاد -دكتر حميد فروتن -دكتر احمد بذرافشان: شركت كنندگان 

 دكتر عبداهللا بني هاشم – ميترا قاليبافياندكتر  –دكتر هومن عليزاده  -اللهي

 ناهارنماز و  13:00ـ  14:00

 :جلسه علمي پنجم 

 دكتر عباس هادي پور -فرهودپيروز دكتر : هيئت رئيسه          14:00 – 15:00

 39   گزارش يك مورد نادر آترزي مري به همراه تنگي قسمت ديستال مري 14:00ـ  14:15

 دكتر منصورمالييان –دكتر منصور شيخ  

 40        كنترل درد در كودكان 14:15ـ  14:30

 دكتر سهيل بن رضوي 

 41  از نظر زماني بين جراح كودكان و جراح عمومي كودكانمقايسه جراحي هاي شايع  14:30ـ  14:45

 دكتر ديانا دياز -فروزان بابلي 

 42                     افسانه افتخاري منش - مراقبتهاي پرستاري در تومور ويلمز  14:40ـ  15:00

  



  جراحان كودكان ايرانهجدهمين كنگرهء ساالنهء 
 كنگره ساالنه جامعه جراحان ايران چهارميني و س

 1389ارديبهشت  15چهار شنبه  

 تالوت قرآن 7: 55ـ  8: 00

 :جلسه علمي ششم  

 دكتر محسن روزرخ –دكتر ناصر صادقيان  -دكتر فيروز قره بيگلو: هيئت رئيسه  8:00 -10:00

 43        مراقبت از پورت در كودكان  8: 00ـ  8: 12

 ، آذر عربمنيره خاموش چشم

 44       ساله 10ژرم سل تومور تجربهء  8: 12ـ  8: 24

 ،دكتـر ليلـي مهـاجرزاده    دكتر احمد خالق نژاد طبري، دكتر عليرضا ميرشميراني، دكتر محسن روزرخ، 
 علي علي عسگري ، دكتر نسيبهء خالق نژاد طبري، دكتردكتر شقايق حساس يگانه

 45    ساله 10تجربه : جراحي لنفوم بوركيت داخل شكمي در كودكان 8: 24ـ  8: 36
 ، دكتر عليرضا ميرشميراني، دكتر بي بي شهين شمسيان، دكتر جعفر كورانلودكتر جواد غروبي

 46       ) ء برخوردهطريق(  تومورهاي تخمدان 8: 36ـ  8: 48

 هيرادفر  دكتر مهران -دكتر مرجان جودي

 47      ژرم سل تومورگزارش بيمارستان علي اصغر  8: 48ـ  9: 00

، دكتر جواد نصيري، دكتر خديجهء ارجمندي، دكتر شهال انصاري، دكتر غالمرضـا  دكتر فريبا جهانگيري

 باهوش

 48         تراتوم در كودكان 9: 00ـ  9: 12

منصور مالييان، دكتر هدايت اله نحوي ، دكتر آذر ، دكتر طعنه يدكتر حليم برد -دكتر هوشنگ پورنگ

 شاهين

 49         توكسوكارا 9: 12ـ  9: 24

 دكتر نصراله استاديان  

 50     گزارش يك مورد تومور ويلمز با تهاجم به دهليز قلبي 9: 24ـ  9:36

 سروش غفوريان، دكتر محمدرضا ميرزاآقاييان، دكتر محمد علي احساني، دكتر دكتر منصور مالييان  



 52         تراتوم رتروپريتوئن 9: 36ـ  9:48

 دكتر محمد جوانمردي  

 53       گزارش يك مورد نادر تومور بيضه 9: 48ـ  10:00

 ، دكتر نونا زابلي نژاد، دكتر فريبا تبريزيان، دكتر آرمين الهي فردكتر سيد محمد علي رييس السادات  

 دكتر هدايت اله نحوي -جواد نصيري دكتر: هيئت رييسه 10:00ـ  10:30

 54       در سرطان هاي كودكان ينقش جراح 

 دكتر محمدتقي ارزانيان : سخنران مدعو 

 استراحت 10:30ـ  11:00

 ميزگرد ژرم سل تومور 11:00ـ  13:00

 دكتر حيدرعلي داوري: گرداننده 

يتـرا  دكتـر م  -زاد مهـديزاده دكتر مهر -دكتر مهدي كالنتري -دكتر هوشنگ پورنگ: شركت كنندگان 

 دكتر فريده حالجي -مهرآزما

 نماز و ناهار 13:00ـ  14:00

 

 


