
 روزاول 

 1400اسفند ماه   4چهارشنبه ، 

 12:00تا   08:15ساعت   

 سالن اصلی 

 ساعت عنوان  سخنران

 08:30-08:15 سخنرانی افتتاحیه  دکتر حشمت اله کلباسی 

 08:40-08:30 سخنرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر عبدالرضا پازوکی

 08:50-08:40 سخنرانی ریاست محترم  کنگره دکتر حسین سعیدی مطهر

 09:00-08:50 سخنرانی دبیرعلمی کنگره دکتر محمدعلی پکنه

 9:15-9:00 سودوکیست پانکراس )رویکرد الپاروسکوپیک ( دستیار فلوشیپ جراحی های درون بین  -دکتر برمک قلی زاده

فوق تخصص بیماری های گوارش و   -دکتر بیژن شهبازخانی

 کبد 
 09:30-09:15 سودوکیست پانکراس )رویکرد اندوسکوپیک (

 09:45-09:30 پانکراتکتومی الپاروسکوپیک  فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر فرهاد کر

 فلوشیپ جراحی های درون بین  -دکترسعید صفری 
 اسپلنکتومی 

New Laparoscopic Approach Huge  
09:45-10:00 

 10:15-10:00 رویکرد الپاروسکوپیک به کیست های طحال  فلوشیپ جراحی های درون بین  -دکتر بابک حسینی

 10:30-10:15 مایکروویو ابلیشن توده های کبدی   متخصص رادیولوژیست –دکتر آزاده مقدم 

 10:45-10:30 کیست های هیدراتید کبدی فلوشیپ جراحی های درون بین  -دکتر حمید مللی 

 11:00-10:45 هپاتیک رزکسیون  متخصص جراحی عمومی -دکتر آرمان آقایی

 11:15-11:00 در سرطان معده  PIPACنقش   متخصص جراحی عمومی -دکتر مهرداد بهلولی

 گرداننده پانل : 

 :1پانل 

 

 برخورد با سودوسیست پانکراس

 دکتر سعید صفری   11:15-12:00

 اعضا :   

   دکتر حسین سعیدی مطهر  

   دکتر بیژن شهباز خانی   

   دکتر هژیر صابری   

   دکتر پروین شاپوری  

 

 

 

 

 

 



 

 روزاول

 
  1400اسفند ماه  4چهارشنبه ، 

  16:30تا  14:00ساعت  

  2سالن فرعی 

  ساعت عنوان   سخنران 

  14:15-14:00 آترزی مری توراکوسکوپیک  فوق تخصص جراحی کودکان -دکتر مهران هیرادفر

  14:30-14:15 فیستول رکتووزیکال الپاروسکوپیک  فوق تخصص جراحی کودکان  -دکتر حمید فروتن

  14:45-14:30 ترمیم الپاروسکوپیک هرنی کشاله ران کودکان فوق تخصص جراحی کودکان  -دکتر سیدمجتبی موسوی خوشدل

  15:00-14:45 استنوز هیپرتروفیک پیلور الپاروسکوپیک  فوق تخصص جراحی کودکان -دکتر رضا شجاعیان

  15:15-15:00 ترمیم الپاروسکوپیک هرنی کشاله ران کودکان فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان  -دکتر مهرداد حسین پور

  15:30-15:15 الپاراسکوپی در آپاندیسیت در کودکان  فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان  -دکتر مهرداد حسین پور

 گرداننده پانل : 

 پانل:

 

 ترمیم هرنی  دیافراگماتیک توراکوسکوپیک   

15:30-16:30 

 

  فوق تخصص جراحی کودکان  -دکتر احمد خالق نژاد طبری   

  اعضا :   

    فوق تخصص جراحی کودکان -دکتر مهران هیرادفر  

    فوق تخصص جراحی کودکان -دکتر موسوی خوشدل  

    فوق تخصص جراحی کودکان -دکتر لیلی مهاجرزاده  

    فوق تخصص جراحی کودکان -دکتر فرید اسکندری   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روزاول

 
  1400اسفند ماه  4چهارشنبه ، 

  17:00تا  14:00ساعت  

  1سالن فرعی 

  ساعت عنوان   سخنران 

  14:15-14:00 ازوفاژکتومی  فوق تخصص جراحی توراکس  -دکتررضا باقری 

  14:30-14:15 لوبکتومی  فوق تخصص جراحی توراکس   -دکترابوالقاسم  دانشور

  14:45-14:30 هرنی هیاتال و جراحی آنتی ریفالکس  فوق تخصص جراحی توراکس  -دکترضیاراثی هاشمی 

  15:00-14:45 تایمکتومی فوق تخصص جراحی توراکس  -دکتر محمد بهگام شادمهر

  15:15-15:00 کیست هیداتید ریه فوق تخصص جراحی توراکس  -دکتر فرحنازصادق بیگی 

  15:30-15:15 آشاالزی فوق تخصص جراحی توراکس  -دکترمحمدرضا لشکری زاده

  15:45-15:30 مدیاستینال تومور  فوق تخصص جراحی توراکس   -دکترحمیدرضا داوری  

  16:00-15:45 میکروویو ابلیشن تومورهای ریه فلوشیپ فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای   -دکتر رامبد صلوتی

 گرداننده پانل : 

 پانل:

 

 تایمکتومی 

16:00-17:00 

 

  فوق تخصص جراحی توراکس  -دکتر محمدبهگام شادمهر  

  اعضا :   

    فوق تخصص جراحی توراکس  -دکتر غالمرضا مهاجری   

    دکتر مسعود بقائی فوق تخصص جراحی توراکس   

    فوق تخصص جراحی توراکس  -دکتر رضا ثاقبی  

    فوق تخصص جراحی توراکس  -دکتر صادق خدابخشی   

 


