
 

 96آبان  3  چهارشنبه

 برنامه مکان زمان

 ورودی 8:00-7:30

 همکفطبقه 
 ثبت نام

 قلم تاالر 8:30-8:00

 (همکف)طبقه 
 افتتاحیهمراسم 

 خوش آمدگویی

ریاست انجمن روماتولوژی ایران و ریاست یازدهمین گنگره سالیانه  –: آقای دکتر جمشیدی 8:15-8:00

 انجمن روماتولوژی ایران

 دبیر یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران –سروش سوسن : خانم دکتر 8:30-8:15

 قلم تاالر 9:30-8:30

 (همکف)طبقه 
 درمان چشم در بیماری بهجت -سخنرانی اصلی

 ریاست جلسه: دکتر فرهاد شهرام

 دکتر فریدون دواچی - 8:30 -9:15

 پانل پرسش و پاسخ - 9:15 – 9:30

 قلم تاالر 10:30-9:30

 (همکف)طبقه 
 منتخب قاالتمارائه 

 دکتر محمد باقر اولیاهیئت رئیسه: دکتر آرش تهرانی، 

 دقیقه( 10اله هر مق-مقاله 6)

 بازدید پوستر  همکفطبقه  11:00-10:30

 سالن پذیرایی

 همکفطبقه 
 استراحت و پذیرایی

 قلم تاالر 13:00-11:00

 (همکف )طبقه
 مشکالت چشم روماتولوژی و چالش  :1-1 سمپوزیوم

 ، دکتر فرهاد شهرامدکتر هرمز شمسدکتر فریدون دواچی، هئیت رئیسه: 

 دکتر هرمز شمس داروهای آنتی ماالریک و چشم:: 11:15-11:00

 دکتر مسعود سهیلیان: التهاب چشم به عنوان اولین تظاهر بیماریهای روماتیسمی:11:30-11:15

 دکتر نازنین ادیب :گرفتاری چشم و نحوه درمان آن در بیماری های روماتولوژیاهمیت  :11:45-11:30

 زارعیدکتر محمد  پروسه اسکرین برای درگیری چشم به چه صورت است؟: 12:00-11:45

  : پانل پرسش و پاسخ12:00 -13:00

سهیلیان، دکتر نازنین اعضای پانل: دکتر فریدون دواچی، دکتر هرمز شمس، دکتر فرهاد شهرام، دکتر مسعود 

 ابراهیمی ادیب، دکتر محمد زارعی

 تاالر ضیافت 14:00-13:00

 (زیر همکف)طبقه 
 پذیرایی ناهار و نماز

 تاالر قلم 16:00-14:00

 (همکف)طبقه 
 تشخیص اسپوندیل آرتریت آنکیلوزانت: 1-2 سمپوزیوم

 حقیقی دکتر انوشه، ، دکتر مریم مقدسیدکتر احمدرضا جمشیدیهیئت رییسه: 

 دکتر احمد سلیم زادهی: گاهسمپتوم ها و تست های آزمایش: 14:20-14:00

 امیر پژمان هاشمیدکتر : رادیولوژی: 14:40-14:20

 دکتر سوسن سروشکرایتریای تشخیصی: : 15:00-14:40

 : پانل پرسش و پاسخ16:00-15:00

سلیم زاده، دکتر امیر پژمان هاشمی، دکتر اعضای پانل: دکتر احمدرضا جمشیدی، دکتر مریم مقدسی، دکتر احمد 

 سوسن سروش

 کالس  18:00-16:00

 طبقه همکف
 کاپیلروسکوپی :1کارگاه

 دکتر سعیده شنوندهمسئول کارگاه: 

 



 96آبان  4  پنجشنبه

 برنامه مکان زمان

 تاالر قلم 9:30-8:00

 (همکف)طبقه 
  (MCTD and Overlap) بیماری های بافت همبند غیر دیفرانسیه: 2-1 سمپوزیوم

 پورمقیم هادی ، دکترمحمدرضا هاتفدکتر  ،دکتر زهرا رضائی یزدیهیئت رئیسه: 

 دکتر علیرضا صادقیطبقه بندی و کرایتریا:  :8:20-8:00

 دکتر علی محمد فاطمیرویکرد بالینی و تست های تشخیصی: : 8:40-8:20

 میرفیضیدکتر زهرا درمان و رو به راه سازی: :9:00-8:40

 : پانل پرسش و پاسخ9:30-9:00

دکتر حسن جوکار، ، دکتر هادی پورمقیم، محمدرضا هاتف، دکتر دکتر زهرا رضائی یزدیاعضای پانل: 

 ، دکتر علیرضا صادقی، دکتر علی محمد فاطمی، دکتر زهرا میرفیضی

 تاالر قلم 11:00-9:30

 (همکف)طبقه 
 ایران انجمن روماتولوژی مجمع عمومی

 مراسم تقدیر از استاد پیشکسوت روماتولوژی اطفال جناب آقای دکتر غالمعلی ناصح: 10:00-9:30

 پخش کلیپ زندگی استاد -

 Swanseaدانشکده پزشکی  ،پزشکی فیزیکی )استاد سخنرانی آقای دکتر داریوش راث -

Wales )  

 مراسم تقدیر از استاد -

 سخنرانی آقای دکتر غالمعلی ناصح -

 هیئت مدیره انجمن روماتولوژی ایرانگزارش عملکرد 

 گزارش فعالیت مجله انجمن روماتولوژی ایران

 پرسش و پاسخ

 بازدید از پوستر همکفطبقه  11:30-11:00

 سالن پذیرایی

 همکفطبقه 
 ت و پذیراییاستراح

 تاالر قلم 13:30-11:30

 )طبقه اول(
 استئو پوروز :2-2سمپوزیوم 

 دکتر محمد مسلمی زاده، دکتر هادی کریم زاده، امامدکتر محمد مهدی هیئت رئیسه: 

 دکتر علیرضا رجائی :در تشخیص و درمان TBSنقش : 11:50-11:30

 دکتر محمدمهدی امام درمان استئوپوروز در شرایط خاص:: 12:10-11:50

 دکتر آناهیتا امیرپور : درمان در استئوپوروز مقاوم:12:30-12:10

 دکتر آرمان احمد زاده استئوپوروز: درمان های نوین: 12:50-12:30

 : پانل پرسش و پاسخ13:30-12:50

، دکتر محمد مسلمی زاده، دکتر هادی کریم زاده، دکتر علیرضا دکتر محمد مهدی اماماعضای پانل: 

 رجائی، دکتر محمدمهدی امام، دکتر آناهیتا امیرپور، دکتر آرمان احمد زاده

 تاالر ضیافت 14:30-13:30
 همکف(زیر )طبقه 

 پذیرایی ناهار و نماز

16:30-14:30 

 

 

 تاالر قلم

 (همکف)طبقه 
 روماتولوژی کودکان: دردهای غیر التهابی اسکلتی عضالنی: 2-3 سمپوزیوم

 ناصحغالمعلی ، دکتر دکتر یحیی عقیقی هیئت رئیسه:

 دکتر ودود جوادیسندرم هیپرموبیلیتی خوش خیم:  :14:45-14:30

15:00-14:45 :Common overuse Injuries  :دکتر رضا رئیس کرمی 

 دکتر وحید ضیائی کمر درد در کودکان:: 15:15-15:00

 دکتر رضا شیاریلنگیدن در کودکان: : 15:30-15:15

 : پانل پرسش و پاسخ16:00-15:30

 ، دکتر غالمعلی ناصح، دکتر ودود جوادی، دکتر رضا رئیس کرمی، دکتر یحیی عقیقیاعضای پانل: 

 دکتر وحید ضیائی، دکتر رضا شیاری



 کالس  18:00-16:00

 طبقه همکف
 دانسیتومتری :2کارگاه 

 دکتر علیرضا رجاییمسئول کارگاه: 

 تاالر قلم 18:00-16:00

 (همکف)طبقه 
 پوکی استخوانآموزش بیماران: 

 ، دکتر عبدالرحمن رستمیانریاست جلسه: دکتر محسن سروش

 دکتر احمد ساعدیتغذیه در پوکی استخوان، : 16:20-16:00

 محمد حسین پور غریبدکتر  ، ورزش در پوکی استخوان: 16:40-16:20

 تشخیص و درمان طبی: دکتر مریم غروی: 17:00-16:40

 : پانل پرسش و پاسخ18:00-17:00

 

 96آبان  5جمعه 

 برنامه مکان زمان

 تاالر قلم 10:00-8:00

 (همکف)طبقه 
 کمر درد: 3-1سمپوزیوم

 ، دکتر احد اعظمیاجینعبدالهادی دکتر  ،دکتر اصغر حاج عباسیهیئت رئیسه: 

 دکتر اصغر حاجی عباسی اپیدمیولوژی و طبقه بندی کمر درد:: 8:15-8:00

 دکتر کریم موال رویکرد تشخیصی به کمر درد:: 8:30-8:15

 دکتر محمدعلی نظری نیا درمان غیر دارویی:: 8:45-8:30

 دکتر ایراندخت شناور درمان دارویی:: 9:00-8:45

 : پانل پرسش و پاسخ10:00-9:00

دکتر ، دکتر کریم موال، ، دکتر احد اعظمیاجینعبدالهادی ، دکتر دکتر اصغر حاج عباسیاعضای پانل: 

 دکتر ایراندخت شناور، محمدعلی نظری نیا

 سالن پذیرایی 10:30-10:00

 همکفطبقه 
 استراحت و پذیرایی

 تاالر قلم 10:30 -12:30

 (همکف)طبقه 
 ((Vasculitis Mimickersمقلد های واسکولیت : 3-2سمپوزیوم 

 ، دکتر مهرزاد حاجعلیلوفاطمه شیرانیدکتر  ،دکتر محمود اکبریانهئیت رئیسه: 

 دکتر علی جوادزادهبدخیمی و واسکولیت ها: : 10:30-10:45

 فاطمه شیرانیدکتر آنومالی های دیواره رگ و واسکولیت ها: : 10:45-11:00

 دکتر ناهید کیانمهرواسکولیت ناشی از عفونت ها: : 11:00-11:15

 دکتر مژده ذبیحی یگانهواسکولیت های ناشی از دارو: : 11:15-11:30

 پانل پرسش و پاسخ: 11:30-12:30

، دکتر دکتر علی جوادزاده، دکتر مهرزاد حاجعلیلو، فاطمه شیرانیدکتر  ،دکتر محمود اکبریاناعضای پانل: 

 فاطمه شیرانی، دکتر ناهید کیانمهر، دکتر مژده ذبیحی، 

 :  اختتامیه تاالر قلم 12:30 – 13:00

 سخنرانی آقای دکتر جمشیدی

 مراسم تقدیر از مقاالت برتر

 مراسم تقدیر از شرکت های همکار

 تاالر ضیافت 14:00-13:00

زیر )طبقه 

 همکف(

 پذیرایی ناهار و نماز

16:00-14:00 

 

 تاالر قلم

 (همکف)طبقه 

 مسئولیت کیفری و انتظامی پزشکان در قوانین مجازات اسالمی و نظام پزشکی

  سخنران: بازپرس دادسرای عمومی

 امتیاز بازآموزی به صورت جداگانه 6دارای 

 


