روز اول
سه شنبه
 27آذر ماه 1397
سالن 2
زمان
10:30-12:00

پانل :تشخیص سونوگرافیک ناهنجاری های جنینی
گرداننده :دکتر سولماز پیری
اعضا :دکتر حمید بهنیا ،دکتر ثریا صالح گرگری ،دکتر وجیهه مرصوصی ،دکتر حمیرا وفایی

12:00-13:30

پانل :حفظ باروری در اندومتریوز و سرطان ها
گرداننده :دکتر ربابه طاهری پناه
اعضا :دکتر طاهره اشرف گنجویی  ،دکتر صدیقه عبداللهی ،دکتر فیروزه غفاری ،دکتر مژگان کریمی زارچی ،دکتر زهرا واحدی پور

13:30-14:30
14:30-16:00

نماز و ناهار
هیئت رئیسه :دکتر رویا پادمهر ،دکتر بنفشه تاجبخش ،دکتر لیلی حفیظی ،دکتر خدیجه شادجو
14:30-14:40

دکتر رویا پادمهر

ضرورت انجام ازاد سازی حالبها حین عمل جراحی الپاروسکوپی اندومتریوزیس

14:40-14:50

دکتر بنفشه تاجبخش

همراهی اندومتریوما با سکس کورد تومور با لوله های حلقوی.معرفی یک مورد

14:50-15:00

دکتر لیلی حفیظی

مقایسه میزان موفقیت کوتر تخمدان در دو روش استاندارد و وابسته به دوز در سندرم تخمدان

15:00-15:10

دکتر مهرداد شیخ وطن

مرور سیستمیک مبتنی بربیوانفورماتیک از ژنها و  microRNAهای مرتبط با اندومتریوز

15:10-15:20

دکتر ثمانه رخگیره

ارزش تشخیصی انوالز ادراری همراه با  CA125 & CA19-9در بیماران اندومتریوز

15:20-15:30

دکتر مریم رضوی

مقایسه اثر پروفیالکتیک کاربتوسین و اکسی توسین در خونریزی بعد از سزارین

15:30-15:40

دکتر خدیجه شادجو

کبفیت زندگی و دیس پارونی عمقی در بیماران اندومتریوز که تحت جراحی رزکسیون

15:40-15:50

دکتر زهرا طاولی

15:50-16:00

دکتر غزال منصوری

پلی کیستیک

اندومتریوز قرار گرفتند
تشکیل آبسه بعد از درمان الپاراسکوپیک چندین تراتوم بالغ کیستیک به جسبندگی به روده:
گزارش موردی
هیستروسکوپیک میومکتومی در میومهای ساب موکوز بزرگ در یک مرحله با استفاده از
پروستاگالندین اف دو الفا

روز دوم
چهارشنبه
 28آذر ماه 1397
سالن 2
زمان
هیئت رئیسه :دکتر میثم اخالق دوست ،سیمین تعاونی ،دکتر فاطمه رمضان زاده ،دکتر صفیه شهریاری افشار ،دکتر مانیا کاوه
8:00-8:10

دکتر مهین بندریان

درمان موفق فیستول رحمی به سیتی در اسکارسزارین آگومنسیت های GnRh

8:10-8:20

سمیه موخواه

ارتباط ضخامت چربی ویسرال در سونوگرافی با اجزای سندرم متابولیک در زنان

8:20-8:30

دکتر میثم اخالق دوست

بررسی دقت روش غیرتهاجمی  NIPTجهت تشخیص سندرم های داون ،ادوارد و پاتو

8:30:-8:40

مریم فسنقری

تاثیر تجسم هدایت شده بر دلبستگی مادر به جنین در زنان نخست زا با بارداری

8:40-8:50

محدثه مطهری نژاد

بررسی تاثیر اسانس گل سرخ بر عملکرد جنسی زنان

8:50-9:00

دکتر مانیا کاوه

بررسی تاثیر بلوک شبکه هیپوگاستریک فوقانی در درمان درد بیماران مبتال به

9:00-9:10

دکتر مریم هاشمی

9:10-9:20

دکتر زهرا الموتی

9:20-9:30

طیبه آزادی میانکوهی

بررسی طب سنتی بر درمان واژینیت و عفونتهای منتقله جنسی

9:30-9:40

زهرا بریمانی ابکسری

مروری بر راهکارهای ارتقای سالمت جنسی کودکان در خانواده و مدرسه

حامله غیر چاق تحت تکنیک های باروری کمک شده

بدون برنامه

اندومتریوز مقاوم به درمان های دارویی و جراحی
آیا مورسلیشن میوم در الپاروسکوپی عامل افزایش سلولهای دوکی در مایع پریتوان
است؟
عمل جراحى الپاراسکوپى کیست بسیار بزرگ تخمدان (درمویید)و استفاده از جدار
تخمدان بعنوان endobag

9:40-9:50

بنفشه نیکفر

9:50-10:00

سیمین تعاونی

10-10:30
10:30-12:00

بهبود مقاومت شیمیایی سلول های سرطان زنان در حضور کورکومین
مدیریت درد لیبر :تاثیر مشاهده سیمای طبیعت
پذیرایی و بازدید از پوستر و نمایشگاه

پانل :سالمت مادران ،هپاتیت سی و مشارکت سازمانها
گرداننده :دکتر صفیه شهریاری افشار
اعضا :دکتر مهرزاد تشکریان ،دکتر ناهید خداکرمی ،دکتر رشید رمضانی ،دکتر پروانه سلحشور ،دکتر مهراندخت عابدینی ،دکتر سید موید علویان

12:00-13:30

پانل :سرطان های زنان(برای این بیمار کدام تصمیم بهتر است؟)
گرداننده :دکتر اعظم السادات موسوی
اعضا :دکتر ستاره اخوان ،دکتر سهیال امینی مقدم ،دکتر فرح فرزانه ،دکتر مهدیس محمدی

13:30-14:30
14:30-16:00

نماز و ناهار
پانل :هیستروسکوپی
گرداننده :دکتر بهناز نوری
اعضا :دکتر آزاده اکبری سنه ،دکتر عطیه جواهری ،دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژاد ،دکتر کبری طاهر منش ،دکتر زهرا نجمی

روز سوم
پنجشنبه
 29آذر ماه 1397
سالن 2
زمان
10:30-12:00

سمپوزیوم :چالش های آزمایشگاهی در تست های ناباروری
سخنرانان :دکتر شهرام سواد ،دکتر لیال نظری ،دکتر سارنگ یونسی

12:00-13:30

پانل :ترومبو آمبولی
گرداننده :دکتر مریم مشفقی
اعضا :دکتر زهرا پناهی ،دکتر مریم چمنی ،دکتر الهه زارعان ،دکتر نسیم سنجری ،دکتر سیاوش کورانی فر

13:30-14:30
14:30-16:00

نماز و ناهار
هیئت رئیسه :دکتر حمید زاهدی ،دکتر مهرداد شیخ وطن ،دکتر فاطمه طباطبایی ،دکتر مریم مشفقی
14:30-14:40

دکتر میترا احمد سلطانی

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر  NLPبر دانش و نگرش جراحی رزیدنتهای ارشد زنان

14:40-14:50

دکتر فاطمه طباطبایی

اختالل بینایی به عنوان عارضه ارزیابی هیستروسکوپیک خونریزی نامرتب رحمی

14:50-15:00

دکتر معصومه میر تیموری

تاثیر ایزوسورباید منونیترات در آمادگی سرویکس در خانمهای حامله

15:00-15:10

دکتر ذات اله عاصمی

اثرات مکمل یاری فوالت بر روی رگرسیون و وضعیت متابولیک در هیپرپالزی آندومتر

15:10-15:20

دکتر ندا نوذری

شیوع عالئم گوارشی در بین زنان با تشخیص اندومتریوزیس  ،مطالعه موارد و مرور مقاالت

15:20-15:30

دکتر مرضیه زمانیان

اثر دی هیدرو اپی آندروسترون روی پاسخ تحریک تخمدانی در سیکل های  IVFدر زنان نازای با

15:30-15:40

دکتر حمید زاهدی

اداره بیهوشی در حاملگی پرخطرهیپرتانسیون ناشی از حاملگی

15:40-15:50

دکتر مهین احمدی

بررسی عوارض سزارین در مادران و نوزادان در یکی از بیمارستان های تهران طی دو سال

15:50-16:00

پرسش و پاسخ

کاهش ذخیره تخمدانی یک کار آزمایی بالینی قبل و بعد

گذشته

