
 

 1398مهرماه  24چهارشنبه 

 برنامه مکان زمان

 ثبت نام نمایشگاهسالن  8:30-7:30

9:00-8:30  

 تاالر قلم

  افتتاحیه

 انجمن روماتولوژی ایرانسیزدهمین کنگره سالیانه  انجمن و ریاست–احمدرضا جمشیدی دکتر : 8:45-8:30

 دبیر علمی سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران -دکتر زهرا ذاکری: 9:00-8:45

10:30-9:00  

 

 

 

 تاالر قلم

 استئوپروز:  1-1سمپوزیوم 

 استئوپروز ناشی از مصرف استروئید 9:00-9:20

 زاستئوپرونحوه پیگیری درمان بیمار مبتال به  20:9-40:9

 تشخیص و بررسی و درمان شکستگی ستون فقرات در استئوپروز  40:9-00:10

 پانل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و اعضای پانل 10:00-10:30

 هابازدید پوستر گلشن تاالر 11:00-10:30

 استراحت و پذیرایی گلشن تاالر

13:00-11:00  

 

 

 

 

 تاالر قلم

 میوپاتی های التهابی  :1-2سمپوزیوم

 و آنتی بادی در میوزیت ها Classificationپیشرفت های  11:00-11:20

11:20-11:40 immune mediated necrotizing Malignancy  وmyopathy Associated 

Myositis  
 IBMپیشرفت های تشخیصی و درمانی  11:40-12:00

  میوزیتهای مقاوم 12:00-12:20

 پانل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و اعضای پانل 12:20-13:00

 پذیرایی ناهار و نماز نسترن تاالر 14:00-13:00

15:30-14:00  

 

 تاالر قلم

 ANCAسمپوزیوم واسکولیتهای وابسته به : 1-3سمپوزیوم

  ANCAفیزیوپاتولوژی واسکولیتهای  وابسته به  14:00-14:20

14:20-14:40 Case Challenges  

14:40-15:00 Management  

 اعضای پانلپانل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و  15:30 -15:00

 

 کاپیلروسکوپی :1کارگاه تاالر فرهنگ 17:30-15:30

 دکتر سعیده شنوندهمسئول کارگاه: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1398مهرماه  25پنجشنبه

 برنامه مکان زمان

 تظاهرات روماتولوژیک در بیماران پیوندی  :جامعسخنرانی  تاالر قلم 09:00-8:00

 دقیقه پرسی و پاسخ 3و  دقیقه 7مقاله، هر مقاله  9ارائه مقاالت:  تاالر قلم 10:30-9:00

 بازدید از پوسترها گلشن تاالر 11:00-10:30

 استراحت و پذیرایی گلشن تاالر

11:00-13:00  

 تاالر قلم

 مجمع عمومی انجمن روماتولوژی ایران

 گزارش عملکرد هیئت مدیره انجمن روماتولوژی ایران

 برنامه بزرگداشت استاد فریدون دواچی

 پرسش و پاسخ

 ناهار و نماز تاالر نسترن 14:00-13:00

15:30-14:00  

 

 

 

 تاالر قلم

 دیپیفسفول یسندروم آنت:2-2سمپوزیوم 
 اپیدمیولوژی و پاتوژنز 14:15 -14:00

 فسفولیپید و حاملگیآنتی  14:30 -14:15

 سندرم کاتاستروفیک 14:45 -14:30

 تازه های درمان سندرم آنتی فسفولیپید 15:00 -14:45

 پانل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و اعضای پانل 15:30 -15:00

 : دانسیتومتری2کارگاه  تاالر فرهنگ 17:30-15:30

 دکتر علیرضا رجاییمسئول کارگاه: 

 آموزش بیماران اسکلرودرمی تاالر قلم 17:30-15:30

  تغدیه در بیماران اسکلرودرمی 15:30-15:50

 ورزش در بیماران اسکلرودرمی 15:50-16:10

 بیماران اسکلرودرمی تشخیص و درمان16:10-16:30

 پانل پرسش و پاسخ16:30-17:30

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1398مهرماه  26جمعه 

 برنامه مکان زمان

10:00-8:30  

 

 تاالر قلم

 Auto inflammatory disorders :3-1سمپوزیوم
 در پاتوژنز بیماری های رماتیسمینقش اتوانفالماسیون  8:50 -8:30

 برخورد بالینی و تشخیص به اتوانفالماسیون در بیماری های روماتیسمی 9:10 -8:50

 ماتیسمیوبرخورد درمانی به اتوانفالماسیون در بیماری های ر 9:30 -9:10

 پانل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و اعضای پانل 10:00 -9:30

 استراحت و پذیرایی گلشن تاالر 10:30-10:00

12:30- 10:30  

 

 

 تاالر قلم

 استئوآرتریتبیماری : 3-2سمپوزیوم 

 پاتوژنزاستئوآرتریت 10:50 -10:30

 یغیرداروی های درمان های چالش 11:10 -10:50

 دارویی های درمان های چالش 11:30 -11:10

11:30- 11:50 ACR 2019گایدالینهای 

 پانل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و اعضای پانل 12:30 -11:50

 :  اختتامیه تاالر قلم 12:30–13:00

 سخنرانی آقای دکتر جمشیدی

 مراسم تقدیر از مقاالت برتر

 مراسم تقدیر از شرکت های همکار

 پذیرایی ناهار و نماز نسترنتاالر  14:00-13:00

 


