
 03/11/97شنبهسه روز اول :              مین کنگره تصویر برداری بیماریهای زنانهد                                 برنامه تفضیلی               

 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و... ساعت

   و سرود ملي   قرائت قرآن 23/8-33/8

  دكتر سلطاني  كنگره علمي  دبيرخيرمقدم    54/8-23/8

  دكتر نظری  سخنراني ریاست دانشگاه 33/9-54/8

 دكتر اسپيد - دكتر صامت زاده   -دكتر مومن   -هيات رئيسه :  دكتر طهماسبي  

 رادیولوژیست دكتر گرامي كليات و بررسي آناتومي قلب  33/9 -03/9

 رادیولوژیست دكتر گرامي در اكوكاردیوگرافي  view standardبررسي  03/9 -03/13

   تنفس  33/11-03/13

 دكتر احساني  –دكتر رضا زاده  –هيات رئيسه :   دكتر دهدشتي  

 رادیولوژیست  دكتر گرامي آریتمي های قلب جنين  و بررسي عملکرد  قلب   33/12-33/11

 رادیولوژیست  دكتر گرامي بررسي كيس های جالب بيماریهای قلب جنين  33/10-33/12

 پانل :  جایگاه و نقش اكوكاردیوگرافي در آنومالي اسکن و نحوه برخورد با بيماران 33/10 –33/15

 (نوزادانمتخصص اطفال و دكتر دهدشتيان )  –(  كاردیولوژیست اطفالدكتر امامي مقدم)  - دكتر رضازاده  –دكتر گرامي 

 دكتر براتي  –دكترشجاعي  -(   جراح قلبدكتر رمضاني یا  دكتر شيخي) 

   نماز و ناهار 33/15 –33/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1/12/97شنبه چهارروز دوم    :                                          مین کنگره تصویر برداری بیماریهای زنانهد                                               

 تخصص سخنران خنرانسنام خانوادگي  عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و... ساعت

   و سرود مليتالوت قرآن  14/8 -03/8

 دكتر نجفيان –دكتر صامت زاده –دكتر اشراقي  –دكتر رازی هيات رئيسه :     

 متخصص زنان دكتر ناهيد شهبازیان   و پروتکل آن حاملگي ارزش كلينيکي غربالگری در سه ماهه اول    43/9-03/8

 رادیولوژیست دكتر طهماسبي  NT سونوگرافي طبيعي و غير طبيعي در بررسي 43/9 -13/13

 ستپریناتولوژی دكتر سعادتي   NTغير طبيعي  مدیریت كلينيکي در موارد  13/13 –03/13

 رادیولوژیست فاضلي نژاد دكتر  نقش سونوگرافي سه ماهه اول در بررسي آنوماليهای جنين  03/13 –43/13

 رادیولوژیست دكتر رضازاده  نقش سونوگرافي در بررسي جفت  43/13 –13/11

   تنفس 13/11–03/11

 دكتر منوچهری زاده - دكتر شهبازیان–دكتر رضا زاده  –دكتر باور هيات رئيسه :   

 رادیولوژیست دكتر احساني نقش سونوگرافي در بررسي توده های تخمداني  43/11-03/11

 رادیولوژیست دكتر دیده بان نقش هسيتروسونوگرافي در ضایعات آندومتر 13/12-43/11

 رادیولوژیست دكتر ميرعالي در بررسي محل دردهای لگني با منشاء غير ژنيتال  MRIنقش  03/12-13/12

 رادیولوژیست دكتر سلطاني   AUBدر بررسي علل   MRIنقش  43/12-03/12

 رادیولوژیست دكتر صامت زاده  در بررسي ضایعات رحمي   MRIنقش  13/10-43/12

 رادیولوژیست دكتر مومني  در بررسي ضایعات آندومتر  MRIنقش  03/10-13/10

 زنانمتخصص  دكتر رازی AUBمدیریت كلينيکي  43/10-03/10

 مدیریت پانل : دكتر اشراقي          AUBپانل  03/15-43/10

 دكتر جزایری –دكتر نيک بخت  –دكتر نجفيان  –اعضاء : دكتر سلطاني 

  



                                    مین کنگره تصویر برداری بیماریهای زنانده                                               

    2/12/97شنبه :  پنج  روز سوم      

 

 

 تخصص سخنران خنرانسنام خانوادگي  عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و... ساعت

   تالوت قرآن و سرود ملي   14/8 -03/8

 دكتر سعادتي –دكتر ميرعالي  –دكتر حنفي  –دكتر مرفوع  هيات رئيسه :   

 متخصص زنان  دكتر نجفيان  مدیریت كلينيکي در برخورد با توده پستان  43/8-03/8

 رادیولوژیست  دكتر كمانکش  تصویربرداری از غدد لنفاوی 43/8 -13/9

 رادیولوژیست  دكتر سلطاني  غربالگری تومورهای پستان توسط سونوگرافي 13/9 –03/9

 رادیولوژیست  گيتي دكتر در بررسي توده های پستان  MRIنقش  03/9 –33/13

 رادیولوژیست صدیقي دكتر   در بررسي  ضایعات پس از جراحي در پستان   MRIنقش  33/13–23/13

 رادیولوژیست  دكتر طهماسبي نقش ماموگرافي در بررسي تومورهای پستان 03/13-23/13

 جراحي عمومي  دكتر سلماسي مدیریت كلينيکي و روش های درماني تومورهای پستان 03/13 – 33/11

 جراحي عمومي دكتر علي عرب خردمند روشهای لوكاليزاسيون تومورهای پستان قبل از عمل جراحي  33/11 –23/11

 تنفس 23/11 –43/11

 دكتر شجاعي  –دكتر كمانکش  –دكتر طهماسبي  –دكتر سلطاني هيات رئيسه :   

 رادیولوژیست  دكترمرادی در بررسي  ضایعات حفره شکم در جنين  MRIنقش  43/11 – 13/12

 رادیولوژیست  يدبخت فدكتر س و سونوگرافي دربررسي ضایعات قفسه صدری در جنين  MRIنقش  13/12 – 03/12

 رادیولوژیست  دكتر دهدشتي مغز جنين در بررسي  ضایعات  MRIنقش  03/12 – 43/12

 رادیولوژیست  شاه وليدكتر   لوله های رحمي در ضایعات   MRIنقش  43/12 – 13/10

 پانل :  ضایعات كف لگن  13/10 – 03/15

 مدیریت پانل : دكتر باور 

               دكتر محمدجعفری  –دكتر الهام كریمي  –دكتر آذر احمد زاده   –دكتر ميرعالي  -دكتر طهماسبي     اعضاء پانل :

                                                                            دكترموسي پور یا خردمند –دكتر طالیي زاده 

 پستان                دكتر صدیقي    MRI:  ارائه كيس های جالب  كارگاه  03/14 – 03/11



 

                   0/12/97:  جمعه روز چهارم                                تصویر برداری بیماریهای زنانمین کنگره ده                                                      

 تخصص سخنران نام و نام خانوادگي سخنران عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و... ساعت

 تالوت قرآن و سرود ملي 14/8 -03/8

 دكترفاضلي نژاد  –دكتر دیده بان  –دكتر فخری زاده  -دكتر اشراقي هيات رئيسه :   

 رادیولوژیست  دكتر حنفي نقش سونوگرافي در بررسي حاملگي خارج از رحم 43/8-03/8

 متخصص زنان يدكتر سارا مسيح درمان حاملگي خارج از رحم به روش جراحي و الپاراسکوپي   13/9-43/8

 متخصص زنان مرفوع دكتر  بررسي عوارض حاملگي خارج از رحم   03/9-13/9

 رادیولوژیست  دكتر معتمدفر درمان حاملگي خارج از رحم به روش رادیولوژی غير تهاجمي  43/9-03/9

 رادیولوژیست  دكتر مومن غریب وند آمبوليزاسيون ضایعات هایپرواسکوالر رحمي قبل از عمل جراحي 13/13-43/9

03/13- 13/13 Fetal neuroscan  رادیولوژیست  دكتر شاهسون 

   تنفس 13/ 03 –33/11

 دكتر دیده بان  –دكتر معتمدفر  -دكتر مومن غریب وند  –دكتر دهدشتي هيات رئيسه :   

 متخصص ژنتيک  دكتر صابری  رابطه آنومالي های ساختاری جنين و اختالالت ژنتيکي  11/ 33 –23/11

 متخصص ژنتيک  دكتر بيژن زاده نقش اختالالت كروموزومي در ناباروری  23/11 –53/11

 متخصص ژنتيک دكتر محمدی اصل تشخيص بيماریهای متابوليک ارثي با استفاده از روش توالي یابي 53/11 –33/12

 رادیولوژیست  دكتر سلطاني  نقش سونوگرافي در ضایعات دیسپالزی اسکلتي 33/12 –23/12

 متخصص ژنتيک دكتر گله داری NGSتشخيص ژنتيکي دیسپالزی های اسکلتي با استفاده از روش  23/12 –53/12

   اختتاميه 53/12 –03/10

 

 

 

 

 

 


