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یکشنبه 21 آذر 1400

-  مقلدهای تشنج                                                                    
 - اورژانسهای انکولوژی  کودکان 

- چالش های تشخیصی و درمانی عفونت ادراری در کودکان              
  - سالمت کودکان 

- تازه های طب کودکان                                                            
  - کارگاه جستجو در  بانک های  مبتنی بر شواهد : در مطب
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دوشنبه 22 آذر 1400
بلع جسم خارجی در کودکان                     
 جراحی کودکان 
 درگیری قلب  در کووید - 19 کودکان    
 زردی نوزادان 
مراقبتهای پزشکی و توانبخشی در کودکان ناتوان  
ارتوپدی در کودکان 

سه شنبه 23 آذر 1400
  هیپوکلسمی 
 هایپوکسمی در کووید و غیر کویید در 
اطفال
طرح سواالت رایج بیماریهای کلیه و 
مجاری ادرار  در طب کودکان
 برخورد با افزایش فشار مغزی در کودکان
 ونتیالتور       

چهارشنبه 24 آذر 1400
 کووید 19 و روماتیسیم در کودکان  
مدیریت آلرژی دارویی 
 مدیریت کودک بد حال 
 مسمومیت های  مهم کودکان ، باید  و نبایدها  
واکسیناسیون در کووید 19 
طب تلفیقی در کودکان

جمعه 26 آذر 1400
لوکمی میلوبالستیک حاد

 تازه های گوارش کودکان 
   

پنجشنبه 25 آذر 1400

 نقص ایمنی 

تازه های آی سی یو در کودکان

جمعه 3 دی  1400

آب و الکترولیت 

احیای نوزادان

پنجشنبه 2 دی  1400

) EEG ( تفسیر نوارمغزی   

)ECG ( تفسیر نوار قلب
3

 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

2



پیام ریاست کنگره اورژانس ها و بیامری های شایع طب کودکان

خداوند را شاکریم که بار دیگر افتخار میزبانی پزشکان و متخصصان خدوم این کشور را در هفدهمین کنگره طب اورژانس ها و بیامری های شایع طب 

کودکان به ما ارزانی داشت. متاسفانه به دلیل ادامه همه گیری کووید-19 و محدودیت های ناشی از آن، امکان برگزاری کنگره به صورت حضوری میرس نشد 

و امسال نیز همچون سال گذشته از راه دور و به صورت مجازی میزبان شام بزرگواران خواهیم بود. هفدهمین کنگره اورژانس ها و بیامری های شایع طب 

کودکان از 21 تا 26 آذرماه به همراه کارگاه هایی ویژه در روزهای دوم و سوم دی ماه سال جاری برگزار می شود. در کنگره امسال با توجه به رشایط ویژه 

حاکم بر نظام درمانی کشور سعی شده است تا مباحث و موضوعات کاربردی طب کودکان در حوزه بیامری کووید-19 در اولویت موضوعات مطرح شده 

قرار گیرد. امید است مجموعه نشست های ترتیب داده شده، نیازهای اطالعاتی رشکت کنندگان و متخصصان را برطرف ساخته و زمینه ساز ارائه خدمات 

بهرت درمانی به کودکان این مرز و بوم شود. به امید به پایان رسیدن همه گیری و میزبانی حضوری شام بزرگواران در دوره های آتی کنگره.

                                                  رئیس کنگره 

                                       دکرت محمد مهدی ناصحی
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In the name of  God

Mofid children’s Hospital

17th Congress of  Pediatric Emergencies and Common diseases                       

 Greetings

 17rd Annual We are pleased to invite you to attend our  virtual  international meeting during the
 17-16 Congress of  pediatric emergencies and common disorders which will be held online from
.2021  December

 With Warm Regards

Mohammad Mehdi Nasehi M.D

 President of  Congress

 Director of  the Pediatric Group of

 Shahid Beheshti University of  Medical Sciences

Tehran, Iran
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پیام دبیر علمی کنگره

بــه لطــف و  فضــل الهی و با همت و پشــتکار  همکاران گروه کودکان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی و اســاتید و همکاران 
 ارجمند بیمارســتان کودکان مفید، امســال شــاهد برگزاری هفدهمین همایش اورژانس ها و بیماریهای شــایع طب اطفال خواهیم بود.
علمــی  فضــای  تــا  برآنیــم  ســامت،  ارتقــای  و  پیشــگیری  زمینــه  در  جامعــه  نیــاز  بــه  توجــه  بــا 
بگذاریــم. یــادگار  بــه  شــما  بــرای  همایــش  ایــن  از  خــوش  خاطراتــی  کنــار  در  فعــال  و  بــار   پــر 
اساتید و همکاران با برگزاری سخنرانی های علمی به روز و کارگاه های علمی کاربردی فرصت بی نظیری جهت تبادل تجربیات و دستاورد 
های علمی برای همکاران گرامی فراهم خواهند کرد. در همایش امســال عاوه بر ســخنرانی ها و پانل های علمی در رشته های مختلف 
تخصصی و فوق تخصصی کودکان برای اولین بار شاهد برگزاری جلسات علمی در زمینه مطالب روز ارتوپدی کودکان، طب تلفیقی و 
کارگاههای جستجوی علمی پیشرفته هم خواهیم بود.  تمام تاش خود را به کار خواهیم بست تا به یاری خداوند یکی از بهترین گردهمایی 
 های علمی کشــور را رقم زده و با اجرای برنامه های علمی متنوع و متفاوت میزبان خوبی برای شــما همکاران و پژوهشگران عزیز باشیم. 

دبیر علمی - دکتر معصومه محکم.
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پیام دبیر اجرایی کنگره

پاییز رنگارنگ 1400 نیز فرا رســید و با افتخار امســال نیز با یاری همه عزیزان در کمیته های 
علمی و اجرایی در خدمت شــما ســروران گرامی هســتیم با هفدهمین کنگره اورژانس ها و 

بیماری های شایع طب کودکان و ششمین کنگره پرستاری کودکان. 

در کنگره امســال از یک شــنبه 21 لغایت جمعه 26 آذرماه در شــش روز متوالی درخدمت 
شــما خواهیم بود و حدود 125 عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشورو خارج 
از کشــور پیرامون بیماری های شایع طب کودکان،اورژانس های طب کودکان، و تازه های 
طب کودکان ســخنرانی خواهند داشت. روزهای 2و3 دی ماه نیز به برگزاری 4 کارگاه مفید 

و کاربردی اختصاص دارد.

هر روز کنگره در 3 جلســه متوالی برگزار خواهد شد. صبح ها از ساعت 8 الی 11 جلسه اول 
برگزار خواهد شــد. جلسه دوم از ساعت 11.30 لغایت 14.30 بعداز ظهر خواهد بود و جلسه 

ســوم از ساعت 15 لغایت 18 تشــکیل خواهد شد. در هر جلســه دو پانل متفاوت یک و نیم 
ســاعته خواهیم داشت. جهت کسب امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف باید با مراجعه به 
www.ircme. سایت آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس

ir با انتخاب یک جلســه برای هر روز از3 امتیاز آن روز و در مجموع 24 امتیاز برای کنگره 
بهره مند شــد. شــایان ذکر است تا 48 ساعت پس از برگزاری هر جلسه باید در آزمون آن از 
طریق نرم افزار اندروید ســامانه آموزش مداوم شرکت و کسب امتیاز کرد. سایت اختصاصی 

https://aveedme.com/congress/pcde2021 :کنگره به آدرس

بــا قابلیت های ممتاز و ویژه در اختیار همه ســروران اســت تا کلیه نیازهــای اطاعاتی خود 
پیرامون کنگره را درآن پیدا کنند و با ورود به آن مســتقیما به تماشای کنگره بنشینند. تمامی 
جلسات ارائه، کارگا هها و سخنرانی ها ضبط و تا یکسال قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

امکان حضور فیزیکی در محل کنگره برای عاقمندان در تاالر قایم بیمارستان کودکان مفید 
فراهم اســت ولی برای کسب امتیاز شرکت در برنامه مجازی ضروری است. دوستی و مهر را 

پاس بداریم.

دکتر ودود جوادی پروانه

دبیر اجرایی کنگره. پاییز 1400
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تاریخچه برگزاری کنگره اورژانس های و بیماری های شایع طب کودکان 

کــودکان  اورژانس هــای  کنگــره 
نخســتین بار در ســال 1384 با الهام 
از کنگــره دکتر قریــب و به همت 
اعضای هئیت علمی گروه کودکان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
پایه گــذاری شــد. اولین نشســت 
کنگــره در بهمن ماه همان ســال با 
حمایت معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه در تاالر ابن سینای دانشگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشتی برگزار 
شد .    رئیس وقت گروه اطفال     ، 
جناب آقای دکتر ســعید مجتهد زاده  ریاســت نخســتین دوره از کنگره را برعهده داشتند و 
جنــاب آقای دکتر فرید ایمان زاده و آقای دکتر سیدحســن تنکابنی به ترتیب به عنوان دبیران 

علمی و اجرایی کنگره ایفای نقش نمودند. 
پس از تغییر مدیر گروه کودکان در سال 1385 و انتصاب جناب آقای دکتر علی اکبر سیاری 
به این سمت، ریاست کنگره اورژانس های کودکان نیز به ایشان محول شد. جناب آقای دکتر 
ایمان زاده به عنوان دبیر علمی و جناب آقای دکتر رضا شــیاری به عنوان دبیر اجرایی کنگره 
در برگزاری این نشســت همکاری داشتند. اســتقبال چشمگیر پزشکان و متخصصان اطفال از 
کنگره اورژانس های کودکان باعث شــد که از ســال های 1390 تــا 1398 محورهای کنگره 
به ســمت مباحث شــایع و کاربردی طب کودکان ســوق یابد و طرح موارد خاص و مطالب 
فوق تخصصی در درجه دوم اهمیت قرار گیر د. از طرفی از سال 1389 برگزاری کارگاه های 
جانبی با دبیری ســرکار خانم دکتر قمرتاج خان بابایــی  با هدف ارائه آموزش های کاربردی 
و توانمند سازی پزشکان و متخصصان بیماری های کودکان به برنامه های کنگره افزوده شد.

پانزده دوره از کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان با 20 امتیاز آموزش مداوم 
به همراه 4 الی 5 کارگاه جانبی )حداقل 3 و حداکثر 5 امتیاز برای هر کارگاه( برگزار شدند. 
در هر دوره از کنگره، خاصه مقاالت ارائه شده در نشست به صورت کتاب خاصه مقاالت 

)به دو صورت چاپی و الکترونیکی( در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شده است. 
شــیوع پاندمی کووید-19 منجر به تغییرات چشمگیری در تمامی عرصه های آموزشی شد، به 
نحوی که بســیاری از فعالیت های آموزشی به بستر مجازی انتقال یافت. به همین دلیل در سال 
1399 مســئولین کنگره نیز همراســتا با تحوالت صورت گرفته اقدام به برگزاری شانزدهمین 
دوره از کنگــره اورژانس ها و بیماری های شــایع طب کودکان به صــورت مجازی نمودند. 
دوره شــانزدهم کنگره با تغییر در ســاختار مســئولین کنگره نیز همراه بود. جناب آقای دکتر 
محمد مهدی ناصحی به عنوان مدیر گروه کودکان، سمت ریاست کنگره را بر عهده داشتند. 
جنــاب آقای دکتــر پژمان روحانی به عنــوان دبیر علمی و جناب آقــای دکتر ودود جوادی 
به عنوان دبیر اجرایی کنگره در برگزاری این دوره از نشســت ها مشــارکت داشــتند. حضور 
ســخنرانان بین المللی، پانل مباحث داغ حوزه اطفال و پانل طب تلفیقی از نوآوری های مهمی 

بود که در دوره شانزدهم کنگره به اجرا درآمد.
بــا توجه به ادامه پاندمی کووید-19 و عدم امکان برگزاری حضوری کنگره، هفدهمین دوره 
از کنگره اورژانس ها و بیماری های شــایع طب کودکان نیز همانند ســال گذشــته به صورت 
مجازی برگزار می شــود. در کنگره امســال جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی ریاســت 
کنگره، سرکار خانم دکتر معصومه محکم دبیر علمی، و جناب آقای دکتر ودود جوادی دبیر 
اجرایی کنگره هفدهم را بر عهده دارند. بخش بین الملل ) با حضور سخنرانان مطرح خارجی( 
، پانل تازه های طب کودکان، پانل طب فیزیکی و توانبخشــی، پانل ارتوپدی کودکان و پانل 
جســتجو در منابع علمی به برنامه های کنگره افزوده شــده اســت. عاوه بر ششــمین همایش 
پرســتاری کودکان کــه در روز 18 و 19 آذر ماه برگزار خواهد شــد برنامه اصلی هفدهمین 
کنگره در 6 روز متوالی  از 21 لغایت 26 آذر و در 3 جلســه )هر جلســه به مدت 3 ســاعت( 
در هر روز اجرا و حدود 125 ســخنران از اعضای هیأت علمی دانشــگا ه های علوم پزشــکی 
سراسرکشــور به طرح مباحث مورد نظر خواهند پرداخت. کارگاه های جانبی کنگره نیز در 2 
روز متوالــی در 4 عنوان نوار مغزی، نوار قلبی، احیــای نوزادان و آب و الکترولیت در تاریخ 

2و3 دی ماه 1400 برگزار خواهد شد.
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 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

جلسه سوم

15:00-18:00 

جلسه دوم

11:30-14:30 

بیامری های عفونی و جرنال در کودکان 

دبیر علمی: دکرت اصغر حلیمی

11:30 - 13:00
چالش های تشخیصی و درمانی عفونت ادراری 

در کودکان

13:00 - 14:30
سالمت کودکان

بیامری های اعصاب و خون در کودکان 

دبیر علمی : دکرت بی بی شهین شمسیان

08:00 - 9:30
مقلدهای تشنج 

9:30 - 11:00

اورژانس های انکولوژی کودکان

یکشنبه 21 آذر 1400

جلسه اول

8:00-11:00 

تازه های طب کودکان و جستجو در منابع علمی

دبیر علمی : دکرت ودود جوادی پروانه

15:00 - 16:30

تازه های طب کودکان 

16:30 - 18:00

جستجو در بانک های اطالعاتی مبتنی بر شواهد : 

در مطب

1
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 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

10:30:-10:45
دکرت مژگان هاشمیه

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

     TYPHLITIS 

10:15-10:30
دکرت مثین علوی

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

  سیستیت هموراژیک

10:00-10:15
دکرت شیوا نظری

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

 سندرم لیز تومور

9:45-10:00
  دکرت فریده موسوی

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

اورژانس های انکولوژی تنفسی

9:30 -9:45
 دکرت پیامن عشقی

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

برخورد با حوادث ترومبوتیک حاد

9:15 -9:30
دکرت الدن افشار خاص
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

اپسوکلونوس - میوکلونوس

9:00 -9:15
 دکرت ساسان ساکت
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 انواع میگرن

8:45 -9:00
دکرت نرجس جعفری
 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

  اختالالت خواب در کودکان

8:30 -8:45
دکرت علی نیکخواه
 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 تیک و اسرتئوتایپی در کودکان

8:15 -8:30
دکرت محسن جواد زاده
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

تشنج غیر رصعی سایکوژنیک

PNES 

8:00 -8:15
دکرت محمد غفرانی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

مقدمه ای بر مقلدهای تشنج و   

 BREATH HOLDING ATTACK  

در کودکان 

10:45-11:00
 دکرت فاطمه ملک

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

موکوزیت

 جلسه
اول

8:00 - 11:00

مقلدهای تشنج - اورژانس های انکولوژی در کودکان
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 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

13:40 -14:00
دکرت نارص کالنرتی 

متخصص کودکان

اثر تغذیه در پیشگیری از عفونت در کودکان

13:20 -13:40
دکرت پرویز قدم علی 

متخصص کودکان

عوارض اعتیاد مادر بر حاملگی و جنین

13:00 -13:20
دکرت منصور بهرامی 
متخصص  کودکان

عوارض بیخوابی در کودکان

12:35-13:00
دکرت سید علیرضا فهیم زاد
فوق تخصص عفونی کودکان

مقاومت های آنتی بیوتیکی در عفونت ادراری 

12:15 -12:35
دکرت رضا دلیرانی
فوق تخصص کلیه  کودکان

VCUG  در تشخیص  عفونت ادراری

11:55 -12:15
دکرت حسن پور مشتاق
فوق تخصص عفونی کودکان

 DMSA  در تشخیص عفونت ادراری

11:30 -11:55
دکرت مصعومه محکم 
فوق تخصص کلیه  کودکان

آنالیز ادراری وکشت ادرار 

14:00-14:15
دکرت علی اصغر حلیمی

متخصص کودکان

دارو و شیردهی

 جلسه
دوم

11:30 - 14:30

14:15-14:30
دکرت علی اصغر حلیمی

متخصص کودکان

بیامری های مادر و تغذیه با شیرمادر

بیماری های عفونی و جنرال  در کودکان 
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 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

17:00-17:30
دکرت منصوره دمیرچی لو 

دکرتی علم اطالعات و دانش شناسی 

Trip medical database جستجو در - Uptodate جستجو در

16:30-17:00
دکرت وحیده زینالی 

دکرتی علم اطالعات و دانش شناسی

اسرتاتژی های جستجو

16:15-16:30
دکرت دل آرا بابایی 

فوق تخصص آلرژی کودکان

تازه های  آلرژی و واکسیناسیون کوید19

16:00-16:15
دکرت حسین علی مددی 

فوق تخصص گوارش  کودکان

تازه ه های برخورد با بیامری های گوارشی در کودکان 

15:45-16:00
دکرت حسن تنکابنی
فوق تخصص اعصاب  کودکان

بیامری های پیچیده پزشکی 

15:30-15:45
دکرت فرهاد صالح زاده 
فوق تخصص روماتولوژی  کودکان

 تازه هایی در مورد روماتولوژی کودکان

  Future of Pediatric Rheumatology

15:15-15:30
دکرتشهناز آرمین 
فوق تخصص عفونی  کودکان

اندیکاسیون های درمان رسپایی و بسرتی در بیامری کووید19

15:00-15:15
دکرت مهمین هاشمی پور 
فوق تخصص غدد کودکان

تازه های هایپوتیروئیدی مادرزادی

17:30-18:00
فریبا پاشازاده 

کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد 

Cochrane جستجو در

 جلسه
سوم

15:00 - 18:00

تازه های طب کودکان و جستجو در منابع علمی
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جلسه سوم

15:00-18:00 

جلسه دوم

11:30-14:30 

بیامری های قلب و نوزادان

دبیر علمی: دکرتکورش وحید شاهی

11:30 -12:55

درگیری قلب در کووید 19 کودکان 

12:55 - 14:30

زردی نوزادان

بیامریهای گوارش و جراحی  در کودکان

دبیر علمی : دکرت فرید ایامن زاده

 8:00 - ۹:15
بلع جسم خارجی در کودکان 

9:15 - 11:00
جراحی کودکان

دوشنبه 22 آذر 1400

جلسه اول

8:00-11:00 

طب فیزیکی و توانبخشی و ارتوپدی در کودکان

دبیر علمی : دکرت مرضیه بابایی    

 15:00 - 16:30
مراقبت های پزشکی و توانبخشی  در کودکان 

ناتوان 

16:30 - 18:00
ارتوپدی در کودکان

22

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

12



10:30:-10:45
دکرت امین حاج اسامعیلی زاده

فوق تخصص جراحی کودکان 

    پرفوراسیون روده 

10:15-10:30
دکرت احمد خالق نژاد

فوق تخصص جراحی کودکان

  آپاندیسیت

10:00-10:15
دکرت محسن روز رخ

فوق تخصص جراحی کودکان

 بیضه نزول نکرده

۹:45-10:00
  دکرت غالمرضا  ابراهیمی رساج

فوق تخصص جراحی کودکان

 یبوست گوارشی از دیدگاه جراحی

۹:30 -۹:45
دکرت لیلی مهاجرزاده

فوق تخصص جراحی کودکان

 ریفالکس گوارشی از دیدگاه جراحی

۹:15 -۹:30
دکرت مهدی رصافی

فوق تخصص جراحی کودکان

انواژیناسیون

۹:00 -۹:15
 دکرت نقی دارا
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

  درمان عوارض مزمن بلع مواد سوزاننده

8:45 -۹:00
دکرت امیر حسین حسینی
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

 اقدامات تشخیصی و درمانی حاد در بلع مواد

 سوزاننده

  

8:30 -8:45
دکرت فرید ایامن زاده

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

  اپیدمیولوژی و عالئم بالینی بلع مواد سوزاننده

8:15 -8:30
دکرت کتایون خامتی
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

  اقدامات تشخیصی و درمانی در موارد بلع جسم خارجی

8:00 -8:15
دکرت علی اکرب سیاری
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

 اپیدمیولوژی و عالئم بالینی بلع جسم خارجی   

10:45-11:00
 دکرت جواد غروبی

فوق تخصص جراحی کودکان

خونریزی گوارشی از دیدگاه جراحی 

 جلسه
اول

8:00 - 11:00

بیماری های گوارش و جراحی  در کودکان

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری
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13:25 -13:40
دکرت میرتا رادفر

فوق تخصص نوزادان

علل زردی

13:10 -13:25
دکرت نعیمه تسلیمی

فوق تخصص نوزادان

رشح حال و معاینه بالینی

12:35 -12:55
دکرت فریبا عالیی 
فوق تخصص قلب کودکان

درمان های قلبی در کووید-1۹

12:15-12:35
دکرت طهمینه طهوری
فوق تخصص قلب کودکان

بررسی اکوکاردیوگرافیک قلب در کووید-1۹

11:55 -12:15
دکرت کورش وحیدشاهی

فوق تخصص قلب کودکان

MISC

11:40 -11:55
دکرتمحمد رضا خلیلیان
فوق تخصص قلب کودکان

 در گیری قلب در کووید-1۹ حاد

11:30 -11:40
دکرت سعید مجتهد زاده 
فوق تخصص قلب کودکان 

مقدمه و کلیات 

13:40-13:50
دکرت پری ناز علی زاده

فوق تخصص نوزادان

آزمایشات مورد نیاز

 جلسه
دوم

11:30 - 14:30

14:15-14:30
دکرت مینو فالحی

فوق تخصص نوزادان

کرنیکرتوس

12:55 -13:10
دکرت محمد کاظمیان

فوق تخصص نوزادان

کلیاتی در مورد زردی نوزادی

13:50-14:00
دکرت فرزانه پالیزبان
فوق تخصص نوزادان

فتوتراپی

14:00-14:15
دکرت شمس اله نوری پور

فوق تخصص نوزادان

تعویض خون 

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

بیماری های قلب و نوزادان  
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17:10-17:30
دکرت حمیدرضا ابوعلی

فوق تخصص ارتوپدی اطفال

شکستگی کالویکول

دررفتگی هیپ و شکستگی گردن فمور

 

16:30-16:50
دکرت آرش ملکی 

فوق تخصص ارتوپدی اطفال

رادیولوژی در ارتوپدی 

نیازها و توجهات انواع شکستگی ها 

16:00-16:20
دکرت مسعود قهوه چی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

توانبخشی در بیامری های شایع نورولوژیک 

15:40-16:00
دکرت کتایون مرادی 

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 routine health maintenance مراقبتهای اولیه و

در کودکان ناتوان و تفاوت آن با کودکان سامل  

15:20-15:40
دکرت مرضیه بابایی 
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

توانبخشی کودکان و نقش آن در درمان کودکان

15:00-15:15
دکرت سید منصور رایگانی 
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی  

اندیکاسیون های نوار عصب و عضله در اورژانس کودکان

17:50-18:00
پرسش و پاسخ

 جلسه
سوم

15:00 - 18:00
16:50-17:10
دکرت رضا آقاپور 

فلوشیپ  ارتوپدی اطفال

شکستگی های ساعد

شکستگی های آرنج ، سوپراکندیالر، مونتژیا، 

pulled elbow

17:30-17:50
دکرت امیر حسین ثابتیان

فلوشیپ  ارتوپدی اطفال

شکستگی های اطراف زانو – دیستال فمور ، پروگزیامل تیبیا

شکستگی های ساق 

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

مراقبت های پزشکی و توانبخشی ، ارتوپدی  در کودکان ناتوان 

15

16:20-16:30
پرسش و پاسخ
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جلسه سوم

15:00-18:00 

جلسه دوم

11:30-14:30 

بیامری های ریه - آی سی یو در کودکان 

دبیر علمی:دکرت آزیتا بهزاد

11:30 - 13:00
هایپوکسمی در کوید و غیر کوید

13:00 -14:30
برخورد با افزایش فشار مغزی در کودکان

بیامری های کلیه وغدد در کودکان

دبیر علمی : دکرت محمدرضا عالیی

8:00 - 9:30
طرح سواالت رایج بیامری های کلیه و مجاری ادرار در طب کودکان 

9:30 - 11:00
هیپوکلسمی

سه شنبه 23 آذر 1400

جلسه اول

8:00-11:00 

طب تهویه مکانیکی و احیا در کودکان

دبیر علمی : دکرت قمرتاج خانبابایی

15:00 - 16:30
ونتیالتور

16:30 - 18:00

احیا

3

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

16



10:15:-10:30
دکرت هدیه صانعی فرد

 فوق تخصص غدد و متابولیسم 

    اختالالت منیزیم 

10:00-10:15
دکرت محمدرضا عالیی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

  اختالالت پاراتیروئید

9:45-10:00
 دکرت شاداب صالحپور

فوق تخصص غدد و متابولیسم

       D اختالالت ویتامین  

9:30-9:45
  دکرت آسیه مصلی نژاد

فوق تخصص غدد و متابولیسم

 عالئم هایپوکلسمی و اپروچ تشخیصی

9:15 -9:30
پرسش و پاسخ

 

9:00 -9:15
 دکرت زهرا پورنصیری
فوق تخصص کلیه کودکان

  پروتئینوری و سندرم نفروتیک

8:45 -9:00
دکرت نرسین اسفندیار
فوق تخصص کلیه کودکان

 (AKI )نارسایی حاد کلیه

  

8:30 -8:45
دکرت رضا دلیرانی

فوق تخصص کلیه کودکان

   هامچوری

8:15 -8:30
دکرت معصومه محکم
فوق تخصص کلیه کودکان

  هیدرونفروز جنینی ، اروپاتی  انسدادی

8:00 -8:15
دکرت محمد تقی طباطبایی
فوق تخصص کلیه کودکان

 عفونت ادراری در کودکان   

10:30-10:45
 دکرت مرجان شکیبا

فوق تخصص غدد و متابولیسم

 Case presentation

جلسه
اول

8:00 - 11:00

بیماری های کلیه وغدد در کودکان

10:45-11:00
پرسش و پاسخ

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری
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13:15 -13:30
دکرت میرتا خلیلی

رادیولوژیست

imaging یافته های

افزایش فشار مغزی در کودکان

13:00 -13:15
دکرتعلی منافی 

فلوشیپ مراقبتهای ویژه کودکان

پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و تشخیص

افزایش فشار مغزی در کودکان

12:30 -12:45
دکرت قمرتاج خانبابایی
فوق تخصص ریه کودکان

درمان هایپوکسمی در کوید و غیر کوید

12:15-12:30
دکرت متین پورقاسم

فوق تخصص ریه کودکان

برخورد با کودک دچار هایپوکسمی 

12:00 -12:15
دکرت نازنین فرحبخش

فوق تخصص ریه کودکان

تشخیص هایپوکسمی

11:45 -12:00
دکرت نفیسه فدوی

فوق تخصص ریه کودکان

 علل و عالئم هایپوکسمی در کوید و غیر کوید

11:30 -11:45
دکرت علی عظیمی 
فوق تخصص ریه کودکان 

تعریف ، شیوع و عوارض 

13:30 -13:45
دکرت سیده معصومه هاشمی 

فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان

اصول کلی درمان

افزایش فشار مغزی در کودکان

 جلسه
دوم

11:30 - 14:30

14:15-14:30
دکرت ویکتوریا چگینی

فلوشیپ مراقبتهای ویژه کودکان

درمان موارد مقاوم و هرنی مغزی

12:45 -13:00
دکرت غالمرضا پناهنده

فوق تخصص ریه کودکان

هایپوکسمی در کوید

13:45-14:00
دکرت سیده نرجس احمدی زاده

فلوشیپ مراقبتهای ویژه کودکان

اصول انجام اینتوباسیون و درمان با ونتیالتور

14:00-14:15
دکرت بهادر میررحیمی

فارماکوتراپیست

درمانهای دارویی 

بیماری های ریه - آی سی یو در کودکان
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری
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17:30-17:50
دکرت آزیتا بهزاد 

فلوشیپ  PICU کودکان 

مراقبت های بعد از احیا

17:00-17:30
دکرت نازنین فرح بخش

فوق تخصص  ریه کودکان 

اقدامات پیرشفته احیا

16:30-17:00
دکرت سمیرا سیاح 
متخصص کودکان 

اقدامات پایه احیا 

 

16:00-16:20
دکرت قمر تاج خانبابایی

فوق تخصص ریه کودکان 

جداکردن و اکستیوب کردن 

15:40-16:00
دکرت آزیتا  بهزاد 

فلوشیپ  PICU کودکان 

منودارها در تنظیم ونتیالتور   

15:20-15:40 

دکرت نرجس السادات احمدی زاده 

فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان

تنظیامت ونتیالتور در بیامری های ریوی کودکان 

با توجه به پاندمی  کوید 19

15:00-15:20
دکرت سید احمد طباطبائی 
فوق تخصص  ریه کودکان 

کلیات کار تنفسی در کودکان  

17:50-18:00
پرسش و پاسخ

 جلسه
سوم

15:00 - 18:00

طب تهویه مکانیکی و احیا در کودکان 
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

19

16:20-16:30
پرسش و پاسخ
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جلسه سوم

15:00-18:00 

جلسه دوم

11:30-14:30 

بیامر ی های اورژانس و مسمومیت در کودکان

دبیر علمی: دکرت نرگس غالمی                                 

11:30 - 13:00
مدیریت کودک بدحال

13:00 -14:30
مسمومیت های مهم کودکان،بایدها ونبایدها

بیامری های روماتولوژی و ایمونولوژی در کودکان

دبیر علمی : دکرت خرسو رحامنی 

8:00 - 9:30
کووید 19 و  روماتیسم در کودکان  

9:30 - 11:00
مدیریت آلرژی دارویی

چهارشنبه 24 آذر 1400

جلسه اول

8:00-11:00 

واکسیناسیون و طب تلفیقی در کودکان

دبیر علمی : دکرت رفیعی طباطبایی    

15:00 - 16:30

واکسیناسیون کووید

16:30 - 18:00

طب تلفیقی در کودکان

)Pediatric Integrative Medicine( 

4

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

20



10:15:-10:30
 دکرت مهسا رکابی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

    مديريت آلرژي به مواد راديو كنرتاست 

10:00-10:15
دکرت نرگس اسالمی

 فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

   , SJS   ،   TEN مديريت         

  dress     سندرم        

 9:45-10:00
دکرت  مهناز مصداقی

فوق تخصص ایمونولوژی

 مدیریت  آلرژی به واکسن ها از جمله واکسن

9:30-9:45
دکرت زهرا دانشمندی

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

تشخيص آلرژي های دارويي )تست هاي پوستي وچاليش(

9:00 -9:15
 دکرت خرسو رحامنی
فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 چالش های کویید 19 در بیامران روماتیسمی

8:45 -9:00
دکرت رضا سینایی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

  MIS-C   معرفی موارد جالب   

  

8:30 -8:45
دکرت ودود جوادی پروانه

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 MIS-C    جایگاه داروهای بیولوژیک در درمان   

8:15 -8:30
دکرت رضا شیاری

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

MIS-C     درمان و فالو آپ بیامران مبتال  به          

8:00 -8:15
 دکرت فاطمه فرشته مهرگان

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

MIS-C   تظاهرات بالینی و تشخیص سندروم    

10:30-10:45
دکرت محبوبه منصوری

فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

مديريت حساسيت به بيحس كننده هاي موضعي

 جلسه
اول

8:00 - 11:00

بیماری های روماتولوژی و ایمونولوژی در کودکان

10:45-11:00
پرسش و پاسخ

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

9:15 -9:30
دکرت مهرنوش حساس یگانه

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

  مالحظات واکسیناسیون کووید 19 در بیامران روماتیسمی
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13:30 -14:00
دکرتنرگس غالمی

متخصص کودکان

بایدها ونبایدهای مسمومیت با  موادمخدر

13:00 -13:30
دکرتفریبا فرنقی

متخصص کودکان 

بایدها ونبایدهای مسمومیت مونوکسید کربن

12:30 -12:45
دکرت سامنه رحیمی

متخصص کودکان

اپروچ به تاکی آریتمی و برادی آریتمی در اورژانس

12:15-12:30
دکرتتکتم موسویان

فوق تخصص اعصاب کودکان

اپروچ به کودک با کاهش هوشیاری

12:00 -12:15
دکرتمریم حسن زاد

فوق تخصص ریه کودکان

اپروچ به جسم خارجی راه های هوایی

11:45 -12:00
دکرتزهرا سلطان تویه

متخصص کودکان

 اپروج به کودک با دیسرتس تنفسی

11:30 -11:45
دکرت حجت درخشانفر 

فلوشیپ  طب اورژانس کودکان

اپروچ به کودک بدحال وبیقرار

14:00-14:25
دکرتحمید اولیایی

متخصص پزشکی قانونی

بایدها ونبایدهای مسمومیت با الکلهای سمی

 جلسه
دوم

11:30 - 14:30

12:45 -13:00
دکرت کوروش سلطانیه زنجانی

متخصص کودکان، 

رویکرد به عفونت های شایع تنفسی فوقانی کودکان

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

14:25-14:30
پرسش و پاسخ
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16:45-17:00
دکرت بابک دانش فرد

متخصص طب ایرانی

اثر رشبت بابونه بر نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی در 

کودکان مبتال به لوسمی حاد لیمفوبالستیک 

16:00-16:15
دکرت شیرین سیاح فر

فوق تخصص عفونی کودکان

عوارض واکسن ها و کنرتاندیکاسیون 

15:45-16:00
دکرت رکسانا منصور قناعی 

فوق تخصص عفونی کودکان

رضورت تجویز دز بوسرت به گروه های پر خطر

15:30-15:45 

دکرتفریبا شیروانی 

فوق تخصص عفونی کودکان

هم زمانی مرصف واکسن های کرونا با برنامه 

کشوری ایمنی سازی و آنفوالنزا

15:15-15:30
دکرت صدیقه رفیعی طباطبایی

فوق تخصص عفونی کودکان

انواع پلتفورم های واکسن کویید 19

 جلسه
سوم

15:00 - 18:00

واکسیناسیون و طب تلفیقی در کودکان
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری
15:00-15:15
دکرت محمد حسین سلطان زاده

فوق تخصص عفونی کودکان

تاریخچه واکسیناسیون  

16:15-16:30
دکرت حسین معصومی اصل 

فوق تخصص عفونی کودکان

16:45-16:30ایمنی جمعی
دکرت مهرداد کریمی

متخصص طب ایرانی

مقدمه ای بر طب تلفیقی در کودکان 

17:00-17:15
دکرت مریم السادات پاک نژاد

متخصص طب ایرانی

 Myrtus بررسی اثر رشبت حب اآلس

communis بر GERD در کودکان  

17:15-17:30
دکرت وحید تفضلی

متخصص طب ایرانی

اثر  روغن بنفشه بادام موضعی بر تب کودکان:  

17:30-17:45
دکرت سعید صدر

فوق تخصص ریه کودکان

مروری  بر کارآزمایی های بالینی طب تلفیقی در بیامری های ریوی کودکان 

در بیامرستان مفید

17:45-18:00
دکرت مهرداد شکیبا

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

طب تلفیقی فرصت یا تهدید

23

15:15-15:30
دکرت شهناز آرمین 

فوق تخصص عفونی کودکان

واکسیناسیون کودکان علیه کووید 19

16:30-16:45
دکرت منیره سادات مطهری

متخصص طب ایرانی

بررسی اثربخشی رشبت بادام شیرین، در درمان 

اختالل بیش فعالی/کم توجهی کودکان در مقایسه 

با متیل فنیدیت

 

17:30-17:45
 دکرت هانیه طاهرمحمدی

متخصص طب ایرانی

طب تلفیقی کودکان در آسم و فیربوز کیستیک
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   Immune deficiency panel  

  Dr . Zahra.Chavoshzadeh      

Thursday , Dec16,2021

 

24

11:00-12:30

5
      Pediatrics Intensive Care panel

  Dr . Nazanin Farahbakhsh 12:30-14:00
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11:15 - 11:45 A.M
Dr Shahrzad Bakhtiar
Consultant Immunologist and Senior 
physician BMT/ University Hospital 
Frankfourt / Germany       

  Primary Immunodeficiency
Disorders among PICU Patients 
  

11:45 - 12:15

 Dr   Seyed  Hassan Abolhassani   

 Immunogenetic Specialist /Leadership  

 member of Junior Faculty Karolinska

Institute /Sweden

Diagnostic approach and Clinical 

Importance of molecular Evaluation in 

pediatric monogenic diseases

11:00 - 11:15
Dr  Zahra Chavoshzadeh

Allergist , Clinical Immunologist / Mofid Children' s 
Hospital/Iran/ Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences
Greetings & Welcome 
Introduction and general  aspects  of PID 

12:15 -12:30

Questiotion &Answer

   Immune deficiency panel  

4

6
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12:50 - 13:10                                       

Dr . Nazanin Farahbakhsh  
Assistant professor of  pediatric pul-
monology/Mofid children’s Hospitl/
 Shahid beheshti University of  medical
Sciences , Tehran
 Welcome & Greeting
Stepwise approach from ER till PICU  

13:10 - 13:30
 Dr  Hadi Mohseni

Status Epilepticus from the view point of 

pediatric intensive care

12:30 - 12:50
 Hadi Mohseni ,MD , MRCPCH(UK)  ,FAAP, (DT  

 M&H)        Honorary Staff Physicion, Paediatric Critical
 Care , University of Toronto and Hospital for Sick Children
,Toronto , Canada
 Visiting Professor ,SBUMS, Mofid Children 's Hospital
 Pediatrics Tehran , Iran
Physical examination  and History in Acute Pediatics in 

13:30 -14:00

Questiotion &Answer

      Pediatrics Intensive Care panel
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Consultant Immunologist and Senior 
physician BMT/ University Hospital 
Frankfourt / Germany
Dr Shahrzad Bakhtiar

  Primary Immunodeficiency
 Disorders among PICU Patients 

Thursday , Dec16,2021
CET: 8:45 - 9:15 

Tehran : 11:15 - 11:45

 MRCPCH(UK)  ,FAAP, (DT M&H)        Honorary Staff , 

 Physicion, Paediatric Critical Care , University of Toronto

and Hospital for Sick Chidren ,Toronto , Canada
Dr Hadi Mohseni

Physical examination  and History in Acute Pediatics in 
Resource - limited  setting 

Status Epilepticus from the view point of pediatric 

intensive care

 
Thursday , Dec16,2021

CET: 10:00 - 10:20 
Tehran : 12:30 - 12:50



 Challanging entities in pediatric

      dysmotility and cholestasis

  Dr . Amirhossein Hosseini

Friday , Dec17,2021
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۶

Scintific Secretary Of Oncology Session

  Dr . Fatmeh  Malek      

 
17:00-19:00

11:30-13:15
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Acute myeloid leukemin in a glance

11:30 - 12:00 A.M

Professor  Dirk Reinhardt   
A glance to AML 

  

12:00 -12:20

Questiotion &Answer

12:35 -12:50

  Dr Nader Momtazmaness

Case Presentation

12:50 -13:05

  Dr Shiva  Nazari
AMLM3

12:20 -12:35

  Dr Samin Alavi

Refractiry AML

11:20 - 11:30
Greetings & Welcome 

Dr     F.Malek 
 of Pediatric Hematology & Oncology 

SBMUS 
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Challanging entities in pediatric dysmotility and cholestasis

17:00 - 17:30 P..M

Prof.
Alireza Safaee Keshtgar
Recent Advance 
in Treatment of 
Functiona; Constipation 
in Children   

18:00 -18:30

Prof.
Ali Akbar Sayyari
 New treatments in
Childhood obesity

18:30 -19:00

 Question &Answer Session

16:50 - 17:00 P.M

Dr . Amirhossein Hosseini
Greeting & Welcome

17:30 - 18:00 P..M

Prof.
Hamidreza Foroutan
New treatments in refractory 
pruritus of PFIC   
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جلسه دوم

11:30-14:30 

ECG تفسیر

دبیر علمی: دکرت فریبا عالیی                                 

)EEG( تفسیر نوارمغز

دبیر علمی : دکرت محسن جوادزاده

پنجشنبه 2 دی 1400

جلسه اول

8:00-11:00 

۷

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

33



9:00 -10:00
دکرت محسن جوادزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 یافته های طبیعی در نوار مغز کودکان درخواب

  و بیداری

8:00 -9:00
 دکرت محسن جوادزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

  مقدمات و اصول پایه    

 جلسه
اول

8:00 - 11:00

)EEG( تفسیر نوارمغز
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

10:00 -11:00
 دکرت محسن جوادزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

 آرتیفکت  ها و یافته های غیر طبیعی در بیامری های

 مختلف

34
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14:00-14:30
پرسش وپاسخ

11:30 -11:45
دکرت تهمینه طهوری

فوق تخصص قلب کودکان

اصول تفسیر نوار قلب 

11:45 -12:30
دکرت فریبا عالئی

فوق تخصص قلب کودکان

آریتمی های دهلیزی 

12:30 -13:15
دکرت محمدرضا خلیلیان

فوق تخصص قلب کودکان

آریتمی های بطنی 

13:15-14:00
دکرت کوروش وحیدشاهی

فوق تخصص قلب کودکان

درمان آریتمی ها  

ECG تفسیر

 جلسه
دوم

11:30 - 14:30

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

35

1

2

3
4

5



جلسه دوم

11:30-14:30 

احیای نوزادان

دبیر علمی:  خانم دکرت مینو فالحی               

آب و الکرتولیت 

دبیر علمی :آقای دکرت رضا دلیرانی 

جمعه 3 دی 1400

جلسه اول

8:00-11:00 

8

36

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری



 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و 

بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره 

پرستاری

4

5

6 8:00 -8:30
دکرت معصومه محکم

فوق تخصص کلیه کودکان

   کلیات مایع درمانی و انواع رسم ها

8:30 -9:00
 دکرت محمد تقی طباطبایی

فوق تخصص کلیه کودکان

   مایع درمانی نگهدارنده و مالحظات آن    

 جلسه
اول

8:00 - 11:00

آب و الکترولیت

9:00 -9:30
 دکرت زهرا پورنصیری

فوق تخصص کلیه کودکان

    مایع درمانی نگهدارنده در بیامران خاص    

9:30 -10:00
دکرت نرسین اسفندیار

فوق تخصص کلیه کودکان

 مایع درمانی در انواع کم آبی

10:00 -10:30
دکرت رضا دلیرانی

فوق تخصص کلیه کودکان

 رویکرد به هیپوناترمی و درمان آن

10:30 -11:00
دکرت الهام امامی

فوق تخصص کلیه کودکان

 رویکرد به هیپرناترمی و درمان آن

37
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 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و 

بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره 

پرستاری

4

5

614:15-14:30
پرسش وپاسخ 11:30 -12:00

دکرت رضا سعیدی

فوق تخصص نوزادان

مقدمات احیاء و  گام های نخستین احیاء 

12:00 -12:45
دکرت شهرزاد طباطبایی

فوق تخصص نوزادان

تهویه با فشار مثبت 

12:45 -13:15
دکرت علی ناصح

فوق تخصص نوزادان

لوله گذاری 

13:15-13:45
دکرت شیرین محمدی

فوق تخصص نوزادان

فرشدن قفسه سینه

احیای نوزادان 

 جلسه
دوم

11:30 - 14:30

13:45-14:15
دکرت صدیقه طاهره طهرانچی

فوق تخصص نوزادان

تجویز دارو 

38
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جلسه سوم

15:00-17:30 

جلسه دوم

11:30-14:00 

دستاوردها و چالش های پزشکی و پرستاری 

پیوند سلولهای بنیادی خونساز در کودکان

دبیر علمی: دکرت پرستو اوجیان

مراقبت تسکینی در کودکان

دبیر علمی : دکرت پیامن عشقی

پنجشنبه 18 آذر 1400

جلسه اول

8:30-11:00 

برنامه مراقبتی نیدکپ
دبیر علمی : دکرت اعظم شیرین آبادی فراهانی

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری
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10:30 -11:00
پرسش و پاسخ

10:00 -10:30
دکرت اعظم شیرین آبادی فراهانی

دکرتای پرستاری

 کار تیمی در مراقبت تسکینی در کودکان

  

9:30 -10:00
دکرت لیال خانعلی مجن

دکرتای پرستاری

  مدل های ارائه مراقبت تسکینی در کودکان

9:00 -9:30
دکرت مریم رسولی

دکرتای پرستاری

  مقدمه ای بر مراقبت تسکینی در کودکان

8:30 -9:00
دکرت پیامن عشقی

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

  تعریف طب تسکینی و تاریخچه آن در ایران و جهان

 

 جلسه
اول

8:30 - 11:00

مراقبت تسکینی در کودکان
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری
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دستاوردها و چالش های پزشکی و پرستاری پیوند سلولهای بنیادی خونساز در کودکان

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

11:30 -12:00
دکرت پرستو اوجیان

دکرتای پرستاری

 کارمقدمه و معرفی برنامه

  

12:00-12:30
دکرت بی بی شهین شمسیان

فوق تخصص خون و رسطان کودکان

 پیوند سلولهای بنیادی خونساز در کودکان

12:30-13:00
دکرت پرستو اوجیان

دکرتای پرستاری

 مراقبت های پرستاری پیوند سلولهای بنیادی

 خونساز در کودکان

13:00-13:30
خانم پروانه موبد

هدرنرس بخش پیوند

فرایند جداسازی سلول های بنیادی خونساز در کودکان

 جلسه
دوم

11:30 - 14:00

41
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13:30 -14:00
پرسش و پاسخ



 جلسه
سوم

15:00 - 17:30

برنامه مراقبتی نیدکپ
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

15:00 -15:15
دکرت اعظم شیرین آبادی فراهانی

دکرتای پرستاری

 مقدمه و معرفی برنامه

15:15 -15:30
خانم مریم مومنی

 کارشناس ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

اصول و مبانی نیدکپ

15:30-15:50
خانم فریبا صفایی

کارشناس ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

پوزیشن دادن به نوزاد بر اساس نیدکپ

15:50-16:30
دکرت محمد زنوزی راد

متخصص کودکان

آنچه در مورد مغز نوزاد می دانیم

16:30-16:45
دکرت محدثه بابائی

دکرتای پرستاری

رفتارشناسی نوزاد

16:45-17:00
 دکرت آسیه خالقی

متخصص روانشناسی کودک

روانشناسی نوزاد

17:00 -17:30
پرسش و پاسخ
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جلسه دوم

11:30-14:30 

چالش های قانونی در مراقبت از بیامر 

دبیر علمی: دکرت جاملدین بگجانی

تاخیر تکامل در دوره نوزادی

دبیر علمی : دکرت نرجس جعفری

جمعه  19 آذر 1400

جلسه اول

8:30-11:00 

 هفدهمین کنگره
اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری
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10:30 -11:00
پرسش و پاسخ

10:10 -10:30
دکرت ریحانه عسکری کچوسنگی

دکرتای کاردرمانی

    تاثیر مداخالت بهنگام کاردرمانی در نوزادان

بسرتی در بخش              و پیگیری پس از ترخیص   

  

9:55 -10:10
دکرت آسیه خالقی

متخصص روانشناسی کودک

  غربال گری تحولی نوزاد

8:40 -9:05
دکرتمحدثه بابائی

دکرتای پرستاری

  مفاهیم و تئوری های رشد و تکامل

8:30 -8:40
دکرت نرجس جعفری

فوق تخصص بیامری های مغز و اعصاب کودکان

مقدمه و معرفی برنامه   

 

 جلسه
اول

8:30 - 11:00

تاخیر تکامل در دوره نوزادی
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

3 9:05 -9:30
دکرت نرجس جعفری

فوق تخصص بیامری های مغز و اعصاب کودکان

  عوامل محیطی دخیل در اختالالت تکاملی

9:30 -9:55
دکرت محمد زنوزی راد

متخصص کودکان

    تاثیر مداخالت NICU  و محیط بر تاخیر تکامل عصبی نوزاد

4
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چالش های  قانونی در مراقبت از بیمار
 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

11:45 -12:30
دکرت علیرضا نیکبخت نرصآبادی

دکرتای پرستاری

 مقدمه و اهمیت عملکردهای قانونی در پرستاری و مراقبت

11:30-11:45
دکرت جامل الدین بگجانی

دکرتای پرستاری

 مقدمه و معرفی برنامه

12:30-13:00
دکرت جامل الدین بگجانی

دکرتای پرستاری

 نقش ها ی قانونی پرستاری، جنبه های قانونی عملکرد

 پرستاری

13:00-13:30
دکرت زهرا مختاری

دکرتای پرستاری

 منشا قوانین در حرفه پرستاری، انواع جرم و

 خطا در قانون، مصادیق چالش های قانونی در

پرستار ی

 جلسه
دوم

11:30 - 14:30

14:00 -14:30
پرسش و پاسخ

45

13:30-14:00
  دکرت فارس نجاری

متخصص پزشکی قانونی و فلوشیپ مسمومیت

  بررسی قصور پرستاری در بیامری های کودکان
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 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

کمیته اجرایی

ودود جوادی پروانه                قمرتاج خان بابایی          فاطمه ملک                 امیرحسین حسینی                 زهرا پورنصیری                      نازنین فرح بخش       

وحیده زینالی                        آسیه خالقی                 زهرا حسینی                 علی گودرزی                          زهرا فاضلی                        حمزه امیری

کمیته علمی کنگره

غالمرضا ابراهیمی سراج

حمیدرضا  ابوعلی

فرزاد احمدآبادی

سید حسن ابوالحسنی

 سیده نرجس احمدی زاده

شهناز آرمین

نسرین اسفندیار

نرگس اسالمی

الدن افشار خاص

احمد اقبالی زارچ

الهام  امامی

پرستو اوجیان

حمید اولیایی

فرید  ایمان زاده

رضا    آقاپور

دل آرا  بابائی

مرضیه  بابائی

محدثه  بابائی

جمال الدین بگجانی

منصور بهرامی

آزیتا بهزاد

شهرزاد بختیار

فریبا پاشازاده

مریم السادات پاک نژاد

فرزانه پالیزبان

مریم پرویزی

غالمرضا پناهنده

متین  پورقاسم

حسن  پورمشتاق

زهرا  پورنصیری

نعیمه  تسلیمی

وحید  تفضلی

محمد مهدی تقدیری

حسن   تنکابنی 

امیر حسین ثابتیان

نرجس  جعفری

محسن  جوادزاده

ودود جوادی پروانه

زهرا   چاوش زاده نطنزی

ویکتوریا چگینی

امین    حاج اسماعیلی زاده

مهرنوش  حساس یگانه

مریم   حسن زاد

امیرحسین حسینی

سید محمدتقی حسینی   طباطبائی

علی اصغر  حلیمی 

کتایون خاتمی قزوینی

احمد  خالق نژاد طبری

قمرتاج  خان بابایی

لیال   خانعلی مجن

هادی  خداپرست

ملیحه  خدامی

میترا  خلیلی

آسیه  خالقی

محمد رضا خلیلیان 

نقی   دارا

بابک   دانش فرد

زهرا   دانشمندی

حجت  درخشانفر

رضا  دلیرانی

منصوره دمیرچی لو

میترا   رادفر

رایگانی سید منصور  

مریم   رجب نژاد

خسرو  رحمانی

سمانه رحیمی لیموئی

مریم رسولی

رضوی سید سجاد 

درک راینهارت

صدیقه  رفیعی طباطبایی

مهسا  رکابی

محسن  روزرخ

غزال   زاهد

وحیده زینالی

محمد زنوزی راد

منیره سادات مطهری

ساسان ساکت

رضا سعیدی

زهرا  سلطان تویه

محمد حسین سلطان زاده

کورش سلطانیه زنجانی

سمیرا سیاح

علی اکبر سیاری

رضا  سینایی

ثمین  شرفیانی

خشنود  شریعتی

مرجان  شکیبا

مهرداد  شکیبا

بی بی شهین شمسیان

رضا  شیاری

فریبا  شیروانی

اعظم  شیرین آبادی فراهانی

 افسانه صادقی

شاداب صالح پور

فرهاد  صالح زاده 

هدیه  صانعی فرد

سعید  صدر

مهدی  صرافی

فریبا  صفایی

علیرضا  صفایی کشتکار

هانیه  طاهرمحمدی

سید احمد طباطبائی

شهرزاد طباطبائی

صدیقه  طهرانچی

تهمینه  طهوری

ریحانه عسکری کچوسنگی

پیمان عشقی

علی عظیمی

فریبا  عالیی

محمدرضا عالیی

ثمین  علوی

حسین  علی مددی

پری ناز علیزاده

جواد  غروبی

حسینعلی غفاری پور 

محمد غفرانی

نرگس  غالمی

نفیسه   فدوی

نازنین فرح بخش

عبدالناصر فرزان

فریبا  فرنقی

حمیدرضا  فروتن

شهرزاد  فالح

مینو  فالحی

فهیم زاد سید علیرضا 

پرویز  قدم لی

مسعود  قهوه چی

مریم  کاظمی اقدم

محمد  کاظمیان

پروانه   کریم زاده

عبداهلل    کریمی

مهرداد   کریمی

ناصر کالنتری

سعید مجتهد زاده 

هادی محسنی بد 

معصومه  محکم

محمدی حسن رضا 

شیرین محمدی

زهرا مختاری

احسان  مرادی

کتایون  مرادی 

مهرناز  مصداقی

آسیه  مصلی نژاد

حسین معصومی اصل 

فاطمه  ملک

آرش  ملکی

نادر  ممتازمنش

علی  منافی 

رکسانا منصورقناعی

محبوبه  منصوری خرقانی

لیلی   مهاجرزاده

مهدوی سید علیرضا 

نسترن سادات   مهدوی

علیرضا  مهدویانی

مهرگان  فاطمه فرشته 

پروانه  موبد

فریده  موسوی 

تکتم  موسویان

مریم مومنی

بهادر  میررحیمی

هادی  محسنی

علی  ناصح 

محمد مهدی ناصحی

فارس  نجاری

شیوا نظری

شمس اله نوری پور

علی  نیکخواه

یلدا نیلی پور

سیده معصومه هاشمی

مهین   هاشمی پور

مژگان هاشمیه

کوروش وحید شاهی 
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 هفدهمین کنگره

اورژانس ها و بیامری های شایع

طب کودکان

ششمین کنگره پرستاری

برگزار کننده : 

حامیان مالی : 

همکاران :
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