ششمین كنگره بین المللي پزشكي

ساعت
0-0:10
8:10-8:15
8:15-8:98
0398-0:14
0314 - 3
9- 9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11

تازه ترين دستاوردهاي پژوهش در دانش پزشكي ملكولي ،سلولي و
بالیني
برنامه روز اول :سه شنبه4931/80/62
تاالر امام ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی
سخنران
عنوان
تالوت قرآن و پخش سرود ملي
پخش كلیپ
خیرمقدم و مقدمهای بر کنگره
چالشهای پزشکی مولکولی و بالینی
مدرن
بیان اهداف کنگره

پروفسور علیرضا رنجبر ،رئیس كنگره از شهر
بن کشور آلمان

دكترمهرناز رسولی نژاد ،دبیر علمي كنگره
تهران کشور ايران
دکترمسلم بهادری ،رئیس دفترارتباط با
وضعیت دانش آموختگان دانشگاه علوم
دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
پزشکی تهران ونقش آنها در برگزاری
 ايرانکنگره های بین المللی
دکتر جعفريان ،رئیس دانشگاه علوم پزشكي
تأثیر همکاريهای بین المللی در
ارتقاء رتبه دانشگاه
تهران -ايران
ايران
بیماری واگیر در دنیا و
دکتر باقر الريجانی – فوق تخصص غدد و
متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي تهران
دکتر رضا ملک زاده -فوق تخصص گوارش
پژوهش و فناوری درعلوم پزشکی ايران
دانشگاه علوم پزشكي تهران
(پیش بینی تحوالت آتی)
استراحت و پذيرايی

پانل :2سرطان ،سلولهای بنیادين و پیوند عضو

هیئت رئیسه3 :
11-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45--12
12-12:30
12:30-13:30

دکترغالمرضا خاتمی -دکترملک حسینی  -دکتر قوام زاده– دکتر يحیی عقیقی  -دکترمحرابی
دکتر پورمند -دانشگاه علوم پزشكي
اثرات دائمی قرار گرفتن در معرض دخانیات
تهران
در سرطان های اورولوژی
دکتر اردشیر قوام زاده– فوق تخصص
64سال تجربه در زمینه پیوند سلولهای
خون وسرطان،دانشگاه علوم پزشكي
بنیادين در ايران
تهران
موانع و راه حل هايی که برسر راه پیوند
دکتر ملک حسینی –فوق تخصص پیوند کبد
اعضاء وجود دارد
دانشگاه علوم پزشكي شیراز
دکتر حسین بهاروند ،موسسه رويان،
از سلولهای بنیادين تا طب رژنراتیو
ايران
پرسش و پاسخ
ناهار

پانل  : 9قلب وعروق
محمد حسین ماندگار -دکتر منوچهر قارونی -دکتر عباس فردوسی-
هیئت رئیسه :پروفسور ايرج ناظری -دکتر ّ
پروفسور پرويز مسعودی
شروع سکته قلبی در جوانان
13:30-13:45
13:45-14

دستگاه کمکی بطن چپ در جراحی قلب

14-14:15

جراحی قوس آئورت

14:15-14:30
14:30-15

دکتر منوچهر قارونی – متخصص
بیماريهای قلب وعروق دانشگاه علوم
پزشکی تهران
دکتر عباس فردوسی ،آلمان
پروفسور پرويز مسعودی -پاسائو آلمان

دکتر نفیسه بحیرائی-دکترای مهندسی
رويکرد نوين در مهندسی بافت قلب
بافت دانشکده فناوريهای نوين پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرسش و پاسخ

برنامه روز دوم :چهارشنبه 4931/80/62
ساعت

سخنران

عنوان
پانل :1نفرولوژی

هیئت رئیسه:

8-8:15
8:15-8:30
8:30-8:45
8:45-9
9-9:15
9:15-9:30
9:300-10
10-10:30

پروفسور بداغی  -پروفسور اسدی  -دکتر لسان پزشکی  -دکتر گتمیری  -دکتر اتوکش
دکتر محبوب لسان پزشکی -دانشگاه
مکانیسم های ادم در سندرم نفروتیک
علوم پزشکی تهران
دکتر سیدمنصور گتمیری -دانشگاه
میکرو آلبومینوری واثرات آن بر کلیه
علوم پزشکی تهران
دکتر محمدرضا عباسی -دانشگاه علوم
پروتئینوری ايزوله
پزشکی تهران
پروتئینوری در حاملگی
دکتر محمدتقی نجفی – دانشگاه علوم
پزشکی تهران
پروفسور فرحناک اسدی ،شیکاگو،
سیو نافیل ودرمانديابت بی مزه نفروژنیک
آمريکا
مادر زادی
دکتر فاطمه قانع شعرباف ،مشهد،
تازه های سندرم اورمی همولیتیک
ايران
پرسش و پاسخ
استراحت و پذيرايي

پانل :4حوزه سالمت
هیئت رئیسه:

10:30-10:45
10:45-11
11-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12
12-12:30
12:30-13:30

پروفسور نجابت  -پروفسور آملی  -پروفسور سیادت پور-دکتر قانعی -دکتر مسجدی
دکترمصطفی قانعی-فوق تخصص ريه ،رئیس انستیتو
پیشرفتهای بیوتکنولوژی در حوزه
سالمت
پاستور ايران
سیگار وسالمت
دکتر مسجدی –فوق تخصص بیماريهای ريوی ودستگاه
تنفس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پروفسور يحیی دولتی -دانشگاه علوم پزشکی تهران
چگونگی مقابله با بیمار ناراضی
دکتر شريعتی-متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشگاه
روند تحوالت در نظام ارائه خدمات
علوم پزشکی تهران
سالمت
عدالت در سیاستهای کلی سالمت و طرح دکتر مجدزاده –دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
تحول سالمت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیرحسین تکیان -دکترای تخصصی علوم
ديپلماسی سالمت ،ضرورت توسعه همه
مديريت واقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
جانبه نظام سالمت جمهوری ا.ايران
تهران
پرسش و پاسخ
ناهار

پانل2

:پزشکی قانونی و اخالق پزشکی

هیئت رئیسه:دکترتابعی–دکتر توفیقی -دکترعقیقی
مسائل پزشکی قانونی و اخالق پزشکی
دکتر حسن توفیقی –متخصص پزشکی
13:30-13:45
قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران
عشق وزندگی( براساس کتاب انسانیت و پزشکی دکتر ضیاء الدين تابعی-فوق تخصص
هماتولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی
آينده)
13:45-14
شیراز
انتشار مقاله اصیل به دو زبان  ،راهنمايی دکتر فرزادمحمدی – فوق تخصص چشم
14-14:15
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
در اخالق نويسندگی
دکتر حسام الدين رياحی -متخصص اخالق
اخالقگرايی حرفه ای با رويکرد استفاده از
14:15-14:30
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شبکه های مجازی
پرسش و پاسخ
14:30-15

پانل2

:بیماريهای عفونی و ايدز

هیئت رئیسه :دکتر محرز-دکتر حاجی عبدالباقی-دکتر رسولی نژاد–دکتر منصوری -دکتر رئیس سادات
بار بیماری هپاتیت در ايران ومنطقه
دکترسید مؤيد علويان –فوق تخصص گوارش
15-15:15
وکبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا
دکتر مینو محرز ،دکتر محبوبه حاجی
HIV/AIDSدر ايران
عبدالباقی ،دکتر مهرناز رسولی نژاد -
15:15-15:30
متخصص بیماريهای عفونی دانشگاه علوم
پزشکی تهران
دکتر اسفنديار بداغی -تهران ايران
يادآوری واکسنها تا چه سنی
15:30-15:45
پرسش و پاسخ
15:45-16

برنامه روز سوم :پنج شنبه4931/80/60
عنوان
پانل :0تشخیص و درمان

ساعت

هیئت رئیسه :پروفسور آملی–

پروفسور دواچی– دکتر نراقی -پروفسور فیروزيان

معیار تشخیص و دسته بندی بیماری بهجت

8-8:15
8:15-8:30
8:30-8:45
8:45-9:15

سخنران

پروفسور فريدون دواچی – فوق تخصص
مفاصل وعضالت،دانشگاه علوم پزشکی
تهران
دکتر محسن نراقی –فلوشیپ راينولوژی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروفسور نصرت فیروزيان -آلمان

تازه های تشخیص ودرمان در بیماری مزمن
بینی وسینوس ها
تازه های تشخیصی ودرمانی لنفوم های
سلول T
پرسش و پاسخ

پانل :9ايمونولوژی وژنتیک
هیئت رئیسه :دکتر معین-دکتر کريمی نژاد -دکتر منصوری -دکتر نیک بین
محمد حسن کريمی نژاد ،
پروفسور
پیشرفت های ژنتیک موازی با طب مدرن
ّ
09:15-09:30
تهران ،ايران
پروفسورمصطفی معین -فوق تخصص بیماريهای
تحوالت نوين در اپی ژنتیک در آسم
آلرژی وايمن شناسی بالینی
وبیماريهای آلرژيک
09:30-09:45
کودکان،دانشگاه علوم پزشکی تهران

09:45-10

طب مولکولی در متن طب بالینی
ارزيابی بیماران مبتال به نوتروپنی
مادرزادی

10:15-10:30
10:30-11:00

پرسش و پاسخ
استراحت و پذيرايی

10-10:15

پروفسور علیرضا رنجبر ،بن ،آلمان
دکتر نیما رضايی -فلوشیپ اسم وآلرژی
و ايمونولوژی کودکان ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران

پانل : 48جراحی
هیئت رئیسه :پروفسور نجابت  -دکترربانی -پروفسور نوری -پروفسور سیادت پور
تاريخچه پیدايش و تکامل جراحی تصادفات پروفسور احمد سیادت پور ،آلمان
11:00-11:15
در ايران
دکترمحمد ابادی ،هامبورگ ،آلمان
بازسازی ناحیه صورت با میکرو جراحی
11:15-11:30
فلپ آزاد آناستاموز کننده
جراحی کم تهاجمی نخاع وتغییر زندگی ها پروفسور بابک باباپور ،آلمان
11:30-11:45
دکتر علیرضا کیا ،آلمان
تازه های جراحی اتاقک قدامی چشم
11:45:12
پرسش و پاسخ
12-12:30
ناهار
12:30-13:30

پانل : 14علوم تغذيه
هیئت رئیسه :دکتر محمدزاده  -دکتر عباس فردوسی-دکتر جوانبخت
دکتر نیاز محمد زاده -دکترای
تازه های تغذيه در بیماريهای اعصاب
13:3013:45
تغذيه،دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مريم محمودی-دکترای تغذيه،
تازه های ايمونو نوتريشن
13:45-14
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدحسن جوانبخت-دکترای تغذيه،
تازه های تغذيه در بیماريهای قلبی
14-14:15
دانشگاه علوم پزشکی تهران
عروقی
دکترفريبا کوهدانی -دکترای تغذيه،
تازه های نوتريجنومیک در چاقی
14:15-14:30
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرسش و پاسخ
14:30-15

برنامه روز چهارم:جمعه4931/80/63
ساعت

سخنران

عنوان

پانل :12فناوريهای نوين پزشکی
هیئت رئیسه :پروفسور فیروزيان -پروفسور نوری -دکتر قنبری -دکتر امانی -دکتر علیرضا کیا -دکتر
يونسی
دکتر حسین قنبری -دکترای نانوفناوری
پیشرفت های اخیر درطب باز ساختی
8-8:15
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیر امانی -دکترای نانوفناوری
نقش نانو فناوری در داروسازی
8:15-8:30
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی يونسی -دانشگاه علوم پزشکی
نقش نوروساينس در پزشکی آينده
8:30-8:45
تهران
دکتر بابک نگهداری -دانشگاه علوم
افق های تازه زيست فناوری پزشکی
8:45-9
پزشکی تهران
دکتر محمد عبداالحد -دانشکده برق
استفاده از چیپهای ،میکروسیاری
دانشگاه تهران
الکترودهای نانو ساختار جهت تشخیص
9-9:15
سلولهای توموری،گردشی در خون
دکتر مهدی آدابی  -دانشگاه علوم
کاربرد نانو تکنولوژی در تشخیص
9:15-9:25
پزشکی تهران
بیماريها
دکتر علیرضا پرتوآذر -دانشگاه علوم
کاربرد نانوتکنولوژی در علوم دارويی
9:25-9:35
پزشکی تهران
حسین ارزانی  -دانشگاه علوم پزشکی
کاربرد نانو تکنولوژی در درمان
9:35-9:45
تهران
تومورهای مغزی
تارا امامی -دانشگاه علوم پزشکی
کاربرد نانوتکنولوژی در واکسن وسرم
9:45-9:55
تهران
استراحت و پذيرايي
9:55-10:30

پانل :13پزشکی ورزشی
هیئت رئیسه :پروفسور کريمی نژاد –دکتر حلب چی– پروفسور باباپور -دکتر علیزاده
پروفسور فريدون عالء -تهران ايران
تشخیص ودرمان اختالالت خونريزی دهنده
ژنتیکی درايران – تلنگری بر بنیان
10:30-11
گذاری سازمان انتقال ايران
فناوريهای نوين در تشخیص و درمان آسیب دکتر فرزين حلب چی -دانشگاه علوم
11-11:15
پزشکی تهران
های ورزشی
روشهای غیرتهاجمی کاهش وزن وکاهش درصد خانم دکتر علیزاده -دانشگاه علوم
11:15-11:30
پزشکی تهران
چربی بدن
دکترنورمحمدپور -دانشگاه علوم پزشکی
فناوريهای نوين در درمان کمردرد
11:30-11:45
تهران
پرسش و پاسخ
11:45-12
ناهار
12-13:30

پانل :14روانپزشکی وروانشناسی
هیئت رئیسه :دکتر رئیس سادات  -دکتر خداياری فرد -دکتر فردوسی  -دکتر رسولی نژاد
دکتر محمد خداياری فرد
روانشناسی مثبت انديشی و روان درمانی
13:30-13:45
مذهبی
دکتر محمد طباطبايی -ويسبادن -آلمان
افسردگی از ديدگاه بین فرهنگی
13:45-14
14-14:15
14:15-14:30

14:30-14:45
14:45-15
15-15:30

سالمت روان در دوران سالمندی

دکتر سیدمحمدرضا سیداحمديان -دکترای
روانشناسی
دکتر فريبا کرملو-آلمان

ارتباط بین روان درمانی و بیماريهای
الرژيک -ازتشخیص تادرمان
نقش اعتقادات مذهبی ومعنويات گرايی در دکتر بهروز گلچای -دانشگاه علوم
پزشکی گیالن
تصمیم گیری خانوائه های اهداء کننده
اعضاء پس از مرگ مغزی -پژوهشی در استان
گیالن
پرسش و پاسخ
پروفسور رنجبررئیس کنگره -دکتر رسولی
جمع بندی مطالب وسخنان پايانی
نژاد دبیر علمی ودکتر سیداحمديان
دبیر اجرايی کنگره

بخش جشنواره روزجمعه 4931/80/63
مراسم اهدای جوايز اساتید برجسته داخل و خارج از دانشگاه

تاالر ابن سینا  -دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ساعت

عنوان

سخنران

خیر مقدم و ارايه گزارش

دکتر عباس فردوسی
دبیر اجرايی آکادمیک جهانی استاد پروفسور
دکتر علیرضا يلدا در دانش پزشکی – آلمان
دکتر بهادری -رئیس دفترارتباط با دانش
آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جعفريان
رئیس دانشگاه علوم پزشكي تهران -ايران
پروفسور علیرضا رنجبر
رئیس بنیاد آکادمیک جهانی استاد پروفسور
دکتر علیرضا يلدا در دانش پزشکی ،بن -آلمان

18-18:15
18:15-18:30
18:30-19

19-20

20-20:30
20:30- 21:30

پیشرفتهای پزشکی در ايران
تاثیر تقدير از محققین بر ارتقاء
علمی دانشگاه
معرفی جوايز بین المللی بنیاد
آکادمیک جهانی استاد پروفسور
دکتر علیرضا يلدا در دانش پزشکی
در حیطه های:
 پوستر برگزيده فرهنگ و هنر محقق جوان اختراع و نوآوری در علومپزشکی
 مسوولیت اجتماعی در بهداشتعمومی و پزشکی
 دانشمندان برجسته مدال افتخارصحبتهای پايانی
پذيرايی و شام

دکتر سید حسن هاشمی
وزير محترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

