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 روز اول ) پنج شنبه( 

 8-9:30 افتتاحیه 
 دقیقه 20 فیلم کنگره های قبلی

 دقیقه 10 سخنرانی ریاست دانشگاه

 دقیقه 10 سخنرانی ریاست انجمن

 دقیقه 10 سخنرانی ریاست کنگره

 دقیقه 15 سخنرانی ریاست اداره سالمت نوزادان 
 

 9:30-11 پانل اول: 

 ایمنولوژی نوزادموضوع: 

 دکتر عبداله عرب محمدحسینی -کدیورملیحه دکتر  -عرشی صبا دکتر– سماعیهادی دکتر هیئت رئیسه:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11:30-13پانل دوم:  

  رحمی داخل های عفونت TORCHموضوع: 

 مرصوصیوجیهه  دکتر -رادفرمیترا  دکتر -کریمیعبداله  دکتر -زاده حنطوشصدیقه  دکتر -فخراییحسین  دکترهیئت رئیسه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 فوق تخصص ایمنولوژی و آلرژی (SCIDمعرفی بیمار نقص ایمنی اولیه) شکریسیما دکتر  9:30 - 9:45

 فوق تخصص ایمنولوژی و آلرژی مقایسه ایمنی نوزاد فرد بالغ  دکتر مرتضی  فالح پور 9:45  - 10:00

 فوق تخصص ایمنولوژی و آلرژی مبتال به نقص ایمنیعالئم بالینی نوزاد  دکتر محمد نبوی 10:00 – 10:15

 فوق تخصص ایمنولوژی و آلرژی آزمایشات مورد نیاز در تشخیص نقص ایمنی اولیه نوزاد دکتر محمدحسین بمانیان 10:15 – 10:25

 آلرژی و ایمنولوژی تخصص فوق درمان نوزاد مبتال به نقص ایمنی دکتر صبا عرشی 10:25 – 10:40

11:00 – 10:40  Case Presentation 

 پذیرایی و بازدید از پوسترها و نمایشگاه 11:00 – 11:30

 تخصص سخنرانیموضوع  سخنران زمان
 فوق تخصص پریناتولوژی اپیدمیولوژی عفونت های داخل  رحم زاده صدیقه حنطوش دکتر 11:30 - 11:45

 فوق تخصص پریناتولوژی تشخیص عفونت های داخل رحمی در دوران بارداری وجیهه مرصوصی دکتر 11:45  - 12:00

نوزادانفوق تخصص  TORCHعالئم بالینی  میترا رادفر دکتر 12:00 – 12:15  

نوزادانفوق تخصص  TORCHروش های تشخیصی  دکتر سلما نادری 12:15 – 12:30  

عفونی اطفالفوق تخصص  TORCHدرمان  دکتر عبداله کریمی 12:30 – 12:45  

13:00 – 12:45   Case Presentation 

 نهار و نماز و بازدید از پوسترها و نمایشگاه 13:00 – 14:00
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 14-15:30پانل سوم:   

 عفونت های زودرسموضوع: 

 .محمد ترکمن دکتر -فالحیمینو دکتر -ماکویی علی دکتر-حسینیمحمدباقردکتر -نیک نفسپدرام دکتر هیئت رئیسه: 

 

  15:30-17پانل چهارم:   

 بیمارستانی و قارچیعفونت های موضوع: 

عبداهلل جنت دوست دکتر  -فر سیاحشیرین دکتر  -دکتر پروانه صادقی مقدم -مسیبیزیبا دکتر  -زاهدپاشایداهلل دکتر هیئت رئیسه: 

 محله ای. دکتر مجید –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 فوق تخصص نوزادان respiratory tract infections دکتر مینو فالحی 14:00 - 14:15

 فوق تخصص نوزادان sepsis and meningitisمننژیت نوزادی/ دکتر علی آقایارمارکویی 14:15  - 14:30

 فوق تخصص نوزادان urinary tract infections دکتر محمد ترکمن 14:30 – 14:45

 فوق تخصص نوزادان در پیشگیری از عفونت های نوزادی مادرنقش شیر  دکتر محمدباقر حسینی 14:45 – 15:00

 فوق تخصص نوزادان focal infections دکتر پدرام نیک نفس 15:00 – 15:15

15:30– 15:15  Case Presentation 

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 فوق تخصص عفونی کودکان بیمارستانیعفونت های  دکتر شیرین سیاح فر 15:30 - 15:45

 فوق تخصص نوزادان VAPS دکتر زیبا مسیبی 15:45  - 16:00

 فوق تخصص نوزادان عفونت های قارچی دکتر عبداهلل جنت دوست 16:00 – 16:15

 فوق تخصص نوزادان TPNعفونت های ناشی از  دکتر مجید محله ای 16:15 – 16:30

 فوق تخصص نوزادان کاتترهاو  PICCعفونت های  صادقی مقدمدکتر پروانه  16:30 – 16:45

17:00 – 16:45  Case Presentation 
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 روز دوم )جمعه( 

 8:30-10:30پانل پنجم:  

  موضعی نوزادان عفونت هایموضوع: 

 -دکتر محمدکاظم سبزه ای-بردباررش دکتر آ-ناطقیانعلیرضا دکتر - افجه سید ابوالفضلدکتر -اتوکشحسن دکتر هیئت رئیسه: 

 دکتر الهه امینی

 

 11-13پانل ششم:  

 نوزادان موضعیعفونت های موضوع: 

 دکتر مرتضی حبیبی -دکتر بهناز بصیری-صداقت دکتر احد-آرامشمحمدرضا  دکتر-بهرنگی دکتر -محمدکاظمیان دکترهیئت رئیسه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 فوق تخصص کلیه اطفال پیگیری نوزاد مبتال به عفونت های ادراری نوزادان دکتر حسن اتوکش 8:30 - 8:50

 کودکان فوق تخصص عفونی مننژیت های مقاوم به درمان  نوزادان دکتر علیرضا ناطقیان 8:50  - 09:10

 فوق تخصص نوزادان تیپیکالپنومونی های آ دکتر محمدکاظم سبزه ای 09:10 – 09:30

 فوق تخصص نوزادان امفالیت در نوزادان دکتر آرش بردبار 09:30 – 09:45

 فوق تخصص نوزادان NEC دکتر ماندانا کشاکی 09:45 – 10:00

 فوق تخصص نوزادان دیررس تنفسیدرمان عفونت های  دکتر الهه امینی 10:00 – 10:15

 جراح کودکان و عفونت ادراری در نوزادان و نقش ختنه در آن پره پوسرابطه  مالئیانمنصور دکتر  10:15 – 10:30

 پذیرایی و بازدید از پوسترها و نمایشگاه 10:30 – 11:00

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 متخصص پوست عفونت های پوست در نوزادان بهرنگیالهام   دکتر 11:00 - 11:20

 تخصص رتینفوق  عفونت های چشم در نوزادان صداقت دکتر احد 11:20  - 11:40

 فوق تخصص نوزادان استئو آرتریت نوزادان محمدرضا آرامش دکتر 11:40 – 12:00

 فوق تخصص نوزادان گاستروآنتریت نوزادان دکتر بهناز بصیری 12:00 – 12:20

 فوق تخصص نوزادان هپاتیت های نوزادان دکتر علیرضا جشنی مطلق 12:20 – 12:40

 نوزادان تخصص فوق انتقال عفونت های مقاربتی به نوزاد دکتر مرتضی حبیبی 12:40 – 13:00

13:15 – 13:00  Case Presentation 

 نهار و نماز و بازدید از پوسترها و نمایشگاه 13:15 – 14:00
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 14-15:30پانل هفتم:  

 کمک تصویربرداری ها بهروش های تشخیصی عفونت موضوع: 

 زارعیالهام دکتر  -دکتر میترا خلیلی-دکتر رکسانا آزما -علیزادههومن دکتر -پیشوانرجس دکتر  -معموریغالمعلی دکتر هیئت رئیسه: 

 

 

 

 

 

 

 15:30-17پانل هشتم:  

 عفونت های ویروسیموضوع: 

  دکتر بهنام ثبوتی-قناعیرکسانا دکتر  -یعبدیزهره دکتر  -نوربخش هلثمی دکتر -دکتر مسعود دهدشتیانهیئت رئیسه:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 متخصص رادیولوژی رادیوگرافی قفسه سینه و شکم  در نوزادان دکتر الهام زارعی 14:00 - 14:15

 متخصص رادیولوژی و شکم در نوزادانمغز  سونوگرافی دکتر هومن علیزاده 14:15  - 14:30

 متخصص رادیولوژی در نوزادان CT SCAN دکتر رکسانا آزما 14:30 – 14:45

 متخصص رادیولوژی در نوزادان MRI دکتر میترا خلیلی 14:45 – 15:00

  معرفی مورد جالب  15:00 – 15:15

15:30 – 15:15  Case Presentation 

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 فوق تخصص عفونی اطفال RSVعفونت های  ه نوربخشلدکتر ثمی 15:30 - 15:45

 فوق تخصص عفونی اطفال HIVعفونت  دکتر رکسانا قناعی 15:45  - 16:00

 نوزادانفوق تخصص  سیمپلکسعفونت های هرپس  یعدکتر زهره بدی 16:00 – 16:15

 فوق تخصص عفونی اطفال HLH دکتر بهنام ثبوتی 16:15 – 16:30

  مصرف پره و پروبیوتیک ها در نوزادان دکتر مجید کالنی 16:30 – 16:45

17:00 – 16:45  Case Presentation 
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 ( شنبه) سومروز 

 8:30-10:30پانل نهم: 

 تجویز منطقی آنتی بیوتیک هاموضوع: 

 چوبدار  فرهاد ابوالحسندکتر -زرکشمرجانه دکتر  -وجیهه غفاری  دکتر -یجهانگیرفریبا دکتر  -دکتر نسترن خسرویهیئت رئیسه: 

 11-12:30پانل دهم: 

 آزمایشگاهی -تشخیصی نوین های روشموضوع: 

 ابراهیم کالنتر.دکتر -مرزباناصغردکتر - حسینیسودابه دکتر  -محققی پریسادکتر هیئت رئیسه: 

 

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 فوق تخصص جراحی اطفال مصرف آنتی بیوتیک ها قبل و بعد از جراحی دکتر فریبا جهانگیری 8:30 - 8:45

 فوق تخصص نوزادان PROMدر  نیت مصرف آنتی بیوتیک ها در کوریوآمینو دکتر مرجانه زرکش 8:45  - 09:00

 فوق تخصص نوزادان در درمان آنتی بیوتیکی  ASPاستراتژی  دکترفرهاد ابوالحسن  چوبدار 09:00 – 09:15

 فوق تخصص نوزادان عوارض درمان آنتی بیوتیکی دکتر وجیهه غفاری 09:15 – 09:30

 فوق تخصص نوزادان زودرس مصرف آنتی بیوتیک ها در موارد شک به عفونت علی معذوریدکتر  09:30 – 09:45

 نوزادان تخصص فوق بیوتیک ها در موارد شک به عفونت دیررسمصرف آتی  دکتر بهزاد برکتین 09:45 – 10:15

10:30 – 10:15  Case Presentation 

 پذیرایی و بازدید از پوسترها و نمایشگاه 10:30 – 11:00

 تخصص موضوع سخنرانی سخنران زمان
 متخصص علوم آزمایشگاهی استفاده از تست های مکمل در تشخیص عفونت های نوزادی دکتر سودابه حسینی 11:00 - 11:15

 متخصص علوم آزمایشگاهی و ژنتیک استفاده از روش های ملکولی در تشخیص عفونت های نوزادی دکتر ابراهیم کالنتر 11:15  - 11:30

سید محمد دکتر  11:30 – 11:45
 جزایری

در تشخیص سریع   multiplex-pcrمزایای استفاده از روش های 
 عفونتهای نوزادی

 متخصص ویروس شناسی

 زمایشگاهیمتخصص علوم آ کشت روتین نمونه های آزمایشگاهی و موارد مثبت و منفی کاذب دکتر سودابه حسینی 11:45 – 12:00

12:15 – 12:00 Case Presentation 
 جمع بندی 12:15 – 12:30

 اختتامیه مراسم  12:30 -13


