
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1398بهمن  30چهارشنبه  –روز اول 

 سالن خوارزمی سالن عالمه سالن ابوریحان

 عنوان برنامه ساعت عنوان برنامه ساعت عنوان برنامه ساعت

     پذیرش و ثبت نام 7-7:45

     قرآن و سرود 7:50-7:45

7:50-8 
خوشامدگویی و معرفی برنامه توسط آقای دکتر محسنی دبیر علمی 

 کنگره

    

9:15-8 

نو  یو فرصتها در رسانه ها دهایتهدتروما و سالمت جنسی ، پانل : 

 یمجاز یو فضا

 عرب خردمند  جلیل گرداننده : دکتر

 –مظاهری دکتر   –دکتر احمد علی نورباال  – اعضا : دکتر زهره کشاورز

 دکتر محمد روشن – دکتر فیروزه رییسی
 

 

12:30-8:30 

 

چالش های سالمت سالمندی و 

نشست  فصلی  انجمن اپیدمیولوژی 

 ایران

 

 دکتر شتی گرداننده :

 دکتردکتر کورش هالکویی ،  اعضا :

دکتر فرشید رضایی ،  چمن ،رضا 

دکتر نوشین فهیم فر ، دکتر فرشاد 

امینی ، دکتر نیره ، دکتر  شریفی ، 

محمدمهدی گویا ، دکتر مهرداد 

آرمین ، مهندس حمید ذکایی ، 

 دکتر شهره نادری مقام  

 

سالمندی روند  دکتر چمن :

جمعیت در جهان و ایران، ضرورت 

 ها و الزامات

 

10-8:30 

 

 مردان نابارورییافته های جدید در 

 
 دکتر ناصر سلسبیلی گرداننده :

 دکتر فرشته علی اکبری اعضا :

 دکتر فائزه عزیزی

 دکتر امیررضا عابدی

 مردان نابارور   یابیارز ی:دکتر عابد

 دکتر سلسبیلی و دکتر علی اکبری :

مردان  یو عملکرد یشگاهیآزما یتستها

 نابارور  

در مردان  کیژنت یروش ها : یزیدکتر عز

  کیدئوپاتینابارور ا
 

 ی :دکتر عابد - یلیـــدکتر سلسب
در  یو اختصاص کیامپر یدرمان یروشها

 مردان نابارور

 
 رییس جلسه

 دکتر محمد خانی جزنی دکتر محمد حسین حیدری

9:30-9:15 

 سخنرانی 

نقش حوزه بهداشت در کاهش خطر و دکتر محمد اسماعیل مطلق : 

 بالیا 

9:45-9:30 

 سخنرانی

مروری بر توسعه خدمات پیش بیمارستانی :  دکتر پیرحسین کولیوند

 در ایران 

10-9:45 

 سخنرانی

 ترند کلی حوادث در ایران و دنیا دکتر خانکه : 

 



11-10 

در  Pre Hospital: برای انواع طراحی های  Pre Hospitalپانل :  

 مدیریت تروما

 خانکه  حمید دکترگرداننده : 

 –دکتر حسن نوری  –خراسانی  داود دکتر –اعضا : دکتر محمد سرور 

 دکتر سید منصور رایگانی  –دکتر نادر توکلی

 دکتر نوری : مدل جدید مدیریت پیش بیمارستانی تروما 

 جایگاه تعامل سیستم پیش بیمارستانی و بیمارستانی 

 نظام های خدمات  پیش بیمارستانی 

 نقش هماهنگی های سازمانی و بین سازمانی 

Mass Casualties 
 ارتباطات بین دستگاهی

مت نظام مراقبت سال دکتر شتی :

سالمندان در ایران، محدودیتها و 

 چالشها

دکتر رضایی : بیماری های واگیر در 

 سالمندان 

 کوهورت بوشهر : فهیم فردکتر 

 کوهورت بیرجند دکتر شریفی :

 Persian cohort دکتر امینی :

 های سالمندی

 دکتر گویا : آنفوالنزا در سالمندان 

دکتر آرمین : ارزیابی میزان 

دسترسی سالمندان کشور به 

 خدمات بیمارستانی 

سالمت الکترونیک  مهندس ذکایی :

در  Digital Transformationو 

 نظام مراقبتهای سالمتی سالمندان

تحلیل روند،  دکتر نادری مقام :

Hospital admission  سالمندان

 در ایران

 

12-11 

 

: نقش تخصص های مختلف و ترکینگ بیماران  Hospitalپانل : 

 تروما

 گرداننده : دکتر غالمرضا معصومی 

 –دکتر افشارفرد  –دکتر کالنتر معتمد  –اعضا : دکتر سیدحسام سیدین 

 دکترسلیمی  – دکتر ادهمی

 تریاژ بیمارستانی

 هماهنگی و تعامل بین سیستم بیمارستانی و پیش بیمارستانی 

 مدیریت و هماهنگی بین تخصصی بیماران مولتی تروما 

 

11:30-10 

 

 

       

 ترومای ژنیتال

 

 دکتر زرگر گرداننده :

دکتر امیررضا عابدی ، دکتر سید  اعضا :

 مختار حسینی ، دکتر فرهاد میرکاظمی

13-12 

 

  Recoveryو     Post Hospital   :Rehabilitation  پانل :  

 گرداننده : دکتر سید منصور رایگانی 

 –دکتر سید مسعود هاشمی  -دکتر نوحه سرا  –اعضا : دکتر جواد باذلی 

 دکتر میر طاهر موسوی 

 PTSD  و خدمات اجتماعی روانی 

 تاثیرات اجتماعی ناشی از حوادث 

 معلولیت های جسمی 

 نقش بیمه ها

 

12:30-11:30 

 

 معرفی کیس بیماران ترومایی

 گرداننده :

 دکتر سیدجلیل حسینی

 نماز و نهار 13:45-13



 

 
 

 رییس جلسه

 

 

13:30-15:30 

 

 آنفوالنزای فصلی
 

 دکتر علیرضا فاطمی گرداننده :

 دکتر سید حسین اردهالی :

 ماریب کینامیو همود یمراقبت تنفس

کنترل  یمبتال به آنفلوانزا و مبان

مبتال به آنفلوانزا و  ماریعفونت در ب

 ژهیو یدر بخش مراقبتها یبستر
 

 
 

 دکتر طلعت مختاری آزاد :

 صیتشخ یو راهها یولوژیدمیاپ

در  یفصل یآنفلوانزا یشگاهیآزما

 رانیا

 صیتشخ فاطمی :دکتر علیرضا 

  و درمان آنفلوانزا ینیبال

مبانی ویروس  دکتر ژیال یاوریان :

 شناسی آنفوالنزا 
 

 

13:30-15 
 
 

 

 روابط زناشویی در دوران بارداری

 

 دکتر میترا عبدلی گرداننده :

زندگی جنسی زنان باردار  دکتر عبدلی :

 و ترس از آسیب به فرزند و عوامل مرتبط 
 

مروری بر مفهوم  دکتر کشاورز :

سکسوآلیته و مدل های پاسخ جنسی در 

 زنان و مردان در دوران بارداری 

 

تغییرات وضعیت  دکتر آزاده مظاهری :

جنسی در مردان در دوران بارداری 

   همسرانشان

 دکتر غالمرضا محسنی دکتر حمید خانکه

14-13:45 
 سخنرانی

 دکتر واعظ مهدوی : اقتصاد حوادث ترافیکی

14:15-14 
 سخنرانی

 دکتر لنکرانی : ترند حوادث ترافیکی

 چهارشنبه 

 بهمن 30

 

 

15:30-14:15 

 پانل :  نقش مردم در پیشگیری از حوادث ترافیکی  

  گرداننده : خانم دکتر اعتماد سعید

دکتر  ،دکتر همایون صادقی ،دکتر خراسانی  ،اعضا : دکتر حمید سوری 

 دکتر محمدی  دولتشاهی ، 

 60:30پویش 

 تجارب دانشگاه ها در پیشگیری از حوادث 

 نقش انجمن ها و سمن ها

Bystander’s Effects    ) اثر شاهدین حادثه ( 

 تجارب موفق استان ها  

16:45-15:30 

 فرهنگستان علوم پزشکی –یافته های کارگروه جمعیت پانل : 

 نیکنام محمد حسین گرداننده : دکتر

دکتر حمید خانکه ، خانم دکتر احمدی ، حجت االسالم و  اعضا : 

 المسلمین فرج ا... هدایت نیا

15:30-17:30 

 : تریاژ پیش بیمارستانی پانل

 

 بازیارجعفر دکتر  : گرداننده

دکتر  -دکتر امیر ساالری  اعضا :

 دکتر امیر نجاتی - غالمرضا معصومی

   دکتر وحید قنبری -

: مقدمه ای بر تریاژ  دکتر بازیار

 پیش بیمارستانی 

مروری بر دکتر غالمرضا معصومی : 

 یش بیمارستانیپسیستمهای تریاژ 

15-16:30 

سالمت جنسی در بیماران مبتال به 

 سرطان 

 دکتر میترا عبدلی گرداننده :

پس از  یجنس یزندگ دکتر سلیمانزاده :

سرطان پروستات و مثانه: نگاه  ابتال به

 یفیک

پس  یجنس یزندگ دکتر زهره کشاورز :

 از ابتال به سرطان پستان

کانسر های زنانه و  دکتر عبدلی :

  سکسوآلیته
 



18-16:45 

لگن با اپروچ  یبا شکستگ یتصادف مارانیپانل :  مراقبت ب

Multidiscipline 
 گرداننده : دکتر سید جلیل حسینی

 اعضا : دکتر عباسی ، دکتر پایدار ، دکتر افشار ، دکتر توکلی 

 تریاژ فیلد دکتر امیر نجاتی :

مالحظات  دکتر وحید قنبری :

 اخالقی تریاژ

دکتر  دکتر علی نصیری ،

: چالش های  غالمرضا خادمی پور

 تریاژ پیش بیمارستانی 

 

18:30-16:30 

 

 ارائه مقاالت

 ارائه مقاالت 19:30-18

 

 1398 اسفند 1 پنجشنبه – دومروز 

 سالن خوارزمی سالن عالمه ابوریحانسالن 

 عنوان برنامه ساعت عنوان برنامه ساعت عنوان برنامه ساعت

8:45 -8 

 و غربالگری سرطان پروستات اتیولوژی و ریسک فاکتور ها پانل : 

 گرداننده : دکتر امیررضا عابدی 

 اعضا : دکتر سید یوسف حسینی ، دکتر بهرام مفید ، دکتر محمد سلیمانی 

 ریخ ایکانسر پروستات بله  ی: غربالگر عابدیدکتر 

 در کانسر پروستات active surveillance گاهی: جا مفیددکتر 

 : اقتصاد سالمت در کانسر پروستات یمانیدکتر سل

 

  اوروپاتولوژی

 1پنج شنبه 
 اسفند

10:30-8:30 
 

 

 

 

 سکته مغزی  و آلزایمر ،پارکینسون 

 

 اشرافی فرازد دکتر گرداننده :

موتور  میعال : یاشراففرزاد دکتر 

 و درمان نسونیپارک یماریب

 یحرکت ریغ میعال یی:رضا ریامدکتر 

 نسونیپارک یماریب

: یسکته مغز ی :عدوان سرور دکتر

 و درمان فاز حاد یریشگیپ

و  صیتشخ هرندی : ینیامعلی  دکتر

 مریآلزا یعالمت درمان
 

8-9 
سرطان پروستات ، نحوه 

 پروسسینگ و گزارش

 دکتر محمد پروین

10-45:8  

 پانل : بازتوانی ) کیفیت زندگی و سرطان پروستات ( 

  فرزاد عالمه گرداننده : دکتر سید 

سمیرا اعضا : دکتر سید جلیل حسینی ، دکتر محمد رضا چهرآسن ، دکتر 

 ازقندی ، دکتر مصطفی حمدیه ، دکتر سید منصور رایگانی 

مشکالت حاصل از و  در اثر ابتال به کانسر یمشکالت روانپزشک دکتر حمدیه :

 یجنس یناتوان

 یاستخوان یادرار و دردها یاریاخت یو ب یجنس یبازتوان:  یگانیرا دکتر

 و پروتز و امکان استفاده همزمان آنها یاسفنکتر ادرار هیتعبدکتر حسینی : 

 پروستات یوتراپیراد یو مثانه ا یعوارض روده ادکتر ازقندی : 

 ستون فقرات با متاستاز یریدرگدکتر چهرآسن : 

 

9:30-9 
 ضایعات بدخیم مثانه

 دکتر پیمان تربتی

10 -9:30 
 طبقه بندی سرطان کلیه

 دکتر بهرنگ کاظمی نژاد



 

11-10  

 تحلیل سیاست های وزارت بهداشت در خصوص جمعیت : پانل 

 شهیگرداننده: دکتر دل پ

 فرزادفر فرشاد دکتر - یسیدکتر رئ -ییجان بابا دکتر

 استراحت و پذیرایی 10:30-10

 طبقه بندی سرطان کلیه 11-10:30

 دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

30:12-11  

 دیدگاه مسئولین

12:30-11:30 

 

 نکات کاربردی در آزمایش ادرار

 دکتر مریم پرویزی

 

 دکتر سید جلیل حسینی ریاست کنگره سالمت مردان

 دکتر عباس بصیری ریاست انجمن اورولوژی 

 دکتر علیرضا رییسی معاونت بهداشت وزارت

 دکتر قاسم جان بابایی معاونت درمان وزارت

 دکتر پیروز حناچی شهردار تهران 

درمان و آموزش پزشکی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت   

30:13-30:12  نماز و نهار 

40:14-30:13  

 BPHپانل :  

 گرداننده : دکتر نوید معصومی 

 وبختجوانمرد ، دکتر محمدرضا نیک ، دکتر بابک  نیک فالحاعضا : دکتر 

 ییدارو ی: درمانهاکوبختیدکتر ن

 BPH یتهاجمکم یجوانمرد. : درمانها دکتر

 پالیپالر و بامونو TURP سهیفالح : مقا کیدکتر ن

 

14:30-13:30 

 

 کیفی آزمایش ادرارکنترل 

 دکتر عبدالرضا جوادی

13:30-15 

  Small Size Penisدرمان های مراقبتی 

 قبل از بلوغ 
 

 میر کاظمیدکتر  گرداننده :

 اعضا : 

 دکترفریبا قاسمی 

  قهستانی دکتر محمد

50:15-40:14  

  

 یسیاست های جمعیت  ی اجرایپانل : راهکار ها

 

 گرداننده : دکتر برکاتی 

خانم دکتر  –دکتر ناهید خدا کرمی  – دکتر برکاتی -دکتر اسحاقی اعضا :

 دکتر شادنوش  –دکتر صدیقی گیالنی  –موسوی 

 

16-14:30 

 

 طب سالمندی

 

 طاهریپریسا دکتر  گرداننده :

 

 دکتر طاهری:

15-16:40 

 

Video Skype Session on 
Peyronie’s disease 

 
 :  گانگردانند

  ینیحس لیجل دیدکتر س

  قیصد دیدکتر ام

  



10:17-50:15  

 پیشگیری از ناباروری  پانل :

 گرداننده : دکتر نیما نریمانی 

 ا : دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی ، دکتر ناصر مقربیان اعض

 الگوی زندگی و ناباروری آقایان 

 دکتر محمد علی صدیقی گیالنی : تماس های شغلی و ناباروری آقایان 

 دکتر ناصر مقربیان : بیماری های مادرزادی و نقش غربالگری در مدارس  

دمانس ناشی از تغییر الگوی 

 جمعیتی

 دکتر دلبری:

و  رانیدر ا تیجمع تیوضع"

 "سالمت مردان سالمند

 دکتر شتی:

خدمات سالمت سالمندان در "

 شیپ یوزارت بهداشت و چالش ها

 "رو

 دکتر عالمه:

چالش ها و فرصت ها ی "

سیاستگذاری و هماهنگی بین 

بخشی در حوزه سالمندی از 

 "دیدگاه شورای ملی سالمندان 

 دکتر حیدری:

 سالمندان و کیفیت زندگی"

 

Andrea Cocci (Italy):  
La Peyronie’s disease Medical 

therapy 
 

Omid Sedigh(Italy): 
La Peyronie’s disease Traction 

devices 
 

Javier Romero Otero(Spain):  
La Peyronie’s disease 
conservative Surgery 

 
Hossein Sadeghi-Nejad (USA): 

 La Peyronie’s disease Penile 
Implants 

 
Carlo Bettocchi (Italy): 

La Peyronie’s disease Difficult 
cases complications and case 

presentations 

 

17:30-16 

 

16:40-18:10 

کارگاه ترانس سکس بازبینی مفاهیم ، 

باور های نادرست ، پیشرفت ها و موانع 

اجتماعی و قانونی و ظرافت های 

  مواجهه با این بیماران
 دکتر توکلی  گرداننده :

 دکتر آذرخش مکری 

  دکتر حمیدرضا نمازی
  طالییدکتر علی 

17:10-19 
 ارائه مقاالت 

 

 



 1398اسفند  2جمعه  –روز سوم 

 سالن عالمه سالن ابوریحان

 عنوان برنامه ساعت عنوان برنامه ساعت

8-9:15 

 TFRپانل : چالش جمعیتی ، تحلیل وضعیت و اختالف نظر های 

 گرداننده : دکتر محمداسماعیل اکبری 

 دکتر علیئی ،  محمودی ، دکتر دکتر محزوناعضا : 

 

10-30:8  
 

 کارگاه تروما زانو

 ابراهیم پورعادل دکتر گرداننده : 

دکتر مهرداد صدیقی ، دکتر میثم جعفری ، دکتر نیکی تدین ، دکتر محمدرضا  اعضا :

 دکتر جواد مرتضوی سجادی ،

 

 Blue collar job workers – Q&Aدکتر صدیقی : 

 White collar job workersدکتر جعفری : 

 Vascular injuriesدکتر تدین  : 

 Athletesدکتر سجادی : 

 Active Elderliesدکتر مرتضوی : 

 رییس جلسه 

 دکتر محمداسماعیل اکبری دکتر سید جلیل حسینی 

9:15-9:30 

 سخنرانی

 سود جمعیتی -دکتر پور اصغری: پنجره جمعیتی

9:30-9:45 
 سخنرانی

 دکتر شتی: سالمندی و جمعیت 

12-10   

 آسیب های خانواده و جمعیت
 

 گرداننده : دکتر عباسعلی ناصحی 

:  دکتر ملک فرهاد ملک ، دکتر حافظ باجغلی ، دکتر فرهاد نصرتی نژاد ، دکتر کتایون  اعضا

  رازجویان

 طالق شی: کاهش ازدواج، افزایدکتر ناصح 

 ی: ازدواج هراسیدکتر باجغل

 Cohabitation ینژاد: هم باش یدکتر نصرت

 یو همسرکش یخانگ یدکتر ملک: خشونت ها

 ؟یچند فرزند ای ی: تک فرزندانیدکتر رازجو

9:45-10:45 

 پانل :  برنامه های هر تخصص در کنترل بیماران ناشی از حوادث 

 دکتر امامی رضوی  –گرداننده : دکتر سید جلیل حسینی 

 اعضا : روسای انجمن های علمی 

   پنل تخصصی برای حوادث ترافیکی

طب  –اورولوژی  –جراحی مغز و اعصاب  –نورولوژی  –جراحی  –ارتوپدی 

 انجمن عروق –اورژانس 

10:45-12 

 سالمت مردان از منظر فقه حقوق و اخالق پانل : 
 گرداننده : دکتر محمود عباسی 

 دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر فروزان اکرمی اعضا : 

 یحقوق پزشک نهییسالمت مردان در ادکتر محمود عباسی : 

 سالمت مردان یابعاد فقه یبررس : یتوکل ینظر دیدکتر سع

 آن یاخالق یسالمت مردان و چالش ها : یدکتر فروزان اکرم

 اختتامیه و تحویل گواهی 12-13



 


