
 روز سوم  

   1400اسفند  6جمعه   

   12:00-09:00ساعت   

 سالن اصل 

ان   ساعت عنوان  سخنر

 9:15-9:00 رزکسیون توده کولورکتال به روش اندوسکوپیک  فوق تخصص جراحی کولورکتال -دکتر ماهر عباس

 09:30-09:15 استنتینگ اندوسکوپیک در تنگی های کولورکتال  فوق تخصص جراحی کولورکتال  -دکتر ماهر عباس

 09:45-09:30 شریان اینفریور مزانتریک High VS lowلیگاتور  فلوشیپ جراحی کولورکتال -دکتر محمدرضا کرامتی

 U.C 09:45-10:00مرحله در بیماران  3پروکتکتومی الپاروسکوپیک در  فلوشیپ جراحی کولورکتال -دکتر علی محمد بنان زاده

 VAFT 10:00-10:15 فلوشیپ جراحی کولورکتال -دکتر حسین یوسف فام

 فلوشیپ جراحی کولورکتال -دکتر سیدوحید حسینی
نقش الپاروسکوپیک در نگهداری اسفنگتر در آناستوموزهای 

 کولورکتال  
10:15-10:30 

 10:45-10:30 اینترویشن الپاروسکوپیک در بیماری کرون  فلوشیپ جراحی کولورکتال -دکتر سامان محمدی پور

 11:00-10:45 افتادگی کف لگن   عملهای جراحی الپاروسکوپیک فلوشیپ جراحی کولورکتال  -دکتر  لیال  قهرمانی

 11:15-11:00 جزییات اناتومیک در الپاروسکوپی کولون چپ  فلوشیپ جراحی کولورکتال -دکتر رضازاده کرمانی

 گرداننده پانل : 

 مهدی عالم رجب   12:00-11:15 پانل: 
 فلوشیپ جرایح کولورکتال -دکنر

 اعضا : 

   رزکسیون کامل مزوکولون  جرایح کولورکتالفلوشیپ  -دکنر سامان ستوده نیا

     فلوشیپ جرایح کولورکتال -دکنر محمدرضا کرامبر 

     فلوشیپ جرایح کولورکتال -دکنر عباس عبدالیه

     فلوشیپ جرایح کولورکتال -دکنر حمیدرضا زمانر 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روز سوم  

   1400اسفند  6جمعه   

   11:45-09:00ساعت   

 1سالن فرعی 

ان   ساعت عنوان  سخنر

 EVAR & TEVAR 9:00-9:15 فلوشیپ جراحی عروق  -دکتر جواد سلیمی

 Venous stenting 09:15-09:30 فلوشیپ جراحی عروق  -دکتر مجید معینی

فوق تخصص جراحی قلب و   -دکتر احمد علی امیر غفران

 Minimally invasive cardiac surgery عروق 
09:30-09:45 

 فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی -دکتر سیف  اله عبدی
Transcatheter Edge to Edge repair of Mitral Valve 
(Mitraclip) 

09:45-10:00 

فلوشیپ جراحی عروق و  -دکتر محمد هادی سعید مدقق

  Endoscopic sympathectomy تروما
10:00-10:15 

 Minimally invasive treatment of varicosis veins 10:15-10:30 فلوشیپ جراحی عروق  -همتیدکتر حسین 

 10:45-10:30 درمان آنوریسم های اینتراکرانیال  متخصص رادیولوژی اینترونشنال   -دکتر حسین قناعتی

 گرداننده پانل : 

 عروق و تروما فلوشیپ جرایح   -دکنر محمدرضا ظفرقندی  11:45-10:45 پانل: 

 اعضا : 

  challenges in venous interventions فلوشیپ جرایح عروق  -دکنر مهدی داوودی 
 

  

     فلوشیپ جرایح عروق و تروما -دکنر محمد مظفر

ر ماندگار فـوق تخـصـص جـرایح قـلـب و   -دکنر محمدحسی 
   عــروق 

  

      فوق تخصص جرایح عروق -دکنر محمدمهدی کامیار

      

 


