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Spondylodiscitisآرتریت عفونی و : 1سمپوزیوم 

مقدممعرفی بحث و خیر 
مریم صاحباری               دکتر

بروسلوزچالش های تشخیصی 
8:30-8:45دکتر محمد حسن جوکار                                    :سخنران

سلیاسپوندیلیت 
8:45-9:00دکتر سیده زهرا میرفیضی                                   :سخنران

سپتیکتازه های تشخیصی در آرتریت 
9:00-9:15دکترکامیال هاشم زاده                                        : سخنران

سپتیکتازه های درمان آرتریت 
9:15-9:30دکتر ماندانا خداشاهی                                       : سخنران

ایمنیدر بیمارن مبتال به نقص سپتیک چالش های آرتریت 
9:30-9:45دکتر رزیتا خداشاهی                                         : سخنران

پاسخپانل پرسش و 
دکتر مریم صاحباری: گرداننده پانل

، دکتر ژاله شریعتی سرابی:حضوربا 
9:45-10:00محترمهمراه سخنرانان به 

8:30-139910:00آبان 1پنجشنبه /  THU 22 Oct 2020

های کریستالی غیر نقرسیبیماری: 2سمپوزیوم 

CPPDو عالئم بالینی اپیدمیولوژی، پاتوژنز 

20:30-20:45دکتر ساناز ابراهیمیان                              :سخنران
CPPDتصویر برداری، تشخیص و درمان 

20:45-21:00دکتر سوسن کالهی            : سخنران
BCPبیماری کریستالی 

21:00-21:15دکتر علیرضا خبازی                                : سخنران
بیماری کریستالی اگزاالت وسایر کریستالها 

21:15-21:30دکتر امیر پیروی       : سخنران
پاسخپانل پرسش و 

دکتر علیرضا خبازی: گرداننده پانل
21:30-22:00با حضور سخنرانان محترم                                    

20:30-139922:00آبان 1پنجشنبه /  THU 22 Oct 2020

روماتولوژیست مشاور: 4سمپوزیوم 

مشاوره روماتولوژی در حوادث عروقی مغز
20:30-20:50دکتر علی جوادزاده                                 :سخنران

مشاوره روماتولوژی در یووئیت
20:50-21:15دکتر ناهید کیان مهر                              : سخنران

مشاوره روماتولوژی قبل از انجام اعمال جراحی
21:15-21:35آبادی فراهانی                     دکتر امیر داود: سخنران

پاسخپانل پرسش و 
دکتر فاطمه شیرانی: گرداننده پانل

21:35-22:00با حضور سخنرانان محترم                                    

های اسپوندیلو آرتروپاتیتازه: 3سمپوزیوم 

آرتروپاتی غیر رادیوگرافیاسپوندیلو
8:30-8:45دکتر علی محمد فاطمی                               :سخنران

تشخیص های افتراقی اسپوندیلو آرتروپاتی ها
8:45-9:00دکتر منصور کریمی فر                                 : سخنران

درمان اگزیال اسپوندیلو آرتروپاتی
9:00-9:15دکتر پیمان متقی                                       : سخنران

فیزیوتراپی و درمان های ورزشی
9:15-9:30وحدت پور                                 دکتر بابک: سخنران

پاسخپانل پرسش و 
دکتر هادی کریم زاده: گرداننده پانل

9:30-10:00با حضور دکتر منصور ثالثی و سخنرانان محترم            

8:30-139910:00آبان 2جمعه /  FRI 23 Oct 2020

20:30-139922:00آبان 2جمعه /  FRI 23 Oct 2020

افتتاحیه
رضا نجفی زادهدکتر سید

رئیس چهاردهمین همایش سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
و رئیس انجمن روماتولوژی ایران

دکتر علی بیداری                                                 
علمی چهاردهمین همایش سالیانه انجمن روماتولوژی ایراندبیر

22,23 1و2

Oct آبان

8:15-13998:30آبان 1پنجشنبه /  THU 22 Oct 2020

https://webinar.iranianra.ir/IRC
https://webinar.iranianra.ir/IRC
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فیبرومیالژی: 5سمپوزیوم 

چالش های فیبرومیالژی
8:30-9:15دکتر علی بیداری                                      :سخنران

بالینیبا ارائه سناریوهای بحث پانل
دکتر علی بیداری: گرداننده پانل

:حضوربا
دکتر محمد باقر اولیا 

دکتر اصغر حاجی عباسی
9:15-10:00دکتر آرمان احمدزاده

8:30-139910:00آبان 8پنجشنبه /  THU 29 Oct 2020

چالش های نوروسایکیاتریک لوپوس: 7سمپوزیوم 

بالینی در نوروسایکیاتریک لوپوسهای چالش
8:30-8:45دکتر سیده طاهره فائزی                              :سخنران
نوروسایکیاتریک لوپوسهای تشخیصی در چالش

8:45-9:15دکتر احمد سلیم زاده، دکتر محمدرضا قینی    : سخنرانان
نوروسایکیاتریک لوپوسچالش های درمانی 

9:15-9:30نجفی زاده                              دکتر سیدرضا: سخنران
پاسخپانل پرسش و 

دکتر سیده طاهره فائزی: گرداننده پانل
9:30-10:00با حضور سخنرانان محترم

تازهای بیماری های منتشر بافت همبند: 6سمپوزیوم 

تازه های تشخیص آرتریت روماتوئید
20:30-20:45دکتر کتایون انتشاری                              :سخنران

تازه های درمان آرتریت روماتوئید
20:45-21:00دکتر فرانه فرساد                                    : سخنران

تازه های تشخیص لوپوس
21:00-21:15دکتر پریسا دلکش                                  : سخنران

تازه های درمان لوپوس
21:15-21:30دکتر رضا فرخ سرشت: سخنران

پاسخپانل پرسش و 
رجائیدکتر علیرضا: گرداننده پانل

با حضور دکتر محمد مهدی امام، دکتر آرمان احمدزاده،
ذاکری، دکتر آناهیتا امیرپورزهرادکتر

21:30-22:00سخنرانان محترم                      و 

20:30-139922:00آبان 8پنجشنبه /  THU 29 Oct 2020

8:00-139910:00آبان 9جمعه /  FRI 30 Oct 2020
تازه های واسکولیت : 8سمپوزیوم 

تاریخچه طبقه بندی واسکولیت
20:30-20:45دکتر محمد علی نظری نیا                        :سخنران

واسکولیت عروق بزرگتازه های تشخیص و پیگیری
20:45-21:00دکتر سعیده شنونده                                : سخنران

تشخیص و درمان واسکولیت ناشی از آرتریت روماتوئید
21:00-21:15دکتر الهام افالکی                                   : سخنران

ANCAتازه های تشخیص و درمان واسکولیت وابسته به

21:15-21:30حبیب آگهی                            دکتر زهرا: سخنران
پاسخپانل پرسش و 

دکتر محمد علی نظری نیا: گرداننده پانل
21:30-22:00با حضور سخنرانان محترم          

20:30-139922:00آبان 9جمعه / FRI 30 Oct 2020

29,30 8و9
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ئهارابهدقایقیسمپوزیومهرازپیش•
اختصاصهمایشدربرگزیدهمقاالت

.استشدهداده
شود،میدعـوتگـــرامیهمکــاراناز
همایشاجرایافزارنرمبهورودطریقاز
صورتبهکهپژوهشی،دستاوردهایاز

دگاننویسنتوسطتصویریوصوتیفایل
.گردندمندبهرهشود،میارائه
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