سمپوزیوم روماتولوژی " بزرگداشت دکتر علی خلوت"
با عنوان هیپراوریسمی و نقرس
پنجشنبه  30خرداد ماه 98

8:00- 8:15

جلسه اول:
هیئت رئیسه  :دکتر فریدون دواچی ،آقای دکتر احمدرضاجمشیدی ،دکتر یحیی عقیقی،
دکتر محمود اکبریان
سخنران

عنوان

ساعت  8:00الی 13:00

زمان

تهران  :مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره ) تاالر امام

8:15-8:00

تالوت آیاتی از کالم اهلل و افتتاحیه

8:30-8:15

تعریف ،تاریخچه و اپیدمیولوژی

آقای دکتر علی خلوت

8:50-8:30

اتیوپاتوژنزیس

آقای دکتر آر مان احمد زاده

9:10-8:50

عالئم بالینی و پاراکلینیک

خانم دکتر فاطمه شیرانی

تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و پخش سرود ملی
و سخنرانی افتتاحیه

رئیس سمینار :دکتر عبدالرحمان رستمیان
دبیران سمپوزیوم  :دکتر شفیعه موثقی  ،دکتر رامین رفیعی
اعضای کمیته علمی به ترتیب الفبا :
 -9دکتر عبدالرحمان رستمیان
 -1دکتر محمود اکبریان
 -10دکتر سیدرضا رئیس کرمی
 -2دکتر معصومه اخالقی
 -11دکتر رمضانعلی شریفیان
 -3دکتر محمدباقر اولیاء
 -12دکتر فاطمه شیرانی
 -4دکتر شعله ابراهیم پور
 -13دکتر یحیی عقیقی
 -5دکتر آرمان احمد زاده
 - 14دکتر محمدرضا عباسی
 -6دکتر احمدرضا جمشیدی
 -15دکتر شفیعه موثقی
-7دکتر علی خلوت
 -16دکتر مریم مقدسی
 -8دکتر فریدون دواچی
-17دکتر سیدرضا نجفی زاده
اعضای کمیته اجرایی به ترتیب الفبا :
دکتر شاهین آخوندزاده  ،دکتر مسلم بهادری  ،دکتر ابراهیم رزم پا  ،دکتر رامین رفیعی ،
مریم زاهدی  ،دکتر خسرو صادق نیت ،دکتر محسن نصیری طوسی ،دکتر عباس علی بخشی
 ،دکتر شفیعه موثقی  ، ،اکرم خوان یغما

10:15-9:10

بزرگداشت استاد دکتر علی خلوت

10:45-10:15

استراحت و پذیرایی

جلسه دوم:
هیئت رئیسه  :دکتر فرهاد غریب دوست ،دکتر فرهاد شهرام ،دکتر عبدالهادی ناجی  ،دکتر
کوروش جعفریان ،دکتر سیدرضا نجفی زاده
زمان

عنوان

سخنران

11:05-10:45

تشخیص و تشخیص های افتراقی

خانم دکترمریم مقدسی

11:25-11:05

درمانهای غیر دارویی و تغذیه

خانم دکتر معصومه اخالقی

11:45-11:25

نقرس و اختالالت کلیوی همراه

آقای دکتر محمدرضا عباسی

12:05-11:45

داروهای مورد استفاده در هیپراوریسمی و نقرس

خانم دکتر شعله ابراهیم پور

12:25-12:05

درمان هیپراوریسمی و نقرس

آقای دکتر محمدباقر اولیاء

13:00-12:25

پرسش و پاسخ

با حضور اعضای پانل
پذیرایی

