
 59آذر  61سه شنبه،   

  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 

 تاالرچمران 

 

 افتتاحیه ساعت

 تالوت قران مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران 04:8-0408

 سخنرانی دبیر اجرایی کنگره آقای دکتر رضا باقری  04:8 -04:8

  سخنرانی معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جناب آقای دکتر محمد رضا دارابی 0488-04:8

 جناب آقای دکتر ایرج فاضل سخنرانی ریاست محترم جامعه جراحان ایران 0408-0488

 تقدیر از جراحان برجسته استان خراسان رضوی 08408-0408
 

 ـیاستراحت و پـذیرای 08408 –00488
 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 نقش تشکل نظام پزشکی در جامعه جراحان دکتر علیرضا زالی 00408-00488

 

00488-00408 

ل
ــ

ـان
پـ

 

 نقش انجمن های پزشکی در امور مرتبط با جراحان

 حمید عطاران دکتر4 گرداننده

دکتر کاظم عباسیون، دکتر کوروش  دکتر ایرج فاضل، دکتر علیرضا زالی ، دکتر سیاوش صحت ، 4اعضا پانل

 نیکومرام بابک حقی، دکتر فرشید باقری،دکتر... شمیمی، خانم دکتر نفیسه ثقفی ، دکتر سید ضیاء ا

 

 

 ناهار 00488 –0:488
 

 

 دکتر علی جنگجو -مشهدیدکتر محمد تقی رجبی 4 هیئت رئیسهدکتر عباس عبدالهی                                                  4 دبیر علمی 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 هموروئیدو پکسی فر آقاییمحمود  دکتر 0:408-0:488

 عوارض جراحی هموروئیدکتومی مداح ... دکتر قدرت ا 0:448-0:408
 

0088-0:448 

ل
نـ

ـا
پـ

 

 هموروئید، پروالپس رکتوم و فیستول آنال

 حید حسینیدکتر رسول عزیزی، دکتر سید و4 گرداننده

، دکتر فر آقایی محمود مداح، دکترحسین  شباهنگ، دکتر... دکتر رضا روشن روان ، دکتر قدرت ا 4اعضا پانل

فرانک بهرامی، دکتر عباس عبداللهی، دکتر علی محمد بنان زاده، دکتر احمد محمدعلی حسین الحری، دکتر 

 عبدالرزاق خلف حسن
 

 استراحت و پذیرایی  00488 –00408

 

00488-00408 

Live surgery 

 Hybridکانسر رکتوم به روش 

 وحید حسینی سید دکتر 4جراح
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00:11-00:11 

Live Surgery 

 میومکتومی و هسیترکتومی

 دکتر حسین آصف جاه: جراح
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  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "
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 ن سخنرانیعنوا سخنران ساعت

 فرازهای برجسته از تاریخ جراحی جهان جابر انصاریمصطفی دکتر  0408-0488
 

08408-0408 

ـانـپـ
ل

ـ
 

 

 نقش اخالق حرفه ای پزشکی در مسائل روز جراحی

 عباسی... دکتر عزیز ا 4 گرداننده

مشهدی حسین دکتر  ثاقبی، دکتر شیخی، دکتر مختاری،سید رضادکتر سیدحسین فتاحی معصوم، دکتر  4 اعضاء

 نژاد، دکتر نفیسه ثقفی، دکتر قره داغی، دکتر محمدتقی رجبی مشهدی، دکتر رضا باقری
 

 پـذیرایـیاستراحت و  08408 –00488

 

 بیماریهای بیضه در کودکان

 کتر احمد بذرافشاند -دکتر نصرت قائمی -دکتر علی آزادمند 4هیئت رئیسهدکتر احمد بذر افشان                   : دبیر علمی 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 جنین شناسی و آناتومی تناسلی مردانه بیضه ها دکتر علی آزادمند 11:11-11:11

 (درمان های طبی)عدم نزول بیضه  دکتر نصرت قائمی 11:11-11:11

 (درمان های جراحی)عدم نزول بیضه  دکتر احمد بذرافشان 11:11-11:11

 (تشخیص های افتراقی)اسکروتوم حاد  تر رضا نظرزادهدک 11:11-11:11

 (تورشن بیضه)اسکروتوم حاد  دکتر احمد محمدی پور 11:11-11:11

 (روش های تصویر برداری)اسکروتوم حاد  دکتر امیررضا حبرانی 11:11-11:11

 تروما بیضه دکتر مرجان جودی 11:11-11:11

 ورهای بیضهانواع توم  دکتر پریسا سعیدی 11:11-11:11

 معاینات بالینی و اقدامات قبل عمل دکتر رضا شجاعیان 11:11-11:11

 تصویر برداری در تومرهای بیضه دکتر علی علمداران 11:11-11:11

 درمان و جراحی در تومورهای بیضه دکتر احمد بذر افشان 11:11-11:11

 پاتولوژی تومورهای بیضه دکتر ننا زابلی نژاد 11:11-11:11

 درمان های تکمیلی و پیگیری بیماران با تومور بیضه دکتر حمید فرهنگی 11:11-11:11

 

 ناهار 00488 –0:488
 

 



00488-0:488 

ل
نـ

ـا
پ

 

 آسیب های مجاری صفراوی ، پیشگیری و درمان
 

 محسن علی اکبریان دکتر 4 گرداننده

وروش کاظمی، دکتر بهنام صانعی،دکتر محمد مداح، دکتر سامان نیک اقبالیان ، دکتر ک... دکتر قدرت ا 4اعضاء

  دکتر محمدناصر توتونی، دکتر کامبیز اخوان رضایت، دکتر نصیر فخار، شفیعی
 

 

 پذیراییاستراحت و  00488 –00408
 

ـان 00488-00408
پ

ل
ـ

 

Minimally invasive surgery   در جراحیهای هپاتوبیلیاری ، پانکراس 
 

 ینیدکتر امین بحر 4 گرداننده

دکتر سامان نیک اقبالیان، دکتر محسن علی اکبریان ، دکتر علی جنگجو، دکتر بهنام صانعی، دکتر کوروش  4 اعضاء

  کاظمی ، دکتر نصیر فخار
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 شانه ، آرنج و دست4 اندام فوقانی 

صدری ـ دکتر اقبال رضوانی دکتر هادی دکتر جعفر امینی ـ دکتر قره داغی ـ دکتر 4  هیئت رئیسه       دکتر امیر رضا کچوئی        4 علمی دبیر

 باقریفرشید رحیمی ـ دکتر حسن 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 اصول ارتروسکوپی شاته دکتر محمد حسین ابراهیم زاده  11:77 –11:70

 ارتروسکوپی تشخیصی شانه  دکتر مرتضی نخعی  11:70 –11:11

 شانه  MIRاصول رادیوگرافی و   دکتر مرتضی نخعی  11:11 –11:11

 جراحی ارتروسکوپی برای ناپایداری های شانه ، آرتروسکوپیک بنکارت زاده دکتر محمد حسین  ابراهیم  11:11 –11:12

 ترمیم آرتروسکوپیک روتاتورکاف دکتر  مرتضی نخعی  11:12 –11:53

 آرتروسکوپیک ریلیز برای فروزن شولدر مقاوم  دکتر محمد حسین ابراهیم زاده  11:53 –11:11

 کوپی بای سپس تاندونتنودز آرتروس دکتر حسین صارمی  11:37-11:11
 

04488– 004:8 

ل
ــ

ـان
پـ

 

 بحث و گزارش مورد

 دکتر محمد قره داغی :گرداننده

 دکتر مرتضی نخعی ـ دکتر حسین صارمی  -دکتر محمد حسین ابراهیم زاده :اعضاء پانل 

 
 

 

 باقری فرشید یمی ـ دکتررح حسن رضوانی ـ دکتر هادی قره داغی ـ دکترمحمد دکتر جعفر امینی ـ دکتر 4  هیئت رئیسه

 ریلیز آرتروفیبروزیس: آرتروسکوپی آرنج  دکتر امیر رضا کچوئی  11:77 –11:70

 اندوسکوپیک  کارپال تونل دکتر امیر رضا فرهود  11:70 –11:11

 اصول جراحی میکروسکوپیک عصب پریفرال دکتر علی مرادی  11:11 –11:11

 ازی با کمک ارتروسکوپ برای شکستگی های دیستال رادیوسجااند دکتر حسین صارمی  11:11 –11:12

 شکستگی های هومروس Minimal invasiveپالک گذاری  دکتر محمد علی اخوت پور  11:12 –11:51

  tennis elbowدرمان آرتروسکوپیک  دکتر حسین صارمی  11:17-11:51

  Hemi-hamate arthroplasty دکتر علی اجودی  11:17 –11:37

 جراحی مینیمال اینوایزیو شکستگی اسکافوئید دکتر احسان واحدی  11:37 –15:77
 

 

 

 ناهار 00488 –0:488
 

 live Surgery عتسا

0:488-0:488 
Arthroscopic Bankart Repair   

 دکتر مرتضی نخعی4 گرداننده                                 دکتر محمد حسین ابراهیم زاده4 جراح
 

 

 

 

 
 



 live Surgery عتاس

00488-0:488 
  CTSریلیز آندوسکوپیک 

  دکتر علی مرادی4  گرداننده                                                   دکتر امیر رضا فرهود 4 جراح
 

 پذیرایی 00488 –00408
 

live Surgery 

 ترمیم میکروسکوپیک عصب پریفرال اندام فوقانی  ساعت

 00408 –00488 دکتر محمد علی اخوت پور 4 گرداننده  لی مرادی                                                     دکتر ع4 جراح

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   59آذر  61چهارشنبه 

  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "
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 سالن  کنفرانس جراحی مغز و اعصاب

(عج)بیمارستان قائم   

 

 ترومـاهای سیستم ادراری

دکتر محمود افتخار شاهرودی، دکتر علی شمسا، دکتر رضا مهدوی4  دکتر ملیحه کشوری                                            هیئت رئیسه4 دبیرعلمی  

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

11:17-11:77 (شرح حال، معاینه فیزیکی، تشخیص)ترومای کلیه  دکتر علیرضا اخوان رضایت   

11:17-11:17  اقدامات رادیولوژیک در تروما  دکتر رحیم تقوی  

11:57-11:17  ترومای کلیه  دکتر علیرضا غریفی نژادیان 

11:17-11:57  ترومای حالب در مداخالت اندوارولوژیک  دکتر علی آهنیان  

11:37-11:17  ترومای مثانه دکتر حمیدرضا قربانی 

11-11:37  ترومای یاتروژنیک سیستم ادراری دکتر محمود توکلی 
 

دکتر سیدرحیم تقوی، دکتر محمدرضا دارابی -دکتر محمد امیر خمر 4 هیئت رئیسه  

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

11:17 - 11 اطفال تروماهای سیستم ادراری در دکتر پریسا سعیدی   

11:17-11:17  ترومای مجرا دکتر رضا مهدوی 

11:57-11:17  ترومای آلت تناسلی مردانه دکتر کامیار توکلی طبسی 

11:17-11:57 (شکستگی آلت دکتر ابوالفضل اقوامی   PF) 

11:37-11:17  تروما  حین الپاراسکوپی دکتر علی اخوان 

15 – 11:37 سکروتومترومای بیضه و ا دکتر کوروش شفیع پور   

 

03:31-03  

ل
ــ

نـ
ـا

ــ
 پ

 جنبه های پزشكی قانونی تروماهای سیستم ادراری

 دکتر علی اصغر يارمحمدي:  گرداننده

دکتر  محمدعلی محمدزاده رضايی، دکتر  علیرضا حاکمی، دکتر کامیار اقبالی، دکتر حسن احمدنیا، دکتر ملیحه :  اعضاء

 فضل اقوامی کشوري، دکتر محمد اصل زارع ، دکتر ابوال

 
 

 

 

 

 

 

 

0:488– 00408  ناهار 
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 دکتر فرهاد مطلق–دکتر غالمرضا  بهادرخان –مشهدی نژاد  دکتر حسین  :دکتر محمد رضا احصائی             هیئت رئیسه  :دبیر علمی 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 بازسازی جمجمه در کرانیوسینوستوز دکتر سمیرا ذبیحیان 11:11-11:11

 بازسازی جمجمه در شکستگی های کرانیوفاسیال دکتر مهرداد شیخ نظامی 11:11-11:11

 زسازی جمجمه در تومورهای جمجمه و اوربیتبا دکتر فخر الدین توکلی 11:11-11:11

 ترمیم دیفکت های اسکالپ دکتر حمیدرضا علیپور 11:11-11:11

 مقایسه انواع متدهای ترمیم جمجمه دکتر محمود میرمعزی 11:11-11:11

 مقایسه روشهای ترمیم دورا در دیفکت های تروماتیك دکتر احمد صفایی یزدی 11:11-11:11

 جراحی ترمیمی عروق در ضایعات ایسکمیك مغز ر هومن بهاروحدتدکت 11:11-11:11

 بازسازی دیفکت جمجمه در اطفال دکتر احسان کیخسروی 11:11-11:11

 بازسازی در دیفکت های قاعده جمجمه دکتر فرهاد راهبریان  11:11-11:11

 بازسازی استخوان جمجمه در عمل های حفره خلفی دکتر سعید رحیقی 11:11-11:11

 چشم انداز جراحی پیوند مغز دکتر حمید اعتمادرضایی 11:11-11:11
 

 ناهار 00488 –0:488
 

 

 دکتر احمد صفایی یزدی–دکتر فریبرز ثمینی –دکتر حمید اعتمادرضایی : هیئت رئیسه 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 جراحی ترمیمی در اسکولیوز بالغین  دکتر بابك گنجه ای فر 11:11-11:11

 جراحی ترمیمی در اسکولیوز اطفال دکتر حمید رضایی 11:11-11:11

 جراحی ترمیمی در شکستگی های استئوپورتیك دکتر مجد محسنی بیرجندی 11:11-11:11

 بازسازی جسم مهره ای در تروماهای ستون فقرات دکترحسین مشهدی نژاد 11:11-11:11

 سازی جسم مهرهمقایسه متدهای باز دکتر سهیل صادقی 11:11-11:11

 جراحی ترمیمی در دیسك کمر دکتر مهدی آبیلی 11:11-11:11

 جراحی ترمیمی در تومورهای مهره دکتر غالمرضا بهادرخان 11:11-11:11

 متدهای نوین در بازسازی جسم مهره دکتر حامد خردمند 11:11-11:11

 فقرات گردن و پشت بازسازی جسم مهره در تروماهای ستون دکتر محمد فرجی 11:11-11:11

 نقش اوزون در درمان دیسك کمر  دکتر احسان زارع 11:11-11:11

 نقش لیزر در درمان دیسك کمر  دکتر حسن قوامی 11:11-11:11

 جراحی ترمیمی در آنومالی های اسپاین دکترسید نادر دادگر 10:11-11:11
 

 پذیرایی 00488 –00408
 

 

 دکتر سعید رحیقی–دکتر مهدی آبیلی – دکتر سمیرا ذبیحیان: هیئت رئیسه 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 چشم انداز جراحی پیوند نخاع دکتر فریبرز ثمینی 10:11-10:11

 آنتی بیوتیك تراپی پروفی الکتیك قبل از جراحی نوروسرجیکال دکتر حسین شبیری 10:11-10:11



 در  اندام فوقانی آناتومی اعصاب محیطی دکتر ابراهیم سرابی 10:11-10:11

 آناتومی اعصاب محیطی در اندام تحتانی دکتر مسعود راستی 10:11-10:11

 معاینه اعصاب محیطی دکتررضا زارع 10:11-10:11

 جراحی ترمیمی در تروماهای نافذ اعصاب محیطی دکتر علیرضا رفعتی 10:11-10:11

 غیر نافذ اعصاب محیطی جراحی ترمیمی در تروماهای دکتر  محمد انوری 10:11-10:11

 جراحی ترمیمی در کارپال تانل سندروم دکتر فرهاد مطلق 10:11-10:11

 انواع گرافت های مورد استفاده در جراحی اعصاب محیطی دکتر مهرداد حیدری 10:11-10:11

 جراحی ترمیمی در اسیب شبکه براکیال دکتر محمدرضا احصایی 10:11-10:11

 جراحی ترمیمی در تومورهای اعصاب محیطی رز هاشمیدکتر فرام 10:11-10:11

 جراحی ترمیمی در سندرم گویون دکتر شهاب تاج الدینی 10:11-10:11

 جراحی ترمیمی در تاردیو اولنارپالسی دکتر حمیدرضا اقبالی 10:11-10:11

 جراحی ترمیمی در سندرم پریفورمیس دکتر محمد علی خواجگی 10:11-10:11
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59آذر 61چهارشنبه 

  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 
 سالن شورا

 (عج)بیمارستان قائم

 

Thymoma 

 تاج الدین ، دکتر جواد باستار، دکتر لطیف قندیلیاحمد دکتر 4   دکتر علی صدری زاده ، دکتر رضا رضایی                   هیئت رئیسه4 دبیر علمی 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 پاتولوژی در تومورهای تیموس جعفریان امیر حسین دکتر  11:17-11:77

 نقش رادیولوژی در تومورهای تیموس آذریانآزیتا دکتر  11:17-11:17

 زیک  در تیموماسندروم های پارانئو پال دکتر رحیمی 13:77-11:17

 جراحی در تومورهای پیشرفته تیموس دکتر مسعود بقایی 13:17-13:77

 جراحی در عود تومورهای تیموس دکتر محمد رضا لشکری زاده 13:17-13:17

 نقش کیمورادیوتراپی در تومورهای تیموس دکتر مهدی سیالنیان طوسی 10:77-13:17

 

 پذیرایی 00488 –00408

 

00:11-03:61 

پ
ـ

ل
ـن

ا
 

 (معرفی موارد جالب) با این بیمار چه باید کرد؟ 

 دکتر علی صدری زاده : گرداننده

عباسی، دکتر سید حسین فتاحی معصوم، ... دکتر حمید رضا داوری ، دکتر سیدرضا ثاقبی، دکتر عزیز ا: اعضاء

  دکتر مهدی سیالنیان طوسی ، خانم دکتر آذریان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59آذر 61چهارشنبه 
  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 

 تاالر معتمدی

 (عج)بیمارستان قائم 
 

 

 مدیریت اعمال جراحی در بیماریهای خوش خیم زنان 

 سه ثقفی،  دکتر فاطمه تارا، دکتر صدیقه آیتی، دکتر زینت قنبری، دکتر نفی: هیئت رئیسه دکتر نفیسه ثقفی     4 دبیر علمی 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 جایگاه جراحی در خونریزیهای پست پارتوم و مصوبات وزارتخانه در زمینه زایمان دکتر فرحناز ترکستانی 11 -11:11

 ( غیر جراحی -جراحی)درمان پروالپس ارگانهای لگنی  دکتر زینت قنبری 11:11 -11:11

 اندیکاسیون جراحی در میوم های رحمی در سنین باروری و زنان نابارور دکتر نیره خادم 11:11-11:11

 
 

03:31-00:11 

ـ
نـ

ـا
ــ

پ
 ل

 لگنی اندیکاسیون اعمال جراحی در توده های خوش خیم

 دکتر قدسیه علوی : گرداننده

 ، دکتر معصومه میرتیموری  دکتر لطفعلی زادهدکتر سیما کدخدایان، دکتر فاطمه تارا،   : اعضاء

 

 ناهار 03:11 –01:11
 

 جایگاه جراحی های کم تهاجمی در بیماریهای زنان 

   دکتر نفیسه ثقفی4 دبیر علمی 

 دکتر فریده اخالقی–دکتر منیره پور جواد،  دکتر عطیه منصوری  دکتر زهرا عسگری، دکتر نیره خادم،4  هیئت رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 دکتر زهرا عسگری 11:11 -11:11
در چه مواردی همراه با الپاراسکوپی انجام می ) جایگاه انجام هیستروسکوپی در بیماریهای زنان 

 (شود؟

11:11- 11:11 
دکتر اعظم السادات 

 مهدوی

درصورت برخورد با بدخیمی در حین الپاراسکوپی )نکات مهم در الپاراسکوپی توده های تخمدانی 

 (رد؟چه بایدک

  Less invasive treatment of vesico  vaginal fistula: A novel method دکتر ملیحه کشوری 11:11-11:11
 

10:11-11:11 

ـ
نـ

ـا
ــ

پ
 ل

 

 باید ها ونبایدها در انتخاب روشهای درمانی اندومتریوز

 دکتر لیلی حفیظی : گرداننده

 ، دکتر عطیه منصوری، دکتر ملیحه امیریانویدکتر زهرا عسگری، دکتر اعظم السادات مهد : اعضاء

 

 استراحت و پذیرایی 01:11 –01:31

 

 



 

 59 آذر61پنجشنبه  

  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 

 

 تاالر چمران

 (عج)بیمارستان قائم 

 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

0408-0488 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس )دکتر علی نوبخت حقیقی 

 (شورای اسالمی
 نقدی بر طرح سالمت

 

08408-0408 

ل
ــ

ـان
ـ

پ
 

 

 کنترل درد بعد از جراحی

 دکتر قاسم سلطانی 4 گرداننده

، دکتر علی جنگجو، رضائی... ابراهیم زاده، دکتر عزت ا مکرم ، دکتر علی صدری زاده، دکتردکتر مهرداد  :اعضاء

 دکتر بامشکی ،حسینیدکتر فرهاد فرید 
 

 
 

 

 ناهار 00488 –0:488
 

ـان  0:488 -00488
ــ

پ
ل

ــ
 

 اورژانسها درکاربرد الپاراسکوپی 

 دکتر حسین شباهنگ 4 گرداننده

تر علی جنگجو، دکتر عباس عبدالهی، دکتر لیلی حفیظی، دکتر پازوکی، ، دک دکتر حسین سعیدی مطهر، 4اعضاء

 دکتر محمد اصل زارع، دکتر رضا شجاعیان، دکتر علی صدری زاده ، دکتر سید وحید حسینی، دکتر حسین فهیمی
 

 

  د تقی رجبی مشهدی ، دکتر حسین شباهنگ دکتر محم ،کلباسی... دکتر حشمت ادکتر مصطفی مهرابی بهار ، 4  هیئت رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 پیشگیری از عوارض الپاروسکوپی کله سیستکتومی حین عمل دکتر بهروز هوشمند 00408-::004

 الپاروسکوپی اسپلکتومی دکتر محسن محمودیه ::00488-004

 استرومال داخل معده جراحی آندوسکوپیک تومورهای دکتر علیرضا توسلی 00488-:0040

 نقش الپاروسکوپی درمرحله بندی سرطانهای شکم  دکتر غالمرضا زمانی :00408-0040
 

 

 پـذیرایـی 08408 –00488

ـا  00488 -00488
ـ

پ
ــ

 ل

 جراحی کم تهاجمی در هرنی های جدار شکم

 دکتر علیرضا توسلی 4 گرداننده

دکتر سعید مسعود امینی، دکتر بهرام پورسیدی،  دکتر علیرضا خلج،  دکتر حسین سعیدی مطهر، دکتر: اعضاء

مرجان  بهروز کلیدری،  دکتر زندی ، دکتر... جواد قمری، دکتر عبدامحمد مداح، دکتر .. دکتر قدرت ا، کارگر

 جودی

 پـذیرایـی 00408-00488

00488-00488 
 

 شاخه خراسان-انتخابات هیئت مدیره جامعه جراحان ایران



 

 59 آذر61پنجشنبه  
  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان  " و

 سالن  کنفرانس مغز و اعصاب

 (عج)بیمارستان قائم
 

مظلومی ـ دکتر هادی  سید مهدی حالج مقدم ـ دکترمحمد مظفری ـ دکتر محمد دکتر 4 دکتر امیررضا کچوئی                        هیئت رئیسه4  دبیر علمی

  ادبیرجندی نژعلی سروری ـ دکتر  یوسفدکتر  -مخملباف

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 زانو ـ اصول ، روش مطالعه و نکات کاربردی در ضایعات مختلف زانو  MRI دکتر هادی مخملباف  11:77 –11:17

 Tips and tricksترمیم آرتروسکوپیک منیسک ـ  کیهانی سهراب دکتر  11:17 –11:10

  Tips and tricksـ  ACLراکشن اناتومیک ریکانست دکتر محمد حسین ابراهیم زاده   11:10 –11:13

  ACLرویژن  دکتر هادی مخملباف  11:13 –11:53

 و ژنوواروم  ACL دکتر محمود کریمی مبارکه  11:53 –11:13

 Tips and tricksریکانستراکشن ـ  PCLآرتروسکوپیک  مردانی محسن دکتر  11:13 –11:33

  Minimal Invasive Open Wedge UTO دکتر رضا گنجی  11:33 –11:73

  Minimal Invasive TKA دکتر رشید گنجی  11:73 –11:13

 آرتروسکوپی انکل  دکتر سیدهادی سیدحسینیان  11:13 –11:13

 آرتروسکوپی هیپ ـ تشخیصی و درمانی دکتر امید شاهپری  11:13 –11:53

 جراحی هالوکس والگوس تکنیک مینیمال اینوازیو دکتر سیدهادی سیدحسینیان  11:53 –11:13

 تشخیص و ترمیم آرتروسکوپیک کندگی ریشه منیسک کیهانی سهراب دکتر  11:13 –11:33

  MPFLجراحی مینیمال اینوازیو  دکتر محمود کریمی مبارکه  11:33 –15:73

 ?Failed cartilage repair.  what to do دکتر فرشید باقری  15:73 –15:13
 

 ناهار :0040 –0:488
 
 

 

 live Surgery عتسا

00488-0:488 
  ACLبازسازی آرتروسکوپیک 

 دکتر رشید گنجی4 گرداننده  دکترمحمد حسین  ابراهیم زاده                                                                4 جراح
 

 استراحت و پذیرایی 00488 –00408
 

 live Surgery ساعت

00488– 00408 
 سکوپی انکلآرترو

 مردانیمحسن دکتر 4 گرداننده دکتر سید هادی حسینیان                                                                             4 جراح
 

 

 

 تاالر چمران–شاخه خراسان -انتخابات هیئت مدیره جامعه جراحان ایران 00488-00488



 

 

 

 59 آذر61پنجشنبه 
  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران نجمینپنجاه و پ "

 "کنگره جراحی خراسان "و 

 سالن  کنفرانس جراحی مغز و اعصاب

 (عج)بیمارستان قائم 
 

 جوان سازی پری اربیتال

 تر جواد امیری زاددک -قناعت پیشهمحمد دکتر : دکتر حامد فرهادی                               هیئت رئیسه: دبیر علمی 
 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 Forehead Lift &Upper Lid Blepharo دکتر جواد امیري زاد 33:11-33:11

 Transcend Juctival Blepharop Levity & Mid Facelift دکتر کامران  اسعدي 30:11-33:11

 Lower Lid Blepharoplanty & Canthopexi دکتر قاسمعلی خراسانی 30:11-30:11

 Non Surgical Techniques in Lower Lid Blephatcplanty دکتر  شهريار حدادي 31:11-30:11

 

 

 ناهار 00488 –0:488
 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 Lower Lid Reconstruction دکتر حمید رضا فتحی  33:11-33:11

 Fat Injection in Pericrbital Rejuvenation قناعت پیشه محمد دکتر  30:11-33:11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 حقی ، دکتر ابوالقاسم دانشور... عباسی ، دکتر سید ضیاء ا... تر عزیز ادک :دکتر رضا باقری                       هیئت رئیسه4دبیر علمی 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 عالئم بالینی میاستی گراویس دکتر فریبا ارشدی 0:488-:0:40

 روشهای تشخیص میاستی گراویس دکتر رضا بوستانی :0:408-0:40

 جراحی میاستی گراویسانواع درمان نیمه  دکتر رضا بوستانی 0:408-::0:4

 روش انجام پالسما فرزیس و بررسی عوارض دکتر محمد هادی صادقیان  ::0:488-0:4

 میاستی گراویسانواع تکنیک های جراحی در  دکتر ابوالقاسم دانشور 0:408-0:488

 با روشهای جراحی باز  VATSمقایسه تکنیک جراحی با    رضا افغانیدکتر  0:408-::0:4

 ICUمراقبت های خاص بیهوشی در جراحی میاستی گراویس  و   دکتر علیرضا شریفیان ::00488-0:4

 

 پـذیرایـی 00488 –00408
 

00408-00408 
ل

ــ
ـان

ــ
پ

 

 تیموس هیپرپالزی و ی گراویس نمیاست

 دکتر رضا باقری:  گرداننده

، دکتر رضا رضایی، دکتر ساویز پژهان، عباسی،  دکتر رضا افغانی.. دکتر فرحناز صادق بیگی ،دکتر عزیز ا: اعضاء

 دکتر رضابوستانی، دکتر علیرضا شریفیان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59 آذر61پنجشنبه 

  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 

 سالن شورا

 (عج)بیمارستان قائم 



 59 آذر61پنجشنبه 

  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 

 

 تاالر معتمدی

 (عج)بیمارستان قائم 

 

 

 زنان نكولوژیتازه های ا

  

 دکتر نفیسه ثقفی      : دبیر علمی 

 دکتر قدسیه سیدی علوی، دکتر اعظم سادات موسوی ،دکتر زهره یوسفی ، دکتر فاطمه توسلی:  هیئت رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 وروشهای جدید اسکرنینگ در کانسر سرویکس CINدرمان  دکتر سیما کدخدایان 11 -11:11

 جایگاه مشاوره ژنتیك در بدخیمی های تخمدان و امکانات موجود در ایران کتر اعظم سادات موسوید 11:11 -11:11

 تغییرات ضخامت آندومتر در سنین مختلف و چگونگی برخورد با آن  دکتر زهره یوسفی  11:11-11:11

 

03:11-00:11 

نـ
ـا

ــ
پ

 ل

 یدالین های مربوطهو عوارض آن در ایران و معرفی آخرین گا HPVمیزان شیوع انواع 

 دکتر فرح فرزانه : گرداننده

 آیت الهی موسوی ، دکتر ملیحه حسن زاده ، دکتردکتراعظم سادات  : اعضاء

 

 ناهار 11:11 –11:11
 

10:11-11:11 
Live Surgery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاالر چمران-شاخه خراسان-انتخابات هیئت مدیره جامعه جراحان ایران 00488-00488



 

 59 آذر61پنجشنبه  

  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 
 

 مجاور سالن پندی 9کالس شماره 

 (عج)بیمارستان قائم 

 

 دکتر مژگان کاظمیان4 دبیرعلمی

 سمیعی راددکتر امین راه پیما، دکتر حامد کرمانی، دکتر سهند 4 هیئت رئیسه 

 تروماهای دندانی

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 (به همراه صدمات تاج دندان) صدمات کانتوژن ، ساب لوکسیشن و لترال لوکسیشن دکتر مهدی غالمی 11:77-11:77

 صدمات اینتروژن و اکستروژن و درمانهای آنها دکتر مهدی غالمی 11:77 -15:77
 

 ناهار 00488 –0:488
 

 دکتر مجید عشق پور -دکتر رضا شاه اکبری -شبان... دکتر برات ادکتر امین راه پیما،  4  یسههیئت رئ

 تروماهای دنتوآلوئولر

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 صدمات اوالژن و درمانهای آنها دکتر حامد کرمانی 13:77-11:77

 انهای آنانواع صدمات دنتوآلوئولر و درم دکتر سهند سمیعی راد 10:77-13:77

 

 پذیرایی 00488 –00408
 

  دکتر حامد کرمانی–دکتر مهدی غالمی  -دکتر مژگان کاظمیان4 هیئت رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 کارگاه درمان شکستگی های دنتوآلولربا تکنیک های وایرینگ دکتر رضا شاه اکبری 10:57-10:57
 

 پرسش و پاسخ 00408 –00488
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاالر چمران-شاخه خراسان-نتخابات هیئت مدیره جامعه جراحان ایرانا 00488-00488



 

 

 59 آذر61پنجشنبه 
  "شاخه خراسان  -کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران پنجاه و پنجمین "

 "کنگره جراحی خراسان "و 

 سالن کنفرانس جراحی عمومی

 (عج)بیمارستان قائم 

 

 قلببیماریهای دریچه ای 

  دکتر محمدحسن نظافتی، دکتر بهروز متحدی، دکتر کامبیز علیزاده4 هیئت  رئیسه                       دکتر بهروز متحدی4 دبیر علمی 

 عنوان سخنرانی سخنران تساع

 نارسائی دریچه تریکوپسید دکتر مهدی کهرم 11:17-11:77

 تنگی دریچه تری کوپسید دکتر علی آذری 11:17-11:17

 نارسائی دریچه پولموناری دکتر محمد عباسی 13:77-11:17

 تنگی دریچه پولموناری دکتر محمدحسن نظافتی 13:17-13:77

 نارسائی دریچه آئورت دکترعلی اصفر  معین پور 13:17-13:17

 دریچه آئورت تنگی دکتر جمیل اصفهانی زاده 10:77-13:17
 

 پـذیرایـی 00488 –00408
 

 

 دکتر محمدحسن نظافتی، دکتر بهروز متحدی، دکتر کامبیز علیزاده4 هیئت  رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران تساع

 نارسائی دریچه میترال دکتر کامبیز علیزاده 10:13-10:57

 تنگی دریچه میترال دکتر بهروز متحدی 10:77-10:13

 ز جراحی دریچه ایکنترل و فالوآپ بیماران پس ا دکتر سیدحمیدرضاحسینی خواه 10:13-10:77

 حظات بیهوشی در جراحی انوریسم ائورتمال دکتر مهدی فتحی 10:57-10:13
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 سرگیجه

 دکتر مهدی پورصادق –دکتر محمد مهدی قاسمی 4  هیئت رئیسه                                دکتر کامران خزائنی4 دبیر علمی

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 در درمان بیماران منیر  evidence baseدرمانهای  دکتر نسرین یزدانی  11:57-11:77

 سرگیجه و بیماریهای روان پزشکی  دکتر امیر رضایی اردانی 11:77-11:57

 سرگیجه و بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی  دکتر فریبرز رضایی طلب 11:57-11:77

 سرگیجه های محیطی شایع و روش تشخیص آنها دکتر ساسان دبیری 15:77-11:57

 معاینه بالینی برای تشخیص انواع سرگیجه دکتر صادق جعفرزاده 15:57-15:77
 

 ناهار 00408 –0:408
 

00488-0:408 

ل
ــ

ـان
پـ

 

 

 برخورد با بیماردارای عدم تعادل و توانبخشی آن

 دکتر نوید نوری زاده 4 گرداننده

 دکتر نسرین یزدانی –دکتر ساسان دبیری  –رضایی طلب  دکتر فریبر –دکتر محسن رجعتی حقی  :اعضاء
 

 

 پذیرایی 00488 –00408

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دکتر محسن علی اکبریان-دکتر علی جنگجو-دکتر سیدحسین فتاحی معصوم 4هیات رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 Evaluation of the results of surgery treatment in patients with congenital chest دکتر مرضیه نوری دلویی :040-:044

deformity. 
 First Iranian Minimal Invasive Nuss Procedure for Pectus Excavatum Repair دکتر حمیدرضا داوری :044-:040

 Single incision laparoscopic trans-umbilical port-less appendectomy using a دکتر رضا شجاعیان :040-::04

Nephroscope 

 Comparison of the effect of spreader grafts and flaps on respiration following رضائی.. دکتر عزت ا ::04-::04
rhinoplasty 

 A case report of Uninportal VATS Right lower lobectomy and Mediastinal دکتر محمدرضا لشکری زاده ::04-:048
lymph node dissection in a patient with non small cell lung carcinoma. 

 Efficacy of intraoperative, single-bolus corticosteroid dose to prevent postoperative دکتر رضا افغانی :048-:040

respiratory complication after transhiatal esophagectomy 

40 دکتر محمدعلی محمدزاده رضائی :040-:044
c
 warmed irrigation fluid during TULP improves stone free rate 

 دکتر سیدحسین فتاحی معصوم :044-:040
حی توراکس در بخش جرا( 1533-1503)سال 17تومورهای اولیه ومتاستاتیک استرنوم وموارد عمل شده در 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد )عج(بیمارستان قائم 

 Management of bowel obstruction after Gastric Bypass دکتر علیرضا توسلی :040-::04

 Hypnosis can reduce preoperative anxiety in pediatric surgeries دکتر مرجان جودی ::04-::04

0848:-04:: 
 Evaluation the effect of plication of the diaphragm on complication of phrenic nerve دکتر رضا باقری

excision in thymoma patients with and without myasthenia gravis involving the 

phrenic nerve 

 Thymectomy for non-thymomatous myasthenia gravis: comparison of video-assisted دکتر رضا باقری :0848-:0840

thoracoscopic and transsternal thymectomy 
 Medical Therapy with Albendazole in Human Hydatid cysts of the Lungs and the دکتر سیدحسین فتاحی معصوم :0840-:0844

Liver: A 13-year experience 
 

 

 دکتر عباس عبدالهی -مداح.. دکتر قدرت ا-حمدتقی رجبی مشهدیدکتر م 4هیات رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 Principals of hypnoanesthesia ,Hypnotic  suggestion for intra and postoperative pain دکتر مهدی فتحی 11:17-11:77

control 

11:17-11:17 
 The Assessment of Addition of Either Intravenous Paracetamol or Diclofenac سید علی رضا بامشگیدکتر 

Suppositories to Patient-Controlled Morphine Analgesia for Postgastrectomy Pain 

Control 

 Long term follow up of patients performed Enterocystoplasty and Ureterocystoplasty مهدوی دکتر رضا 11:57-11:17

before kidney transplantation: A single center experience 

 LAD Artery Endarteretomy. Early clinical results and Mortality: report of single center دکتر حمید حسینی خواه 11:17-11:57

Experiences 

 A comparative study of homocysteine levels in patients undergoing coronary bypass دکتر کامبیز علیزاده 11:37-11:17

with and without classic risk factors 

 HER-2/neu overxpression in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and its دکتر رضا باقری 11:77-11:37

correlation with Patient’s clinicopathological features  

 Sentinel node mapping in non-small cell lung cancer by radiotracer دکتر رضا باقری 11:17-11:77

 Hypnoanalgesia for elective laparoscopic cholecystectomy دکتر مرجان جودی 11:17-11:17
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 دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم-دکتر عطیه منصوری-دکتر نفیسه ثقفی 4هیات رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 Evaluation of tranexamic acid efficacy in endoscopic sinus surgery مجید رضویدکتر  2:13-2:13

 بررسی عوارض آمنیوسنتزهای انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد راافاطمه تدکتر  2:53-2:13

 Evaluation of Subclinical Extension in Basal Cell Carcinoma دکتر آرش بیرقی طوسی 2:13-2:53

 Clinical implications of Perioperative Stress Hyperglycemia سهیال میالنیدکتر  2:33-2:13

3:73-2:33 
 Evaluation of change in the demographic and histopathology characteristics of patients دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم

with breast cancer at the beginning and the end of the decade, referred to Mashhad 

University of Medical Sciences 

 Acardiac acephalus twin pregnancy with poor prenatal outcomes: case report دکتر صدیقه آیتی 3:13-3:73

 Induction of labor in term premature rupture of membrane; oxytocin versus sublingual لیال پورعلی  دکتر  3:13-3:13

misoprostol 

 Accuracy of amniotic fluid index and single deepest pocket measurement in predicting معصومه میرتیموریدکتر  3:53-3:13

the outcome of postdate pregnancies 

 Multifetal pregnancy reduction and result in Mashhad University of Medical Sciences فاطمه تارادکتر  3:13-3:53

 مقایسه روش جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال با کمک مدیاستینوسکوپ با روش ازوفاژکتومی بالنت دکتر رضا رضایی 3:33-3:13

 Results of En-Bloc Kidney Transplantation from Pediatric Deceased Donors to Adult دکتر محمود توکلی 17:73-3:33

Recipients: 6 Years Experience 

 Technical report: A modification in laparoscopic cholecystectomy technique for left دکترسیدحسن بابائی 17:13-17:73

handed surgeon. 

 Evaluation prevalence of Early-stage breast cancer in patient referring to Omid دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم 17:13-17:13

Hospital in 2010 -2014 

 

 پـذیرایـی :0840 –00488

 

 دکتر ملیحه کشوری-دکتر رجعتی 4هیات رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 Facial nerve repair; the outcome & the prognostic factors دکتر محسن رجعتی 11:17-11:77

 مومی متقاضیان رینوپالستی با نگرانی تصویر بدنی بعد از رینوپالستیارتباط شادکامی و سالمت ع حسین شارهدکتر  11:17-11:17

 (بایدها و نبایدها)اصول لیزرهای جراحی دکتر عباس مجدآبادی 11:57-11:17

 Radius head temporary prosthesis as a spacer made with the aid three-dimensional printing امیرحسین نکوئیدکتر  11:17-11:57

 Noninvasive Modality for Neurosurgery: (MRIgHIFU) کرم احمدیدکتر  11:37-11:17

 Urethral stricture management with ureteroscope دکتر امیرعباس اسدپور 11:77-11:37
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 تروماهای دندان ، فک  و صورت

 دکتر مژگان کاظمیان4 دبیرعلمی

 دکتر مژگان کاظمیان -دکتر مجید عشق پور -دکتر رضا شاه اکبری دکتر حامد کرمانی،4  هیئت رئیسه

 شکستگی های ماگزیلوفاسیال

 عنوان سخنرانی رانسخن ساعت

 اتیولوژی شکستگی های فک وصورت و تقسیم بندی انواع شکستگی  دکتر سهند سمیعی راد 3:77-2:13

 درمانهای بسته شکستگی های مندیبل دکتر امین راه پیما 3:77 -3:13

 درمانهای بسته شکستگی های میدفیس دکتر امین راه پیما 17:57-3:13
 

 پذیرایی 08408 –00488
 

 عوارض درمان شکستگی های ماگزیلوفاسیال

 دکتر حامد کرمانی، شبان ، دکتر مهدی غالمی ... دکتر برات ادکتر سهند سمیعی ،  4  رئیسههیئت 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 مشکالت و عوارض درمانهای شکستگی های فک و صورت  دکتر مجید عشق پور 11:77-11:77

 پرسش و پاسخ 11:77 –11:57

 (آموزش بستن آرچ بار)کارگاه درمانهای بسته شکستگی های فکی  دکتر مجید عشق پور 11:77-11:57
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 فلج یک طرفه و دوطرفه طناب های صوتی  علل و نحوه برخورد و اقدامات جراحی مورد نیاز

 دکتر ا صالن احمدی 4 گرداننده

 دکتر کامران خزائنی –دکتر محمدمعین توکلی  –دکتر احسان خدیوی :اعضاء

  

 پذیرایی 08408-08488

 

 غدد بزاقی و عصب فاسیل

 دکتر شریفیان –دکتر نقیب زاده  –دکتر مختاری 4  4 هیئت رئیسه                   ئنی                       دکتر کامران خزا4 دبیرعلمی 

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 سنگ های غدد بزاقی  managementنحوه  دکترعلی قلعه نوئی 00488-08408

 در پاروتیدکتومی  چگونگی برخورد با عصب فاسیال دکترکامران خزائنی  00.08-00488

 نتایج آناستوموز عصب فاسیال در آسیب های محیطی آن دکترمحسن رجعتی حقی  04488-00408

  مودیفیکاسیون های جدید در اعمال جراحی غدد بزاقی دکترعلی خلیفه 04.08-04488

 



 

 
 

 چالش ها در پیوند قلب

 دکتر فروه وکیلیان  -دکتر رجایی خراسانی-دکتر رفیقدوست-دکتر دادگر  :هیئت رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

  گزارش از پیوند قلب در مشهد دکتر محمد عباسی 2:37-2:57

 چالش های پیوند قلب  دکتر رضا باقری 2:37 -3:17

 اینوتروپ ها در پیوند قلب دکتر فروه وکیلیان  3:57-3:17

 عوارض کلیوی پس از پیوند  دکتر علیرضا صداقت 3:37-3:57

 نارسائی قلب راست پس از پیوند قلب دکتر شیما مینایی 17:17-3:37

 سیرولموس VSتاکرولیموس    دکتر امیر هوشنگ محمدپور 17:57-17:17

 

 پـذیرایـی 08408 –00488

 

 

 پرستاری در پیوند قلب 

 دکتر مینایی-دکتر عباسی-دکتر صداقت  :هیئت رئیسه

 عنوان سخنرانی سخنران ساعت

 در پیوند   ICUمراقبت های   مقدمباقری احمد دکتر  11:57-11:77

 وندنقش کوردیناتور در پی خانم ارگی 11:57 -11:37

 تغذیه و شیوه مصرف دارو ها در پیوند قلب خانم روحانی 11:17-11:37

 بازتوانی پیوند قلب حامدیزهرا دکتر  11:57-11:17
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