
 روز دوم 

 1400اسفند ماه  5پنجشنبه ، 

 12:00تا  09:00ساعت   

 سالن اصل 

ان   ساعت عنوان  سخنر

 فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر محمد کرمان ساروی
 Tips & Tricksآدرنالکتومی راست به روش الپاروسکوپی  

9:00-9:15 

 Tips & Tricks 09:15-09:30آدرنالکتومی چپ به روش الپاروسکوپی    فلوشیپ جراحی های درون بین -دکترفضه الیاسی نیا 

 09:45-09:30 آدرنالکتومی به روش رتروپریتویین  فلوشیپ اندرولوژی و الپاراسکوپی  -دکتر رباب مقصودی

 Tips & Tricks     09:45-10:00جراحی کم تهاجمی طحال   فلوشیپ الپاروسکوپی  -دکتر سید امین ابطحیان

 فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر فوالد  اقبالی
 انجام دهیم   safeچگونگی یک کله سیستکتومی 

10:00-10:15 

 فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر  شهاب شهابی شهمیری
   Tips & Tricksکله سیستکتومی دشوار 

10:15-10:30 

 10:45-10:30 بعد از جراحی های چاقی  CBDسنگ  درون بینفلوشیپ جراحی های   -دکتر  محمود حیدری 

 11:00-10:45 کلدوکودئودنوستومی  الپاروسکوپیک  فلوشیپ جراحی های درون بین  -دکتر امیرحسین داورپناه

 متخصص جراحی عمومی  –دکتر بیژن قوامی 
 گاید الین رویکرد الپاراسکوپیک به توده های پانکراس

11:00-11:15 

 پانل : گرداننده پانل : 

 صفرا کیسه الپاراسکوپی عمل عوارض

  

11:15-12:00 
ر  -دکنر  بهروز کلیدری  فلوشیپ جرایح های درون بی 

 اعضا : 

ر  -دکنر محمد طالبپور      فلوشیپ جرایح های درون بی 

ضا خلج   علن 
ر  -دکنر      فلوشیپ جرایح های درون بی 

غایم فرد ر  -دکنر زهره ضر      فلوشیپ جرایح های درون بی 

ر -دکنر عبداله زندی       فلوشیپ جرایح های درون بی 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روز دوم 

 1400اسفند ماه  5پنجشنبه ،  

    11:45تا  09:00ساعت  

 1سالن فرعی 

ان   ساعت عنوان  سخنر

 9:15-9:00 جراحی کم تهاجمی تیروئید  فلوشیپ جراحی های درون بین  -دکتر شهريار عزيزی

 09:30-09:15 جراحی کم تهاجمی پاراتیروئید  فلوشیپ جراحی غدد دکترشیرزاد  نصیری 

 09:45-09:30 جراحی هرنی هیاتال  فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر سجاد نورشفیعی 

 Evidence base 09:45-10:00جراحی آنتی ریفالکس فلوشیپ جراحی های درون بین -وزيریدکتر نادرمعین 

 10:15-10:00 میوتومی هلر برای آشاالزی فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر محمد جواد قمری 

 10:30-10:15 به روش الپاروسکوپی  GISTعمل جراحی  فلوشیپ جراحی های درون بین  -دکتر پدرام  طالبیان

 10:45-10:30 جراحی رزکسیون مری به روش کم تهاجمی  فلوشیپ جراحی های درون بین -دکترمحسن کلهر 

 گرداننده پانل : 

 بینفلوشیپ جراحی های درون  - دکتر محسن محموديه   پانل: 

 اعضا :

   جراحی هرنی هیاتال و آنتی ریفالکس  متخصص جراحی عمومی -دکتر حسین شباهنگ

 11:45-10:45   فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر عبدالرضا پازوکی

     فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر علی جنگجو

     فلوشیپ جراحی کولورکتال -دکتر حمیدرضا زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11:00-12:00 

 کارگاه آشنايی با آخرين تکنولوژی استپلر و اندو استپلر 

  
 مصطفی علی سربست ارائه دهنده :آقای 

  

 شرکت صبا تجهیز ايرانیان

 

 روز دوم 

 1400اسفند ماه  5پنجشنبه ،  

    12:00تا  09:00ساعت  

 2سالن فرعی 

ان   ساعت عنوان  سخنر

 TAPPجراحی هرنی اینگوینال به روش   فلوشیپ جراحی های درون بین - دکتر محمد عیدی
Tips & Tricks 

9:00-9:15 

 فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر مسعود صیادی 
  TEP جراحی هرنی اینگوینال به روش 

         Tips & Tricks 
09:15-09:30 

 جراحی هرنی انسزیونال   فلوشیپ جراحی های درون بین    - دکتر میترا معنوی
Tips & Tricks   

09:30-09:45 

 10:00-09:45 اختراع  دستگاه الپاروسکوپی پورتابل  فلوشیپ  جراحی های درون بین -دکتر بهنام رضا مخصوصی

 obesity surgery 10:00-10:15آشنایی با دیتابیس  دکتر امین ستاره دان  

 گرداننده پانل : 

 فلوشیپ جراحی های درون بین -دکتر سینا صفامنش   پانل: 

 اعضا :

 11:00-10:15 جراحی هرنی اینگوئینال  فلوشیپ جراحی های درون بین-دکتر محسن محموديه

     فلوشیپ جراحی های درون بین-علیرضا خلج دکتر 

     فلوشیپ جراحی های الپاروسکوپی  –دکتر  حسین سعیدی مطهر 

     فلوشیپ جراحی های درون بین-دکتر محمدرضا عبدالحسینی


